Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji v rámci nejsilnější
parlamentní skupiny Evropské lidové strany-Evropských demokratů. Naším
cílem je zlepšování životních podmínek pro téměř půl miliardy občanů.
Solidarita bohatších regionů s chudšími je mocným impulsem také pro
rozvoj hospodářství a zlepšení životního prostředí i v našich krajích. Každé
zlepšení u nás doma bude znamenat také pokrok pro Evropskou unii jako celek.
Ve Zlínském kraji lidé využili mnohé příležitosti, které se nám po vstupu do Evropské
unie nabízejí. Svým poctivým přístupem přispěli k úspěšnosti projektů, které slouží rozvoji
obcí a prospěchu jejich občanů. S řadou aktivních komunálních politiků tohoto kraje
spolupracuji při řešení místních problémů a jejich zkušenosti jsou přínosem a oporou i pro
moji práci v Evropském parlamentu.
Za mnohé mohu jmenovat například Marii Hrnčiříkovou. Je předsedkyní mikroregionu
Vlára, který sdružuje několik obcí čerpajících evropské peníze na společný projekt výstavby
kanalizace a napojení obcí na čističku odpadních vod. V Bojkovicích využívají finance
z fondů EU kromě dokončení knalizace také ke zpřístupnění důležitých částí obce lidem se
sníženou pohyblivostí a pro rozvoj turistického ruchu. Velký kus práce odvedl na realizaci
těchto projektů místostarosta František Slavíček. Také Slavičín se v posledních letech
změnil v zajímavé moderní město. Jeho vedení v čele se starostou Pavlem Studeníkem
využilo evropskou podporu především na projekty v kulturní oblasti a pro rozvoj
infrastruktury pro podnikání. Těmto i dalším osobnostem záleží na tom, aby se jejich obce
rozvíjely a mohly se tak bez problémů prosadit v rámci sjednocující se Evropy.
Po mnoho let spolupracuji také se senátorem za obvod Zlín Jiřím Stodůlkou. Vážím si jeho
práce jako dlouholetého předsedy Stálé komise senátu pro Ústavu ČR a parlamentní
procedury. V této funkci se zasazuje o zpřehlednění legislativy v našem státě a ochranu
ústavnosti. Mimo jiné napomáhá tomu, aby se novely zákonů přijímané v souvislosti se
vstupem do Evropské unie staly kompaktní součástí našeho právního systému. Jsem vděčná
za jeho podněty z působení v senátu i ve zlínském regionu, neboť jsou určitou zpětnou vazbou
mé práce v Evropském parlamentu.
Jako praktickému politikovi jsou mu
blízké problémy drobných zemědělců
a producentů ovocných destilátů, jejichž
zájmy hájí nyní na celostátní úrovni.
Vážím si takovéhoto přístupu místních politiků. Vedle kritického hodnocení hledají a navrhují taková řešení,
která skýtá naše účast ve společném
evropském hospodářství.
Budova EP
Zuzana Roithová, poslankyně
ve Štrasburku
Evropského parlamentu
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Marie Hrnčiříková ,
starostka obce Štítná nad Vláří-Popov, předsedkyně Mikroregionu Vlára

Odkanalizování mikroregionu Vlára
V roce 2002 byla zkolaudována stavba „Odkanalizování mikroregionu
Vlára“.
Tento mikroregion byl
vytvořen účelově z pěti
obcí: Brumova-Bylnice,
Štítné nad Vláří, Návojné, Nedašova a Nedašové Lhoty. Předsednictvím tohoto sdružení jsem byla pověřená za
obec Štítnou nad Vláří já.
Předmětem našeho projektu byla částečná
výstavba nové kanalizace a napojení obcí na stávající čističku odpadních vod v Brumově-Bylnici. Důležitost realizace tohoto díla byla zřejmá
z mnoha důvodů. Jednak tyto obce leží v CHKO
Bílé Karpaty a navíc bezprostředně sousedí se
Slovenskou republikou a znečištěné vody odtékaly na její území.
Aby mohla pojmout čistička odpadní vody ze
všech pěti obcí, bylo nutné provést v rámci této
stavby její intenzifikaci. Prostřednictvím tehdejšího okresního úřadu ve Zlíně jsme na realizaci
tohoto díla podali žádost o prostředky z evropských fondů na MMR. Mnoho jsme nedoufali,
že by zrovna naše akce byla vybrána. A proto,
když nám bylo v roce 1999 oznámeno, že EU
vybrala naši stavbu k financování ze zdrojů CBC
PHARE – příhraniční spolupráce, byli jsme velmi překvapeni.
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Řádné uskutečňování a pečlivé monitorování
evropské legislativy přísné v oblasti životního
prostředí a rovněž lepší vyhodnocení budoucí
legislativy jsou základními předpoklady pro to,
aby se Evropa dostala na vedoucí místo na světě v ochraně životního prostředí.

