Volební program jihočeské ČSSD pro krajské volby 2012
Úvodní slovo kandidáta na hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly
Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané,
s blížící se chvílí, kdy Vaše hlasy budou opět rozhodovat o dalším směřování naší země, nastává i
čas bilancování a zhodnocení práce, kterou jsme v Jihočeském kraji během uplynulých čtyř let
vykonali. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že naše sliby, které jsme Vám, voličům, v roce 2008 dali,
se nám podařilo z velké části naplnit, a to především zásluhou plného nasazení, se kterým jsme po
celou dobu pracovali.
Naší prioritou, stejně jako v minulém volebním období, zůstává regionální rozvoj. Zaměřili jsme se na
stabilizaci jihočeského zdravotnictví a zajištění dostupné a kvalitní péče pro všechny Jihočechy.
V současnosti jsou proto všechny naše jihočeské nemocnice jedny z nejlepších a ekonomicky
nestabilnějších v celé republice. Garantujeme zachování této nemocniční soustavy a garantujeme, že
všechny jihočeské nemocnice zůstanou ve veřejných rukou a nepřipustíme jejich privatizaci.
Mohu slíbit, že budeme dále pokračovat v úspěšném snižování zadlužení kraje, které jsme zdědili po
minulém vedení, a s maximálním využitím finančních zdrojů z Evropské unie budeme investovat do
oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Budeme důsledně
dbát na smysluplnost vynaložených prostředků a plošný rozvoj celého našeho kraje. Nechceme, aby
v kraji existovala jen vyvolená města, která disponují vším možným i nemožným, a v jiných místech
jižních Čech aby nebyly peníze na provoz základních nebo mateřských škol či sborů dobrovolných
hasičů. Nabídneme proto jihočeským obcím významnou pomoc v podobě Programu obnovy
jihočeského venkova, dotací na navyšování kapacity mateřských škol, dotace na opravy veřejného
osvětlení a místních komunikací nebo granty na podporu činnosti dobrovolných hasičů.
Hodláme rozvíjet jihočeský venkov a život na něm. Nepřipustíme jeho postupnou likvidaci např.
rušením základních škol, poštovních úřadů nebo prodejen základních potřeb. Podpoříme formou
grantů, dotací a příspěvků všechny takové projekty místních samospráv, občanských sdružení,
spolků, sportovních klubů i zájmových sdružení, které naváží na místní tradice, pomohou je udržet
nebo vytvoří tradice nové. Hodláme nadále představovat jižní Čechy jako zajímavou turistickou
destinaci. Podobně, jako byly projekty Rožmberský rok, díky němuž navštívil náš kraj v roce 2011
téměř milion turistů a další statisíce se s jeho historií seznámily na výstavách v Praze i Rakousku,
nebo letošní Žijeme v památkách, odkazující na letošní dvacetileté výročí zapsaní Českého Krumlova
do seznamu památek UNESCO, budeme ve spolupráci s odborníky propagovat dalšími zajímavými
projekty naše jižní Čechy, um našich předků a pohostinnost současných obyvatel. Chceme tím
významně přispět ke zvýšení zaměstnanosti v našem kraji a nabídnout nové pracovní příležitosti
Jihočechům.
Velmi si vážíme důvěry, kterou jste nám svými hlasy projevili, a doufáme, že svou volbou v říjnových
krajských volbách rozhodnete o tom, že budeme moci pro Vás nadále pracovat v naplňování principů
sociálně odpovědné a spravedlivé politiky.

Desatero jihočeské ČSSD pro bezpečnou budoucnost Jihočeského kraje
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Budeme pokračovatpolitice rozumných investic v oblastech, kde přispívají k rozvoji podnikání a
tvorbě pracovních míst. Nejdeme a nepůjdeme cestou krátkozrakých „tupých“ škrtů.
Budeme pokračovatgrantové podpoře předškolního vzdělávání a ve spolupráci se zřizovateli,
městy a obcemi, tak přispívat k dalšímu nárůstu míst v mateřských školách, kterých díky těmto
investicím v posledních letech vzniklo více než 1200.
