ROK PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE

Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji v rámci
nejsilnější parlamentní skupiny Evropské lidové strany –
Evropských demokratů. Priority naší ELS-ED jsou efektivní
cestou ke zlepšení hospodářské i společenské situace v regionech i v ČR. Každé zlepšení doma je přínosem současně i pro Evropskou unii
jako celek. Velkou výhodou pro mou práci je to, že se mohu opírat při
jednáních v parlamentu také o zkušené komunální politiky a odborníky z řad
široké členské základny KDU-ČSL.
Zuzana Roithová

Během poslaneckého dne
se Zuzana Roithová setkala
se svými spolupracovníky
v Ústeckém kraji a zajímala se
o místní problémy.
Tisková konference k situaci
textilek v Ústeckém kraji.
Také jejich zájmy hájí
Zuzana Roithová v Evropském
parlamentu.

ÚSTECKÝ KRAJ

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Názory
osobností
kraje

ÚSTECKÝ KRAJ

I

ÚSTECKÝ KRAJ

II
Alenka Antošová, 58 let, vdaná, 3 děti
Vzdělání: SOU – aranžérka
Zaměstnání: starostka
obce Proboštov u Teplic
Veřejné aktivity: krajská
předsedkyně KDU–ČSL

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Hlavním cílem mé práce v obci je zvyšování
kvality života pro každého obyvatele. Ta má přitom rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní a kulturní. Za
důležité východisko považuji zásady trvale udržitelného rozvoje. Jejich základem je propojení
hlavních oblastí života – ekonomických, sociálních a ekologických. Při posuzování problémů
je nutné uvažovat z hlediska dlouhodobé perspektivy a hledat řešení, které zohlední všechny tři oblasti.
Mezi největší problémy našeho kraje patří nezaměstnanost, která se pohybuje kolem 18%. Existují však lokality, kde dosahuje více jak 30%. Řešení tohoto palčivého problému spatřuji, obdobně
jako ELS-ED, v kvalitním školství, celoživotním
vzdělávání, rekvalifikačních programech, změně

PROBOŠTOV

Evropská lidová strana:
Klíčem k naší konkurenceschopnosti je kvalita. Klub ELS-ED důrazně podporuje vytvoření prostoru znalostí. V rámci nové ekonomiky by se měla při přípravě politik EU udělovat
priorita vzdělávání, výcviku a podpoře spolupráce s trhem práce. To jsou klíčové prvky,
které jsou důležité při přeměně Evropy v konkurenceschopnou společnost založenou na
znalostech, ale také při konsolidaci a podpoře silných stránek evropské identity dalších
generací, jež bude založená na respektování
a podpoře různorodosti.

struktury školství tak, aby více odpovídala trhu
práce, a vytváření nových zaměstnaneckých míst
pro veřejně prospěšné práce v obcích, příspěvkových organizacích apod. Vstup České republiky do EU byl důležitým momentem pro náš kraj,
protože regiony jsou motorem hospodářského
a společenského růstu Unie. Významný přínos
v řešení nezaměstnanosti představují strukturální fondy EU a investice zahraničních firem při budování průmyslových zón.

Ministr Cyril Svoboda v Litoměřicích

OKRES

CHOMUTOV

Marie Malijovská, 67 let, rozvedená, 1 dítě

Konec školního roku

Náš nadační fond m.j. organizuje zájmovou činnost pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé občany
Kadaně. Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je
vytvářet podmínky pro začlenění znevýhodněných
skupin do běžného života. S prioritami, které v této oblasti prosazuje ELS-ED, mohu jen souhlasit. Integrace lidí vyloučených ze společnosti
a zlepšování zaměstnatelnosti všech, kteří jsou
bez práce, je významným předpokladem harmonického rozvoje společnosti.

Vzdělání: Vyšší střední zdravotnická škola,
obor zubní technik
Zaměstnání: správce bytového fondu
Veřejné aktivity: zastupitelka města Kadaně,
předsedkyně okresní organizace KDU–ČSL,
předsedkyně Nadačního fondu Charitas
KADAŇ

ÚSTECKÝ KRAJ

III

Evropská lidová strana:
Požadujeme kvalitní příležitosti. Hlavní směrnicí naší politiky je nikoho nezadržovat nebo
nikoho nenechávat pozadu. S ohledem na sociálně integrovanou a soudržnou Evropu se
angažujeme za „spravedlivý osud pro každého“. Abychom dosáhli tohoto cíle, je nutno
klást zvláštní důraz na boj s vyloučením ze
společnosti, které postihuje v současné době
stále více lidí, ženy, mládež i menšiny.

