Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje ve volebním období 2012 - 2016
Základní hodnoty a východiska
Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu od roku
2008. Od počátku se musí vyrovnávat s působením centrální pravicové vlády, která
systematicky podkopává úsilí krajů v zajišťování veřejných služeb zejména v oblastech
zdravotnictví, školství, sociálních služeb a dopravy.
Občané Jihomoravského kraje denně pociťují negativní dopady nespravedlivých reforem
vlády ODS, TOP 09 a odpadlíků z Věcí Veřejných, která náklady na řešení důsledků své
politiky přenáší na občany.
ČSSD se bude i v následujícím období snažit v mezích krajské samosprávy mírnit dopady
nespravedlivých reforem pravicové vlády.
Politika sociální demokracie stojí pevně na hodnotách a principech solidarity, společenské
sounáležitosti a sociální spravedlnosti při správě veřejných služeb. Nesouhlasíme
s politikou pravice, která veškerou odpovědnost za lidský život staví na absolutní
odpovědnosti jednotlivce za jeho budoucnost, neboť lidský život nebyl, není a nikdy
nebude pouze v rukou jedince, ale byl, je a vždy bude ovlivňován celou řadou vnějších
společenských faktorů.
Naše politika je založena na otevřeném a aktivním dialogu s občany a všemi sociálními
partnery. Ctíme zásadu, že občan je klientem veřejné správy a má právo být informován.
Proto i nadále budeme veškerá rozhodování dělat v duchu otevřenosti a transparentnosti
tak, aby vždy byly preferovány zájmy veřejnosti před zájmy privátními.
ČSSD nabízí vyvážený koncept naplňování kompetencí krajské samosprávy s ohledem
na aktuální společenskou a ekonomickou realitu a se snahou nezatěžovat sociálně
nejslabší skupiny.
Naše politika je postavena na těchto prioritách:
- kvalitní a dostupná zdravotní péče jako základní předpoklad důstojného a spokojeného
života
- podpora vzdělání jako nástroje k podpoře zaměstnanosti
- dostupné a efektivní sociální služby pro potřebné
- fungující veřejná doprava podporující mobilitu za vzděláním a prací
- zdravé životní prostředí pro naši i příští generace
- podpora složek integrovaného záchranného systému jako nástroje k zajištění
bezpečnosti nás všech
- fungující veřejný sektor
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Zdravotnictví a zdravotní péče
Budeme důsledně hájit zdravotnickou péči jako veřejnou službu, jejímž hlavním cílem
není zisk, ale kvalitní a dostupná péče o pacienty. Rozpočty krajských zdravotnických
zařízení budou schvalovány jako vyrovnané a umožňující reinvestice do zdravotněsociálního systému kraje. Pokud budou i nadále zdravotní pojišťovny či centrální vláda
pokračovat v krácení veřejných rozpočtů, jsme připraveni zdravotnickou péči
v Jihomoravském kraji poskytovat v té míře, aby nedošlo k ohrožení zdraví pacientů či
dostupnosti a kvality zdravotnické péče v krajských zdravotnických zařízeních. Budeme
usilovat, aby lékárny provozované v krajských nemocnicích vybíraly jen minimální marži
na léky a jejich nákup probíhal koordinovaně, aby došlo ke snížení jejich ceny pro
pacienty. Budeme využívat elektronické aukce na nákup léků.
Stávající zdravotnické příspěvkové organizace nechceme převádět do rukou privátních
vlastníků. Naším cílem je poskytovat kvalitní ošetření v síti krajských nemocnic,
v jednolůžkových až dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, v příjemném
prostředí, s moderním vybavením a kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Tomuto
požadavku budeme podřizovat veškeré investiční kroky v krajských nemocnicích.
Podpoříme rekonstrukce poliklinik v Brno-Líšni a v Brně-Lesné.
Provedeme rekonstrukci v nemocnici Tišnov a dokončíme výstavbu rehabilitačního
pracoviště pro osoby postižené CMP.
Nemocnici v Kyjově ponecháme jako páteřní nemocnici v okrese Hodonín. Provedeme
rekonstrukci stravovacího pavilonu v nemocnici Břeclav.
