
Jasně MODRÁ! OLOMOUCKÝ KRAJ

ODS MÁ JASNOU VIZI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
Méně byrokracie, podpora rodin, důraz na vzdělání, budování dopravní infrastruktury, 
efektivní systém sociálních dávek a snížení zátěže podnikatelů. To jsou hlavní priority, 
s nimiž jde do parlamentních voleb v Olomouckém kraji ODS.
Straně se letos v kraji podařilo sestavit kan-
didátku ze svých dlouhodobě úspěšných 
starostů, živnostníků, manažerů, lékařů i pe-
dagogů. „Občanská demokratická strana má 
velmi úspěšnou polistopadovou historii a své 
věrné členy i  příznivce. Do  každých voleb 
jdeme s velmi kvalitními kandidáty, což platí 
i letos,“ říká lídr ODS v kraji Michal Zácha.

Zácha dlouhodobě pracuje v  Zastupitel-
stvu města Přerova a několik let byl i náměst-
kem primátora. Do  čela kandidátky do  Po-
slanecké sněmovny se tento devětatřicetiletý 
otec tří synů a milovník sportu postaví po-
prvé.

ODS chce letos ve volbách uspět se svým 
programem minimalizace byrokratické zá-
těže pro občany. Nabízí voličům zjednodu-
šení zákonů a  vyhlášek, snazší komunikaci 
s úřady i možnost stát se živnostníkem pro-
střednictvím internetu bez nutnosti běhání 
po  úřadech. Zaměstnancům firem by pak 
měly odpadnout povinnosti školení a  zdra-
votních prohlídek v  případech, kdy to cha-
rakter jejich práce nevyžaduje.

Strana chce zároveň říct jasné NE snahám 
některých politiků omezovat krok za  kro-

kem svobodu našich občanů. Vysokoškolský 
učitel Petr Sokol, kterého můžete znát také 
z  jeho častých vystoupení v  celostátní tele-
vizi, odmítá nápady současné vlády, jimiž se 
snaží lidem diktovat, jak mají žít, a snaží se 
drtit živnostníky i malé podnikatele. „Dneš-
ní realita začíná připomínat scény z  ame-
rického sci-fi filmu Demolition Man. Tam 
vláda v budoucnosti lidem zakáže nejenom 
kouřit či pít alkohol, ale také pojídat tučné 
věci, maso, či dokonce nadávat. Naše součas-
ná vláda se asi tímto filmem inspirovala. Mi- 
liardářům a  socialistům je očividně jedno, 
kolik kvůli šikaně, jako je EET nebo kont-
rolní hlášení, zkrachuje živnostníků. Nevadí 
jim ani, že kvůli těmto opatřením i  abso-
lutnímu zákazu kouření zavírají venkovské 
obchody a  hospody,“ říká Petr Sokol, který 
prosazuje zrušení všech nesmyslných záka-
zů, které prosadila současná vláda.

Díky dlouhodobému působení zkušených 
politiků v  obecní a  krajské samosprávě má 
ODS také jasnou představu o  problémech, 
které bude třeba řešit přímo v regionu. „Olo-
moucký kraj trápí doprava. Kvalitu D1 asi 
nemusím blíže komentovat. K tomu musíme 

přidat špatnou dostupnost Jesenicka a  ne-
existující obchvaty řady našich měst včetně 
Olomouce a  Přerova. Bohužel za  poslední 
čtyři roky se věci měnily spíše k  horšímu. 
Bude třeba přimět Ministerstvo dopravy, 
aby se regionům včetně Olomouckého kraje 
podstatně více věnovalo, takhle už to dál ne-
jde,“ dodává lídr kandidátky Zácha.

Kandidáti znají rovněž problémy vylouče-
ných lokalit a nepřipravenost státu je zvládat. 
Řešení vidí ODS ve  změně systému sociál-
ních dávek. Ty by neměly vést celé rozsáhlé 
rodiny a klany k neochotě pracovat, ale být 
pouze pomocí těm opravdu potřebným. 
Také mladí lidé z  těchto lokalit by měli mít 
jasnou perspektivu a  povědomí o  tom, že 
normální je chodit do  práce, a  nikoliv kaž-
dý měsíc jen čekat na pošťáka přinášejícího 
složenky na  dávky. „Jsme tradičně stranou 
stavící se za aktivní občany,“ vysvětluje živ-
nostník a místostarosta Bludova Josef Ťulpík.

