VĚDY A TECHNOLOGIE
I POSÍLÍME VĚDECKOU A VYSOKOŠKOLSKOU POZICI NAŠEHO KRAJE I
PROPOJÍME IT/NANO/BIO TECHNOLOGIE I PŘIVEDEME ODBORNÍKY,
KTEŘÍ ZDE CHYBÍ I ZÍSKÁME PRO ROZVOJ KRAJE VÍCE PENĚZ OD
STÁTU I VÝRAZNĚ ZMĚNÍME BUDOUCÍ TVÁŘ NAŠEHO KRAJE I

MÁME SKVĚLÉ
UNIVERZITY A ŠKOLY

Petr Kajnar: „Naše univerzity nám mohou pomoci nastartovat tu pra‐
vou transformaci kraje. Před lety jsem stál u založení fakulty
Elektrotechniky a informatiky při VŠB a jejím výsledkem je dnes větší
počet IT profíků v kraji. I proto se zde usídlila společnost Tieto, přední
softwarová ﬁrma. Můžeme jít podobným trendem. Šikovných lidí tu
máme dost a když zde budou vznikat nové profese v moderních obo‐
rech, poroste i životní úroveň.”

CO NA
BRUNTÁLSKU
ROZHÝBÁME?

 posílíme učňovské profese,
aby měl drobný průmysl
dostatek lidí

 vytvoříme pracovní místa
s vyšší přidanou hodnotou,
zejména pro mladé lidi
a pro jejich uplatnění
a zajistíme podmínky
pro vznik takových
zaměstnavatelů

 vybudujeme nový domov
pro seniory a pro stárnoucí
obyvatele Bruntálska

 vytvoříme programy
pro podporu turistiky
﴾Slezská Harta, Osoblažsko
atd.﴿

 podpoříme rozšiřování
města Bruntál a výstavbu
rodinných domů v lokalitě
Za Mlékárnou

 zaměříme se na dobré
využití brownﬁeldů
– buď k vytváření
pracovních míst,
nebo k oddechu obyvatel

PROČ? Protože náš průmysl
jde postupně do útlumu a pro‐
tože potřebujeme být v něčem
silní a výjimeční. Protože potře‐
bujeme vytvořit jiná pracovní
místa. Protože máme příležitost
využít našich univerzit. Protože
chceme pozvednout náš kraj.

DŮVODY? Náš kraj byl v minu‐
losti založen téměř výhradně
na fyzické práci. Komunisté vní‐
mali tento region jako dělnický

KRAJ NEKONČÍ

ZA OPAVOU
I ZA HRANICEMI OSTRAVY NÁŠ KRAJ TEPRVE
ZAČÍNÁ I SPOJÍME OSTRAVU A BRUNTÁL
DÁLNICÍ I VYTVOŘÍME OBCHVAT BRUNTÁLU
A KRUHOVÉ OBJEZDY I TO, O ČEM SE ZATÍM
JEN MLUVÍ, OPRAVDU USKUTEČNÍME I

První zmínka o Bruntálu po‐
chází z roku 1223. Je to tedy
takřka 800 let, během nichž
do tohoto města nikdo dálniční
komunikaci nevybudoval. Prý
o tom hovořili už dědové dneš‐
ních šedesátníků a právě šede‐
sát minut to trvá, než se dosta‐
nete z Bruntálu k nejbližší
dálnici.

Ostrava je tak pro lidi z Bruntál‐
ska takřka nedostupná, a proto
cestují raději do Olomouce.
Je to škoda. Spojnice Bruntálu
a Ostravy má totiž po své trajek‐

torii všem obyvatelům Bruntálu
co nabídnout. Nejen časovou
úsporu a nové pracovní příleži‐
tosti, ale též lepší dostupnost
služeb a třeba i péče o zdraví.
Nicméně lze to vnímat stejně
i z druhé strany – také lidé z vý‐
chodní části našeho kraje rádi
navštěvují Jeseníky, hory, které
jsou tak krásné, ale pro Ostra‐
váky těžko dostupné.

