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CHCI ROZHÝBAT NÁŠ KRAJ
Jak dostanemelékaře do kraje? Jak zajistímevíce zubařů? Jak vytvořímepracovní místa? Jak vyčistímevzduchu v kraji? Jak uděláme náškraj silnější?

STÁT NENÍ FIRMA   MUSÍ STÁT PODPOŘITZAMĚSTNANCE A OKDPetr 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 zaspal a nere‐agoval na jeho potřeby. Občané by neměli nést odpovědnost za chyby politiků. Pro stát je ak‐tuálně výhodné zavřít firmu rychle, zaplatit lidem odstupné a pokud možno ani nevyplatit 
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. Zůstala by tak zaměstnanost a současně se razantně zvýšila čistota ovzduší. Je to právě těch 

takzvaný příspěvek na zmírnění sociálního dopadu, který má lidem z OKD přinést pět až osm tisíc korun měsíčně navíc a který se někde „zasekl“ – a jen zpovzdálí pak pozorovat, jaký to má dopad… Však ono se to nějak srovná. Ale nesrovná. Za‐městnanci OKD by přišli najed‐nou o značnou část svého pra‐videlného příjmu, bez okamžité možnosti uplatit se jinde, pro‐tože momentálně by jedno‐duše nebylo kde je nalézt.

5 let, které potřebují nejen lidé z OKD, ale vlastně je po‐třebují i lidé z LI‐BERTY.Udržet OKD až do roku 2025 je pro stát nevýhodné, ale pro lidi a jejich životy to je důleži‐té. Stát není firma!  

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‐

říká Petr Kajnar, primátor Ostravy z let 2006 - 2014mýšlím o budoucnosti. Praha nás tradičně vnímá jako „něco v Asii“, moc nám s trans‐formací regi‐o n u  n e p o‐máhá a lidé m a j í  p o c i t , že jsme sice součástí, ale jen na okraji Česka. A je toho mnohem víc, co mě pálí. Nedo‐statek lékařů, zubařů, špinavý 

vzduch, propast pracovních pří‐ležitostí, nekvalitní péče o seni‐ory, slabá vý‐c h o d i s k a , jak získat byd‐lení za nor‐mální peníze, o b r o v s k é vzdálenosti mezi městy relativně malého kraje, ztráta potenciálu toho, v čem jsme 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. 
Náš kraj má co nabídnout.Má sílu a skvělé lidi.Nesmíme se bát a prostědo toho jít s dobrým záměrema cílem, že uspějeme.

JanWOLF MichalPOBUCKÝ KateřinaCHYBIDZIUROVÁ JaroslavDVOŘÁKprimátorměsta Karviná primátor městaFrýdek Místek ekonomka náměstek ředitelev Muzeu Beskyd,historik

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 

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‐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. 

I  IPOSÍLÍME VĚDECKOU A VYSOKOŠKOLSKOU POZICI NAŠEHO KRAJE   PROPOJÍME  IT/NANO/BIO TECHNOLOGIE   PŘIVEDEME ODBORNÍKY, IKTEŘÍ  ZDE  CHYBÍ    ZÍSKÁME  PRO  ROZVOJ  KRAJE  VÍCE  PENĚZ OD ISTÁTU    VÝRAZNĚ  ZMĚNÍME  BUDOUCÍ  TVÁŘ  NAŠEHO  KRAJEI   I
NÁŠ KRAJ JAKO JEDNIČKAVĚDY A TECHNOLOGIE

CELOUKANDIDÁTKUNAJDETE NAwww.cssd2020.czPODÍVEJTE SENA NÁŠ VOLEBNÍPROGRAM NAwww.petrkajnar.cz

www.petrkajnar.cz   I    PŘIJĎTE K VOLBÁM 2. a 3. ŘÍJNA 2020

NÁŠ KRAJNENÍ JEN OSTRAVSKOZA  HRANICEMI  OSTRAVY NÁŠ KRAJ TEPRVE ZAČÍNÁ!