Ing. Petr Hybner, 33 let, ženatý, 1 dcera

KADAŇ

Myslím si, že vstup naší republiky do EU byl pozitivní událostí, protože prostě do Evropy historicky patříme. Rozhodně se nenaplnily krizové vize
ohledně zvyšování nezaměstnanosti nebo zkupování pozemků. V odboru, který mám na radnici na
starosti, se ukazuje, jak důležité je, abychom se neuzavírali do izolace, ale využívali možnosti, které
nám nabízí členství v Evropské unii. V souladu
s prioritami ELS-ED je nutné zaměřit se na jazykové dovednosti a mobilitu v rámci celé Evropy. Je
potřeba podněcovat lidi k tomu, aby se učili dva

Evropská lidová strana:
Sociální a výchovná úloha sportu jako faktoru
integrace a účasti v sociálním životě, jako prostředku na podporu tolerance, zdravého sportovního ducha, respektování pravidel a rozdílů,
stejně jako boje proti vyloučení ze společnosti, xenofobii a rasismu, by se měla více zdůrazňovat a mělo by se jí více využívat.

nebo více jazyků a aby alespoň půl roku studovali v zahraničí. V raných stadiích vzdělávání je také
třeba učit žáky podnikavosti a sebedůvěře.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Vzdělání: VŠ v oborech zemědělství a ekonomika
Zaměstnání: vedoucí odboru školství, kultury a sportu na kadaňské radnici
Veřejné aktivity: místopředseda okresní organizace KDU-ČSL, předseda florbalového oddílu

ÚSTECKÝ KRAJ

IV
OKRES

LITOMĚŘICE
Jiří Landa, 47 let, ženatý, 5 dětí

LITOMĚŘICE

Vzdělání: gymnázium, SPŠ elektrotechnická v Praze
Zaměstnání: místostarosta Litoměřic
Veřejné aktivity: předseda Okresní organizace KDU–ČSL, působení v Euroregionu Elbe/Labe, Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje a Sdružení měst a obcí litoměřického okresu pro nakládání s odpady

Evropská lidová strana:

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

V řadě organizací, v nichž pracuji, řešíme
problematiku související s Evropskou unií
a členstvím ČR v ní. Konkrétním pozitivním dopadem přistoupení České republiky do Evropské unie je v litoměřickém okrese využití financí z programu Phare.
Jedním z úspěšných projektů, na který se
nám podařilo získat dotace ve výši 2,1 mil EUR,
je právě probíhající výstavba kanalizace a její napojení na čistírny odpadních vod v osmi obcích
okresu Litoměřice. To by mělo být dokončeno
v srpnu letošního roku. Plynofikace šestnácti
obcí byla spolufinancována rovněž z programu

„Zajištění soudržnosti“ v nově rozšířené Unii
představuje stále větší výzvu pro strukturální politiku. V nadcházejícím legislativním období bude Unie čelit tomu, že bude muset
sloučit dva základní požadavky: solidaritu
s novými členskými státy a podporu strukturálního rozvoje současných méně privilegovaných regionů. Budoucí politika soudržnosti bude muset brát v úvahu sociální podmínky
a podmínky zaměstnanosti v těchto regionech
a ovlivňovat ostatní lokální politiky.

Phare. Bez přispění Evropské unie by nemohl
být realizován ani jeden z těchto projektů.

