SPRAVEDLIVÉ REFORMY ČSSD
Stabilita a prosperita pro občany
Královéhradeckého kraje
pro období 2012 – 2016
Česká strana sociálně demokratická vstupuje do krajských voleb s heslem „Stabilita a prosperita
pro občany Královéhradeckého kraje“.
„Náš krajský volební program je zaměřen na rozvíjení stabilní a prosperující občanské společnosti
na území Královéhradeckého kraje. Chápeme stabilitu jako nutnost, protože pouze na takové
platformě

může existovat prosperující kraj se spokojenými občany. Česká strana sociálně

demokratická v uplynulých čtyřech letech činila v rámci krajského zastupitelstva úspěšné kroky k
naplnění těchto cílů a vizí. Stabilizovali jsme krajské nemocnice i fungování systému sociální péče v
kraji. V mnoha případech zde musela

krajská samospráva suplovat přezíravý postoj státu a

centrální vlády. Ve všech důležitých oblastech života kraje jsme přinášeli systémová řešení, ať už
se jednalo o dopravní obslužnost, podporu zaměstnanosti i životní prostředí. Naše témata pro
období 2012 – 2016 jsou snahou o udržení a rozvíjení těchto kroků a opatření. Naší vizí je stabilní a
prosperující kraj. Naším cílem je spokojený občan. Tyto krajské vize v celorepublikovém měřítku
zajistí pouze a jen spravedlivé reformy ČSSD“, vysvětluje lídr kandidátky ČSSD pro volby do
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Spravedlivé reformy ČSSD
Aktivní hospodářská politika
Nezbytná reforma bezpečnosti
Účinná reforma politiky zaměstnanosti
Kvalitní reforma školství
Fungující systém zdravotnictví
Důstojná důchodová reforma
Průhledné financování politických stran

Stabilní samospráva – prosperující kraj – spokojený občan

Ohlédnutí za obdobím 2008 – 2012:

Neslibovali jsme... – Pracovali jsme !
Například:.
Ekonomika – investice – majetek kraje
Vznikly nové průmyslové zóny, které přinesly nové pracovní příležitosti.
Maximálně jsme využili finančních prostředků z fondů Evropské unie.
Centrálními nákupy jsme ušetřili značné finanční prostředky z krajského rozpočtu.
Regionální rozvoj
Přesunuli jsme silniční dopravu mimo obytné zóny měst – dokončení obchvatu České Skalice,
podpora obchvatu Náchoda a dalších projektů.
Kraj byl partnerem městům a obcím při získání evropského dotačního titulu.
Realizovali jsme protipovodňová opatření v kraji.

Doprava
Dopravní politiku jsme proměnili v integrovaný systém, ve kterém vždy spolupracujeme s obcemi,
dopravci a zaměstnavateli.
Podpořili jsme výstavbu cyklostezek v kraji.
Údržba a rozvoj komunikací II. a III. třídy se, v závislosti na možnostech krajského rozpočtu, stala
jednou z investičních priorit kraje.
Zdravotnictví
Provedli jsme kroky vedoucí k reformě krajského zdravotnictví v zájmu zvýšení jeho efektivity a
zlepšení lékařské péče pro občany.
Nemocnice spravované krajem jsme podpořili investicemi stavebními i přístrojovými. Připravili
jsme k realizaci projekt generální proměny náchodské nemocnice.
Navýšili jsme mzdy pracovníků v krajském zdravotnictví.
Zřídili jsme krajské lékárny.

Školství, kultura, sport
Modernizovali jsme střední a speciální školy.
Podpořili jsme ochranu a rekonstrukce památek v kraji.
Rozvoj sportovních aktivit mládeže pro nás byl vždy prioritou.
Sociální oblast
Zabránili jsme privatizaci sociálních zařízení a domovů důchodců.
Podpořili jsme rozvoj speciálních zařízení, která se starají o seniory a postižené spoluobčany
včetně osob, které se ocitly v krizové životní situaci.
Životní prostředí a zemědělství
Podpořili jsme tradiční české potraviny v zájmu konkurenceschopnosti malých farem a drobných
zpracovatelů.
Usilovali jsme o trvale udržitelný vztah mezi člověkem a okolní krajinou.
.
Odmítli jsme privatizaci vodárenských společností.
Bráníme těžbě břidličných plynů v regionu.
Výrazně jsme podporovali vodohospodářské projekty obcí včetně jejich odpadového hospodářství.