Dokončíme výstavbu nové budovy v nemocnici Znojmo a zajistíme základní zdravotní péči i
v odlehlých oblastech okresu Znojmo (tzv. Zajordání).
Nebudeme redukovat stávající počet míst poskytování lékařské služby první pomoci
v Jihomoravském kraji. Každá krajská nemocnice bude poskytovat 24 hodinovou lékařskou
službu první pomoci, a to včetně stomatologické péče. Podpoříme zajišťování 24hodinové
lékařské služby první pomoci v Brně na dvou místech. Vybudujeme nová stanoviště
záchranné služby v Brně (Rybníček, Černovice). K řízení záchranné služby budeme využívat
tzv. setkávací systém, tj. kombinace záchranných vozů se specializovanými záchranáři
(záchranář – řidič a záchranář – sestra) s operativnějšími osobními vozy, kde jezdí jen
záchranář s lékařem.
Velmi pozorně se budeme věnovat problematice traumatologické péče v Jihomoravském
kraji. Chceme komunikovat s dotčenými subjekty (Ministerstvo zdravotnictví ČR, zdravotní
pojišťovny a zdravotnická zařízení) tak, aby došlo ke zvýšení jejího dosahu a finančního
pokrytí. Zachováme porodnická oddělení v Nemocnici Ivančice a Nemocnici Vyškov.
Budeme usilovat o zvyšování mezd zdravotníků a všech dalších zaměstnanců v krajských
zdravotnických zařízeních. Dialog s odborovými organizacemi v krajských zdravotnických
zařízeních považujeme za přirozenou součást naší politiky stejně jako dialog se všemi
dotčenými profesními skupinami.
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Sociální a rodinná politika
Oblast sociální zůstane i nadále jedním z pilířů krajské politiky sociální demokracie. Naším
cílem je zachovat podporu seniorských a pro-rodinných organizací na vysoké úrovni,
prohloubit spolupráci s představiteli těchto organizací a umožnit jim přímý vliv na
formování krajské seniorské a pro-rodinné politiky.
Pokud dojde k přechodu financování sociálních služeb z úrovně státu na kraje, jsme
připraveni zajistit spravedlivé rozdělování finančních prostředků na základě
transparentních kritérií a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Ke
všem poskytovatelům sociálních služeb budeme přistupovat rovně, bez ohledu na jejich
právní formu a zřizovatele, vždy s ohledem na objektivní analýzu potřeb kraje a
skutečností ovlivňujících nákladovost služeb. Odpovídající pozornost věnujeme získávání
finančních prostředků z dotačních programů Evropské unie a dalších dostupných zdrojů,
abychom posílili možnosti kraje při financování sociálních služeb pro potřeby našich
občanů.
Zachováme víceleté dotační financování nestátních neziskových organizací poskytujících
sociální služby, které bylo, je a bude základním principem podpory ze strany
Jihomoravského kraje. Tento model patří k jedinečným v celé republice a vytváří jistotu
dostupnosti a kvality sociálních služeb pro všechny, kteří tyto služby potřebují. Hlavním
cílem krajské podpory sociálních služeb bude vytvoření podmínek pro to, aby lidé
pokročilého věku a občané s postižením mohli žít v přirozeném prostředí, obklopeni
rodinou a přáteli, s možností žít hodnotný společenský život. Proto se soustředíme na
podporu služeb osobní asistence, chráněného bydlení, denních stacionářů a pečovatelské
služby. Prioritou Jihomoravského kraje bude podpora terénních a asistenčních služeb,
denních stacionářů, pečovatelských služeb – tj. těch služeb, které umožňují seniorům a
lidem s postižením setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Pokud okolnosti
přivedou starší občany do jednoho z krajských domovů pro seniory, pak je našim cílem,
aby v tomto zařízení našli přátelskou a laskavou atmosférou, moderní a dobře vybavené
zázemí, péči na úrovni nejnovějších poznatků, kvalifikovaný a pracovitý personál,
připravený naplnit všechny přirozené potřeby občana seniorského věku, včetně práva na
soukromí a osobní důstojnost.