Bruntálsko je potřebné podpo‐
řit dopravní infrastrukturou.
Spojit Ostravu, Opavu a Bruntál
kvalitní rychlostní komunikací

základ režimu a nechtěli jej
„znečistit“ inteligencí. Časy se
však mění a náš kraj nyní dispo‐
nuje nejen skvělými univerzita‐
mi, ale také vzdělanými lidmi,
kteří zde mohou pracovat a být
přínosem pro rozvoj regionu
a jeho věhlasu. Chceme budo‐
vat region založený ha Hi‐Tech,
tedy vědě a technice, či chcete‐
li, na znalostní ekonomice.
Právě nové technologie zaru‐
čují ekonomický rozvoj a stojí
na vědeckých a univerzitních
znalostech. A v kraji je máme.
Na Vysoké škole báňské máme
Fakultu elektrotechniky a infor‐
matiky, nanotechnologii na Fa‐
kultě materiálově‐technolo‐
gické a konečně také medicínu
na Ostravské univerzitě. Průni‐
kem těchto oborů ﴾IT/NANO/‐
BIO﴿ mohou vznikat nejúžas‐
nější objevy, které budou slou‐
žit nejen našim lidem a které
budou vydělávat peníze. Máme
tady inteligentní lidi a nesmíme
dovolit jejich odliv z kraje. Vy‐

a současně s ní vybudovat ob‐
chvat Bruntálu a ve městě vy‐
tvořit kruhové objezdy. Doprav‐
nímu komfortu také pomůže
lepší vlaková a autobusová do‐

tvoříme pro ně přitažlivé pro‐
středí a podmínky, které je u nás
udrží, a jako kraj na tom zís‐
káme mnohem víc. Naše uni‐
verzity sice nemají staletou tra‐
dici a ani nejsilnější průmyslové
giganty za zády. Jsou relativně
mladé a vyvíjejí se. Nicméně my
potřebujeme vidět do budouc‐
nosti a urychlit vývoj, potřebu‐
jeme přeskočit století a zrychlit
čas. Tohle úsilí náš kraj časem
vyšvihne do popředí a změní
ho z původně průmyslového
na vědecko‐technologické
údolí mezi Beskydy a Jeseníky.

JAK? Podpoříme centra roz‐
voje na univerzitách. Minister‐
stvo průmyslu dnes disponuje
nástroji, které takové inter‐
vence umožňují, včetně peněz
na mzdy expertů, jež můžeme
přivést ze zahraničí, v oborech,
jež potřebujeme posílit. Ostat‐
ně i kraj a město Ostrava musí
na rozvoj vědy a výzkumu
v zemi přispívat.

Jak dostaneme
lékaře do kraje?

Jak zajistíme
více zubařů?

Jak vytvoříme
pracovní místa?

Jak vyčistíme
vzduchu v kraji?

Jak uděláme náš
kraj silnější?

DOKÁŽEME VÍC
PRO NÁŠ KRAJ
Jan
WOLF

Michal
POBUCKÝ

primátor
města Karviná

primátor města
Frýdek Místek

Kateřina
CHYBIDZIUROVÁ

ekonomka

SPECIÁLNÍ ZPRAVODAJ
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Jaroslav
DVOŘÁK

náměstek ředitele
v Muzeu Beskyd,
historik

CHCI ROZHÝBAT NÁŠ KRAJ
říká Petr Kajnar, primátor Ostravy z let 2006 - 2014
Když jsem byl na radnici v Ost‐
ravě, byl náš kraj právě ten,
který byl mezi deseti nejrychleji
se rozvíjejícími v Evropě. Ost‐
rava udávala celému kraji tem‐
po. Je potřebné to znovu postr‐
čit. Asi bych mohl trávit čas
v klidu na zahradě nebo ho více
věnovat svým synům, ale když
vidím, co se aktuálně děje a že
náš kraj ztratil tempo, prostě
mě to klidným nenechává. Rád
dávám věcem smysl a rád pře‐

mýšlím o budoucnosti. Praha vzduch, propast pracovních pří‐
nás tradičně vnímá jako „něco ležitostí, nekvalitní péče o seni‐
v Asii“, moc
ory, slabá vý‐
nám s trans‐
chodiska, jak
Náš kraj má co nabídnout.
formací regi‐
získat byd‐
Má sílu a skvělé lidi.
o n u n e p o‐
lení za nor‐
Nesmíme se bát a prostě
máhá a lidé do toho jít s dobrým záměrem mální peníze,
mají pocit,
obrovské
a cílem, že uspějeme.
že jsme sice
vzdálenosti
součástí, ale
mezi městy
jen na okraji Česka. A je toho relativně malého kraje, ztráta
mnohem víc, co mě pálí. Nedo‐ potenciálu toho, v čem jsme
statek lékařů, zubařů, špinavý a můžeme být ještě silnější.

