MÁME RECEPT NA:
 SPOKOJENÉ
pacienty
 DÁLNICE
i lepší spoje
 ŠKOLY
pro 21. století
 PROSPERITU
bez byrokratů
 SPOKOJENÉ stáří






 OBCE
bez zbytečných
lejster

SPOLEČNĚ
POMŮŽEME
NAŠEMU
KRAJI

 DOBŘE
placenou práci
 DOBRÝ ŽIVOT
na venkově
 ÚŘAD VSTŘÍCNÝ
k lidem

Rozvoj sportu
a kultury
Chceme kvalitní sportoviště
a motivované trenéry pro naše děti,
pomůžeme co nejširšímu rozvoji
sportu u dětí a mládeže, pomůžeme
ochránit kulturní dědictví našeho
regionu a podpoříme rozvoj místní
kultury.



Kraj jako efektivní
partner
Chceme kraj, který bude pomáhat
obcím a jejich občanům, nebude
si hrát na „malou Evropskou unii“.
Netransparentní dotace nahradíme
přímou a adresnou podporou. Snížíme
počet krajských úředníků minimálně
o 10 %, odstraníme zbytečnou byrokracii.

Konkurence v dopravě

Školy pro děti a učitele

Chceme dálnici, lepší silnice a dopravní
spoje pro cesty do škol, za prací i pro
rozvoj cestovního ruchu. Vytvoříme
podmínky pro konkurenci v linkové
dopravě – ať má klidně každá linka
svého dopravce, pokud to bude
výhodné.

Chceme školy, jejichž absolventi si
najdou dobře placenou práci. Chceme
školy pro děti a učitele, ne pro tabulky,
dotace a projekty. Posílíme pravomoci
ředitelů škol, nebudeme bránit inspirující
konkurenci škol. Firmám umožníme
aktivně se podílet na vzdělávání.

Bezpečnost pro
všechny
Chceme bezpečný život v našem
kraji, ve kterém se budeme umět
uchránit před živelními pohromami,
kriminálními živly i ilegálními migranty.
Kraj musí systematicky podporovat
ty, kteří se na bezpečí v kraji podílejí
na profesionální i dobrovolnické úrovni.




Dostupná zdravotní
péče
Chceme státem spolufinancovanou
fakultní nemocnici – tedy konec
diskriminace občanů kraje v dostupnosti
zdravotní péče. Díky tomu se bude moci
kraj soustředit na stabilizaci okresních
nemocnic i na tlak k zlepšení zdravotní
péče v regionech.

Podporujme místní

Lepší péče pro seniory

Chceme vytvořit lepší podmínky pro malé
zemědělce, vinaře, lokální producenty
a všechny další drobné podnikatele, kteří
díky tomu budou moci vytvářet nová,
dlouhodobě stabilní a dobře placená
pracovní místa pro občany
našeho kraje.

Zvýšíme kvalitu péče o seniory
a handicapované. Kromě investic
do krajských zařízení vytvoříme
podmínky pro péči v domácím prostředí.
Do poskytování sociálních služeb se
budou moci zapojit všichni, kdo splní
jasně dané podmínky.



Ivo VALENTA

Bohuslav VÁVRA

senátor, podnikatel, donátor

starosta Boršic u Blatnice, folklorista, hudebník,
sportovec, vinař

„Kraj potřebuje manažerský přístup a selský
rozum, nikoliv politikaření“

„Sport, kultura i spolky
musí mít v kraji zelenou“

Zlínský kraj musí získat zpět svou ztracenou dynamiku a energii. To hlavní, na čem
musíme stavět, nejsou stohy strategií či akčních plánů, ale šikovní a pracovití lidé,
kterých je náš kraj plný. Je proto nutné přestat politikařit, začít používat zdravý
selský rozum a dát těmto lidem prostor. Pokud se toto podaří, může být Zlínský kraj
skvělým místem pro život.

Chceme kvalitní sportoviště a motivované trenéry pro naše děti, pomůžeme rozvoji
sportu u dětí a mládeže, pomůžeme ochránit kulturní dědictví regionu a podpoříme
rozvoj místní kultury. Pomůžeme hasičům i dalším spolkům na venkově.

Ing. Tomáš PAJONK

Ing. Jiří PROCHÁZKA, MBA

vývojář a podnikatel z Valašska, předseda Svobodných
ve Zlínském kraji

podnikatel a ekonom, místopředseda Svobodných
ve Zlínském kraji

„Nechceme mít z našich dětí roboty!“

„Fakultní nemocnice také v našem kraji“

Proto musíme zajistit evoluci ve školství.
To znamená srovnat příspěvek na každého žáka, nechat ředitele škol ředitelovat,
umožnit zakládání nových, inspirativních škol. Chceme školy pro děti a učitele, ne
pro tabulky.

Státem spolufinancovaná fakultní nemocnice umožní kraji stabilizovat okresní
nemocnice. Zvýší se také kvalita a dostupnost zdravotní péče.

Helena LASZTOVICZOVÁ

Ing. Jana KŘIŽKOVÁ

místopředsedkyně Svobodných ve Zlínském kraji

ekonomka, starostka Komně, věnuje se myslivosti

„Peníze patří potřebným,
ne státu a kraji“

„Kraj musí pomáhat,
ne si hrát na malou EU“

Zvýšíme kvalitu péče o seniory a handicapované díky posílení konkurence. Zlepšíme
podmínky pro terénní práci v sociálních službách a péči o potřebné v domácím
prostředí.

Chceme kraj, který bude pomáhat obcím a jejich občanům a nebude si hrát na malou EU. Netransparentní dotace nahradíme přímou a adresnou podporou, zvýšíme
kompetence a odpovědnost příjemců veřejných peněz.

Ing. Michal DVOULETÝ

Lucie LOMPEJOVÁ, Executive MBA

vedoucí kanceláře senátora, marketingový a mediální
manažer, folklorista

zastupitelka města Napajedla, členka Svobodných

„Dálnice i kvalitní silnice přinesou peníze“
Opravíme rozbité silnice, zlepšíme autobusové a vlakové spoje, rozhýbeme výstavbu
dálnic D55 a D49, obnovíme pravidelnou leteckou linku do Prahy. Kvalitní dopravní
infrastruktura je totiž předpokladem pro chybějící investice, pracovní místa i rozvoj
cestovního ruchu.

Petr THAISZ
podnikatel, předseda Soukromníků ve Zlínském kraji

„Kraj musí pracovat pro občany“
Chceme krajský úřad, který je zde pro lidi a ne naopak. Chceme transparentní úřad
a vstřícné úředníky. Odstraníme zbytečnou byrokracii, vrátíme kraji dynamiku, snížíme počet úředníků o 10 %.

pojďme společně ke krajským volbám
7.- 8. 10. 2016

„Pomůžeme živnostníkům,
odbouráme byrokracii“
Chceme lepší podmínky pro nové investory a také pro malé zemědělce, vinaře,
lokální producenty a drobné podnikatele, kteří budou vytvářet nová, stabilní a dobře
placená pracovní místa pro občany našeho kraje.

František VEVERKA
programátor CNC strojů, místopředseda Svobodných
ve Zlínském kraji

„Lepší mzdy a více práce pro obyvatele
našeho kraje“
Chceme, aby si lidé ve Zlínském kraji našli dobře placenou práci. Pomůžeme proto
vzniku nových pracovních míst tím, že zkvalitníme podmínky pro cestování za prací
i fungování veřejné hromadné dopravy.

www.facebook.com/SaSzlk
zlinsky.spolecne2016.cz

 

