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OTEVŘENÝ ÚŘAD
Zasazujeme se o zlepšení komunikace s občany, především v záležitostech, které mají
významný dopad na rozpočet a fungování kraje. Prosadíme poskytování úplných a včasných
informací o záměrech kraje a podpoříme o nich veřejnou diskusi. Zavedeme transparentní
systém při zadávání veřejných zakázek, správě majetku a rozdělování dotací. Prosadíme,
aby kraj postupoval dle vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, jenž bude přísnější
než platný zákon o zadávání veřejných zakázek.
Prosadíme poskytování úplných a včasných informací o záměrech kraje, které mají
významné rozpočtové dopady nebo zásadní vliv na jeho fungování.
Rozpočet kraje budeme zveřejňovat v uživatelsky přívětivé formě s doprovodným
komentářem, pochopitelným i laické veřejnosti.
Přílohou rozpočtu bude i přehled všech závazků a pohledávek kraje.
Zveřejníme seznam plánovaných investičních akcí, včetně předpokládaných vynaložených
částek.
Budeme iniciovat vznik vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, který bude přísnější
než platný zákon o zadávání veřejných zakázek. Přísnější postup a následné zveřejnění
budeme uplatňovat u všech veřejných zakázek s hodnotou plnění 50 000 Kč a vyšší.
Zveřejníme všechny plněné smlouvy včetně příloh, dodatků, předávacích protokolů a zpráv z
kontrol. Veřejná bude dokumentace celého „života“ zakázky.
Principy transparentnosti uplatníme i ve všech organizacích zřizovaných krajem.
Na krajském úřadu vytvoříme institut „odpovědné osoby“, která bude ručit za to, že je za kraj
vše v souladu se zákonem.
Všechny strany, které budou zastoupeny v krajském zastupitelstvu, budou mít své delegáty
ve všech dozorčích radách společností s rozhodujícím postavením kraje i v hodnotících a
grantových komisích na úrovni kraje.
Před každou investicí nad 500 000 Kč kraj provede kraj analýzu její proveditelnosti,
návratnosti a hospodárnosti. Nákladnost analýzy bude přiměřená výši zvažované investice.
Kraj zadá forenzní audit hospodaření v předchozím volebním období, a případně bude
důsledným způsobem vymáhat náhradu škody.

NEPŘEKÁŽÍME PODNIKÁNÍ
Nepřekážíme podnikání. Jsme respektujícím partnerem, ne byrokratickou překážkou.
Spolupracujeme s Krajskou hospodářskou komorou, Unií malých a středních firem, Unií
živnostníků tak, aby naše podpora a pomoc byla cílená, efektivní a konkrétní. Zajišťujeme
návštěvy českých i zahraničních diplomatů a podnikatelských misí do firem v kraji a
získáváme jejich zájem a pomoc pro obchodní příležitosti. Podporou podnikání a
hospodářského rozvoje zvyšujeme zaměstnanost v Pardubickém kraji.
Budeme prosazovat obnovu zanedbaných části území, označovaných jako brownfields, které
ztratily svoji funkci a jsou opuštěné, nebo málo využité. Naším cílem je vdechnout těmto
objektům nový život, přispět ke kultivaci zanedbaného území a občanům dát další pracovní
příležitosti.
Prosadíme opatření k vyššímu využití již zbudovaných průmyslových zón, které skýtají velké
možnosti a mají velké rezervy.
Podpoříme zaměstnané i nezaměstnané v dalším vzdělávání pro jejich větší možnosti
uplatnění v různých oborech.
Budeme prosazovat spolupráci firem a podniků s učňovskými, středními a vysokými školami.
Náš kraj disponuje nepřeberným množstvím kvalifikovaných dělníků, techniků, konstruktérů,
projektantů a manažerů. Budeme jim naslouchat a budeme se od nich učit. Výrobu firem,
které je zaměstnávají, budeme systémově podporovat.
Nechceme být jen montovnou Evropy. Podpoříme rozvoj na znalostech postavené
ekonomiky a podnikatelských aktivit s vysokou přidanou hodnotou.

Budeme prosazovat akčnější prezentace možností Pardubického kraje v zahraničí a
spolupráci se zahraničními regiony.
Připravujeme rozvoj obchodu v regionu také prostřednictvím výstavnictví, kongresové,
seminářové a zážitkové turistiky. Zajišťujeme a budeme podporovat výjezdy našich firem na
tuzemské i zahraniční trhy a akce.
Podpoříme vznik technologických klastrů jako nástroje dalšího rozvoje průmyslu a
spolupráce mezi podniky a školami.