Při návštěvě V. Havla v kraji

OKRES

PhDr. Michal Pehr, 27 let, svobodný

LOUNY
LOUNY

Vzdělání: Filosofická fakulta UK Praha, obor historie a politologie
Zaměstnání: vědecký pracovník Masarykova ústavu Akademie věd ČR
– obor historie a politologie

ÚSTECKÝ KRAJ

V

Veřejné aktivity: předseda místní organizace KDU–ČSL

Evropská lidová strana:
Jsem rád, že se nepotvrdily obavy řady našich
spoluobčanů, kteří si mysleli, že členství v EU
přinese ztrátu suverenity a další zápory. Nic ta-

Bohatství Evropy spočívá v její kulturní specifice a rozmanitosti. Je nutno uchovat toto
společné dědictví a vytvořit evropský kulturní prostor s viditelnou přítomností. Je nutno
rozhodně podporovat odlišné jazyky a regionální kulturu Evropy, stejně jako její zvláštnosti v oblasti médií a filmu. Pochopení evropského historického a kulturního dědictví
by mělo zahrnovat zvláštní pozornost věnovanou střední a východní Evropě, která byla
až do znovunastolení pluralitní demokracie
často přehlížena.

Představení dětí v lounském Seniorklubu

kového se nestalo. Naše země vstupem do EU
mnohé získala. Je to šance pro lidi, kteří chtějí
něčeho dosáhnout. V našem okrese spolupracujeme s Evropskou akademií pro demokracii,
s jejíž pomocí připravujeme semináře a besedy
pro občany. V poslední době jsme uspořádali například dvě diskusní setkání věnovaná Evropské
ústavní smlouvě a naší zahraniční politice.

C. Svoboda při besedě s občany

Podnětné jsou také vzájemné kontakty mezi seniorkluby v Lounech a v německém partnerském
městě Zschopau. Jsem přesvědčen, že právě
osobní přátelství, která při různých příležitostech
vznikají mezi občany různých zemí Evropské unie,
jsou nejlepším lékem na strach z integrace. Zjišťujeme, že se v Evropě můžeme inspirovat a získávat zde zkušenosti. Zároveň vidíme, že i naše
historie a kultura je pro Evropu a její rozmanitost
důležitá. Proto můžeme do společenství ostatních národů vstoupit s hrdostí a bez obav.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Seniorklub v Lounech

ÚSTECKÝ KRAJ

VI
OKRES

MOST
Ing. Hana Nováková, 40 let, rozvedená, 1 dítě

Vzdělání: VUT v Brně, FAST – obor pozemní stavitelství
Zaměstnání: samostatný projektant v oboru pozemního stavitelství
Veřejné aktivity: předseda Okresní organizace KDU–ČSL, členka Dozorčí
rady Mostecké nemocnice, dříve zastupitelka kraje za KDU–ČSL

Mostecko trápí řada závažných problémů. Je
výrazně poznamenáno těžební činností, dlouhodobě se zde udržuje rekordní míra nezaměstnanosti, nejnižší úroveň vzdělanosti a v mnoha
parametrech stále nejhorší zdravotní stav obyvatelstva. Praktické prosazování programových
myšlenek ELS-ED může pomoci i zde. Politika
trvale udržitelného rozvoje, investice do vzdělání, řešení restrukturalizace zdejšího průmyslu
a podporae drobného a středního podnikání jsou
cesty, které vedou k cíli. Jsme zásadně proti zrušení těžebních limitů a bourání obcí kvůli těžbě
hnědého uhlí. Chceme vývoj našeho regionu posunout směrem k podpoře turistického ruchu

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

LOM U MOSTU

Evropská lidová strana:
V rozšířené Unii bude mít výkonná a rychlá
doprava silný dopad na konkurenceschopnost
evropské ekonomiky. Vzhledem k tomu, že
transevropské dopravní sítě (TEN) přepravují téměř polovinu všeho zboží a osob, jedná
se o skutečně životně důležité trasy EU. Je
nutno odstranit zbývající neprůchodná místa
v dopravních sítích a napravit nevyváženost
mezi dopravními režimy a mezi regiony.

a výrazně spolupracovat na nadnárodní úrovni
s německou stranou právě na propojení hraničních lokalit Krušných hor a oživení možností
„zeleného“ využití regionu. Právě naše začlenění do EU a smazávání dělících čar
nejen v krajině, ale i mezi lidmi je
pro nás důležitým aspektem možností rozvoje.
Našimi prioritami, pro které hledáme i nadnárodní podporu, je
etablování vysokého školství technického směru v Mostě, podpora
platformy neziskových organizací
a také využití lokální železnice pro
propojení saské a české strany
Krušných hor. Vstup ČR do EU
zvyšuje příležitosti pro přeshraniční a nadnárodní spolupráci. Je
však na nás, abych tyto příležitosti dostatečně využili pro zlepšení
kvality života občanů Mostecka.

