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Zvykli jste si, že politika je korupce 
a  sliby, že všecko bude?

Já ne! Chci to dělat jinak.

Stačí se soustředit jen na to podstatné.
Deset let jsem starosta na vesnici a tam si na politiku nehrajeme. Ve Velaticích jsme si řekli,  
že se postaráme o přírodu a vyhráli jsme cenu za nejlepší péči o zeleň v kraji a jako bonus  
i cenu za inovativní obec roku.

Když to jde v malém, musí to jít i v našem kraji.
Jan Grolich, 

kandidát na hejtmana

Jak to provedeme?

 Příroda ožije!
Tohle je priorita číslo jedna. Poslouchejme, co říkali naše babičky a dědové. Buďme šetrní. 
Všechno, co můžeme využít, zbytečně nevyhazujme na skládky, ale využijme to.

• Voda, která u nás naprší, je nad zlato. Nesmíme ji nechat odtéct pryč. Využijme každou kapku.
• Vraťme do krajiny remízky, mokřady, osaďme zelení střechy ve městech. 
• Nesmíme přicházet o kvalitní půdu díky erozi, rozdělme velké půdní lány, vysazujme větrolamy. 
• Tam, kde to jde, vraťme potoky a řeky do původních koryt, ať krajina funguje přirozeně. 
• Kraj musí být aktivnější a začít plánovat a dělat projekty, které přírodě pomůžou. Kraj tu má být od toho, 

aby obcím pomohl se složitějšími projekty, které přesahují jejich území – protipovodňová opatření, úpravy 
celých toků řek či opatření pro zadržování vody v krajině.

• Největší zdroje pitné vody pro Jižní Moravu jsou mimo náš kraj.  Nesmíme dopustit, aby nám je kdokoli 
ohrozil těžbou štěrku, postřiky nebo chemickým hnojením.

• Začněme lépe hospodařit s odpady. Omezme skládkování a podpořme další využití odpadu.
• Krajské budovy musí být vzorem v energetické úspoře a hospodaření s dešťovou vodou.
• Nejen Brno ale i ostatní větší města se musí připravit na změnu klimatu.



 Senioři v bezpečí a sociální služby!
Nechceme se dívat na to, že se rodina rozhoduje, jestli se postarat  
o babičku, nebo přijdou o práci.

• Senioři, kteří chtějí, mají mít možnost zůstat doma, a ne se stěhovat do domovů, kde nikoho neznají. 
Totéž platí pro hendikepované. Rodina, která o tyto lidi pečuje doma, zaslouží metál. 

• Podpoříme domácí péči. Chceme mnohem víc pracovníků v sociálních službách, kteří budou jezdit za 
seniory domů a pomůžou jim s tím, co potřebují.

• Rozšíříme odlehčovací služby. Když se rodina na nějaký čas nemůže starat, musí mít dostupné a kvalitní 
zařízení, kde se o jejich člena rodiny postarají, aby si mohli odpočinout a nabrat síly.

• Zasadíme se o dostupné ambulantní služby, kam senioři, ale i hendikepovaní dochází a rodina zatím může 
do práce. V současné době je tato služba hrubě podfinancovaná, a přitom je velmi potřebná.

• Velkou podporu získají hospice i domácí hospicová péče. Aby lidé, o které se už rodina sama postarat 
nemůže, měli po ruce dostupné odborníky, kteří jim pomohou. 

• Nastavíme víceleté financování sociálních služeb. Ať organizace nemusí žít v nejistotě, jestli svoje služby 
další rok finančně ustojí.

• Nastavíme rovné financování pro poskytovatele sociálních služeb, když to neziskové organizace umí lépe 
a levněji, poskytujme služby přes ně. 

 Doprava v pohybu!
Když rodiče vezou děti do školy nebo do kroužků, nemusí u toho přijít o tlumiče proto,  
že se silnice opravují podle toho, kdo má na kraji jaké kontakty.

• Naplánujeme jasný systém rekonstrukcí silnic podle jejich stavu. 
• Budeme opravovat povrchy komunikací, kde je velká rekonstrukce ještě v nedohlednu.  

Navíc je to rychlejší, nebudou tak dlouhé uzavírky a je to mnohem levnější. 
• Zřídíme dotace na opravu silnic v obcích. 
• Vybudujeme zázemí na přestupních uzlech IDS v okrajích Brna. Lidem čekajícím na spoj domů musíme 

zajistit rozumné prostředí za každého počasí.
• V přestupních uzlech na vlak je nutné podpořit záchytná parkoviště.
• Vytvoříme co největší tlak na stát, aby konečně opravdu začal pracovat na dálnicích na Vídeň  

a na Svitavy.
• Vraťme se k opravám nehodových míst. Všechny křižovatky musí být bezpečné.
• Obchvaty měst a obcí nesmí zůstat jen na papíře. Je to běh na dlouhou trať, ale konečně se musí začít 

připravovat. 

 Vše se dozvíte!
Musíme lidi zapojit do rozhodování a plánování na kraji. Ruku na srdce, teď vůbec nikdo neví, 
co kraj dělá a k čemu vlastně je. Tohle jde změnit velice rychle a levně.  

• Zapojíme veřejnost do strategického rozhodování a plánování na kraji. Zahájíme participativní aktivity, 
abychom maximálně využili znalosti a nápady od lidí a odborných organizací.