MÁME SKVĚLÉUNIVERZITY A ŠKOLY
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 ohledu platí, že čím silnější je hlavní město, tím slabší je celá země a jednotlivé kraje. Praha vysává naše talenty a v dů‐sledku toho klesá v ostatních 

částech země životní úroveň. S příjmy a podporou, které do‐stává Praha, není možno sou‐peřit a ve srovnání s nimi je mno‐hem náročnější se u nás prosa‐dit. Maximální podpora pro náš průmyslový kraj je v této době velmi zásadní. Praha nesmí za‐pomínat na to, co jí náš kraj do‐sud v podobě zisků z průmyslu přinesl. Zasloužíme si větší po‐díl na příjmech ze státní kasy a také z peněz evropských dota‐cí. Zasloužíme si lepší přístup a větší pozornost, než jakou stát ukázal v době překotných opat‐ření v reakci na koronavirovou pandemii. Zasloužíme si více peněz na kulturu, podporu eko‐logie, sociální programy a udr‐žitelnost průmyslu a práce.JAK? Chceme od státu více peněz a ohledu a necháme se 

v tomto směru aktivně slyšet. 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 éry 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. 

I  ICHCEME VÍCE POZORNOSTI A PENĚZ PRO KRAJ   CHCEME, ABY LIDÉ Z KRAJE  NEODCHÁZELI  PRAHA  VYSÁVÁ  NAŠE  TALENTY  A  LIDII    INEBUĎME OKRAJEM ČESKA

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

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.

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.”



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 po‐

stupný útlum, chceme, aby lidé měli své sociální jistoty a aby s nimi stát nezacházel jako s fi‐remními zaměstnanci – když je nepotřebuje, tak je prostě pro‐pustí! Stát totiž není firma. Utlu‐movaný průmysl musí být tlu‐men jen tak rychle, jak rychle budou vznikat nová adekvátní pracovní místa. Lidé nesmí zů‐stat nezajištění. Je důležité mys‐let rovněž na nové a moderní pozice s přesahem do budouc‐nosti a na pracovní kariéru mla‐dých lidí. Chceme pracovat s potřebami lidí – s tím, co je tra‐diční ﴾to je pro nás těžký prů‐mysl﴿, i s tím, co je moderní ﴾to je třeba informatika, nano a biotechnologie﴿ – a tomu uzpůsobovat nabídku práce. Nechceme tu jen montovny, chceme u nás rozmanité pra‐covní prostředí. Chceme rozví‐jet kraj hodný třetího tisíciletí a pomoci mu v transformaci z ryze průmyslového regionu na region přesahující do sféry 

IT, nano a bioinženýrství. Vybu‐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. 

I  IPODPOŘÍME  STÁVAJÍCÍ  PRŮMYSL    VYTVOŘÍME  NOVÉ  POZICE V  PRŮMYSLU    ZAJISTÍME  VZNIK  MODERNÍCH  PRACOVNÍCH  MÍST IV  TECHNOLOGICKÝCH  ODVĚTVÍCH    NEBUDEME  ČEKAT  NA INEZAMĚSTNANOST, BUDME JÍ PŘEDCHÁZET   MUSÍME TO ROZHÝBAT  I I
NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA I RODILÍ MLUVČÍ DO KAŽDÉ ŠKOLYI MODERNÍ A ŘEMESLNÉ OBORY NA ŠKOLÁCHI ALTERNATIVNÍ ŠKOLSTVÍ MÁ PODPORUZásadní reformu školství z kraj‐ského postu udělat pravděpo‐dobně nedokážeme. Můžeme však dostat na každou školu rodilého cizojazyčného učitele a posílit tak jazykové doved‐nosti našich dětí. Oblasti, kde obyvatelé mluví jedním cizím jazykem, jsou úspěšnější. Bu‐deme investovat do moder‐ního vybavení škol a do rozví‐jení informačních technologií a znalostí našich dětí. Budeme však také podporovat alterna‐tivní školství, které dětem a rodi‐čům nabízí nové pohledy na školní život, nové přístupy ke vzdělávání. Chceme vytvářet moderní školy a obory a pod‐porovat také obory řemeslné, které v kraji scházejí. Budeme podporovat vysoké školství, na které jsme hrdí a které nás může posunout mezi nejú‐spěšnější kraje.I NEBUDEME RUŠIT AUTOBUSOVÉ LINKYI PLYNULOST A DOSTUPNOST SPOJENÍDopravní obslužnost musí být plynulá a dostupná. Spoje musí být logické a navazující. Jejich kvalita a spolehlivost musí pod‐léhat kontrole kraje. Je povin‐ností správy kraje zabezpečit svým obyvatelům takovou míru dopravní dostupnosti, aby se bezproblémově dostali do zaměstnání i zpět domů, do lékařských ordinací či za ná‐kupy do obchodů. Není možné šetřit na veřejných službách, jejichž využívání patří k základ‐ním právům obyvatel, a vysta‐vovat tak naše občany diskom‐fortu zapříčiněnému ekono‐mickým nátlakem dopravních společností.