ŽIVOT V BEZPEČÍ
Zajistíme připravenost integrovaného záchranného systému a krizových orgánů kraje i
místních samospráv na zvládání mimořádných situací. Poskytneme pomoc neziskovým
organizacím při čerpání dotací z evropských fondů na projekty k prevenci kriminality a
snížení sociopatologických jevů ve společnosti. Budeme iniciovat změnu legislativy týkající
se nakládání s výbušninami a střelivem, tak aby předešlo krizovým stavům spojeným s jejich
špatným skladováním. Budeme bránit všemi zákonnými prostředky všem projevům rasismu
a xenofobie. Jsme připraveni v rámci svých možností pomáhat potřebným, kteří budou
ochotni respektovat naše hodnoty a zákony.
Prosadíme rozvoj projektů neziskových organizací k prevenci kriminality, jejichž účelem je
snížit výskyt sociálně patologických jevů v rodině.
Provedeme audit současných projektů. Zaměříme se na projekty finanční gramotnosti,
včetně osvěty o způsobech řešení dluhové situace i na řádný přístup rodiny dítěte ke školní
docházce.
Podpoříme rozvoj integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Zajistíme
připravenost krizových orgánů kraje a místních samospráv na zvládání mimořádných situací.
Prosadíme efektivní využití vynakládaných prostředků, a to s působením na omezení řídících
struktur v HZS a s důrazem na obnovení zásahové techniky při využití peněz z evropských
fondů.
Budeme aktualizovat pravidla pro poskytování dotací kraje v oblasti požární bezpečnosti.
Podporujeme výzkum a rozvoj výrobních kapacit společností působících v obranném
průmyslu jako důležitých činitelů při zajišťování bezpečnostních zájmů ČR a významných
zaměstnavatelů v Pardubickém kraji.
Budeme iniciovat změnu legislativy týkající se nakládání s výbušninami a střelivem, tak aby
předešlo krizovým stavům spojeným s jejich špatným skladováním.

ŠKOLA HROU I ŽIVOTEM
Budoucnost bude na otevřených, flexibilních a odpovědných. Podporujeme zejména takové
styly výuky a individuální programy, které podporují v dětech tvořivost, kritické myšlení,
vnitřní motivaci a respekt ve vztazích. Školy kde budou učitelé žákům partnery vytvářející
podnětné a bezpečné prostředí, v němž se naše budoucnost rozvine v zodpovědné
osobnosti, které budou chápat svět v souvislostech a dokáží se orientovat v dnešním
přetechnizovaném světě.
Vytvoříme síť „páteřních škol“, které budou v odborném školství nabízet vzdělání v
příbuzných oborech jednoho odvětví a sladíme tak roztříštěnou nabídku oborů a vytvoříme
podmínky pro podporu technických oborů i tradičních řemesel za podpory a spolupráce s
firmami.
Rozšíříme centra celoživotního vzdělávání pro rekvalifikace i kurzy a ve spolupráci s Úřadem
práce zajistíme přeškolování na aktuálně potřebné profese.
Podpoříme vybudování nebo modernizaci víceúčelových sportovišť u středních škol
zřizovaných krajem, aby mohly být využívány i v době mimoškolního vyučování.
Podpoříme rozvoj školství s alternativními vzdělávacími programy, zejména montessori
pedagogiky, které vedou žáky ke kritickému myšlení, tvořivosti, respektu a osobní
odpovědnosti.

Podpoříme aktivity škol při čerpání peněz z fondů EU na takové projekty, které finančně
zajistí zlepšení a modernizaci materiálního vybavení škol a umožní rozšíření vzdělávání
pedagogů.
Zasadíme se o vytvoření komunitních škol jako center podporujících sounáležitost občanů
obce, dětí, pedagogů a rodičů, i jako center společenského setkávání a volnočasových
aktivit.
Podpoříme rozvoj univerzitního vzdělávání a nových univerzit či konzultačních středisek s
nabídkou vysokoškolského studia ve městech Pardubického kraje.
Zajistíme pedagogické asistenty a vhodné podmínky pro hladký přechod do běžných škol.
Každé dítě má právo na vzdělání odpovídající jeho schopnostem a potřebám v blízkosti
svého bydliště.
Studium na osmiletých gymnasiích umožníme opravdu talentovaným žákům.
Podpoříme rozvoj mimoškolního vzdělávání, sportovních a volnočasových aktivit.