Dokončíme výstavbu nových domovů pro seniory v Brně, Znojmě, Kyjově a Újezdu u Brna.
Podpoříme výstavbu pobytového zařízení pro seniory v regionu Ivančicka a v Hustopečích.
Budeme podporovat služby preventivního charakteru bránící sociálnímu vyloučení a tím
chránící nejen člověka, který je tímto vyloučením ohrožen, ale i jeho okolí. Budeme i
nadále podporovat projekt Centra integrace cizinců. Hodláme i nadále rozvíjet a
podporovat krajské projekty Rodinných a Seniorských pasů, které prokázaly svou
oblíbenost a užitečnost. Za důležité považujeme podporovat inovativní projekty
v Jihomoravském kraji zaměřené na zaměstnávání starších osob a seniorů v rámci nově
koncipovaného Národního programu přípravy na stárnutí populace v období 2013 – 2017.
Našim cílem je funkční krajská síť sociálních služeb navzdory nepromyšleným a
škodlivým dopadům nespravedlivých „sociálních reforem“ prováděných pravicovou
vládou.
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Školství
Sociální demokracie staví své hodnoty na dostupném a kvalitním vzdělání pro všechny,
kteří se vzdělávat chtějí a současně na motivaci ke vzdělání co nejširších společenských
vrstev. Politika ČSSD je namířena k plnohodnotnému uplatnění absolventů na trhu práce a
ke zvyšování konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje s využitím potenciálu Brna jako
republikového vzdělanostního a inovačního centra.
Předškolní vzdělávání je integrální součástí školské politiky ČSSD. Předškolní výchova
hraje rozhodující roli v učení a rozvoji předpokladů společenské integrace dětí, v získávání
návyků a dovedností a je nezbytnou součástí přípravy dětí na následující vzdělávání.
Kvalitní a dostupný systém mateřských škol chápeme jako nezbytnou součást společenské
a profesní realizace rodičů. Vytvoříme podmínky pro netradiční formy předškolního
vzdělávání – firemní školky nebo dětské skupiny. Chceme, aby obce pružně a efektivně
přizpůsobovaly svou síť předškolních zařízení a měly podmínky pro zvyšování kapacity v
místech, kde vzroste počet dětí vstupujících do předškolního vzdělávání. Podpoříme
zřízení dalších jeslí na území Jihomoravského kraje, aby se zvýšila možnost uplatnění
rodičů na trhu práce.
Slučování mateřských a základních škol má naši podporu pouze za předpokladu zachování
nabídky předškolního a základního vzdělávání v daném regionu. ČSSD bude preferovat
zvyšování kapacit základních škol v místech, kde se - například v souvislosti s výstavbou
nových bytů – zvýší počet dětí, vstupujících do základního vzdělávacího cyklu. Jako účelné
vidíme posílení odborné a zájmové diverzifikace základních škol. Zasadíme se o zřízení či
posílení tzv. školních autobusů v případech, kdy dojde z rozhodnutí příslušného zřizovatele
ke zrušení jediné základní školy v obci.
Naší základní prioritou v oblasti středního školství je jeho přizpůsobení potřebám
hospodářství kraje a uplatnění absolventů na trhu práce. Chceme pokračovat v reformě
„učňovského“ školství tak, aby navázalo na vysokou kvalitu české řemeslné práce a stalo
se opět atraktivní pro dostatečnou část populace. Vzdělávací programy středních škol
budeme orientovat především na praxi a podporu zaměstnanosti absolventů (externí
výuka odborníků ve školách, stáže, exkurze, praxe přímo v provozu apod.). Hodláme i
nadále úzce spolupracovat se všemi partnery, podílejícími se na vzdělávání.