Cestovní ruch
Zlepšili jsme prezentaci kraje a jeho turistických možností.
Prohloubili jsme příhraniční spolupráci s Polskem.

Naplnili jsme naše programové vize v období 2008 – 2012 konkrétními úspěchy:
V dopravních stavbách…
Obchvat České Skalice
Díky diplomatickému úsilí nového vedení Královéhradeckého kraje, pod vedením hejtmana
Lubomíra France, se podařilo v roce 2009 odblokovat majetkoprávní problémy, kvůli kterým
nebylo možné dokončit a zprovoznit obchvat České Skalice. Této klíčové stavbě na hlavním tahu
spojujícím jižní a severní část kraje hrozilo, že se stane podobným problémem jako kauza
Havránková.
Dostavbu obchvatu kolem České Skalice řešil stát 13 let, během nichž vznikla téměř kompletní
stavba za zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Ta však kvůli chybějícím několika stovkám metrů
pozemků řidičům nesloužila svému účelu a desetitisíce aut stále projížděla centrem České Skalice.
Nápravu tohoto stavu vyřešilo až nové vedení Královéhradeckého kraje.
V oblasti vzdělání
Centra odborného vzdělávání
V Královéhradeckém kraji slouží studentům technických oborů moderní centra odborného
vzdělávání v oborech strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu a lesnictví. S podporou
Evropské unie ve výši zhruba 100 milionů korun vznikly ve čtyřech středních školách kraje nové
specializované odborné učebny, laboratoře, školy se vybavily moderními přístroji pro výuku
v těchto oborech přednáškový sál, místnosti pro přípravu pedagogů a nezbytné sociální a technické
zázemí. Vzdělávání v technických oborech je díky této investici pro mladé lidi atraktivnější.
Ve sféře snižování výdajů
Zavádění moderních a chytrých projektů, které snižují provozní náklady kraje
V reakci na snižující se příjmy od státu a dopady hospodářské krize začal kraj zavádět centrální
nákupy klíčových komodit, které významně snižují provozní náklady krajských zařízení. Současně
se používají pro tyto nákupy elektronické aukce či nákupy provozních komodit na burze. Díky
uzavřeným či chystaným smlouvám na společné odběry plynu, elektřiny či nákupům
telekomunikačních služeb nebo léků tak kraj rozpočet šetří přes 43 milionů korun. Kraj takto
soutěžil dodávky elektřiny, plynu, telekomunikačních služeb, léků či spotřebního zdravotnického
materiálu. Nyní se chystají dodávky kancelářských potřeb, uvažuje se o nákupech. Rozbíhají se
EPC projekty, které zaplatí opatření ke snížení tepelné náročnosti krajských budov z úspor.
V dopravní obslužnosti kraje
Díky integrované veřejné dopravě se po celém kraji cestuje na jednu jízdenku
Královéhradecký kraj jako první v zemi spustil integrovaný systém v dopravní obslužnosti na celém
území regionu. Díky tomuto kroku se po celém kraji se cestuje na jednu jízdenku, spojů mírně
přibylo a přitom kraj nemusel přidat peníze. Díky spuštění tohoto projektu mohl kraj navýšit
výkony dopravní obslužnosti. Novinku v dopravní obslužnosti chválili i odborníci z ČVUT.

V sociálních službách kraje
Zabránili jsme privatizaci sociálních služeb zřizovaných Královéhradeckým krajem
V době vládních škrtů v oblasti sociálních služeb jsme výrazně navýšili podíl kraje na jejich
financování (domovy důchodců, ústavy sociální péče).
Vybudováním nových kapacit a rekonstrukcemi stávajících objektů, sloužících krajským domovům
důchodců a ústavům sociální péče (např. Domov důchodců Police nad Metují, Domov důchodců
Černožice nad Labem, Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí, Domov pro seniory Vrchlabí,
Ústav sociální péče Chotělice), jsme výrazně zlepšili podmínky pro poskytování sociálních služeb
jejich klientům. Také jsme podpořili realizaci transformačních aktivit pro klienty vybraných
pobytových služeb (Barevné domky Hajnice, ÚSP Hořice).
Podpořili jsme stabilitu a rozvoj organizací, poskytujících sociální služby a tím dostupnost
sociálních služeb pro potřebné občany napříč všemi věkovými kategoriemi. Nabídka a kapacita
sociálních služeb je v současné době přiměřená poptávce a potřebám cílových skupin.

