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Vážení spoluobčané, příznivci a přátelé,  

představujeme Vám program společné kandidátky Občanské demokratické strany (ODS) 

a Starostů pro občany (STO) pro letošní krajské volby na Vysočině. Dali jsme si záležet 

na tom, aby byl program ušit na míru skutečně aktuálním potřebám občanů Kraje 

Vysočina a naše koalice zároveň zůstala věrná našim základním hodnotám a principům, 

kterými jsou ochrana občanských svobod a demokratických principů. 

„Kraj má občanům sloužit, poskytovat servis a chránit svobodu a autonomii obcí bez 

zbytečných regulací a příkazů” - těmito slovy podpořil program naší společné 

kandidátky předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil. 

Naše koalice ODS a STO jde do krajských voleb jako tým zodpovědných, poctivých, 

pracovitých a slušných lidí. Jsme připraveni k diskusi a odhodláni odvádět maximální 

výkon pro spokojený život Vás, všech občanů Kraje Vysočina. Záleží nám na rozvoji 

celé Vysočiny, záleží nám na kvalitním rozvoji v malých obcích i velkých městech. 

Proto kandidujeme společně. Obyvatelé malé obce, nebo velkého města na Vysočině 

jsou pro nás stejně důležití! 

Věříme, že nám dáte svou volbou možnost Vysočinu společně probudit ke spokojenému 

životu.  

 

 

 

 

Vítězslav Schrek,  

kandidát na hejtmana 

  



 

 

 

Zdravý kraj – půda, voda, lesy 

Vrátíme Vysočině lesy, zadržíme v krajině vodu, ochráníme naši půdu i ovzduší. 

Ve spolupráci s obcemi, firmami a spolky se zaměříme na ochranu ekologicky 

významných území, podporu výsadby rozptýlené zeleně v krajině, ochranu biologicky 

a ekologicky cenných lokalit a ochranu lokálních rostlinných a živočišných druhů.  

Podpoříme systém environmentálního vzdělávání a osvěty. Zasadíme se o vznik 

učebních a studijních oborů zaměřených na ochranu a tvorbu krajiny, zodpovědné 

nakládání s půdou, lesnictví, rybníkářství, principy cirkulační ekonomiky.  

Zavedeme systém opatření pro zmírnění dopadů sucha a důslednou ochranu vodních 

zdrojů podporou tvorby krajinných prvků potřebných pro důkladné zadržení vody 

v krajině (remízky, umělé vodní plochy, mokřady), monitorováním retenčních možností 

krajiny na Vysočině, revitalizací stávajících vodních zdrojů, čištěním rybníků a nádrží 

a propojováním vodohospodářských soustav.   

Iniciujeme aplikace nových technologií pro úpravu pitné vody, čištění odpadních vod 

v obcích a v městských zástavbách a znovu využívání vody tak, aby byly využity 

všechny dostupné vodní zdroje. 

Budeme klást důraz na zodpovědné hospodářské využívání krajiny, inovativní 

i osvědčené metody hospodaření s půdou s ohledem na udržitelnost kvality půdy 

a schopnost půdy zadržovat vodu. Podpoříme omezování užití průmyslových hnojiv 

a chemické ochrany zemědělských plodin, ekologicky hospodařící zemědělce, farmáře 

a lokální producenty, chov hospodářských zvířat a vyvážený poměr rostlinné a živočišné 

produkce. 

Podpoříme opatření zlepšující kvalitu ovzduší. Za důležité považujeme monitoring 

a hodnocení kvality ovzduší v rizikových oblastech Kraje Vysočina a aktivní 

komunikaci a spolupráci s významnými znečišťovateli ovzduší v kraji.  

Soustředíme se na ochranu a obnovu lesů a podporu regionálních a lokálních opatření 

pro zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Důležité je rychlé dosázení holin a podpora 

opatření zmírňující erozi. Podpoříme přirozenou obnovu a skladbu lesa opatřeními 

zvyšujícími odolnost lesních společenstev vůči dřevokazným druhům hmyzu a dalším 

případným negativním vlivům. Podpoříme využívání lesů jako turistického 

a odpočinkového místa. 

Zasadíme se o další rozvoj regionálního systému odpadového hospodářství s důrazem na 

předcházení vzniku odpadů a principy cirkulární ekonomiky a materiálového a případně 

energetického využití odpadů. 

  



 

 

 

 

Ochrana pracovních míst, podpora zaměstnavatelů a podnikání 

Podpoříme rozvoj podnikání a zaměstnavatele s cílem zajistit obyvatelům Vysočiny 

dostatek dobře placené práce. 

Kvalitní dopravní infrastrukturu a dobrou dopravní obslužnost vnímáme jako jeden ze 

základů dlouhodobého a úspěšného podnikání na Vysočině. Zasadíme se o vhodnou 

dopravní propojenost s ostatními regiony s ohledem na mimořádnou hustotu měst a obcí 

v porovnání s jinými kraji.  

Zaměříme se na podporu prosazování legislativních procesů týkajících se podnikání. 

