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Jaroslav
Holík (SPD)
Je mu 64 let, žije
v Březůvkách na
Zlínsku. Od roku
2013 je poslan-
cem PČR. Věnu-
je se výrobě mo-
torek.

S čím jde SPD do voleb:
Hnutí SPD zdůrazňuje přímou demo-

kracii a svobodu. Chce větší bezpečnost
země, změnu podmínek členství v Ev-
ropské unii a případně poté vyhlášení re-
ferenda o vystoupení z EU. Podpořit
hodlá pracující rodiny s dětmi a přidat
peníze učitelům a nepedagogickým pra-
covníkům, lékařům, střednímu zdravot-
nickému personálu a pracovníkům v so-
ciálních službách. Prosazuje zákon
o zpětném prokázání majetku, zavedení
paušální a jednoduché daně, dostupné
vzdělání a zdravotní péči.
Co chce Holík pro kraj:
Ve Sněmovně působí jako místopřed-

seda Výboru pro životní prostředí, k té-

matu ochrany zdrojů vody má tedy nej-
blíže. „Jsem proti zastavění holešovské
zóny těžkým průmyslem, pod lokalitou
je bohatá zásoba podzemní vody,“ říká.
„Potřebujeme malá, drobná jezírka
a mokřady. V Podolí i jinde už je mají
a funguje to,“ líčí.

Hodlá pomoci dokončení D55, kte-
rou považuje za jednu z klíčových tras
pro region. „To samé platí pro obchvat
Uherského Hradiště a Kunovic. Obecně
ale nejsem zastáncem zastavění krajiny.
Ztrácí se nám zemědělská půda s největ-
ší bonitou,“ řekl Holík, jemuž vadí i vý-
sadba monokultur, jako jsou kukuřice
nebo řepka. „Místo obilí máme lány
pole zaplněné fotoelektrárnami.“
V oblasti školství podporuje rozvoj

řemesel a technických směrů. „Nejsou
lidé do výroby, chybí řemeslníci. Je pro-
to třeba zpopularizovat odborné školy
a učiliště,“ zmínil Holík.

Jiří
Procházka
(Svobodní)
Je mu 57 let, ro-
dák ze Zlína, kde
také žije. Je jed-
natelem firmy na
výrobu průmys-
lových fólií.

S čím jdou Svobodní do voleb:
„Požadujeme snížení daňové zátěže

občanů u DPH na jednotnou sazbu 14
procent, zrušení daně z nabytí nemovi-
tých věcí, zvýšení slevy na poplatníka
u daně z příjmu a sociálního zabezpeče-
ní o tisíc korun měsíčně. Chceme zrušit
nenárokové dotace, čímž dojde i k vý-
raznému omezení korupce a narovnání
konkurenčního prostředí. Navrhneme
vyhlášení referenda o setrvání v Evrop-
ské unii. Odmítáme kvóty Unie pro při-
dělování uprchlíků.“

Co chce Procházka pro kraj:
„Zjednodušil bych územní a stavební

předpisy tak, aby u všech staveb, zejmé-
na důležitých silničních, došlo k jejich
zrychlení. V kraji by se to týkalo přede-
vším dostavby dálnic D49 na Sloven-
sko a D55 do Uherského Hradiště či na-
pojení Valašského Meziříčí na dálnici
D1. Tyto stavby často brzdí ekologické
společnosti. Proto je třeba upravit a zjed-
nodušit stavební zákon, na čemž se už
ve Sněmovně pracuje a chtěl bych
k tomu přispět.
Také bych trošku poupravil azylové

zákony, aby se sem snadněji dostávali
pracovníci například z Ukrajiny. Mám
výrobní podnik a jen těžko sháníme lidi
do výroby, což platí i pro další podniky
ve Zlínském kraji. Cizinci tady chtějí
pracovat, ale velmi složitě se to zařizu-
je. Třeba Ukrajinci by raději pracovali
tady než v západních Čechách, protože
Moravu mají blíž.“

Giuseppe
Maiello
(Piráti)
Má 55 let, rodák
z Neapole, v Čes-
ku žije od roku
1992. Je vysoko-
školský peda-
gog, učí na vyso-

kých školách ve Zlíně i Vsetíně.
S čím jdou Piráti do voleb:
„Máme čtyři primární cíle: kontrolu

moci a mocných, ochranu občanů před
šikanou, zjednodušení státu a obranu
svobody. V problematice ochrany obča-
nů nám jde zejména o zrušení EET pro
e-shopy, platby kartou, řemeslníky
a drobné podnikatele. Mezi další prvky
patří možnost pojištěnců volit si zástup-
ce do dozorčích rad pojišťoven. Dlouho-
dobou prioritou Pirátů je zavedení mo-
derních technologií tam, kde již dávno
měly fungovat. Firmu lze založit za jedi-
ný den, v místech s CzechPointem by
mělo jít vyřídit několikanásobně více
věcí.“

