Evropská unie - historie
Myšlenka sjednocené Evropy byla snem vizionářů a filozofů již v 19.
století. Například slavný francouzský spisovatel Victor Hugo si na základě
humanistických ideálů představoval „Spojené státy evropské“. Dvě
tragické války první poloviny 20. století však těmito ideály otřásly.
Po válce nicméně přišli ke slovu státníci, kteří se rozhodli s nenávistí
a válčením navždy skoncovat. Konrád Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi a Robert
Schuman přesvědčili své národy, aby vstoupili do nové éry a v roce 1951 založili takzvané
Evropské společenství uhlí a oceli (uhlí a ocel byly tehdy válečnými surovinami a díky jejich
společné mezinárodní kontrole se pak mohlo zabránit budoucím konfliktům).
V roce 1957 bylo Římskými smlouvami založeno Evropské hospodářské společenství a
v roce 1992 se pak Maastrichtskou smlouvou přejmenovalo na Evropskou unii. V roce 1995
tvořilo Evropskou unii 15 zemí: Francie, Itálie, Nizozemí, Belgie, Lucembursko, Německo
(všechny od roku 1957), Velká Británie, Dánsko, Irsko (1973), Řecko (1981), Španělsko,
Portugalsko (1986) a Rakousko, Finsko, Švédsko (1995).
1. května 2004 se k nim připojilo 8 postkomunistických a 2 středomořské země: Česká
republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Kypr a Malta.
1. ledna 2007 bylo rozšiřování prozatím ukončeno přistoupením Rumunska a Bulharska.
V současné době tedy Evropská unie sestává ze 27 členských zemí a má 486 milionů obyvatel,
čímž se stal třetí největší zemí na světě po Číně a Indii. O budoucím přistoupení se vedou
rozhovory s Tureckem, Chorvatskem a Makedonií.
Výhody, které z členství plynou pro nás smrtelníky, jsou především:
- volný pohyb osob, díky němuž můžeme cestovat po celé EU jen s občanským
průkazem a převážet libovolné množství legálního zboží
- svobodný pracovní trh, díky němuž máme právo pracovat kdekoliv na území EU (tuto
možnost některé země na období max. 7 let omezily)
- podpora chudších regionů – systém je nastaven tak, že bohatší regiony finančně
podporují chudší regiony s cílem rozdíly postupně snížit
zdroj: www.euroskop.cz
příště: politika a ekonomika EU

Stalo se:



















Masky si zatančily valčík na Kinderbale (str. 10).
Od února opět funguje „Kino Dunaj“.
Oteplilo se.
Rozkvetly stromy.
Helga se uzdravila a prý už i pohladila psa.
Škola dostala od rumunského parlamentu nové
počítače a kopírku.
Emil Flaška byl zvolen místopředsedou oblastní
filiálky Svazu Slováků a Čechů v Moldavě.
Čeští doktoři přijeli, viděli, ošetřili, rozdali léky a
zase odjeli.
Naše škola uspěla na olympiádě v českém jazyce
v Oradei (viz strana 11).
Etuška se vdala a odjela do Čech.
Naše škola uspěla na soutěži mezi českými
vesnicemi v matematice, zeměpise, rumunštině a
dějepise v Moldova Noua (7. třída: Edvina
Wagnerová - 1. místo, Vitomir Vojnovici - 3.,
Marie Pospíšilová - 4.). Gratulujeme!
Denisa Flašková získala skvělé třetí místo
v župním kole biologické olympiády!
Přišly nám dopisy od kamarádů z Pozořic –
Hermína dostala dokonce malý balík.
Přišlo jaro.
Přijel Jari.
Začal letní čas.

Stane se:
 27.-29.4. - kongres Svazu Slováků a Čechů v Baile
Felix + volba nového přededy.

 19. května - olympiáda v českém jazyce pro 3.-6.
třídu na Svaté Heleně.

 1. června - Den dětí.
 Konec června - vyjde letní číslo Eibenthalského
období.
(osy)
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