Základní témata a okruhy (pro období 2012 - 2016), se kterými Česká strana
sociálně demokratická vstupuje do krajských voleb:

Zdravotnictví
„Reforma krajského zdravotnictví zlepší zdravotní péči“
Dokončení reformy krajského zdravotnictví přinese další stabilizaci nemocnic, rozvine jejich
potenciál a zvýší kvalitu lékařské péče pro všechny pacienty.
Podpora preventivních zdravotních programů zlepší zdravotní stav obyvatel kraje.
Sociální oblast
„Důstojný, kvalitní a aktivní život pro každého“
Každý občan kraje má právo na kvalitní život v důstojných podmínkách.
Náš program pro sociální oblast konkrétně znamená, že...

Budeme i nadále svými prosociálními aktivitami snižovat negativní dopady opatření centrální vlády.
Budeme nadále rozvíjet již vybudované kapacity a schopnosti sociálních služeb v našem kraji.
V dialogu se všemi zřizovateli budeme hledat optimální systém jejich financování, nepřipustíme
snížení jejich současného standardu v rozsahu i kvalitě.

V návaznosti na rozpočtové možnosti, podpoříme investice do krajských objektů, sloužících
poskytování sociálních služeb – přestavba Domova dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní
režim, rekonstrukce interiéru historické budovy Domova důchodců Černožice nad Labem, přestavba
objektu „zámečku“ Domova důchodců Borohrádek – a tím jejich rozvoj. Nepřipustíme rozprodej
objektů v majetku kraje, sloužících sociálním službám.
Mezirezortní spolupráce mezi zdravotnickými a sociálními službami zefektivní péči a služby o
občany všech věkových kategorii. Podpoříme realizaci programu „péče o ohrožené dítě“,
prorodinné programy, programy zaměřené na důstojné a aktivní stáří. Budeme prosazovat co
nejvyšší kvalitu života osob se zdravotním postižením i osob nemocných za podpory sociálních a
souvisejících služeb.

Ekonomika
„Investice kraje pod veřejným dohledem“
Široká diskuze v rámci investic prováděných krajem je pro nás samozřejmostí.
Další aplikace informačních technologií přinese úspory finančních prostředků.
Zaměříme se na projekty, které by mohly vést k akceptaci velkých investičních záměrů na území
kraje při dodržení efektivity a hospodárnosti.
Školství
„Vzdělání v návaznosti na budoucí uplatnění“
Maximálně podpoříme vysoké školy v regionu. Rozvoj všech typů školství včetně učňovského
musí mít zároveň vždy vztah k aktuální poptávce na trhu práce.
Budeme usilovat o další rozvoj programů celoživotního vzdělávání v kraji.
Podpoříme projekty cílené na prevenci sociálně-patologických jevů mezi mládeží.
Náš program pro školství konkrétně znamená, že...

Podporujeme jako zřizovatel krajské školy, které vyučují obory vzdělávání jako jediné v kraji a
absolventi mají uplatnění na trhu práce. Veškerá jednání jsou a budou koordinována s úřady práce
a zástupci Hospodářské komory. Chceme zviditelnit obory, jejichž absolventi chybí na trhu práce,
zaměřit se na okamžitou uplatnitelnost absolventů, monitorovat potřeby dalšího vzdělávání
pedagogů. Budeme nadále podporovat vysoké školství v našem regionu .
Chceme snížit administrativní zátěž škol a školských zařízení, vybudovat centrální školský systém.
Budeme i nadále zlepšovat celkové klima na školách a snažit se pečovat o děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Zaměstnanost
„Integrace nabídky a poptávky na trhu práce“

Náš program pro zaměstnanost konkrétně znamená, že...

Budeme usilovat, ve spolupráci se zástupci Úřadu práce a Hospodářské komory, o snížení
nezaměstnanosti v našem kraji. Zástupci těchto orgánů budou i nadále součástí jednacích týmů
komisí a výborů, které se zabývají zaměstnaností v našem kraji.