Co chce Maiello pro kraj:
„Krajskou optikou se dají naše vize

aplikovat na mnoha místech. Náš důraz
na zavedení moderních technologií
a zjednodušení úředních úkonů by se
měl promítnout všude – na největších
úřadech, ale i u okénka na vesnici. Jsme
si vědomi, že ve Zlínském kraji žije vel-
ká část obyvatel v malých obcích, a digi-
talizací rozhodně nechceme všechny při-
nutit používat počítač. Bude to jen další
možnost. Stejně tak nás trápí kvalita
ovzduší na několika místech kraje – ze-
jména v okolí firmy DEZA ve Valaš-
skémMeziříčí. V rezortu dopravy pova-
žujeme za správné, aby se zrušily po-
platky na úseku dálnice kolem Otroko-
vic a zároveň by se měla dostavět komu-
nikace D49. Naší čistě lokální iniciati-
vou je pak snaha o snížení spotřební
daně u výroby domácích pálenek. Sníže-
ní spotřební daně bymotivovalo více do-
mácích producentů k pálení v oficiál-
ních pálenicích. Ve výsledku by tedy
ubylo množství nekontrolovatelného al-
koholu a úbytek peněz do státní poklad-
ny by byl zanedbatelný.“

Petr Gazdík
(STAN)
Je mu 43 let.

Původním povo-
láním učitel, ně-
kdejší starosta
Suché Lozi. Od
roku 2010 je po-
slancem PČR.

S čím jde STAN do voleb:
Podle STAN by se měly některé pod-

statné pravomoci přesunout směrem ke
krajským a obecním samosprávám (pří-
kladem je doporučení přiznat, nebo ne-
přiznat sociální dávku tak, aby ji dostali
skutečně jen potřební). Stát by měl být
štíhlý, ale silný v těch oblastech, kde je
nezastupitelný (bezpečnost, obrana, za-
hraniční politika, justice). Hnutí prosa-
zuje skutečnou digitalizaci veřejné sprá-
vy, decentralizaci, rušení zbytečných zá-
konů a zbytečných úředních agend.

Co chce Gazdík pro kraj:
Prioritou je pro něj, aby ze Zlínského

kraje přestali odcházet vzdělaní a kvali-
fikovaní lidé. I kvůli tomu chce skloubit
práci poslance a krajského radního pro
oblast školství. „Právě na školství závi-
sí, jak bude vypadat kraj za 15–20 let.
Zda budememontovnou ČR, nebo navá-
žeme na baťovskou tradici a staneme se
inovativní součástí tuzemského průmys-
lu,“ uvedl Gazdík. S tím souvisí tlak na
zvýšení průměrné mzdy, která je v regi-
onu druhá nejnižší v zemi. „Pokud bude-
me mít dobré pracovní síly, firmy bu-
dou nuceny dávat jim více peněz. Dnes
je jich ale katastrofální nedostatek.“
Zásadní je podle něj i pohnout s do-

pravní infrastrukturou. „I díky tlaku po-
slanců z regionu jsou D49 a D55 mezi
prioritními stavbami,“ popsal Gazdík.
Řešit chce i sociální oblast. „Bude při-

bývat starších lidí, musíme zlepšit so-
ciální, důchodovou a hospicovou péči.“

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce
šéfredaktora 5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Tomáš Železník, Tomas.Zeleznik@mafra.cz ■ Editor: Ondřej Holubec, ondrej.holubec@mafra.cz ■ Vedoucí
inzerce:Martin Uttner, martin.uttner@mafra.cz ■ Vedoucí distribuce 5plus2: Martina Kohoutová, martina.kohoutova@mafra.cz ■ Okresní redakce: redakce.kromeriz@5plus2.cz,
redakce.vsetin@5plus2.cz ■ Redaktorka: Petra Procházková, tel.: 734517146, petra.prochazkova@mafra.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je
neprodejné, vychází každý pátek. ■ ©MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu)
bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA,
a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

LÍDŘI
POD LUPOU

Co chtějí volební lídři pro kraj?
V 5plus2 startuje předvolební seriál. Představíme lídry největších stran, které se ucházejí o hlasy voličů
v říjnových parlamentních volbách. Dnes představíme krajské jedničky STAN, SPD, Svobodných a Pirátů.

„Nezastavujme krajinu“

„Zrychlíme stavbu dálnic“

„Technologie i na vesnici“

„Vzdělaní lidé musí zůstat“