Ale třeba i to, že jsme vždycky
poslední, a přitom nejsme, jen
na nás tak v Praze pohlížejí. Chci
to změnit a znovu rozhýbat.
Chci zamezit odlivu obyvatel
z kraje. Jde to! Náš kraj má
co nabídnout. Má sílu a skvělé
lidi. Nesmíme se bát a prostě do
toho jít s dobrým záměrem
a cílem, že uspějeme. Pokud do‐
staneme příležitost, tak věci roz‐
hýbeme.

CELOU
KANDIDÁTKU
NAJDETE NA

www.cssd2020.cz
PODÍVEJTE SE
NA NÁŠ VOLEBNÍ
PROGRAM NA

www.petrkajnar.cz

STÁT NENÍ FIRMA

stupnost a návaznost spojů
v ose Ostrava až Šumperk. To‐
hle vše lze vyřešit, jen to chce
tyhle úkoly rozhýbat. A my to
dokážeme!

ZAMĚSTNANCE A OKD MUSÍ STÁT PODPOŘIT

NÁŠ KRAJ
NENÍ JEN OSTRAVSKO

ZA HRANICEMI OSTRAVY
NÁŠ KRAJ TEPRVE ZAČÍNÁ!

Projeli jsme více než padesát
měst. Mluvili se spoustou lidí
a zajímali se o to, co v jaké části
kraje chybí a trápí zdejší obyva‐
tele.

Mnoho se prolíná celým krajem
‐ od práce, nedostatku parko‐
vání, až po zubaře či chybějící
domovy pro seniory. Trápí nás
také doprava a chybějící ob‐
chvaty.

Podívejte se na nejvýznamější
potřeby vybraných měst a obcí,
které budeme řešit ...

pokračování na další straně

Petr Kajnar: „Chápu důvod
útlumu uhelného průmyslu,
ale stojím za lidmi a za udrže‐
ním pracovních míst.“

Stát by měl OKD podpořit po‐
stupným útlumem do roku
2025. Nejen kvůli tomu, kolik
toho náš kraj do státní kasy od‐
vedl v minulosti právě těžkým
průmyslem, ale také proto,
že je potřebné získat čas
na tvorbu nových pracovních
míst, aby se lidé z OKD neocitli
na dlažbě, bez možnosti získat
práci jinde. Nesmíme připustit,
aby stát vůči našemu kraji za‐
spal a nereagoval na jeho po‐
třeby. Občané by neměli nést
odpovědnost za chyby politiků.
Pro stát je aktuálně výhodné
zavřít ﬁrmu rychle, zaplatit li‐
dem odstupné a pokud možno

ani nevyplatit takzvaný příspě‐
vek na zmírnění sociálního do‐
padu, který má lidem z OKD při‐
nést pět až osm tisíc korun mě‐
síčně navíc a který se někde
„zasekl“ – a jen zpovzdálí pak
pozorovat, jaký to má dopad…
Však ono se to nějak srovná.
Ale nesrovná. Zaměstnanci
OKD by přišli najednou o znač‐
nou část svého pravidelného
příjmu, bez okamžité možnosti
uplatit se jinde, protože mo‐
mentálně by jednoduše nebylo
kde je nalézt.

tota ovzduší. Je to
právě těch 5 let,
k t e ré p o t ře b u j í
nejen lidé z OKD,
ale vlastně je po‐
třebují i lidé z LI‐
BERTY.

ZADAVATEL: ČSSD I ZPRACOVATEL: TO DO MARKETING S.R.O.

NÁŠ KRAJ JAKO JEDNIČKA

Udržet OKD až do
roku 2025 je pro
stát nevýhodné,
ale pro lidi a jejich
životy to je důležité.
Stát není ﬁrma!