• Dáme lidem maximální informace o fungování kraje a budeme k nim naprosto otevření.
• Výrazně zlepšíme komunikaci kraje směrem k lidem. Zajistíme přehledný a aktuální web, pravidelný 

videozpravodaj, čerstvé a atraktivní informace na sociálních sítích a další. 

 Zdravotnictví na dosah!
Všichni chtějí hlavně za dobrým doktorem. Udržme je v našich nemocnicích.
Ne se vším musíme jezdit do Brna, ale když bude nejlepší péče zrovna tam,  
musí být k dispozici pro všechny v kraji. 

• Kvalitní doktory udržíme v našich nemocnicích. Budeme motivovat mladé lékaře a zdravotní pracovníky, 
aby pracovali v našem kraji.

• Uděláme maximum pro to, aby doktoři, zubaři i sestry neopouštěli ordinace na venkově.  
Podpoříme obce ve vytváření kvalitních podmínek pro příchod mladých lékařů, pediatrů a zubařů.

•  Nastavíme takové podmínky, aby se pacienti mohli dostat k těm nejlepším specialistům,  
pokud to potřebují, bez ohledu na to, odkud jsou.

• V krajských nemocnicích zajistíme možnost se objednat elektronicky stejně jako na úřad.



• Finančně podpoříme zlepšení prostředí v čekárnách a společných prostorách nemocnic.
• U brněnských nemocnic chceme ve spolupráci s Brnem zajistit lepší možnosti parkování. 
• Podpoříme elektronizaci ve zdravotnictví, aby se zjednodušila práce nemocnicím i záchranné službě  

a pacienti měli přehled o volných kapacitách, kam se mohou obrátit.
• V rámci plánovaných změn krajského zdravotnictví je třeba systémově zabránit plýtvání a neefektivnímu 

hospodaření, maximálně využít možnost společných nákupů léků, zdravotnického a ostatního materiálu  
i služeb. Nesmí se ale omezit dostupnost lékařů.

• Zřídíme společný systém hospodaření s nemovitostmi. A to nejen ve zdravotnictví.

 Nejlepší školy!
Každý rodič řeší, čím se jeho děti budou živit a jak dobře je na to škola připraví.  
Chceme, aby se rodiče nemuseli bát a školy více možností otevíraly, než zavíraly.  
Jde to v zahraničí, tak proč bychom to nedokázali i u nás?  

• Do dvou let budou potřeba nové střední školy. Vlna dětí, která se prohnala základkami, teď půjde na 
střední. Krajské střední školství na to musí rychle reagovat.

• Je potřeba navázat úzkou spolupráci s firmami v regionu, aby šikovní vystudovaní středoškoláci mohli 
nastoupit do svého oboru. Firmy taky můžou dát zpětnou vazbu školám, jak je potřeba studenty připravit.

• Už ve školách musíme studenty připravovat na možnosti, které kraj má v oblasti vědy, výzkumy a inovací. 
Je potřeba podpořit inovativní projekty, na které přijdou jenom mladí.

• Nechme více peněz školám. Kraj vždycky vybere peníze od škol zpátky na odpisy a pak rozhoduje, 
co s nimi. Dobří ředitelé si umí rozhodnout, co se musí opravit a nemusí žádat pořád dokola kraj  
o dotace. 

• Zelené střechy na školy, ať děti vidí, jak se má úsporně pracovat s vodou.
• Chceme zachovat fungující dětské skupiny a lesní školky. Stejně tak kraj může přispět ke vzniku škol  

s individuálním přístupem k dětem. Ať si rodiče mohou vybrat.

 Živá kultura a sport!
Co by byla Jižní Morava bez folkloru? Skoro v každé naší dědině jsou živé hody,  
fungují tam spolky a tohle dědictví si nesmíme nechat vzít. A stejně to platí i o sportu,  
který možná potřebuje jenom málo – podporovat ho spravedlivě a transparentně.

• Nastavme jasné a průhledné financování sportu, i kluby musí vědět, s čím můžou počítat.
• Je potřeba podpořit i menší kluby, všichni nemůžou vyhrávat ligu, ale je skvělé, že přivádí děti ke  

sportu a věnují jim svůj volný čas.
• Posílíme finanční podporu spolkům zabývající se činností pro děti a mládež, sport a kulturu.
• Podpoříme aktivity pro zachování folklóru jako přirozené součásti života v našem kraji.
• Budeme investovat do kulturního dědictví Jihomoravského kraje.

 Nadupaný venkov!
Jižní Morava je silná v tom, jak pestré má regiony. Jak dobří lidé žijí na venkově.  
Z toho musíme udělat prioritu a nedělat z venkova jen předměstí.

• Program na rozvoj venkova musí obstát i v době krize, a pokud to půjde, chceme podporu venkovu 
navýšit.

• Zajistíme lepší propagaci regionálním značkám potravin. Jihomoravského víno už znají všichni.  
Ať ví, že máme i sýry, uzeniny, ale třeba i skvělou čokoládu.

• I lidé na venkově musí mít dobré podmínky pro založení a rozvoj svého podnikání. Brno je centrum inovací 
a technologií a vznik navazujících služeb a podniků podpoříme v regionech.

• Zpropagujeme i menší turistické cíle. Jižní Morava není jen Mikulov a Lednicko-valtický areál. Máme zde 
plno krásných míst a jejich zviditelnění pomůže místnímu turismu.

• Podpoříme dostupné bydlení pro mladé lidi, aby z obcí neutíkali do měst.