Velký důraz klademe na podporu učňovského školství, hledání způsobů jeho zaměření a
financování ve spolupráci s regionálními firmami. ČSSD jde o to, aby střední odborné
školství získalo svou dřívější prestiž kvalitních, vysoce odborných škol, jejichž absolventi
snadno najdou uplatnění v praxi. Budeme pokračovat v podpoře motivačních programů
pro zvýšení zájmu o studium učňovských oborů. Víme, že směřování žáků základních škol
do učebních oborů nelze podmínit pouhou nabídkou trhu práce. Chceme umožnit
studentům studovat obory, o které sami projevují zájem a pro něž tedy mají nejlepší
předpoklady. ČSSD bude usilovat, aby školy navázaly užší spolupráci se zaměstnavateli v
regionu při tvorbě školních vzdělávacích programů a obsah i formu výuky co nejvíce
přibližovaly potřebám zaměstnavatelů a ve větší míře organizovaly praxe studentů v
reálném pracovním prostředí firem. S partnery na jednotlivých úrovních vzdělávání
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(obcemi, institucemi, soukromými subjekty, Radou pro rozvoj lidských zdrojů JmK,
Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství i Českou školní inspekcí)
budeme pokračovat v nastaveném systému komunikace.
Zvýšení kvality vzdělávání v soustavě II. stupně základních škol dosáhneme zavedením
jasných kritérií pro existenci osmiletých gymnázií. Chceme se vrátit k původní myšlence při
vzniku osmiletých gymnázií, a to jako nabídky vzdělání pro mimořádně nadané studenty
v maximální míře 5% - 8% z populačního ročníku. Případné zásahy do všeobecného
vzdělávání poskytovaného gymnázii mají jediný cíl: zachovat nebo zvýšit kvalitu
poskytovaného vzdělání a být kvalitní přípravou pro vysokoškolské studium.
Pro zlepšení studijních podmínek na středních školách budeme podporovat hlubší využití
informačních technologií a výuky jazyků na školách, a to i v rámci nabídky kurzů pro
obyvatele obce. Budeme podporovat účast na dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků ve všech oblastech jejich rozvoje, podporovat koncepci Environmentálního
vzdělávání, trvale zlepšovat materiálně technické vybavení škol a školských zařízení.
Nechceme, aby se střední školy koncentrovaly pouze ve velkých městech, ale chceme
dosáhnout jejich efektivního a optimálního geografické rozmístění na území kraje.
Obrovský potenciál vysokého školství v centru Jihomoravského kraje ve městě Brně
chceme využívat ke zvyšování konkurenceschopnosti hospodářství kraje. Jihomoravský
kraj vidíme jako centrum vzdělanosti, inovací a ekonomického rozvoje. Podporu investic
do vědy a výzkumu na jihomoravských vysokých školách považujeme za samozřejmost
(CEITEC, SoMoPro a mnohé další). Budeme i nadále rozvíjet mezinárodní mobilitu
studentů a vědců a podporovat mimořádně nadané studenty. Jako součást podpory
vysokého školství vnímáme i podporu celoživotního vzdělávání.
Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bez ohledu na druh znevýhodnění, např.
zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického i podle pohlaví, je pro ČSSD jedním ze
základních projevů sociální soudržnosti společnosti. Za předpokladu dostatečného
personálního, finančního a materiálního zajištění ze strany ministerstva podpoříme
zavádění inkluzivního vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu s cílem
naplnění odpovídajících vzdělávacích předpokladů a potřeb žáků. Systematicky budeme
podporovat vzdělávání mimořádně nadaných žáků zejména udržením dostatečných
odborných kapacit ve školských poradenských zařízeních. Budeme pokračovat v
optimálním zajištění služeb škol při zdravotnických zařízeních, zaměříme se zejména na
jejich vzdělávací činnost v návaznosti na krátkodobou hospitalizaci dětí. Zachováme
dostatečné vzdělávací kapacity pro děti a žáky, kteří nejsou schopni vzdělávání v
podmínkách integrace, ve školách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním
postižením (mentálně, tělesně, smyslově, s vadami řeči, se souběžným postižením více
vadami, s autismem a s vývojovými poruchami učení nebo chování).
Dokončíme stavební změny a technické úpravy všech dětských domovů, aby v maximální
míře vyhovovaly zákonným normám a současným trendům. Budeme podporovat
maximální oddělení provozu dětských domovů od provozu škol samostatně zřízených pro
děti a žáky se zdravotním postižením.