A jaký je další důvod proč by
měl být útlum OKD pomalejší?
Je to Liberty a její vysoké pece,
které ﬁrma plánuje do pěti let
vyměnit za nové hybridní. Zů‐
stala by tak zaměstnanost a sou‐
časně se razantně zvýšila čis‐

kajnarpetr

www.petrkajnar.cz I

PŘIJĎTE K VOLBÁM 2. a 3. ŘÍJNA 2020

kandidát na hejtmana
Moravskoslezského kraje

Petr KAJNAR

I PODPOŘÍME STÁVAJÍCÍ PRŮMYSL I VYTVOŘÍME NOVÉ POZICE
V PRŮMYSLU I ZAJISTÍME VZNIK MODERNÍCH PRACOVNÍCH MÍST
V TECHNOLOGICKÝCH ODVĚTVÍCH I NEBUDEME ČEKAT NA
NEZAMĚSTNANOST, BUDME JÍ PŘEDCHÁZET I MUSÍME TO ROZHÝBAT I

PROČ?

Protože náš kraj
zažívá útlum těžkého průmyslu
a hornictví. A také proto,
že tento trend zažívá celý svět.
Důvodů je mnoho. Od světo‐
vého tlaku na snižování emisí,
tedy nevyužívání uhlí a opačně
využívání obnovitelných zdrojů
energie, až po automatizaci vý‐
roby a nové trendy, které
zejména mladé lidi motivují pra‐
covat jinde než v těžkém prů‐
myslu. Nechceme čekat na davy
nezaměstnaných… Chceme jim
předcházet a vytvářet podmín‐
ky, aby zde bylo práce dostatek.
Uživit vlastní rodinu, to je zá‐
kladní lidské právo!

DŮVODY?

Uvědomu‐
jeme si důležitost těžkého prů‐
myslu a také naši regionální pře‐
vahu a výjimečnost v tomto od‐
větví. Železo, uhlí a těžký prů‐
mysl jsou a stále budou potřeb‐
né. I to je důvod, proč prosazu‐
jeme, aby OKD fungovalo až do
roku 2025. Chceme postupný

útlum, chceme, aby lidé měli
své sociální jistoty a aby s nimi
stát nezacházel jako s ﬁremními
zaměstnanci – když je nepotře‐
buje, tak je prostě propustí! Stát
totiž není ﬁrma. Utlumovaný
průmysl musí být tlumen jen
tak rychle, jak rychle budou vzni‐
kat nová adekvátní pracovní
místa. Lidé nesmí zůstat neza‐
jištění. Je důležité myslet rovněž
na nové a moderní pozice s pře‐
sahem do budoucnosti a na pra‐
covní kariéru mladých lidí.
Chceme pracovat s potřebami
lidí – s tím, co je tradiční ﴾to je
pro nás těžký průmysl﴿, i s tím,
co je moderní ﴾to je třeba infor‐
matika, nano a biotechnologie﴿
– a tomu uzpůsobovat nabídku
práce. Nechceme tu jen mon‐
tovny, chceme u nás rozmanité
pracovní prostředí. Chceme roz‐
víjet kraj hodný třetího tisíciletí
a pomoci mu v transformaci
z ryze průmyslového regionu
na region přesahující do sféry
IT, nano a bioinženýrství. Vybu‐

I V OBLASTECH SE SLABŠÍM HOSPODÁŘSTVÍM SNÍŽÍME DANĚ O 50 % I
PODPOŘÍME PODNIKATELE A INVESTORY I VYBUDUJEME POTŘEBNOU
INFRASTRUKTURU I ZAMEZÍME VYLIDŇOVÁNÍ TĚCHTO OBLASTÍ I

PROČ? Protože náš kraj,

dovat zde další pracovní příleži‐
tosti, se zajímavými příjmy
v atraktivních odvětvích.

JAK?

V Moravskoslezském
kraji je celá řada míst, která jsou
ideálním místem pro vznik no‐
vých průmyslových zón. Stále se
tam však nic neděje, a to je
nutno změnit. Je potřebné to
rozhýbat. Oblasti připravíme
a do kraje přivedeme zajímavé
investory, kteří zde vybudují
nové pracovní pozice s přida‐
nou hodnotou. Nechceme jen
„montovny“. Potřebujeme roz‐
manitá pracovní místa pro širo‐
kou skupinu pracovních očeká‐
vání obyvatel našeho kraje.
V návaznosti na vysoké školství
a vědecko‐technolo‐gický park
vytvoříme podmínky pro vznik
nových ﬁrem v atraktivních
oborech a odvětvích, které náš
kraj postupně změní.