Kraj může ze své pozice garanta a partnera svých obcí významně ovlivňovat tento 

proces, navrhovat řešení, poskytovat státu a vládě zpětnou vazbu a spolupodílet se na 

tvorbě zákonů.  

Podpoříme rychlé a efektivní rozhodování krajského úřadu při poskytování stanovisek 

souvisejících s rozvojem podnikání a s tím souvisejícím vznikem pracovních míst. 

Nastartujeme proces propojující vzdělávání a podnikání. Naší snahou je zefektivnit 

studijní obory pro potřeby místních firem a podniků a zároveň motivovat mladé lidi 

k zakládání vlastních firem, živností a vzniku start-upů. 

 

Zdravý život, dostupné zdravotní služby, bezpečí 

Zajistíme obyvatelům Vysočiny potřebné lékaře, nemocnicím personál. Složky 

záchranného systému budou garantovat bezpečný život svým obyvatelům.  

Považujeme zdraví obyvatel našeho kraje za jednu z nejdůležitějších priorit, proto 

nastavíme stabilní zdravotní systém, který bude schopen zajistit kvalitní léčebnou 

a preventivní péči jak v běžném a bezproblémovém období, tak v krizi. 

Zasadíme se o udržení funkční sítě všech nemocnic v Kraji Vysočina a jejich efektivní 

spolupráci. Zaměříme se na zajištění personální stability a podporu investic do obnovy 

přístrojového vybavení a objektů. Zajistíme propojení nemocničních informačních 

systémů, které usnadní spolupráci a zastupitelnost. Udržíme v nemocnicích všechny 

základní obory a fungující specializace.  

Zaměříme se na hospodaření našich nemocnic, které je dlouhodobě ztrátové. Zasadíme 

se o narovnání podfinancování Kraje Vysočina ze strany VZP oproti ostatním krajům a 

vylepšíme ekonomickou bilanci, například vyšší měrou centrálních nákupů společných 

komodit.  



 

 

 

Za prioritu považujeme udržení sítě praktických lékařů a ambulantních specialistů ve 

všech regionech kraje. Budeme reagovat na stárnutí praktiků, pediatrů a stomatologů 

vhodnými pobídkami a grantovými programy, které budou motivovat nové lékaře.  

Zpracujeme strategický plán zdravotní péče v kraji. Rozhodneme o nejvhodnějším 

konceptu systému fungování pohotovostních služeb.  

Podpoříme zachování standardu v oblasti materiálního zabezpečení IZS i vybavení 

hasičských jednotek vč. nákupu moderního vybavení. Zajistíme finanční prostředky na 

nákup potřebného vybavení Policie ČR, které není financováno ze státního rozpočtu. 

Zaměříme se na řešení problémů bezdomovectví, ilegální migrace a vyloučených lokalit 

prostřednictvím intenzivní sociální práce a dlouhodobé důsledné intervence. Podpoříme 

projekty zaměřené na práci s recidivisty trestné činnosti, aby po ukončení výkonu trestu 

měli dostupné odborné poradenství, práci a bydlení.  

Budeme dbát o budování bezpečného systému dopravy. Zaměříme se na zabezpečení 

vybraných železničních přejezdů, podporu výstavby obchvatů ve městech a obcích za 

účelem zklidnění dopravy, budování stoupacích pruhů na silnicích I. třídy 

a preventivních prvků pro ochranu chodců, cyklistů a motocyklistů. Zasadíme se o 

vybudování většího počtu odstavných ploch s možností využití ramp na ometání sněhu 

z návěsů a nákladních dodávek. 

Zajistíme podporu hasičských sborů pracujících s mládeží, spolkům a lidem, kteří se ve 

svém volném čase věnují výuce brannosti (střelecké spolky, kynologické spolky atd.) 

Navážeme hlubší spolupráci s armádou a podpoříme rozvoj aktivních záloh na území 

kraje. Podpoříme rozvoj internetových informačních zdrojů zaměřených na oblast 

bezpečnosti a branné výchovy. 

 

Podpora obcí a života v nich. Rozvoj, dostupnost služeb a informačních 

sítí 

Podpoříme růst měst a rozvoj obcí Vysočiny. Zajistíme jejich obyvatelům kvalitní 

a plnohodnotný život.  

Považujeme bohatý kulturní a spolkový život za klíčový prvek moderní společnosti. 

Proto chceme nezávislou kulturní a spolkovou aktivitu nadále podporovat, mimo jiné 

formou pravidelně vypisovaných grantů pro kulturní instituce, spolky a sportovní 

sdružení. Za součást kulturního a spolkového života považujeme i různé formy 

přeshraniční spolupráce a naplňování stávajících partnerství konkrétními aktivitami. 

Navýšíme finanční podporu obcím v rámci projektů bydlení, infrastruktury, občanské 

vybavenosti, zdravotní péče, drobného podnikání a cestovního ruchu. Budeme 

podporovat výstavbu kanalizací, čistíren, rekonstrukci chátrajících historicky 

významných staveb a zejména dobudování optické páteřní sítě a veřejnosti dostupného 

vysokorychlostního internetu.  