PROČ? 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.DŮVODY? V našem kraji máme špičková zdravotní zařízení a kvalitní lékaře. Ti jsou však z důvodu nedostatečného počtu pod stálým tlakem. Situ‐

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. 

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. 

I  I IVRÁTÍME AKREDITACI FAKULTĚ MEDICÍNY   ZALOŽÍME ZUBAŘINU   ZVÝHODNÍME  LÉKAŘE,  ABY  NEMĚLI  POTŘEBU  ODCHÁZET, ALE  ZŮSTALI  V  KRAJI    POJIŠTOVNY  NESMĚJÍ  OMEZOVAT 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Český zdravotnický systém zatím v koronavirové zkoušce obstál. Úmyslně používám slovo zatím, protože vir se ještě nepovedlo dostat pod kontrolu, a navíc je celý rez‐ort neodborným vedením v posledních letech dosti tvrdě zkoušen. Přitom naše zdravotnictví může zase růst – v Česku i v našem Morav‐skoslezském kraji. Lze doká‐zat víc, ale chce to jasný řád a vizi.Zdravotnickým oborům jsem zasvětil celý svůj profesní život. Pořád si dobře pamatuji, jaké to je sbírat v nemocnici první zku‐šenosti po ukončení studia me‐dicíny. Díky vlastní kardiolo‐gické praxi znám také pozitiva i nevýhody privátní lékařské sféry a silné či slabé stránky na‐šeho zdravotnictví jsem mohl detailně poznat také během své ředitelské éry ve špitálu v Třinci.Vím, co funguje, a naopak, kde jsou problémy. Koronavirus ně‐které potíže systému upozadil, lidé v obavě o své zdraví zapo‐mněli na běžné nešvary. Přijí‐mali vcelku velkoryse prodlužu‐jící se čekací doby na některá vyšetření a plánované operace, také ledacos odpustili vyčerpa‐

ZDRAVOTNICTVÍ MÁ KAM RŮSTnému personálu, který se někdy v důsledku přepracovanosti a únavy choval vůči pacientům bez potřebné empatie, možná místy až arogantně. Přitom je určitě na čem stavět. V Moravskoslezském kraji máme k dispozici kvalitní pá‐teřní síť krajských nemocnic, díky kterým je možno zajistit řádnou a dostupnou péči. Ovšem místo redukce této sítě nebo privatizace některých zaří‐zení bychom se naopak měli zabývat tím, jak rozšířit dostup‐nost péče také v odlehlejších obcích a městech regionu. Krajské nemocnice jsou po‐měrně kvalitně vybavené a pra‐cuje v nich erudovaný, schopný i odpovědný zdravotnický per‐sonál. Jeví se mi však nepřípust‐né, aby při vykonávání této ná‐ročné profese zaměstnanci ještě neustále vedli žabomyší války na poli odměňování, vzdě‐lávání a výchovy. Úplně samo‐statnou kapitolu tvoří objem přesčasové práce zdravotnic‐kých pracovníků, kdy se v dů‐sledku snahy o zachování ne‐přetržité lékařské péče mění zákoník práce v cáry zbytečně popsaného papíru.Nepochybně je třeba se také 

opravdu vážně zamyslet nad neustále se prodlužujícími čeka‐cími lhůtami na odborná lékař‐ská vyšetření, kdy často hraje nekalou roli preference osob‐ních vztahů, vazeb nebo zná‐mostí. Na druhou stranu se rovný přístup vytratil i ze vztahu našich zdravotních pojišťoven směrem k poskytovatelům zdra‐votnické péče. Zdá se, že se asi všichni potýkají s nespravedli‐vým systémem ﴾či spíše nesys‐témem﴿ finančních úhrad od pojišťoven.  Samostatnou kapitolu pak před‐stavuje vzdělávání zdravotnic‐kých pracovníků. Měli bychom usilovat o to, aby lékařská fa‐kulta v našem kraji nebyla je‐