OKRES

MUDr. Jan Ševčík, 68 let, vdovec, 3 děti

TEPLICE
TEPLICE

Vzdělání: lékařská fakulta
Zaměstnání: lékař, ředitel Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem
Veřejné aktivity: předseda okresní organizace KDU–ČSL, komunální politik
za KDU–ČSL

ÚSTECKÝ KRAJ

VII

Evropská lidová strana:

V čem vidíte význam vstupu ČR do EU
pro Teplicko?
Teplicko je regionem, který pro svůj rozvoj
nutně potřebuje zahraniční investice. Význam-

ným motorem hospodářského rozvoje Teplicka
je turismus spojený s lázeňstvím a také spotřební průmysl. Vstup ČR do EU významným
způsobem ulehčí obchodování našich firem ve
státech EU, v případě našeho regionu především
v SRN. Příchod zahraničních firem z EU na Teplicko významným způsobem pomáhá snižovat
nezaměstnanost. Naší povinností je však také
neustále pomáhat našim podnikatelům v orientaci a působení na náročných trzích v původních
státech EU.

C. Svoboda v Teplicích

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Jak hodnotíte roční členství ČR v EU?
Jednoznačně výhodně. Jsem rád, že se nenaplnily tragické scénáře euroskeptiků, kteří předpovídali neúměrný růst cen potravin, nemovitostí a dalších komodit. V některých oblastech
dochází dokonce k opačnému trendu. Roční praxe ČR v institucích EU ukazuje, že i malá země
v srdci Evropy může být rovnocenným partnerem větším státům při kolektivním rozhodování
v unijních institucích a může významným způsobem ovlivňovat vnitřní život EU i její zahraniční politiku tak, jako to bylo například v případě
kubánských disidentů.

Turistika tvoří 5% pracovních míst ve Společenství a má důležitý dopad na úroveň regionální zaměstnanosti. Pro zvýšení evropského
turistického potenciálu, a tím pro podporu
historického, kulturního a gastronomického
bohatství evropských regionů by měla mít EU
možnost zvolit ty nejlepší zkušenosti ke koordinaci úsilí směřujícího k dynamické a kvalitní turistice.

ÚSTECKÝ KRAJ

VIII
OKRES

ÚSTÍ NAD LABEM
Pavel Boček, 41 let, ženatý, 4 děti
Vzdělání: Střední ekonomická škola v Ústí nad Labem
Zaměstnání: Místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
Veřejné aktivity: člen KDU-ČSL, předseda okresní organizace KDU–ČSL
ÚSTÍ N. L. – STŘEKOV

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Vstupem do EU získal náš region mnohé příležitosti. Již před tímto historickým okamžikem
prostředky z unijních fondů pomáhaly zlepšovat celkovou kvalitu života obyvatel Ústecka.
Dnes, po našem začlenění do Unie, tyto procesy přirozeně pokračují a rozvíjejí se. Jsme příhraniční oblastí a být součástí EU pro nás znamená zjednodušení přeshraniční spolupráce,
větší příliv zahraničních investic a příchod investorů do nově vznikajících průmyslových zón.
Tyto aspekty pomáhají významným způsobem
řešit jeden z největších problémů regionu, a tím
je fenomén nezaměstnanosti. EU představuje
nejen hospodářský prostor, ale také politickou

Evropská lidová strana:
Je nutný nový akční plán strukturálních reforem stanovující přísný harmonogram, který bude splněn do roku 2010. Dále je nutno se více
zaměřit na cíle lisabonské strategie, zejména
na následující oblasti: veřejné a soukromé investice, především v oblasti lidského kapitálu, výzkumu a vývoje, posílení podnikatelského ducha v evropské společnosti, podpora
malých a středních podniků a snížení úrovně
celkového zdanění v EU.

stabilitu, která v historii evropského kontinentu nemá obdoby.

Ministr Šimonovský se členy KDU-ČSL v Ústí n. L.