MÉNĚ KAZŮ VÍCE LIDSKOSTI
Nedostatek zubařů a praktických i odborných lékařů a sester! Není krátkodobých ani
jednoduchých řešení, ale pomocí dotačních programů na rezidenční místa, pobídek k
otevření praxe ve spolupráci s obcemi a za spolupráce se zdravotními pojišťovnami lze
vytvořit stabilní síť praxí i docílit dostatku odborných lékařů a sester v nemocnicích. Více
lékařů i sester znamená více času na pacienty a dostatek prostoru pro zlepšení komunikace
a informovanosti pacientů.
Akutní, neodkladná a ambulantní péče musí být dostupná v každá části kraje.
Podpoříme preventivní a vzdělávací programy, které povedou k širšímu převzetí
odpovědnosti za osobní zdraví.
Připravíme motivační nástroje k zajištění dostupné pohotovosti ve vybraných městech a to
ve spolupráci se sdružením praktických lékařů, pojišťovnami a obcemi.
Finanční stabilitu nemocnic zajistíme přeskupením oborů, vyjednáním výhodnějších
smluvních podmínek se zdravotními pojišťovnami pro všechna zařízení v kraji bez rozdílu,
společnými nákupy a účelným využitím přístrojové techniky.
Zasadíme se, aby Zdravotnická záchranná služba byla dostupná ve všech částech kraje v co
nejkratším čase.
Žít a umírat doma. Podporujeme péči v kruhu rodiny, pěstounství, odlehčovací a paliativní
péče.
Podpoříme výrazné zhutnění sítě ambulantních psychiatrů, včetně dětských a ambulantních
klinických psychologů.
Zasadíme se o vybudování nového lůžkového psychiatrického oddělení a sítě center
duševního zdraví.
Podpoříme rozšíření sítě zařízení poskytujících sociální lůžka a služby pro dlouhodobě
nemocné, rozvoj a navýšení terénní služby v oblasti domácí péče.
V krajských nemocnicích prosadíme pro všechna oddělení vytvoření pozice "zdravotně
sociální pracovnice", jež zajistí potřebným návaznou péči po hospitalizaci.
Budeme iniciovat vznik denních stacionářů tak, aby jejich konzultační, zdravotní a sociální
služby mohly využívat pěstounské rodiny a rodiny poskytující péči svým rodinným
příslušníkům.
Zasadíme se, aby odpovědní nepropadli sociálním sítem. Jsme partnerem sociálně
potřebných a neziskové sektoru.
Podpoříme a oceníme práci dobrovolníků v sociálních službách, sportu, práci s dětmi ad.
Připravíme podmínky a prosadíme zavedení jednotného nemocničního informačního
systému.

ÚCTA KE KRAJINĚ
Životní prostředí
Naším dlouhodobým cílem je ekologická stabilita krajiny, ochrana ovzduší, fungující systém
odpadového hospodářství a ochrana čistoty vod. Důraz klademe i na využívání
obnovitelných zdrojů energie s tím, že je vždy nutné zvažovat vliv na krajinný ráz. Při
rozhodování o nových průmyslových zónách či těžbě nerostných surovin musí být vždy
zohledněn názor v místě žijících občanů a respektována pravidla ochrany zemědělské půdy.
Důraz budeme také klást na adaptace na klimatickou změnu, zvláště v souvislosti s
extrémními suchy či povodněmi.
Prioritně se zaměříme na dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) v malých
obcích a modernizaci všech zastaralých ČOV
Podpoříme obnovitelné zdroje energie a ekologizaci lokálních topenišť. Podpoříme
nízkoenergetickou a pasivně-energetickou obytnou výstavbu.
Budeme pokračovat v protipovodňové ochraně obydlených oblastí v rámci celého povodí,
tedy také zvyšováním ekologické stability krajiny formou komplexních pozemkových úprav.
Podpoříme výraznější revitalizace vodních toků a mokřadů za účelem lepší čistoty vod,
zvýšení druhové bohatosti organismů (biodiverzity) a většího rekreačního využívání
přírodních vod.
Výrazněji podpoříme intenzivnější jímání a využívání dešťové vody.
Zasadíme se o dokončení likvidace starých ekologických zátěží.
Podpoříme větší zavádění moderních ekologických technologií v energetice i průmyslu a
dopravě, které výrazně snižují znečištění ovzduší.
Technickou ochranu sídel budeme podporovat především lokálně (ohrázování dotčených
částí sídel, odlehčovací kanály, zkapacitnění koryt vodních toků, malé poldry atd.).
Preferujeme mechanicko-biologickou úpravu komunálních odpadů a jejich materiálové
využití před energetickým využitím.
Před skládkováním zbytkového komunálního odpadu dáváme přednost jeho energetickému
využití.
Podpoříme tvorbu nových alejí a remízků v krajině, stejně jako záměry směřující k obnově
krajinných struktur ve volné krajině či intravilánech obcí (plochy zeleně, rybníky) zvyšujících
její stabilitu a estetickou hodnotu.