46 000
PRACOVNÍCH MÍST

Petr Kajnar: „Ještě v pozici primátora jsem
do Ostravy přivedl investory a založil prů‐
myslovou zónu v Hrabové. Později také prů‐
myslovou zónu v Mošnově a v dalších lokali‐
tách. Specializované pozice vznikly
v Porubském Vědecko‐techlogickém parku.
Dnes tam pracuje cca 3 000 lidí. Celkově tak
vzniklo více než 46 000 pracovních míst
v různých odvětvích a oborech. Vím, že to
jde a vím jak na to, aby tu zase bylo dost zají‐
mavé práce. Dnes proto bohužel nikdo nic
nedělá a kraj tak zaostává.”

VÍCE LÉKAŘŮ A ZUBAŘŮ

I VRÁTÍME AKREDITACI FAKULTĚ MEDICÍNY I ZALOŽÍME ZUBAŘINU I
Z VÝ H O D N Í M E L É KA Ř E , A BY N E M Ě L I P OT Ř E B U O D C H Á Z E T,
ALE ZŮSTALI V KRAJI I POJIŠTOVNY NESMĚJÍ OMEZOVAT VZNIK
NOVÝCH ORDINACÍ I PRÁVO NA ZDRAVÍ MÁ KAŽDÝ OBČAN I

PROČ?

NEMOCNICE SE NESMÍ
PRIVATIZOVAT

Petr Kajnar: „Když jsem před deseti lety založil v Ostravě lékařskou
fakultu, nečekal jsem, že ji město a kraj nechá ladem. Je nutné ji zno‐
va postavit na nohy. Právě lékařská fakulta byla jedním z důvodů,
kterým jsem zamezil a zastavil privatizaci fakultní nemocnice
v Ostravě. Páteřní síť nemocnic musí patřit kraji, městům a obcím.”

Protože lékařů je
stále nedostatek a čekací lhůty
na odborná vyšetření jsou velmi
dlouhé. Protože je i nedostatek
zubařů a s objednacími lhůtami
je to zde ještě horší. A konečně
proto, že zubní pohotovosti ne‐
mají lékaře, a kvůli tomu ztrácejí
schopnost existence. Ovšem
podobně jako zubařů je v kraji
nedostatek dalších specializací
– např. logopedů či fyzioterape‐
utů – a ani těmto oborům nevy‐
cházejí pojišťovny vstříc, a tak je
vznik nových ordinací, jež po‐
skytují péči hrazenou z veřej‐
ného pojištění, složitý.

PROJELI JSME DŮVODY?
50+ MĚST
Pokračování článku z první strany
OPAVA
 Dokončení obchvatu
 Byty pro rodiny a mladé
 Financování divadla

BRUNTÁL
 Dálniční propojení s Opavou
 Lepší vlakové a autobusové
spojení s dalšími městy
 Výstavba obchvatu a kruhových
objezdů
 Domov pro seniory
 Podpora podnikání
a vzniku pracovních míst

CHCEME TO
ROZHÝBAT

KRNOV
 Zpřístupnit průmyslovou zónu
 Více zubařů
 Dotáhnout obchvat

RÝMAŘOV
 Nedostatek zubařů a praktiků
 Podpora turismu
 Lepší dopravní infrastruktura
 Oprava cest zničených vlivem
těžby dřeva po kůrovci

www.cssd2020.cz

V našem
kraji máme špičková zdravotní
zařízení a kvalitní lékaře. Ti jsou
však z důvodu nedostatečného
počtu pod stálým tlakem. Situ‐
MĚSTO ALBRECHTICE
 Nedostatek zdravotní péče
 Nedostatek zubařů
 Pomalé opravy cest
a špatná dostupnost

