
PRIORITY: 

podpora tradičního profesního vzdělávání, středního odborného  

školství a učňovského školství s důrazem na technické obory

posílení vazby školství na zaměstnavatele, profesní svazy,  

komory a cechy

vytvoření fondu k modernizaci budov a nákupu moderních  

pomůcek

ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vytvoříme  

kvalitní koncepci krajské vzdělávací politiky 

podpora celoživotního vzdělávání a vzdělávacích aktivit pro  

seniory

zvýšením prestiže učňovských oborů budeme motivovat žáky  

ke vstupu do odborných učilišť

podpora činnosti sportovních organizací, důraz na efektivitu  

s ohledem na dlouhodobou systematickou práci s mládeží

transparentní víceletá podpora činnosti sportovních organizací 

ve spolupráci s obcemi modernizace školních sportovních  

zařízení s využitím pro volnočasové aktivity mládeže

smysluplné rozšíření cyklostezek a stezek pro in-line bruslení  

s propojením do současné sítě

Kultura
Péče o kulturu má mít kontinuitu a její podpora musí být trans-

parentní. Náš kraj se může pochlubit významnými památkami 

a přírodními unikáty. 

Blanka Kolečkářová
odborná garantka kultury

 Kultura má velký význam 

pro duševní rozvoj člověka.  

PRIORITY:

funkční elektronické veřejné databáze kulturních, společen- 

ských a sportovních akcí

podpora nových projektů s celorepublikovým a mezinárodním  

přesahem (expozice „Mamutov“ a SEFO)

podpora regionálního folklóru, tradičních řemesel a regionál- 

ních výrobků

péče o movité i nemovité kulturní dědictví, podpoříme  

vypracování katalogu památek, sbírek, artefaktů a pomůžeme 

zajistit jejich ochranu

Zdravotnictví
Zdravotnická péče je v našem kraji poskytována v naprosté většině 

soukromými nebo státními zdravotnickými zařízeními. Olomoucký 

kraj spravuje pouze odborný léčebný ústav Paseka, léčebný ústav 

Moravský Beroun, kojenecký ústav a záchrannou službu. Ve spolu-

práci s poskytovateli, především s Fakultní a Vojenskou nemocnicí, 

vypracujeme krajskou strategii zdravotnictví.

PRIORITY:

budeme dotovat prevence a preventivní programy zaměřené  

na choroby, které výrazně zhoršují zdravotní stav populace, 

a přesto nejsou podporovány zdravotními pojišťovnami 

(prevence obezity, metabolických chorob, prevence na úrovni 

předškolního věku)

budeme se účastnit všech jednání s ministerstvem zdravotnic- 

tví a zdravotními pojišťovnami, abychom zamezili takovému 

úbytku lůžkové kapacity, který by ohrozil kvalitu a dostupnost 

nemocniční péče v kraji 

podpora ambulantní péče na úrovni obcí – doplnění sítě prak- 

tických lékařů i specialistů

vyřešení problémů zdravotní péče na Jesenicku, ne však na  

úkor ostatních regionů

podpora provádění následné péče prostřednictvím nezisko- 

vých organizací a vzniku sociálně-zdravotních lůžek

jednodušší způsob komunikace mezi krajským úřadem  

a lékaři, příp. pacienty

Sociální oblast 
TOP 09 chce pomoci občanům, kteří nemají možnost se o sebe 

postarat sami. Ten, kdo chce pracovat, by měl dostat příležitost 

a možnost pomoci sobě i jiným. Senioři si zaslouží naši pozor-

nost, a proto klademe důraz na mezigenerační solidaritu. Budeme 

preferovat takové sociální programy, které budou znamenat 

nové začátky, cestu k samostatnosti a soběstačnosti, případně 

adekvátní pomoc.

Jitka Chalánková
odborná garantka sociální oblasti

 Inspiraci pro odpovědné 

řízení kraje hledejme v rodině. 

PRIORITY:

zřídíme v rámci rozpočtu kraje peněžní fond na podporu rodin- 

ných aktivit (mediační služby, podpora rodin se specifi ckými 

potřebami)

budeme jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí o pod- 

poře sociálního bydlení, aby nedocházelo v případě nouze 

k rozdělení rodin 

upřednostníme v kraji poskytování terénních a ambulatních  

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

vytvoříme samostatný dotační titul pro obce a neziskové organi- 

zace poskytující sociální služby

kraj bez bariér – kraj pro všechny  

provedeme revizi aktuálního stavu plnění “Plánu pro vyrovná- 

vání příležitostí osob se zdravotním postižením”

Evropská a přeshraniční spolupráce
Olomoucký kraj je svou klíčovou polohou v sousedství Polska 

předurčen k přeshraniční spolupráci v oblasti ekonomické, 

hospodářské, kulturní i turistické. Chceme tyto vztahy rozvíjet ve 

prospěch našich obyvatel. 