Nedopustíme rušení základních škol na jihočeském venkově. Jedná se o významnou složku
systému vzdělávánívelkým významem pro budoucnost našich dětí, která musí být naší i
celospolečenskou prioritou.
Nadále budeme podporovat složky Integrovaného záchranného systému, který je ze strany
vlády nejen nesmyslně přehlížen, ale dokonce plánovaně decimován, a bez cílené podpory
krajů by již dnes neexistoval v rozsahu zajišťujícím bezpečnost občanů.
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Do jihočeských nemocnic, jejich nových pavilonů a oddělení jsme investovali stovky milionů
korun a jako jedinéČeské republice hospodaří naše nemocnice v kladných číslech. V tomto
trendu jsme odhodláni pokračovat a garantujeme zachování optimální sítě jihočeských
zdravotnických zařízení.
Podpoříme další kvalitativní rozvoj veřejné hromadné dopravyJihočeském kraji. Nadále
budeme prosazovat zavádění málokapacitních autobusů a spojů na zavolání a budeme
budovat funkční a ekonomicky přijatelný jednotný integrovaný dopravní systém.
V souladu se zájmy většiny obyvatel Jihočeského kraje podpoříme dostavbu dvou bloků
jaderné elektrárny Temelín, která přinese tisíce pracovních míst pro Jihočechy. Zároveň ale
budeme nadále vyžadovat významné finanční kompenzace pro obyvatele Jihočeského kraje,
ať již v podobě investic do dálnice D3, IV. tranzitního železničního koridoru, rychlostních
komunikací R3 z Českých Budějovic do Rakouska a R4 z Prahy přes Strakonice do Pasova.
Požadujeme i budování nových obchvatů a modernizací komunikací II. a III.třídy v obcích
v blízkosti Temelínaa podporu významných kulturně společenských akcí v regionu.
V souvislosti s dostavbou Jaderné elektrárny Temelín využijeme naší pozice pro podporu
zaměstnanosti v Jihočeském kraji. Požadujeme, aby se na dostavbě Temelína či v rámci
subdodavatelských činností mohly o zakázky přednostně ucházet jihočeské firmy a jihočeští
zaměstnavatelé.
Budeme nadále pečovat o přírodní bohatství Jihočeského kraje. Podpoříme vznik nových
přírodních parků či významných krajinných prvků všude tam, kde pro to budou existovat
objektivní odborné posudky. Budeme nadále bojovat za takový Národní park Šumava, kde
bude existovat vyvážený stav mezi zájmy ochrany přírody a obyvatel zde žijících. Odmítáme
extrémní i experimentální názory a jsme pro vyvážený konsenzus, garantovaný novým
kvalitním zákonem o Národním parku Šumava.
Z pozice kraje budeme podporovat zachování otáčivého hlediště v zahradách
českokrumlovského zámku, které se stalo kulturním symbolem jak Českého Krumlova, tak
Jihočeského kraje. Odmítáme tendenční snahy o vymístění tohoto unikátu z prostor stávající
barokní zahrady a jsme pro nalezení optimálního stavu spolužití UNESCO a otáčivého
hlediště.

Programové priority
Zaměstnanost
ČSSD odmítá vést podobný styl politiky, jaký prosazuje současná vláda, tedy politiku škrtů bez koncepčních
investic a podpory podnikání a zaměstnanosti. Sociální demokraté po čtyři roky v čele Jihočeského kraje
prosazovali a prosazují proinvestiční politiku a dnes je evidentní, že mnohé regionální firmy přežívají jen díky
této na investice zaměřené strategii. V tomto stylu politiky, pokud dostaneme důvěru občanů, jsme odhodláni
pokračovat i po volbách v následujících čtyřech letech. Věříme, že regionální firmy budou i nadále mezi
úspěšnými uchazeči o zakázky vypisované krajem.