 

 

 

Budeme podporovat rozvoj sportu, od vesnic po velká města – podpoříme modernizaci 

sportovní infrastruktury a nastavíme prostředí pro spolupráci sportovních klubů, škol 

a školek. Považujeme za důležité oslovit aktivním životem děti již od útlého věku. 

Jako kraj bohatý na kulturní památky UNESCO sjednotíme podporu městům 

s památkami zapsanými v UNESCO a budeme podporovat kulturní a sportovní akce 

nadregionálního přesahu.  

 

Podpora sociálních služeb, pečujících rodin, zájem o život seniorů 

Zajistíme důstojný život seniorům. Podpoříme odpovědné a pečující rodiny.  

Považujeme fungující rodinu za nejdůležitější zdroj ochrany, životní jistoty a stimulace 

osobnostního rozvoje každého člověka. Rodiny v Kraji Vysočina musí mít prostor pro 

svobodné rozhodování a odpovědnost za vlastní způsob života, ochranu zdraví a dobré 

mezilidské vztahy.   

Chceme motivovat zaměstnavatele k rovnému přístupu k zaměstnávání rodičů dětí 

předškolního věku, podpoříme projekty zaměřené na společenskou odpovědnost 

a slučitelnost práce s chodem rodiny. Záleží nám na tom, aby rodiče, vracející se do 

práce, měli pestrou a místně dostupnou nabídku podpůrných služeb typu hlídání dětí, 

vedení domácnosti, obstarávání nákupů.  

Ve spolupráci s obcemi, občanskými iniciativami, médii i samotnými rodinami budeme 

iniciovat kampaň, která posílí autonomii rodiny, mezigenerační spolupráci, soudržnost 

v komunitě, solidaritu a dobrovolnictví.  

Poskytneme garanci kvalitní odborné pomoci rodinám se specifickými potřebami, jako 

jsou rodiny neúplné, rodiny se členem se zdravotním postižením či závislým seniorem, 

rodiny, ve kterých je zajišťována náhradní rodinná péče, či rodinám s oběťmi trestných 

činů a domácího násilí.   

Zajistíme potřebné kapacity pobytových sociálních služeb domovů pro seniory a 

domovů se zvláštním režimem v jednotlivých částech kraje tak, aby byly územně 

vyvážené. Podpoříme proces transformace v pobytových zařízeních pro osoby se 

zdravotním postižením. Budeme podporovat další rozvoj paliativních služeb.  

Podpoříme další rozvoj především terénních sociálních služeb s důrazem na jejich místní 

dostupnost. Prioritou je vytváření podmínek pro možnosti péče o seniory a osoby se 

zdravotním postižením v jejich domácím prostředí, dobrovolnickou práci a sousedskou 

výpomoc.  

Budeme klást důraz na dlouhodobou udržitelnost, hospodárnost a efektivitu 

poskytovaných sociálních služeb. Jejich rozvoj musí korespondovat se skutečnou 

potřebou obyvatel kraje, poptávka po nich musí být ověřitelná. Poskytovatelé sociálních 

služeb musí být schopni doložit přínos jejich činnosti.  



 

 

 

Budeme usilovat o co nejpřehlednější a nejjednodušší administrativní formát pro 

poskytovatele sociálních služeb. Zaměříme se na otázky personální stability sociálních 

služeb a zajištění kvalifikovaného personálu.  

 

Digitalizace, digitální svět komunikace, vzdělávání, úřad bez papírů 

Vzdělanost a digitální gramotnost je podmínkou budoucí prosperity. 

Budeme usilovat o komunikačně otevřený, vstřícný a atraktivní online úřad s možností 

moderně komunikovat a schopností informovat své obyvatele. Newsletter kraje musí být 

distribuován i elektronicky. 

Zasadíme se o změnu webových stránek kraje. Chceme web přehledný, čitelný 

a uzpůsobený informačním potřebám občanů kraje. Jeho součástí bude mimo jiné tzv. 

rozklikávací rozpočet - lépe uchopitelný veřejností. 

Zasadíme se o vznik databáze k propojení sítí krajských infrastruktur a zlepšení 

obslužnosti a servisu klientům sociálních, zdravotnických či vzdělávacích zařízení 

a transparentnosti a ochrany dat v rámci digitálních platforem. 

Zvýšíme alokaci finanční podpory na projekty zaměřené do oblasti prevence kriminality, 

IT bezpečnosti a zdravotně sociální prevence u nejvíce ohrožené populace seniorů, dětí 

a mládeže. 

Posílíme autonomii ředitelů škol a školských zařízení. Zasadíme se o snížení 

byrokratické zátěže a podpoříme vzájemnou spolupráci mezi středními a základními 

školami, spolupráci kraje, firem a škol v podpoře odborného vzdělávání.  

Budeme aktivně prosazovat a podporovat rozvoj technického vzdělávání a učňovského 

školství ve spolupráci s regionálními podniky. 

Mateřské školy a základní umělecké školy považujeme za významnou, a přitom 

opomíjenou součástí školského systému. Chceme podporovat jejich fungování 

a rozšiřování jejich kapacit. 