K zahájení samotné výstavby však došlo až po
překonání mnohých úskalí a problémů v srpnu
2001. Stavba musela být dohotovena do konce
roku 2002. Báli jsme se, že tento termín vzhledem k rozsáhlosti stavby nebudeme schopni
splnit. Ale Bohu díky, stavba byla dokončena
a předána do zkušebního provozu ještě před
zadaným termínem. Předání díla do provozu se
Štítná nad Vláří-Popov

zúčastnili mimo jiné i zástupci Delegace CBC
PHARE pro Českou republiku, Implementační
jednotky CBC PHARE, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR,
zástupci Státního fondu životního prostředí ČR,
tehdejší hejtman Zlínského kraje, ostatní zástupci Krajského úřadu Zlín, zástupci dodavatelské
firmy VCES Hradec Králové, projekční organizace Centroprojekt Zlín a ostatní hosté.
Nyní již dílo plně slouží účelu, pro který bylo
vybudováno.

František Slavíček, místostarosta Bojkovic

Na uskutečnění našich plánů nejsme sami
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Vážení občané,
se začleněním naší republiky do Evropské unie
jsme kromě jiných příležitostí získali i možnost
financování různých projektů v obcích a mikroregionech z evropských fondů. Tyto šance se
pro nás v Bojkovicích staly impulsem ke zpracování řady zajímavých projektů.
Rozhodli jsme se lépe zpřístupnit důležité části obce osobám se sníženou pohyblivostí. Proto budujeme bezbariérovou trasu města (I. etapa
spočívá ve vybudování 18-ti bezbariérových
přechodů jak přes státní, tak i přes místní komunikace), dřevěnou lávku přes řeku Olšavu včetně zázemí a bezbariérové přístupy k některým
veřejným budovám.
Ke zlepšení životního prostředí chceme přispět dokončením vlastní kanalizace v Bojkovicích, zahájili jsme také výstavbu kanalizace
s čističkou odpadních vod v městských částech
Krhov, Bzová a Přečkovice. Významným projektem je i vodofikace části Přečkovic společně
se sousedící částí Kladná-Žilín, která je součástí lázeňského města Luhačovice.
S naší krásnou krajinou chceme seznámit
i širší veřejnost. Určitě máme turistům co nabídnout, vždyť městečko Bojkovice se rozkládá

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.

v údolí řeky Olšavy, překrásném koutu Bílých
Karpat. Leží na moravsko-slovenském pomezí
v nadmořské výšce přes 300 m. Bílé Karpaty
byly vyhlášeny za chráněnou krajinnou oblast
a biosférickou rezervaci UNESCO. Toto ocenění
získaly Bílé Karpaty pro své květnaté louky a celkově dochovanou kulturní krajinu (lesy, louky,
pastviny, pole, remízky, sady a samotné rostoucí
stromy). Abychom kromě přírodního bohatství
mohli návštěvníkům nabídnout i kvalitní zázemí,
chceme evropské dotace využít k podpoře
cestovního ruchu. Budeme revitalizovat Eurocamping, zrekonstruujeme koupaliště, otevřeme zámek Nový Světov a vybudujeme nové
trasy pro cyklisty.
Splnit všechny tyto náročné plány není jednoduché. Jsme rádi, že při jejich realizaci můžeme využívat zkušenosti a pomoc Zuzany
Roithové jako poslankyně Evropského parlamentu i našeho senátora Jiřího Stodůlky. Oba
převzali záštitu nad našimi projekty a jsou silně nápomocni při jejich konkrétní realizaci.
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F. Slavíček s J. Stodůlkou při setkání
s občany v Bojkovicích–Krhově
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Ing. Pavel Studeník , starosta Slavičína