Velkým tématem Občanské demokra-
tické strany je také současný stav školství 
a obecně vzdělávání. Strana má jasnou vizi 
fungujícího systému autonomních škol 
s  výraznější kompetencí ředitelů. Ti by 

společně s  pedagogy měli být co nejméně 
zatěžováni stále rostoucí byrokracií a  měli 
mít prostor pro kvalitní výuku. „Ředitelé by 
měli mít možnost výrazně ocenit kvalitní 
učitele netarifní složkou mzdy. Také je nut-
ná výraznější podpora technických a  pří-
rodovědných oborů. Naopak za  zcela zby-
tečnou považujeme takzvanou pamlskovou 
vyhlášku a  zrušit chceme také povinnou 
inkluzi, která mentálně handicapovaným 
žákům a  všem dotčeným spíše škodí, než 
pomáhá,“ říká k plánům ve školství Zuzana 
Majerová Zahradníková, která je na kandi-
dátce ODS na  třetím místě a  pracuje jako 
učitelka, tlumočnice a překladatelka.

ODS chce také bojovat za  podnikatele. 
„Například na  Jesenicku působí především 
drobní živnostníci, majitelé a provozovatelé 
jednotlivých obchodů, restaura-
cí a půjčoven sportovního vyba-
vení. Potřebují nejen přiměřené 
daně, ale především jednodu-
chou administrativu, která je 
s provozem jejich zařízení spo-
jena. Čím jednodušší bude na-
příklad vyplnění daňového při-
znání, tím více energie mohou 
tito lidé věnovat samotnému 
podnikání,“ říká kandidátka ze 
severu kraje Renata Žmolíková.

 V oblasti zdravotnictví kan-
didáti vnímají složitou situaci 
v  odlehlejších oblastech kraje, 
kde se jen obtížně daří zajiš-
ťovat péči praktických lékařů, 
pediatrů i  stomatologů. Právě 
jejich dostupnost pro všechny 
obyvatele kraje včetně lidí žijí-
cích v odlehlých oblastech bude 

rovněž důležitým tématem, které chce ODS 
po  volbách řešit. Společně s  ní hodlá vrátit 
úroveň letecké záchranné služby před nega-
tivní změny, které zavedla současná vláda. 
Patří k  nim například omezení letů lékařů 
z olomouckého heliportu jen na dobu od vý-
chodu do západu slunce, zatímco v noci mu-
sejí k případům vyrážet záchranářské vrtul-
níky až z Brna nebo Ostravy.

 „Čtyři roky vlády Bohuslava Sobotky, kte-
rý měl za zády Andreje Babiše, byly pro Olo-
moucký kraj ztraceným časem. Důležité do-
pravní projekty se nikam neposunuly, situace 
v  řadě dalších resortů se výrazně zhoršila. 
Náš region potřebuje v  Praze silné zastání, 
které mohu za sebe i za další kandidáty na-
šim občanům slíbit,“ dodává lídr ODS v Olo-
mouckém kraji Michal Zácha.

MICHAL ZÁCHA: BATERKY DOBÍJÍM PŘI TRÉNINKU SVÝCH SYNŮ

Michal Zácha, 39 let
• živnostník, orientuje se na správu 

nemovitostí, investiční výstavbu 
a inženýrskou činnost

• bývalý náměstek primátora Přerova
• otec tří synů
• trénuje mladé fotbalové talenty

Volební lídr ODS v Olomouckém kraji Michal Zácha by chtěl zvýšit zájem mladých lidí 
o politiku. Co si velký fanoušek historie a autokrosu myslí o současné politice ne-
bo jak relaxuje?

 Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Nejvíc času věnuji knihám o  historii, 

především o druhé světové válce. Je to ob-
dobí, které do značné míry formovalo náš 
dnešní svět, a proto stojí za to vědět o něm 
co nejvíce.

 
 Co máte na Olomouckém kraji 

rád?
Je to nádherný kraj plný čino-

rodých lidí. Máme zachovalou 
přírodu a  úctyhodnou historii. 
V  Přerově žili už lovci mamutů, 
do  Olomouce došli staří Římané, 
na Jesenicku působili středověcí do-
byvatelé stříbra a dalších vzácných 
kovů.

 
 Jak nejraději od-

počíváte?
Hodně času trá-

vím s  fotbalem. 
Trénuji své sy-
ny a  další dě-
ti v  kozlovic-
kém fotbalovém 
oddíle a  jezdím 
s  nimi na  zápa-
sy a  turnaje. To 
mi vezme většinu 
volného času. Ten 
zbývající se sna-
žím trávit na  cha-
lupě.

 
 Koho byste po-

zval na skleničku?

Kdybych měl tu možnost, pozval bych 
Winstona Churchilla. Byl to pravý muž 
na pravém místě. Za hodnoty, které po-
važoval za důležité, se uměl rvát s celým 
světem. Politiků jeho formátu není ni-
kdy dost.