Pro aktivní politiku zaměstnanosti v Jihočeském kraji je bez nejmenší pochybnosti zásadní dostavba jaderné
elektrárny Temelín, která přinese například dílčí zakázky jihočeským firmám. Přibližně 4 tisíce lidí zaměstná
podle aktuálních odhadů vlastní dostavba elektrárny, zhruba 500 lidí bude potřeba pro zajištění provozu dvou
nových bloků. Dalších zhruba 10 tisíc lidí najde práci v rámci zajištění služeb pro ty, kteří se budou na výstavbě
elektrárny a jejím následní provozu přímo podílet. Budeme proto nadále pokračovat v podpoře dostavby a
současně vyžadovat dodržení slibů státu o výstavbě dopravní infrastruktury s tím spojené, především pak
dobudování dálnice D3 a samozřejmě obchvatů obcí.
Významnou složkou aktivní podpory zaměstnanosti je efektivní a důsledné čerpání finančních prostředků
z fondů Evropské unie. Jihočeský kraj v pozici žadatelev současném rozpočtovém období realizoval či ještě
realizuje více než 80 projektů za téměř 3 miliardy korun. Dalších téměř 130 projektů připravily a více než
polovinu v současné době už dokončily organizace a společnosti s majetkovou účastí kraje. Jedná se o projekty
za více než 1,5 miliardy. Tyto projekty se zaměřovaly na rozvoj kraje, výstavbu dopravní infrastruktury, podporu
vzdělanosti i cestovního ruchu a kultury. Jsme připraveni pokračovat v tomto čerpání evropských prostředků za
účelem podpory uvedených oblastí a zároveň připravit strategii pro další plánovací období v letech 2014 až
2020.

Vzdělávání
Celý vzdělávací systém od mateřských škol po vysoké školství je naprostou prioritou pro budoucnost naší
společnosti nejen v Jihočeském kraji. V našem vlastním zájmu a zájmu České republiky je, aby se tato oblast
nestala cílem škrtů a nebyl zde prostor pro neuvážené úspory bez rozmyslu toho, jak se takové nekoncepční
šetření může promítnout za několik málo let do stavu naší společnosti.
ČSSD nezapomínala v čele Jihočeského kraje ani na naše nejmenší spoluobčany a jejich rodiny, pro které je
často velmi palčivým problémem umístění jejich dětí do mateřských škol. Problémy s jejich nedostačující
kapacitou jsme se rozhodli řešit velice aktivně a díky investicím přesahujícím v posledních letech 50 milionů
korun se podařilo nejen zkvalitnit prostředí mateřských škol a jejich vybavenost, ale také vytvořit více než
1040nových míst. Jsme připraveni pokračovat v kurzu, který jsme v této oblasti nastavili
U základních škol je aktuálně největším problémem hrozba rušení řady z nich, především pak těch
lokalizovaných ve venkovských oblastech našeho kraje. Jsme si vědomi celé řady problémů, které by to
způsobilo jak školákům, tak jejich rodičům. Na rozdíl od vlády nechceme tyto hrozby nečinně přehlížet a jsme
odhodláni zabránit uzavírání těchto škol, které by pro budoucnost našich dětí mělo opět nedozírné následky.
Zdravotnictví
Jihočeské nemocnice se mohou pochlubit tím, že jako jediné v celé České republice hospodaří v kladných
číslech. K tomuto stavu jsme v jižních Čechách dospěli mimo jiné díky stamilionovým investicím, které jsme
v posledních letech směřovali k modernizaci našich nemocnic, výstavbě nových pavilonů a oddělení. Do rozvoje
zdravotnických organizací jsme v průběhu čtyř let investovali přes 2 miliardy korun.
V současné době máme optimální síť a naše nemocnice jsou pravidelně vyhodnocovány mezi nejlepšími
v republice, a to jak v oblasti péče o pacienta, tak v otázce personální, a naposledy jsme zaznamenali úspěch také
v dodržování hygieny. Znepokojují nás snahy některých pojišťoven o omezení péče např. v nemocnici Krumlov,
Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor. U prvních dvou by požadované kroky vedly k postupné likvidaci těchto
nemocnic. Pro obyvatele by to pak znamenalo zhoršení dostupnosti péče.
V oblasti akutní péče jsme vybudovali nová výjezdová místa záchranné služby v Opařanech a Vacově, je
připraveno řešení pro Lipensko a oblast Kunžaku.Začínáme s výstavbou heliportu. Tato opatření zajistí rychlou a
bezpečnou pomoc při ohroženích života.