PRIORITY:

návrat k historické spolupráci s polskou stranou. Důraz klademe  

na pohyb osob, zboží a služeb – přeshraniční zaměstnanost

aktivizace a využití zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu  

nejen pro obchod a turistiku, ale především pro získání kontaktů 

přinášejících nové poznatky a technologie

prof. Bořivoj 
Šarapatka
kandidát na hejtmana

ZODPOVĚDNÍ 
ŽIJÍ BEZ 
DLUHŮ
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
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www.top09-starostove.cz

KONTAKTY

Krajská kancelář TOP 09 

Kateřinská 11, 779 00  Olomouc

e-mail: snajdrova@top09.cz

mobil: 604 229 310

prof. Bořivoj Šarapatka

e-mail: borivoj.sarapatka@top09.cz

mobil: 736 488 888

www.borivoj-sarapatka.cz



Olomoucký kraj – 
drsné Jeseníky, vlídná Haná – 

tradice a hrdost.

Přinášíme vám program nejen pro velká města, ale pro 

všechna sídla, pro každého občana, který chce pozitivně 

ovlivňovat naši společnou budoucnost. 

Otevřené a průhledné hospodaření kraje
Olomoucký kraj patří k nejzadluženějším regionům. Dluh kraje na 

jednoho občana je druhý nejvyšší v ČR. Zásadně snížíme zadlu-

žování a výrazně omezíme výdaje kraje. Peníze občanů budeme 

spravovat účelně a transparentně. Každý občan bude mít možnost si 

ověřit, jak je s nimi nakládáno. 

Petr Navrátil
odborný garant otevřeného a průhledného 

hospodaření kraje

 Kraj by se měl chovat 

jako správný hospodář. 

PRIORITY:

transparentní výběrová řízení na všechny zakázky s použitím  

elektronických aukcí

snížení nákladů o 10 % na provoz krajského úřadu  

zveřejňování veškerých smluv uzavřených krajem 

základní parametry rozpočtu zveřejníme formou, která bude  

srozumitelná každému občanovi

vytvoříme krajský dotační titul pro defi nované oblasti  

podpory v kraji

zveřejňování veškerých dokumentů z jednání kraje 

Doprava 
Důležitou povinností kraje je pečovat o silnice 2. a 3. třídy, které 

jsou dnes mnohde v neutěšeném stavu. Silniční síť je zasta-

ralá a přetížená především těžkou nákladní dopravou. Nejsou 

budovány obchvaty obcí a měst. Nejhorší je situace v Přerově, 

v druhém největším sídle Olomouckého kraje. Neméně důležitá je 

pro dopravní obslužnost v našem kraji i železniční doprava, která 

je v současné době velmi omezována a některé spoje jsou rušeny. 

Adolf Jílek
odborný garant dopravy

 Kvalitní dopravní síť 

je základem dobrého 

fungování kraje. 

PRIORITY:

dokončit poslední úsek D1 (Říkovice –Přerov), a tím zachránit  

dopravu v Přerově

dopracovat a podpořit projekty: 

silnice I/44 – Červenohorské sedlo –jih 

rychlostní silnice R 55 – Přerov–Olomouc  

R 35 Mohelnice –Hradec Králové, R 46 Olomouc –Vyškov 

obchvat Olomouce – východní tangenta 

zachovat funkční železniční síť s maximálním využitím pro  

tradiční ekologickou železniční dopravu – nerušit spoje ani 

zastávky v obcích

společně s Polskou stranou dohodneme kvalitní údržbu  

a opravu železniční trati Mikulovice –Glucholazy–Krnov

Rozvoj venkova, zemědělství a lesnictví
Zemědělci a lesníci obhospodařují takřka 90 % plochy 

Olomouckého kraje. Při tom musíme respektovat značné rozdíly 

dané přírodními podmínkami. Zásadní důraz na rozvoj těchto 

oblastí lidské činnosti je nezbytný pro harmonické fungování 

celého kraje. 