 
 Jaký je Váš názor 

na Evropskou unii?
Otázku, zda do ní vstupo-

vat, či ne, máme vyřešenou. 
Jejími členy už jsme, takže 
Evropskou unii a  naše člen-
ství v  ní beru jako realitu. 

Řada věcí mi samozřejmě 
vadí, ale žádnou rozumnou al-

ternativu v současné době nevi-
dím. To samozřejmě nezna-

mená, že bychom se měli 
smířit se současným 
stavem. Naopak, čes-
ká vláda by měla být 
směrem k  Bruselu 
mnohem sebevědo-
mější.

 
 Co si myslíte 

o  současné vlá-
dě?

V  Sobotkově 
vládě sehrál ne-
přiměřeně velkou 
roli Andrej Ba-
biš, kterého český 
premiér neuměl 
zvládnout. Vláda 

s  ČSSD, která je 

nepochybně demokratickou stranou, uděla-
la z výstředního miliardáře akceptovatelnou 
postavu politické scény. Babiš si tak připravil 
půdu pro příští volby. Kdo se dívá trochu dál, 
vidí hrozbu podobného vývoje jako napří-
klad v Itálii, kde svého času opanoval politi-
ku jiný výstřední miliardář Silvio Berlusconi.

 
 Proč jste přijal roli lídra ODS v Olo-

mouckém kraji?
Jsem v ODS od roku 2002, takže jsem si 

s ní zažil časy, kdy měla podporu 30 pro-
cent, ale také kdy měla 5 procent. Snažil 
jsem se jí vždy pomoci, protože její pro-
gram považuji za správný. A platí to i o le-
tošních volbách. Chci s ODS dosáhnout co 
nejlepšího volebního výsledku, abychom 
dodali vážnosti hodnotám, které považuje-
me za správné.

  Co byste chtěl v politice změnit?
Mladí lidé a řada občanů ze střední ge-

nerace k  volbám vůbec nechodí. Ztrácejí 
tak možnost ovlivňovat dění kolem sebe 
a otevírají prostor pro lidi, kteří s Českou 

republikou nemusejí mít zrovna dobré 
úmysly. Kdybych mohl přispět ke  změně 
tohoto přístupu a změnit nálepku politiky 
jako čehosi špinavého, budu to považovat 
za obrovský úspěch.

Česká vláda 
by měla být 

směrem k Bruselu 
mnohem sebevědomější.
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Ing. Stanislav 
Orság 
41 let, starosta 
města Šternberk

JUDr. Jakub Dohnal, 
Ph.D., 33 let, VŠ učitel 
UP, advokát, Strana sou-
kromníků ČR

Radim Schubert 
37 let, vedoucí oddělení 
kultury Magistrátu města 
Olomouce

Mgr. Radek 
Vincour 
50 let, starosta města 
Uničov, hudebník

Ing. David 
Chytil 
30 let, poradce v podniko-
vé ekologii

MUDr. Martin 
Haška 
53 let, dětský 
lékař

Mgr. Dagmar 
Halašová 
43 let, 
učitelka

MUDr. Jana 
Palmašová 
63 let, 
lékařka

Mgr. Marta 
Husičková 
62 let, starostka městyse 
Náměšť na Hané

Ing. Zdeňka Riedlová 
55 let, referentka územ-
ního plánování MěÚ 
Šumperk

Karolína 
Stašáková 
44 let, 
živnostnice

Ing. Mojmír Sokol 
40 let, jednatel obchodní 
společnosti, místostarosta 
Otaslavic

Alena Michálková 
50 let, ředitelka obchodní 
společnosti, Strana sou-
kromníků ČR

Modrá vlna dorazila i do našeho kraje

Michal Zácha, DiS.
39 let, živnostník, před-
seda kontrolního výboru 
zastupitelstva města

Ing. Bc. Renata 
Žmolíková
56 let, vedoucí účetní
obce Lipová-lázně

PhDr. Petr
Sokol, Ph.D.
43 let, 
vysokoškolský učitel

MUDr. Pavel 
Hejtmánek 
47 let, ženský lékař, 
vysokoškolský učitel

Zuzana Majerová
Zahradníková
45 let, učitelka, lektorka,
tlumočnice, překladatelka

Mgr. Leon Bouchal  
56 let, starosta města 
Tovačov, učitel

Ing. Josef Ťulpík
59 let, živnostník,
místostarosta
obce Bludov

Ing. Tomáš 
Blumenstein 
38 let, ředitel spolku Svět 
vzdělání

prof. PhDr. Ivo 
Barteček, CSc. 
64 let, VŠ učitel 
UP Olomouc, Strana  
soukromníků ČR

Bc. Jiří Vogel 
53 let, starosta 
města Štíty