Frýdek‐Místek vzkvétá, je vi‐dět, že město vedeme správ‐ným směrem. Tyto zkušenosti můžeme přenést na celý kraj. Nechci třeba dopustit privati‐zaci nemocnic či omezování jejich služeb. Podívejte se, jak dopadli v Orlové, kde zrušili oddělení v krajské nemocnici. I u nás se zrušila hematolo‐gicko‐transfúzní stanice, dár‐covství krve, a to není dobře. Naopak, služby by se měly rozšiřovat. Jednáme s ne‐mocnicí i krajem například o zřízení zubní pohotovosti, která tu měla být už dávno.Bohužel v našem kraji sledu‐jeme každým rokem, jak se opra‐vují silnice, které opravit nepo‐třebují, místo toho, aby se daly do pořádku cesty, které jsou 

skoro jako tankodrom. Silnice se musí opravovat tam, kde je to zapotřebí, a ne tam, kde bydlí nějaký krajský papaláš. Určitě nebudeme rušit mezi‐městské autobusové linky. Ně‐které „chytré“ krajské hlavy, které si vozí zadky v drahých autech, totiž myslí, že ušetří pe‐níze zrušením některých auto‐busů. A čím pak budou lidé jez‐dit do práce? To nedomýšlejí. Máme dobré zkušenosti s MHD zdarma, kterou jsme u nás za‐vedli již v roce 2011, a chceme je využít i v rámci celého kraje! V uplynulých letech krajský úřad osekal podporu sportov‐ním organizacím a sportovním klubům, až to vypadá, že spor‐tovci nejsou u nás vítáni. Ale sport je zapotřebí podporovat, 

obzvlášť u dětí. Nebudeme vy‐hazovat stamiliony na nesmy‐slné projekty, které zajímají jen hrstku lidí, ale budeme opět podporovat sportování v celém kraji. V celém! Bohužel někteří si myslí, že náš kraj je jen Ostrava. Není! Je to i Frýdecko‐Míste‐cko, Třinecko, Jablunkovsko, Frýdlanstko a další.Chybí tady krajská podpora jed‐notlivých obcí, komunikace a spolupráce. Když jsme chtěli kraji pomoci s rekonstrukcí pla‐veckého bazénu v krajské stře‐dní škole, neudělalo se za čtyři roky kromě planých slibů a řečí vůbec nic. To je špatně. Kraj musí začít naslouchat obcím a svým občanům a nevyhazovat miliardy za vzdušné zámky. Měl by pomoci s bytovou výstavbou 

městům v kraji. Chtěli jsme svého času koupit bývalé byty OKD, jenže tehdejší majitel Resi‐domo chtěl prodat buď vše‐chny byty v celém kraji, nebo nic. Kdyby tenkrát kraj vyšel vstříc a pomohl, mohly už tyto byty být v majetku obcí, anebo dokonce i nájemníků. Kraj má být pro všechny lidi, a ne jen pro hrst vyvolených. Společně doká‐žeme více!
nom v roli otloukánka, ale nao‐pak se zasadit o upevňování její silné pozice v celostátním mě‐řítku, a spíše usilovat o její další významný rozvoj ﴾třeba o zave‐dení stomatologických oborů﴿ než být neustále ve strachu z případné redukce stávajícího stavu.Ačkoli se problémy týkají zdra‐votnictví v celé naší republice, je třeba si odpovědně a na ro‐vinu přiznat, že je třeba začít je řešit už na úrovni jednotli‐vých regionů. V Moravskoslez‐ském kraji máme na víc. Víme, kam chceme systém směřovat, má‐me vizi a uměli bychom znovu nastavit tolik potřebný řád. Naším cílem je mít nejen spokojené zdravotníky, ale stej‐ně tak pacienty.

NÁŠ KRAJ NENÍ JEN OSTRAVSKOI  IPRIMÁTOR FRÝDKU MÍSTKU - MICHAL POBUCKÝ 

I  IZDENĚK MATUŠEK - LÉKAŘ A KARDIOLOG  
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.”

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.”
CHCEME TOROZHÝBAT
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