KRAJ V POHYBU
Naším hlavním cílem je zajistit a rozvíjet udržitelnou dopravní obslužnost jednotlivých částí
území kraje s upřednostňováním významu hromadné veřejné dopravy. Doprava představuje
významný nástroj pro snižování nezaměstnanosti vzhledem k potřebnému zvyšování
pracovní flexibility obyvatel.
Trváme na dobré dopravní obslužnosti všech částí kraje s upřednostňováním významu
hromadné veřejné dopravy.
V rámci dopravní dostupnosti kraje upřednostňujeme přeložky silnic I. a II. tříd včetně
obchvatů, nové úseky silnic, využití průchodu nadřazené silniční sítě územím kraje tak, aby
bylo zajištěno kvalitní dopravního napojení pro co nejširší území.
Prosazujeme urychlení příprav k výstavbě rychlostní silnice R 35.
Stop devastaci silnic nižších tříd. Zmapujeme devastované úseky. Necháme posoudit
konstrukce silnic a vymezíme jejich možné zatížení.
Vytvoříme plán údržby silnic 2. a 3. třídy v majetku kraje v návaznosti na jejich zatížení.
Údržba musí být prováděna takovými opatřeními, která při rozumných ekonomických
nákladech zvýší bezpečnost provozu, a tak sníží množství dopravních nehod.
Podporujeme železniční dopravu, která společně s ostatními prostředky hromadné dopravy,
má tvořit páteřní systém veřejné dopravy. Sofistikovaně budovaný systém dopravy vrátí
veřejné dopravě společenskou prestiž a nastartuje „zdravější“ rozvoj obcí, měst i celého
regionu. Podporujeme vybudování expresního železničního spojení mezi Pardubicemi a
Hradcem Králové.

Nastavíme takové procesy, které umožni otevřenou přípravu staveb komunikací od jejich
trasování a projektového řešení (obce – experti), transparentní výběrová řízení a následné
odborné kontroly při předání.
Dopravní systém má být pro cestujícího srozumitelný a musí mít řád založený na skutečných
potřebách občanů. Zasadíme se o větší provázanost regionální a městské hromadné
dopravy.
Podpoříme města v budování záchytných parkovišť pro automobily. Stojíme o zkušenosti
starostů i odborníků a budeme dbát jejich podnětů.
Aktivně se podílíme a dále budeme podporovat rozvoj pardubického letiště.

PŘITAŽLIVÝ KRAJ
Chceme kraj, ve kterém budeme rádi žít a do kterého se budou návštěvníci rádi vracet.
Posílíme a budeme iniciovat projekty, které se zasadí o zvýšení atraktivnosti našich
mnohých památek, sportovních středisek, kulturních akcí či lázeňských center. Podpoříme
doplnění záměrů pro rozvoj rekreace, které povedou v kvalitní a odpovídající propojení
atraktivních oblastí a středisek cestovního ruchu. Ve spolupráci s obcemi a mikroregiony
podpoříme rozvoj a údržbu stezek, cyklostezek i krajově jedinečných hypostezek.
Přestože je Pardubický kraj velice bohatý na kulturní i přírodní památky, patří dlouhodobě k
jednomu z nejméně navštěvovaných krajů. Cestovní ruch je při tom ekonomickou sférou z
vysokou přidanou hodnotou a prostorově rozloženou zaměstnaností. Proto zejména:
Využijeme veškeré komunikační možnosti k propagaci Pardubického kraje pro strávení
dovolené a prožití zajímavých kulturních zážitků.
Podpoříme aktivní občany, občanská sdružení, iniciativy a zejména firmy terciární sféry
navázané na cestovní ruch.
Budeme podporovat rozvoj infrastruktury, jako jsou stezky pro pěší, cyklostezky a
hypostezky.
Vytvoříme z historických památek skutečná centra kultury a společenského života
Podpoříme centra a místa aktivního trávení dovolené - cyklo a pěší turistika, kanoistika,
lezení, lyžování, adrenalinové sporty ad.
Rozšíříme nabídku kulturních projektů, a to zejména těch výjimečných a těch, jež přesahují
regionální význam.
Budeme iniciovat obnovu významných historických a kulturních památek i památek místního
významu.
Zesílíme příhraniční spolupráci krajů i partnerských regionů a více podpoříme nástroje
kulturní výměny a rozvojové projekty.
Vystavíme doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu, která povede k rozložení turistické
sezóny na celý rok a rozšíří nabídku aktivit pro trávení volného času.