STARÁ VES U RÝMAŘOVA

 Špatné spojení

do Opavy či Ostravy
 Přivést investory pro vznik
nových pracovních míst

DANĚ
-50 %

DAŇOVÁ ZVÝHODNĚNÍ

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

ace se může ještě zhoršit v dů‐
sledku ztráty akreditace ostrav‐
ské fakulty medicíny, která o ni
přišla jen kvůli nezájmu města
dostatečně ji ﬁnančně podpořit
a přivést na ni odborníky pro
zajištění předepsané kvality výu‐
ky. Ostravská lékařská fakulta
produkovala lékaře, kteří v kraji
v převážném počtu zůstávali.
A to je náš cíl – lékaře si tady udr‐
žet a zajistit, aby zde byli hono‐
rováni stejně jako v Praze.
Je také důležité podpořit vznik
nových ordinací, a to i přes ne‐
voli zdravotních pojišťoven.
Není přijatelné, aby v našem
regionu omezovaly pojišťovny
dostupnost zdravotní péče –
zejména té, která je hrazena
díky solidárnímu systému zdra‐
votního pojištění.
BRANKA U OPAVY
 Rekonstrukce kulturního domu
 Podpořit mladé lidi a rodiny, aby
neodcházeli do jiných měst

HLUČÍN
 Zlepšení životního prostředí
 Protipovodňová opatření
 Využití turistického zájmu
 Lepší silniční a dopravní dostup‐
nost do města

JAK?

Zajistíme ostravské
lékařské fakultě dostatek ﬁnan‐
cí, aby získala zpět akreditaci
a aby si mohla dovolit zaměst‐
nat potřebné odborníky. Bu‐
deme pracovat na tom, aby tu
při obnovené „všeobecné dok‐
tořině“ vznikla nově také „zuba‐
řina“ a aby lékaři zůstali v kraji.
Lékaře, kteří chtějí z kraje odejít
„za lepším“, musíme pozitivně
motivovat a udržet si je tady.
Není možné se v tomto směru
nechat vysávat pro ně ﬁnančně
lákavější Prahou. V rámci de‐
baty státu a kraje vyvineme tlak
na pojišťovny, aby ze svých eko‐
nomických pohnutek nekladly
překážky vzniku nových ordi‐
nací – na lékařské ošetření a od‐
bornou péči mají v rámci svého
zdravotního pojištění právo

všichni občané bez rozdílu.

FULNEK
 Zajištění domu s pečovatelskou
službou
 Opravit cesty a chodníky
 Vybudovat kruhové objezdy
 Zrekonstruovat školky
VENDRYNĚ
 Více zubařů
 Více parkovacích míst
 Efektivní opravy silnic

ODRY
 Řešení obchvatu města

to není jen Ostrava a větší
města v jejím okolí. Je to i Jese‐
nicko, Bruntálsko, Osoblažsko,
Vítkovsko a další oblasti, které
trpí vyšší nezaměstnaností,
horší dostupností a sníženými
příležitostmi pro podnikání
a život.

DŮVODY?

V našem
kraji jsou oblasti, které se hos‐
podářsky dobře nerozvíjejí. Ne‐
mají silný průmysl a jsou hůře
dostupné. Zpravidla se jedná
o oblasti pohraniční. Ani země‐
dělství není v podhorských ob‐
lastech příliš výnosné. Přesto
zde najdeme zemědělce a jiné
formy výroby, které prosperují.
Je potřebné je více podporovat
a vytvářet takové podmínky,
aby zde vznikaly příležitosti dal‐
ší. Jde nám především o taková
řešení, která umožňují rozvíjet
zaostávající nebo poničené ob‐

lasti, v nichž může dobře zafun‐
govat řada ekonomických sti‐
mulů, jež Evropa používá málo
nebo je nezná vůbec. Řešení tu
jsou, ale jen mluvit o nich nesta‐
čí. Pouhý turistický ruch tu situ‐
aci nespraví. Potřebujeme sil‐
nější řešení. Chceme, aby zde
lidé začali podnikat, byli samo‐
statní a měli k tomu otevřený
prostor a dobré podmínky
a aby zaměstnávali i další lidi.
Podpoříme startupy a dobré
nápady. Pomůžeme investo‐
rům. Zpřístupníme tyto oblasti
lepší dopravní infrastrukturou.
Snížíme zde daně. Je přece při‐
rozené a normální, aby silnější
oblasti podpořily ty slabší.
Možná se to může zdát vůči
ostatním územím nefér, avšak
pokud se těmito problémy zabý‐
vat nebudeme a úspěšně je ne‐
dotáhneme, pak se dočkáme
dvoumilionové Prahy se čtyřmi‐
lionovým satelitem okolo a zby‐
tek země zpustlý.