Doprava
„Další nové a opravené silnice a mosty pro hromadnou i individuální dopravu“
Budeme pokračovat v integraci veřejné dopravy a investicích do krajské silniční sítě. I nadále v
těchto investicích maximálně využijeme finančních zdrojů z prostředků Evropské unie.
Cílenou rekonstrukcí komunikací nižších tříd zvýšíme celkovou prostupnost dopravy v kraji.
Podpoříme hromadnou dopravu na území kraje bez rozšiřování dopravní sítě.
Životní prostředí a zemědělství
„Zemědělství jako součást péče o krajinu“
Budeme pečovat o krajinu i o rozvoj zemědělské výroby.
Rozvoj drobného podnikání a zemědělské výroby budeme iniciovat formou cílené podpory
regionálních produktových značek.
Maximálně podpoříme projekty zaměřené na recyklaci odpadů.
Budeme podporovat vodohospodářské projekty obcí, především těch malých.
Cestovní ruch
„Turista bude v našem kraji rád utrácet“
Podporou turistického ruchu přineseme do kraje další peníze.
Budeme maximálně pečovat o zvlášť cenné přírodní lokality a území.

Kultura
„Kultura pro všechny generace“

Náš program pro kulturu konkrétně znamená, že...

Královéhradecký kraj je pořadatelem a nebo podporovatelem kulturních akcí v našem regionu:
Revitalizace Kuksu, Studentský salon-výstava, Majáles, Krajská soutěž amatérských filmů,
Miletínské divadelní, Hradec neznámý, Hořické hudební slavnosti, Muzejní noci,
Festival Na jednom břehu, Den Labe, Divadlo evropských regionů, Poláčkovo léto,
Jiráskův Hronov , Mezinárodní folklórní festival Červený Kostelec, Novoměstský hrnec smíchu atd.
I nadále budeme podporovat tyto a podobné akce s cílem zajistit stabilní portfolio krajských
kulturních akcí pro všechny generace.
Regionální rozvoj
„V našem kraji lišky nikde nedávají dobrou noc“
Budeme rovnoměrně podporovat rozvoj měst i nejmenších obcí.
Prohloubíme spolupráci se sousední Polskou republikou a s jejími regiony přiléhajícími k území
kraje.
Krajský úřad
„Jedničky na vysvědčení krajského úřadu“
Provedeme další zlepšení efektivity krajského úřadu s cílem naplnění základní vize úřadu jako
servisu pro občany bez zbytečných byrokratických pastí.

Spravedlivé reformy ČSSD
Stabilní samospráva – prosperující kraj – spokojený občan
Naše priority pro jednotlivé okresy Královéhradeckého kraje:

Náchod – Jičín – Hradec Králové – Rychnov nad Kněžnou Trutnov

okres Náchod
1 - podpora generální rekonstrukce náchodské nemocnice
2 - zlepšení dopravní obslužnosti Policka a okolí
3 – pomoc při prosazení výstavby silničního obchvatu Náchoda
4 – zabránění negativním zásahům do krajiny ve formě průzkumu a těžby břidličných plynů
5 – revitalizace Broumovského kláštera jako významné památky regionu
6 – prevence hrozby povodní na Jaroměřsku
okres Jičín
1– podpora přeložky komunikace II/286 v Jičíně
2– výstavba čistírny odpadních vod v Kopidlně
3– řešení využití opuštěných průmyslových areálů v Nové Pace
4– rekonstrukce krajských komunikací v regionu Sobotky
5 – podpora produkce regionálních potravin v jičínském okrese
6 – podpora vzniku nových pracovních míst v Hořicích
okres Hradec Králové
1- podpora výstavby D11/R11
2- podpora legislativy liniových dopravních staveb směřující ke zrychlení jejich výstavby
3-podpora výstavby R35

4- opravy komunikací II.a III. třídy na území okresu HK
5- vybudování přeložky v Kladské ul. v Hradci Králové
6 – rekonstrukce interiérů původní budovy Domova důchodců v Černožicích n.L.
okres Rychnov nad Kněžnou
1-zachování rozsahu poskytování zdravotní péče v Oblastní nemocnici v Rychnově n. Kn.
2- zvýšení bezpečnosti v malých obcích
3- dopravní obslužnost v menších obcích regionu
4- propagace okresu v rámci cestovního ruchu
5 – ochrana životního prostředí a vodních zdrojů
6 – maximální podpora projektů v regionu ze zdrojů EU

okres Trutnov
1 – podpora rodin s dětmi - startovní byty pro mladé
2 – zřízení pěší zóny v Úpici
3 – zlepšení dopravní obslužnosti regionu i mimo něj včetně podpory výstavby D11
4- vstup nových investorů do regionu v zájmu vzniku nových pracovních příležitostí
5 – rozvoj Městské nemocnice a.s. Dvůr Kr. n.L. jako nedílné součásti Zdravotnického holdingu
KHK
6 – revitalizace a opravy památek (Kuks, Vízmburk, Dřevěnka v Úpici)

