
 

 

TOP 9 PRIORIT 

 
1. OTEVŘENÝ ÚŘAD 

2. NEPŘEKÁŽÍME PODNIKÁNÍ 

3. ŽIVOT V BEZPEČÍ 

4. ŠKOLA HROU I ŽIVOTEM 

5. MÉNĚ KAZŮ VÍCE LIDSKOSTI 

6. PEČUJÍCÍ RODINA  

7. ÚCTA KE KRAJINĚ 

8. KRAJ V POHYBU 

9. PŘITAŽLIVÝ KRAJ 

 

 

 

1.   OTEVŘENÝ ÚŘAD 

V kraji se dlouhodobě zasazujeme 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. 

2. 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 kvalitativně i kvantitativně 
zvyšujeme zaměstnanost v Pardubickém kraji. 
 

 

3. 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. 
 
 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. PEČUJÍCÍ RODINA 

Rodiny stále častěji volí péči o své blízké doma. Péče o handicapované, těžce nemocné či umírající v kruhu rodiny je 
dle našeho názoru důležité i potřebné a nejlepším řešením. Podporujeme péči v kruhu rodiny, paliativní péči i 
pěstounství a budeme se zasazovat o maximální zvýhodnění rodin pečující o své blízké i podporu neziskových 
organizací poskytujících podpůrnou a odlehčovací pomoc. Kraj  bude partnerem pečujících rodin, neziskového 
sektoru, dobrovolníků i sociálně potřebných. 
 

7. ÚCTA KE KRAJINĚ 

Naše chování ke krajině je odrazem naší úcty k předkům a odpovědnosti k potomkům. Dlouhodobě ubývá v přírodě 
zejména životodárné vody. Podporujeme proto opatření, která povedou k přirozenému i umělému zadržování vody 
v krajině, aby byly eliminovány okamžité povodňové průtoky a zajištěna vyšší infiltrace do podzemních vod, snížena 
eroze půdy, zlepšena jakost vod a byla zajištěna vyšší ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů.  
 

8. KRAJ V POHYBU  

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. 

  

9. 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 povede 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. 
 