Navrhneme zákon‐
nou iniciativu snížení všech
daní v těchto oblastech na polo‐
vinu. Minimálně na deset let.
Doporučíme „tax increment ﬁ‐
nancing“, tj. daňové řešení,
které pomáhá podnikatelům
rozjíždět projekty třeba i na
brownﬁeldech. Díky státním
zárukám lze tato území revitali‐
zovat, investovat do nich a polo‐
vinu daňových výnosů získat
zpět ke splácení úvěrů. Jde
o podporu vzniku nových pra‐
covních pozic i v takových mís‐
tech, kde by start podnikání pro‐
vázelo vysoké riziko ztrátovosti.
Prosadíme také „oportunity zo‐
nes“, tzv. „zóny příležitostí“,
kde investoři a začínající podni‐
katelé nemusí platit daně. Když
nemůžeme lidem peníze dát,
nemusíme je nutně vybírat. Pod‐
poříme tím rovněž iniciativy
drobných podnikatelů.

NEBUĎME OKRAJEM ČESKA
I CHCEME VÍCE POZORNOSTI I CHCEME PRO KRAJ VÍCE PENĚZ I
CHCEME, ABY LIDÉ Z KRAJE NEODCHÁZELI I VYTVOŘÍME PRO ŽIVOT
V KRAJI LEPŠÍ PODMÍNKY I PRAHA VYSÁVÁ NAŠE TALENTY A LIDI I

PROČ?

Protože dostá‐
váme ze státní kasy málo peněz
v celé řadě oblastí. Protože nás
Praha staví na poslední příčky
v seznamu celé řady dotací, in‐
vestic a v přístupu k rozvíjení
kraje. Protože stát nejeví snahu
dostatečně se zabývat krajem,
který se pro něj zejména díky
svému průmyslu už tolik za‐
sloužil, a ostatně nejen v prů‐
myslovém měřítku. Protože
nám hlavní město raději přeta‐
huje talenty, místo aby podpo‐
rovalo podmínky pro jejich
uplatnění v našem regionu.

DŮVODY?

Praha je sil‐
ným regionem a v tomto ohle‐
du platí, že čím silnější je hlavní
město, tím slabší je celá země
a jednotlivé kraje. Praha vysává
naše talenty a v důsledku toho
klesá v ostatních částech země
životní úroveň. S příjmy a pod‐





BÍLOVEC
Více lékařů
Lepší zdravotní péče
Bydlení ve vlastnictví obece

VRATIMOV
 Zajištění domova seniorů
 Rozšířit školu pro více dětí
KOPŘIVNICE

 Více parkovacích míst
 Rekonstrukce náměstí
 Nový Domov pro seniory

porou, které dostává Praha,
není možno soupeřit a ve srov‐
nání s nimi je mnohem nároč‐
nější se u nás prosadit. Maxi‐
mální podpora pro náš průmys‐
lový kraj je v této době velmi
zásadní. Praha nesmí zapomí‐
nat na to, co jí náš kraj dosud
v podobě zisků z průmyslu při‐
nesl. Zasloužíme si větší podíl
na příjmech ze státní kasy a také
z peněz evropských dotací. Za‐
sloužíme si lepší přístup a větší
pozornost, než jakou stát uká‐
zal v době překotných opatření
v reakci na koronavirovou pan‐
demii. Zasloužíme si více peněz
na kulturu, podporu ekologie,
sociální programy a udržitel‐
nost průmyslu a pracovních
míst.

Vytvoříme tlak na Prahu pro pře‐
rozdělení rozpočtového určení
daní ve prospěch měst a obcí.
Budeme také aktivně vytvářet
projekty pro získání evropských
peněz a nebudeme se bát si
o ně říct. Připravíme takové pro‐
jekty, které mají smysl a náš kraj
pozvednou nejen ve vnímání,
ale také v životní úrovni. Na‐
startujeme skutečnou transfor‐
maci našeho regionu z éry prů‐
myslové do ér y vědecko‐
technologické, protože díky na‐
šim univerzitám máme v této
oblasti potenciál být jedničkou
v Evropě. A přivedeme sem ta‐
kové investory, kteří nám pomo‐
hou díky novým pracovním po‐
zicím pozvednout příjmovou
hladinu a životní úroveň tak,
aby byli naši lidé motivováni
v našem kraji zůstat.