Máme zkušený tým
O tom, že patříme do Evropy, se můžete přesvědčit i u nás ve Slavičíně, když se zamyslíme
nad našimi aktivitami při čerpání peněz z fondů
EU. V rámci iniciativy INTERREG IIIA v oblasti
česko–slovenské spolupráce jsme zrealizovali již
několik záměrů. První projekt byl nazván „Po stopách osídlení Slovanů na jihovýchodní Moravě“
a napomáháme jím rozvoji cykloturistiky. Cílem

Otvírání cyklostezky

druhého projektu pod názvem „Muzeum archeologie, tradičních řemesel a letecké bitvy nad
Moravskoslovenským pomezím v roce 1944“ je
rekonstrukce městského muzea. V současné
době je v realizaci projekt, který řeší špatný technický stav kulturního domu. 750. výročí první
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Naší nejvyšší prioritou je vytvořit prostředí příznivé pro podnikání. Klub ELS-ED chce podporovat vytváření nových společností pomocí snížení
právních překážek a umožnění přístupu k počátečnímu kapitálu a kapitálu pro podnikání.

písemné zmínky o Slavičínu jsme oslavili vydáním knihy Slavičín v minulosti a současnosti.
Před rokem jsme zahájili „Regeneraci průmyslového areálu“, která řeší rekonstrukci inženýrských sítí bývalých Vlárských strojíren. Velkou
pozornost věnujeme i spolupráci s agenturou pro
podporu podnikání a investic Czechinvest, a to
v přípravě projektu na podporu začínajících
podnikatelů – tzv. podnikatelského inkubátoru.
Všechny tyto kroky směřují ke vzniku nových
pracovních příležitostí v našem regionu.
V letošním roce jsme v programech EU byli
úspěšní při podání žádosti na projekt Vysokorychlostní internet pro slavičínský region, kterým
chceme zpřístupnit internet na veřejných místech
ve Slavičíně i v dalších obcích.
Těší mne nejenom to, že se všechny tyto projekty podařilo zrealizovat, ale i to, že na radnici
vznikl tým se zkušenostmi pro přípravu nových
projektů v programovacím období 2007–2013.
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Společná práce přispívá k rozvoji našeho regionu
Těší mě, že projekty připravované ve Zlínském kraji patří k těm úspěšným, které získávají podporu evropských fondů. Naši komunální politici věnují jejich
zpracování a realizaci velké úsilí. Proto jsou reálným příslibem pro rozvoj našeho regionu. Díky konkrétnímu přínosu pro jednotlivé obce lidé poznávají, že
propojení s Evropou pro ně má i praktický význam. A na tuto hmotnou pomoc
pak může mnohem úspěšněji navázat i spolupráce v dalších oblastech. Já osobně se při svém
působení v senátu snažím o vytvoření jasného právního rámce, který by napomáhal rychlému
řešení problémů a umožnil tak lepší fungování naší republiky v rámci sjednocující se Evropy.
Evropa a ČR jsou spojité nádoby, a tak společně s našimi poslanci za KDU-ČSL usilujeme o to,
aby nejen česká, ale i evropská legislativa byla moderní, hodnotově pevně zakotvená a co nejméně byrokratická. Vážím si spolupráce poslanců z EP s českým senátem a našimi komunálními
politiky. Děkuji občanům, podnikatelům a zejména neziskovým organizacím, že se o dění doma
i v EU zajímají a přinášejí tak důkazy o tom, že tato naše společná práce přispívá k rozvoji našeJiří Stodůlka
ho regionu a že naše práce má smysl.