Radek Brázda
odborný garant rozvoje venkova, 

zemědělství a lesnictví

 Úrodná půda je největším 

bohatstvím regionu.

PRIORITY:

propagace a podpora našich místních, kvalitních potravin –  

regionální značky, prodej produktů z farem, podpora a respekt 

k tradicím, krajovým zvykům

rozvoj obchodu a podnikání ve venkovských oblastech kraje,  

podpora citlivého hospodaření, jež povede i k plnění řady mimo-

produkčních funkcí v krajině, urychlení provádění komplexních 

pozemkových úprav

rozvoj nových a netradičních forem podnikání na venkově  

a řádné čerpání dotačních prostředků z Programu rozvoje 

venkova a z dalších zdrojů (např. Operační program životního 

prostředí)

podpora činnosti spolků a zájmových sdružení – např. dobro- 

volných hasičů, myslivců, rybářů, zahrádkářů a dalších

podpora všech funkcí lesa a stanovení pravidel, která zajistí  

dostupnost dotačních prostředků  pro všechny vlastníky lesů, 

zejména obecních a soukromých

Péče o životní prostředí
Životní prostředí, kterému před rokem 1989 nebyla věnována 

dostatečná pozornost, se podařilo za posledních 20 let výrazně 

zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Pro jejich řešení 

jsou nutná jasná pravidla a kvalitní zákony. Kraj musí poskytovat 

seriózní informace a dbát na vzdělávání obyvatelstva.

Bořivoj Šarapatka
odborný garant péče o životní prostředí

 O protipovodňových 

opatřeních přestaneme 

diskutovat a začneme 

je realizovat. 

PRIORITY:

výrazně zlepšit a posílit územní plánování, podporovat veškeré  

úpravy v krajině s důrazem na protipovodňovou ochranu

podporovat péči o cenná přírodní území, klást důraz na  

obecnou ochranu přírody i mimo vyhlášená chráněná území 

a podporovat výsadbu zeleně

podporovat primární třídění odpadů s cílem jejich maximálního  

využití a prosazovat všechny druhy úsporných energetických 

opatření 

v ochraně ovzduší se zaměřit na podporu ekologické hro- 

madné dopravy, preferovat budování záchytných parkovišť, 

obchvatů obcí, čištění vozovek i ostatních ploch a tím mj. 

zabraňovat šíření znečišťujících látek

zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného  

ovzduší na zdravotní stav a omezit používání nevhodných druhů 

paliv v lokálních topeništích

péče o kvalitu a kvantitu vodních zdrojů a zásobování obyva- 

telstva kvalitní vodou

podpora ekologické výchovy ve školách a ve specializovaných  

střediscích 

Podnikání a cestovní ruch
Olomoucký kraj dnes nevytváří příznivé podmínky pro vstup nových 

investorů a zaměstnavatelů. Potenciál občanů Olomouckého kraje 

není dostatečně využíván. Formou dialogu kraje s občany, podnika-

teli a pedagogickými pracovníky podpoříme vzdělávání a podnikání, 

s cílem snížit nezaměstnanost v kraji. 

Jana Němečková
odborná garantka podnikání a cestovního 

ruchu

 Ukážeme investorům 

a turistům cestu do našeho 

kraje.

PRIORITY:

zastavit odliv vzdělaných a odborně zdatných lidí z našeho kraje 

vytvořit program regionální podpory pro vznikající malé  

a střední podniky – ve spolupráci s fi nančními ústavy zajistit 

dostupnost fi nančních prostředků

podpořit přímou spolupráci mezi podniky a školami, vytvořit  

fungující koncepci struktury škol respektující potřeby praxe

nastavit nové cesty propagace kraje prostřednictvím elekro- 

nických informačních zdrojů

vytvořit fungující turistický portál s aktuálními informacemi 

podpořit rozvoj a vytváření podmínek pro zvýšení atraktivity  

turistických a kulturních destinací v Olomouckém kraji

Školství, volnočasové aktivity a sport
Náš kraj musí usilovat o všestranný rozvoj dětí a mladé gene-

race. Už ve školách musíme myslet na budoucnost žáků a na 

jejich pozdější pracovní uplatnění. Naše školy musí být kvalitní, 

dostupné a jejich provoz efektivní. Důležité je pro nás propojení 

školských a mimoškolských volnočasových aktivit. 

Dušan Hluzín
odborný garant školství, volnočasových 

aktivit a sportu

 Vzdělaní a odborně 

připravení lidé jsou budoucností 

našeho kraje. 
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