NOVÝ JIČÍN
 Nové bydlení pro mladé
 Obchvat na Valmez
 Stavba Výjezdového centra

 SiIlniční obchvat pro transit
 Větší podpora pro veřejně pro‐

JAK?

Chceme od státu více
peněz a ohledu a necháme se
v tomto směru aktivně slyšet.

ORLOVÁ
 Obnovení nemocnice
 Zlepšení povědomí o městě
 Zajištění umělecké školy
 Zvýšení bezpečnosti

BOHUMÍN
 Čistota vzduchu z pohraničí
 Protidrogová prevence

BRUNTÁLSKO

JAK?

JESENICKO

I RODILÍ MLUVČÍ DO KAŽDÉ ŠKOLY

I MODERNÍ I ŘEMESLNÉ OBORY NA ŠKOLÁCH

I ALTERNATIVNÍ ŠKOLSTVÍ MÁ PODPORU

Zásadní reformu školství z krajského postu udělat pravděpodobně
nedokážeme. Můžeme však dostat na každou školu rodilého cizo‐
jazyčného učitele a posílit tak jazykové dovednosti našich dětí.
Oblasti, kde obyvatelé mluví jedním cizím jazykem, jsou úspěšněj‐
ší. Budeme investovat do moderního vybavení škol a do rozvíjení
informačních technologií a znalostí našich dětí. Budeme však také
podporovat alternativní školství, které dětem a rodičům nabízí no‐
vé pohledy na školní život, nové přístupy ke vzdělávání. Chceme
vytvářet moderní školy a obory a podporovat také obory řemesl‐
né, které v kraji scházejí. Budeme podporovat vysoké školství, kte‐
ré nás může posunout mezi nejúspěšnější kraje.

I SPOKOJENÝ ŽIVOT LIDÍ V KRAJI

I LEPŠÍ PÉČI O SENIORY A HANDICAPOVANÉ

I PODPORA PRO TY, CO JI POTŘEBUJÍ

Chceme zastavit odliv produktivních obyvatel z našeho kraje, zlep‐
šit vzduch, pracovní příležitosti, atraktivitu kraje a s ní i příjmy oby‐
vatel. Chceme zlepšit a zprofesionalizovat péči o seniory a dále pro
ně budovat domovy. Budeme podporovat handicapované obyva‐
tele a vytvářet podmínky a infrastrukturu pro jejich plnohodnotný
život. Podpoříme sociálně slabé rodiny, ne však ty, které chtějí
na sociálním systému parazitovat a zneužívat jeho dávek.

I ZADRŽENÍ VODY KRAJINĚ

I PŘIPRAVME KRAJ NA BUDOUCNOST

Před výstavbou přehrad za miliardy dáme přednost drobným úpra‐
vám krajiny, které jsou schopny levněji a pro krajinu vhodněji zadr‐
žovat vodu, nechat ji vsakovat a v době sucha dotovat nedostatek
vláhy. Využijeme územního plánu k regulaci práce s půdou.
Zasadíme se o budování drobných terénních úprav, mokřadů, tůní,
lepší odolnosti lesů a pestré krajiny pro udržení vody v zemi.

I NEBUDEME RUŠIT AUTOBUSOVÉ LINKY

I PLYNULOST A DOSTUPNOST SPOJENÍ

Dopravní obslužnost musí být plynulá a dostupná. Spoje musí být
logické a navazující. Jejich kvalita a spolehlivost musí podléhat kon‐
trole kraje. Je povinností správy kraje zabezpečit svým obyvatelům
takovou míru dopravní dostupnosti, aby se bezproblémově do‐
stali do zaměstnání i zpět domů, do lékařských ordinací či za náku‐
py do obchodů. Není možné šetřit na veřejných službách, jejichž
využívání patří k základním právům obyvatel, a vystavovat tak naše
občany diskomfortu zapříčiněnému ekonomickým nátlakem do‐
pravních společností.

spěšné práce

LUDGEŘOVICE

 Rozšířit školy a školky
 Vyřešit dopravu při opravě mos‐

tu v Petřkovicích

PUSTÁ POLOM
 Opravy chodníků
 Bydlení pro mladé

PŘIJĎTE K VOLBÁM 2. a 3. ŘÍJNA 2020 I DĚKUJEME ZA PODPORU

