oblast ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Změňme image Kraje i krajiny!
Již nějaký čas existuje projekt na zavedení rekreační lodní dopravy na řece Opavě, na Odře a
na Ostravici. Ne, to není utopie a my budeme rádi tento projekt pomáhat prosadit. Může to být
přínosem pro turismus, bude to počin krajinotvorný a oživí okolí těchto řek. Ale to se bavíme o
dolních tocích řek. Jejich horním tokům zase hodně dlužíme. Vzpomeňme na rok 1997, který
překreslil aktivní zóny záplavových území. Tehdejší povodně uvrhly často desítky procent rozloh
obcí a měst do těchto nechtěných a nepojistitelných zón s omezenou využitelností. Chceme
podpořit opatření zlepšující zadržování vody v krajině, aby se nestřídala sucha a povodně.
Pomohou jiné osevní postupy, výsadby remízků, ozelenění svahů. Podpoříme výstavbu nezbytných
protipovodňových opatření a budeme se snažit, aby města i obce byla před extrémními výkyvy
počasí a rozmary řek opět bezpečná.












Prevence sucha a povodní lepším zadržováním vody v krajině.
Zaměříme se na smysluplnou revitalizaci kraje v zatížených oblastech (Karvinsko), budeme
se snažit, aby byly více využívány brownfieldy pro nová hi-tech odvětví, která už nezatíží naši
krajinu.
Budeme hledat cesty jak pomoci odkanalizovat menší obce a jak pomoci při obnově
nevyhovujících septiků za kvalitní čističky odpadních vod nejen u domů, ale i u chat a chalup.
Podpoříme vznik nových podniků zpracovávajících místní suroviny, např. v oblastech chovu
dobytka můžou vznikat výrobny sýrů nebo masných produktů.
Přidaná hodnota má zůstat v našem kraji, v regionech – ať se nebohatne jinde na náš úkor.
Firmám a živnostníkům s regionálními produkty musí kraj pomoci při zajištění úvěrů,
podpořit je při získávání dotací, pomoci při nákupu zemědělských pozemků, či při propagaci
výrobků.
Třídění odpadu je ekologičtější i ekonomičtější (obce a jejich obyvatelé ušetří na svozu
směsného odpadu). Podpoříme veškeré aktivity, které pomohou obcím ekonomičtěji
nakládat s odpadem.
Postavíme se čelem k nutnosti vybudování spalovny odpadů. V odpadech je velké množství
energie!
Podpoříme klíčové kroky ke zlepšení kvality ovzduší v kraji – zvýšení tlaku na modernizaci
průmyslu, propagací správného topení v domácnostech.
Podpoříme rozvoj elektromobilů a dobíjecích stanic pro elektromobily.
Přivedením moderních a perspektivních odvětví (nanotechnologie, kmenové buňky, nebo
jiný hi-tech průmysl) se bude méně zatěžovat životní prostředí.
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Mgr. Herbert Pavera
Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Od roku 1983 učil na ZŠ v OpavěKylešovicích, kde působil také jako ředitel školy. Od listopadu 1990 je zastupitelem obce
Bolatice, byl členem rady obce, místostarostou obce a od roku 1998 je starostou obce
Bolatice. Od roku 2006 je předsedou Sdružení obcí Hlučínska. Od roku 2013 je poslancem
Parlamentu České republiky. Je členem předsednictva TOP 09, předsedou Expertní komise
TOP 09 pro zemědělství a venkov.
Slavomír Bača
Vystudoval střední zemědělskou školu v Českém Těšíně, po jejímž dokončení začal působit
jako agronom a později hlavní agronom v nedalekém zemědělském podniku. Od roku 2006
působí jako zastupitel v obci Palkovice a od roku 2014 je členem obecní rady. Od roku 2013
zastává funkce v Regionálním výboru Frýdek-Místek a v Krajském výboru TOP 09
Moravskoslezského kraje.
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