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Robert Vokáč se stal poslancem
HLINSKO - Jeden·ctitisÌcovÈ
Hlinsko m· svÈho z·stupce v
dolnÌ komo¯e Parlamentu
»eskÈ republiky. Poslancem
snÏmovny se stal starosta
Robert Vok·Ë.
V k¯esle z·konod·rce nahradil svÈho stranickÈho kolegu z
US-DEU VladimÌra Mlyn·¯e.
Ten se rozhodl na poslaneck˝
mand·t rezignovat a nad·le se
bude vÏnovat pr·ci ministra
informatiky. Slib poslance sloûil
Robert Vok·Ë 10. Ëervna.
l JakÈ zmÏny p¯inese ve VaöÌ
dosavadnÌ pr·ci skuteËnost, ûe
jste se stal poslancem?
ZmÏny se budou t˝kat t¯Ì oblastÌ. V Ëinnosti starosty mÏsta
Hlinska budu pokraËovat, avöak
jako starosta neuvolnÏn˝, to znamen· bez st·lÈho ˙vazku i platu.
Dohodl jsem se na tom se
sv˝mi dvÏma mÌstostarosty,
kte¯Ì mezi sebe majÌ rozdÏleny
jednotlivÈ Ëinnosti, jeû mÏsto

q Starosta Robert Vokáč v pracovně hlinecké radnice.
vykon·v·. Ponech·v·m si ve
svÈ pÈËi i nad·le rozpoËet
mÏsta, ot·zky dotacÌ a zastupov·nÌ mÏsta v koncepËnÌch a

vrcholov˝ch vÏcech. Druh·
oblast Ëinnosti se otevÌr· dÌky
p¯evzetÌ poslaneckÈho mand·tu
po VladimÌru Mlyn·¯ovi. T˝k·

Hlinsko řeklo ano
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se vlastnÌ Ëinnosti v PoslaneckÈ
snÏmovnÏ Parlamentu »R.
Z·kladnÌm ˙kolem je rozkoukat se, co nejd¯Ìve nastoupit do

"rozjetÈho vlaku" a platn˝m
zp˘sobem se zapojit do pr·ce.
T¯etÌ oblastÌ je pak p˘sobenÌ v
r·mci celÈho PardubickÈho
kraje a prosazov·nÌ poûadavk˘
z tÈto oblasti p¯i jedn·nÌch v
Praze. K tomu bude t¯eba nejprve procestovat Pardubick˝ kraj
a udÏlat si obr·zek o problÈmech jednotliv˝ch region˘
p¯Ìmo na mÌstÏ. Zde se p¯Ìmo
nabÌzÌ vyuûÌt novÈ ˙zemnÌ ËlenÏnÌ kraje s patn·cti povÏ¯en˝mi mÏsty t¯etÌho stupnÏ a Ëerpat
informace a poznatky p¯Ìmo u
vedenÌ tÏchto mÏst.
l Od roku 1990 podnik·te.
Jak chcete skloubit tyto aktivity s pracÌ ve vrcholovÈ politice?
V tÈto ot·zce m·m jasno.
V˝konnÈ funkce ve spoleËnostech, v nichû p˘sobÌm, p¯ev·dÌm
na spolupracovnÌky. S·m si
ponech·v·m pouze pozice vlastnickÈ a kontrolnÌ.
Za odpovÏdi podÏkoval myk

CO JÁ NA TO?
Referendum skonËilo a j· jej hodnotÌm rozhodnÏ kladnÏ. Zdrav˝
rozum zvÌtÏzil.Vûdy jsem byl zast·ncem vstupu do EU. M·m za
sebou nÏkolik let v zahraniËÌ a spolupracuji ˙zce s nÏmeck˝mi spoleËnostmi. Na z·kladÏ tÏchto zkuöenostÌ nepochybuji o tom, ûe
Ëesk˝ ËlovÏk se ve svÏtÏ neztratÌ. Jiû nynÌ jsme vyhled·van˝mi
partnery pro podnik·nÌ.UmÌme se rychle uËit, jsme jazykovÏ vybaveni a orientujeme se velmi dob¯e v nenad·l˝ch situacÌch. ZejmÈna
to je vlastnost, kter· nÏkter˝m naöim z·padnÌm partner˘m chybÌ.
Evropa p¯eje p¯ipraven˝m - a to my jsme!
DomnÌv·m se, ûe v Hlinsku se naöe budoucÌ ËlenstvÌ v EU zaËalo projevovat jiû p¯ed referendem. V uplynulÈm roce jsme poû·dali o vÌce neû dvacetimilionovou dotaci z programu EU Sapard.
Byla n·m p¯izn·na a nynÌ na jejÌm z·kladÏ realizujeme koncepci
˙ËelnÈho nakl·d·nÌ s odpady v Mikroregionu Hlinecko. Jiû p¯ed
vstupem do EU jsme se tedy nauËili technice zpracov·nÌ û·dostÌ o
dotace a rozhodnÏ v tom budeme pokraËovat i po vstupu do
EvropskÈ Unie.
Robert Vok·Ë, starosta
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Fotbalov· sezona skonËila.
HlineckÈ ìAî postupuje
mezi krajskou elitu.
Splnilo tedy svÈ p¯edsevzetÌ z poË·tku tohoto fotbalovÈho roËnÌku.

V prvním referendu v historii České republiky, které se týkalo přistoupení České republiky k
Evropské unii řeklo své ano také Hlinsko. Více než 67 procent místních občanů hlasovalo v
pátek 13. a v sobotu 14. června pro vstup. Plebiscitu se v Hlinsku a místních částech zúčastnilo přes 56 procent lidí. Další informace naleznete na straně čtyři.
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