Kvalitní a všem dostupná zdravotní péče je pro ČSSD dlouhodobě zcela zásadní prioritou s významem pro celou
naši společnost, což nás vedlo právě k těmto investicím a aktivnímu přístupu k řešení problémů jihočeského
zdravotnictví. To vše činíme přes nepříznivý postoj vlády a její politiky radikálních úspor, stejně tak navzdory
nelehkým a mnohdy nerovným podmínkám zdravotních pojišťoven.
Neseriózní přístup vlády k slibům, které dala lékařům na základě memoranda podepsaného mezi nimi a
ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem v roce 2011, nás staví do nelehké situace, kdy přes nedostatek financí
od státu děláme maximum pro to, aby byly tyto sliby ohledně lékařských mezd dodrženy. Je třeba říci, že si
velmi vážíme střízlivého přístupu lékařů v našich nemocnicích, kteří si uvědomují, v jaké situaci nás vláda
zanechala. Nadále ale slibujeme učinit maximum pro splnění těchto slibů daných vládou lékařům, jakkoliv zde
za vládu musíme řešit její problémy.
Doprava
Kraje obecně se v posledních letech potýkají s obrovským podfinancováním dopravní infrastruktury ze strany
státu. Jihočeský kraj v tomto směru není výjimkou. Na krajích leží obrovský balvan potřeby oprav stávajících i
výstavby nových silničních komunikací, na který vláda Petra Nečase ještě navršuje balvany další v podobě
nových škrtů a snižování finančních prostředků.
Pro Jihočeský kraj je zcela zásadní již 20 let slibovaná dostavba dálnice D3, kterou budeme i nadále po státu
vyžadovat i ve spojitosti se sliby danými v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Temelín. Zde budeme na
vládu nadále apelovat také ve věci výstavby IV. tranzitního železničního koridoru i rychlostní komunikace R3 z
Českých Budějovic do Rakouska. Silniční spojení nejen s hlavním městem Prahou, ale také sousedním

Rakouskem je zcela bezpodmínečnou nutností pro další rozvoj podnikání, investic, cestovního ruchu a
zaměstnanosti v Jihočeském kraji.
Naši podporu mají také tzv. PPP projekty, které mohou přispět k rychlejší, ekonomicky výhodnější a
v konečném důsledku i kvalitnější výstavbě dopravní infrastruktury.
Jako sociální demokraté jsme také připraveni zavést v Jihočeském kraji Integrovaný dopravní systém, který již
úspěšně funguje v deseti krajích naší země a významně usnadňuje cestování občanům. Věříme, že nastal čas,
abychom se posunuli v tomto směru k modernímu způsobu cestování veřejnou dopravou, a po případném
zvolení do čela kraje budeme tento bod navrhovat a hledat pro něj podporu napříč dalšími politickými stranami.
Sociální oblast
Zajištění důstojného stáří vždy bylo, je a bude jednou z hlavních priorit a zásad sociální demokracie a ani
v Jihočeském kraji tomu není jinak. Po čtyři roky jsme investovali do zkvalitňování našich sociálních zařízení,
zvýšil se komfort uživatelů i kvalita péče. Byla otevřena přístavba Domova důchodců Horní Planá.
Dokončujeme rekonstrukci Domova důchodců Dobrá voda, začíná výstavba nového domova v Bechyni.
V grantových programech podporujeme síť neziskových organizací, poskytujících sociální a protidrogové
služby. Přestože za poslední 4 roky klesl příspěvek státu o 145 mil Kč, uživatelé to nepocítili.
Bezpečnost
Jednou z předních devíz činnosti ČSSD v reprezentacích našich krajů se v posledních letech stala úspěšná snaha
o zachování Integrovaného záchranného systému v takovém rozsahu, aby i nadále byl schopen zajišťovat
bezpečnost a rychlou a dostupnou pomoc pro občany. Také v Jihočeském kraji se potýkáme s problémy, které
hasičům, policistům i záchranářům způsobují arogantní a důsledků nedomýšlející kroky současné vlády, která se
rozhodla šetřit i tam, kde můžou mít následky vliv na zdraví a bezpečnost člověka. To je postup, který jakožto
sociální demokraté zásadně odmítáme a i přes omezené rozpočtové možnosti jsme se rozhodli nedopustit kolaps
Integrovaného záchranného systému.
