
Vrátíme kraji prestiž!

Zjednodušíme 
krajskou dopravu

Veřejná doprava musí být rychlá, moderní a atraktivní. 
Cesta vlakem nebude ztrátou času, cestující bude 
mít možnost pracovat nebo odpočívat. Cesta mezi 
městy napříč krajem potrvá méně, než jeden fotbalový 
poločas! Dostatečně velká parkoviště u nádraží budou 
samozřejmostí. 

•  Nová a rychlá tramvajová trať Karviná–Havířov–Ostrava! 
Oživíme, co se osvědčilo.

•  Atraktivní veřejná doprava dostupná pro všechny. Jako 
ve Švýcarsku!

•  Moderní železnice. Do Bruntálu jako do Prahy! Už žádné 
trmácení řvoucím motorákem.

•  Zavedeme rychlou Wi-Fi do každého autobusu a vagónu! 
Komfort pro cestující.

•  Žádné experimenty s dopravními terminály! Jednoduchá 
doprava a navazující spoje.

Zjednodušíme krajské 
školství

Školy musí připravit studenty na aktivní život, nikoliv 
na návštěvy úřadu práce. Krajské školství musí 
být lépe a více provázáno s průmyslem, podniky, 
podnikatelskými svazy a cechy. Ty totiž ví, co je v jejich 
oborech aktuálně potřeba. Chceme vzdělaný kraj, 
ve kterém se bude více přemýšlet o tom, které obory 
a odvětví mají budoucnost.

•  Konečně postavíme Černou kostku – moderní vědeckou 
knihovnu.

•  Vyšší platy pro dobré učitele. Školu má řídit ředitel, ne 
úředník. A bez inkluze!

•  Dobře řízené školství dodá potřebné techniky pro průmysl 
a zubaře pro lidi.

•  Řemeslo má a bude mít zlaté dno – stipendia pro učně, kteří 
vidí v řemeslu budoucnost.

•  Volné byty našim absolventům, nikoliv migrantům 
a nepřizpůsobivým!

Zjednodušíme život 
občanům kraje

Život každého z nás je složitější a složitější. Každý den 
přibývá další povinnost, další papír, další kolonka. Ale 
v jednoduchosti je krása. Musí být jednoduché objednat 
se na konkrétní hodinu k lékaři, vyřídit si nezbytné 
náležitosti z domova nebo si jednoduše udělat nedělní 
výlet bez auta. Chceme zjednodušit život nejen 
samotným občanům, ale i obcím, ve kterých žijí. 

•  Vrátíme kraji prestiž! Podmínky pro život máme nejlepší ze 
všech, využijme je!

•  Vrátíme vojenskou posádku do kraje! Trvalé bezpečí bez naší 
armády není možné. 

•  V sociální oblasti budeme pomáhat jen těm, kteří si nemohou 
pomoci sami.

•  Krajské nemocnice musí být špičková a přívětivá zařízení, kde 
není pacient na obtíž.

•  Moderní, ekologické a bezpečné lanovky na vrcholy našeho 
kraje!

Zjednodušíme 
podnikání v kraji

Vrátíme kraj občanům a podnikatelům, aby zde mohli 
společně vytvářet pracovní místa s vyššími platy 
a přidanou hodnotou. Základem každé ekonomiky 
jsou malé a střední firmy, které znají místní prostředí. 
Kraj musí vytvářet podmínky, ne překážky. Buďme pro 
podnikatele nejpřívětivějším místem v zemi!

•  Baťa by dnes skončil dříve, než by ušil první botu. 
Zjednodušme to!

•  Tradiční průmysl spolu s inovacemi a vědou – to je 
budoucnost kraje!

•  Stejné podmínky pro domácí i zahraniční podnikatele. Konec 
nespravedlivých dotací.

•  Podpoříme start-upy a dáme prostor aktivním. Podnikejte 
tady - vyplatí se to! 

•  Zachováme náš tradiční průmysl. Čínská ocel patří do Číny!