Jsme na straně těch, kteří pečují o naše zdraví a také zachraňují naše životy. Například nový operační dispečink
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje za 29 milionů korun ročně přijme 50 až 60 tisíc oznámení a je
srdcem i mozkem záchranné služby kraje. Také Hasičské záchranné sbory stojí v popředí zájmu naší podpory.
Jihočeský kraj jim poskytl v průběhu čtyř let přes 74 milionů korun.
Podporovat se snažíme také policii, která neméně trpí nedostatkem finančních i materiálních prostředků.
V Jihočeském kraji nejsou naštěstí žádná ohniska možných bezpečnostních ohrožení v podobě sociálních a
dalších konfliktů, rozhodně ale situaci nepodceňujeme a krom významné podpory policejním složkám se
zaměřujeme také na prevenci kriminality.
Životní prostředí, zemědělství, lesnictví
Stav životního prostředí krajů je nejenom významným faktorem kvality života obyvatel, ale zásadní součástí
tváře kraje. Z těchto dvou důvodů je pro nás ochrana a rozvoj životního prostředí kontinuálním úsilím o co
nejlepší životní podmínky, o zdravé a příjemné prostředí.
V jihočeském kraji je pro nás prioritou zachování Národního parku Šumava v podobě, která na jedné straně
umožňuje zachování výjimečných přírodních krás této oblasti a volný rozvoj přírody, na druhé straně ale nejsou
práva přírody stavěna nad práva člověka, tedy občanů obcí, které se v Národním parku Šumava nacházejí. Těmto
lidem chceme umožnit plnohodnotný život bez radikálních omezení a upírání práv. Zachování národního parku a
místní přírody je ale pro nás velmi důležitou věcí spojenou s odkazem pro naše děti a vnoučata, který je třeba
zachovat.

Cestovní ruch a kultura
Cestovní ruch a kultura jsou spojené nádoby, které pro Jihočeský kraj a řadu jeho občanů znamenají mnohdy
obživu a životní cestu. Vzhledem k množství lidí navázaných na tyto oblasti svými profesemi i množství
přírodních a kulturních památek, které náš kraj nabízí, jsme se před čtyřmi roky rozhodli výrazně podpořit
poněkud upadajícího ducha cestovního ruchu v jižních Čechách. Šli jsme cestou koncepčních a tematických
akcí, vyhlašovaných každý rok po celém kraji a podporovaných krajskými dotacemi. Tato cesta se ukázala být
velmi úspěšnou a rozdíl v oblasti cestovního ruchu a kultury je dnes po čtyřech letech v Jihočeském kraji zcela
markantní.
Nad očekávání úspěšný, v propagaci jihočeského regionu jako turistické destinace, byl projekt Rožmberský rok
2011, připomínající 400 let od smrti posledního Rožmberka Petra Voka. Díky spolupráci a výrazné finanční
podpoře Jihočeského kraje se spolu s českobudějovickým Národním památkovým ústavem, obcemi, spolky,
neziskovými organizacemi a nespočtem dobrovolníků podařilo připomenout odkaz významného šlechtického
rodu a doslova oživit Rožmberky v každé části regionu. Projekt přivedl do jižních Čech množství turistů a přitáhl
pozornost návštěvníků regionu i odborníků v oblasti turistického ruchu.
V letošním roce se kraj opět zaměřil na podporu turistického ruchu, tentokrát akcí „Žijeme v památkách“, kterou
doprovázejí nejrůznější kulturní akce na nádvořích hradů a zámků a uvnitř památek. Akce se již dnes jeví jako
velmi úspěšná a my jsme připraveni navázat na tuto dnes již tradici přípravou dalších celokrajských a tematicky
zaměřených akcí i v dalších letech.
Mimo to chceme nadále podporovat místní kulturní spolky a akce, které jsou typické pro lokální oblasti jižních
Čech. Naše zvyky a tradice jsou velmi cenné a neměli bychom je nechat upadnout v zapomnění.