ČSSD předpokládá zachování nabídky všech uměleckých oborů Základních uměleckých
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škol a podporu těchto školských zařízení, stejně tak jako podporu Pedagogickopsychologických poraden a jiných poradenských zařízení.
V oblasti volnočasových aktivit budeme intenzivně spolupracovat s obecními
samosprávami, neziskovými organizacemi a v místech působení Středisek volného času i
o možnosti převzetí jejich zřizovatelských funkcí, v zájmu zlepšení kvality a efektivnosti
volnočasových aktivit. Chceme, aby činnost těchto zařízení nešla cestou extenzivního
rozvoje zařízení, ale cestou zkvalitnění nabízených činností s přihlédnutím k potřebám
daného regionu v návaznosti na ekonomickou únosnost. Zaměříme se na podporu
sportovní a pohybové aktivity mládeže, především prostřednictvím pravidelného
vyhlašování dotačních programů financovaných z rozpočtu JMK pro oblast sportu a
volnočasových aktivit dětí a mládeže. Zachováme podporu sportovních a tělovýchovných
akcí pořádaných na území Jihomoravského kraje.
Naplňování volnočasových aktivit považujeme za jeden z klíčových nástrojů prevence
mládeže, proto součástí našich snah je i prevence sociálně patologických jevů ve školách.
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Doprava
Fungující dopravní systém zahrnující kvalitní dopravu a dopravní obslužnost je základem
dalšího rozvoje kraje. ČSSD se zaměří zejména na regiony, kde není dobré dopravní
spojení, které ekonomicky zaostávají, a život v nich je pro obyvatele celkově složitější.
Zasadíme se o lepší spolupráci a koordinace jednotlivých vlastníků infrastruktury a
z úrovně kraje budeme vytvářet podpůrné rozvojové programy. Budeme pokračovat
v podpoře výstavy cyklostezek jako významného nástroje posílení kvality života, dopravy a
životního prostředí na území kraje. Naše pojetí dopravy vnímá nejen její ekonomické
aspekty, ale současně respektuje ochranu životního prostředí pro budoucí generace a
dopravu vidí jako každodenní součást životních potřeb každého z nás.
V oblasti veřejné dopravy preferujeme veřejnou dopravu před osobní. V roce 2010 byla
dovršena integrace veřejné osobní dopravy do systému IDS JMK na celém území
jihomoravského kraje. Páteří IDS JMK je železniční dopravní cesta. Kvalitu přepravy
cestujících po železnici budeme i nadále zlepšovat. Dopravce chceme tlačit k obnově
vozového parku. Budeme podporovat investice do dopravních cest, se zaměřením na
jejich modernizaci, či obnovu. I nadále budeme podporovat zdokonalování informačních
systémů ve veřejné dopravě tak, aby cestující byli dostatečně a včas informováni o
aktuálním stavu a mimořádnostech v dopravě. Nedílnou součástí naší dopravní politiky je
výstavba záchytných parkovišť se záměrem odlehčit přetížení v okresních městech a v
statutárním městě Brnu.
V oblasti nákladní dopravy podporujeme zavedení mýtného na silnicích II. a III. tříd, a to
všude tam, kde to bude oprávněné s ohledem na ekonomické a sociální aspekty. Zavedení
mýtného však nesmí vést k přesunu dopravy na jinou, mýtem nezpoplatněnou
komunikaci. Naším cílem je snižování ekologické zátěže způsobené nákladní silniční
dopravou a tvorba podmínek pro přesun co možná největšího množství přeprav na
železnici; mimo jiné podporou kombinované dopravy a výstavbou logistických center.
V oblasti silniční hospodářství a investic do dopravní infrastruktury klademe důraz na
rozvoj páteřní krajské dopravní infrastruktury s cílem rychlého, kvalitního a bezpečného
propojení jednotlivých regionů na dálniční síť a síť rychlostních silnic. Podporuje klíčové
dopravní stavby – R52 (Brno – Vídeň), R43, R55 (Rohatec – Břeclav) a I/53. Chceme, aby na
tyto klíčové dopravní stavby byly v maximální možné míře využity zdroje z evropských
fondů. Jedním z pilířů naší politiky v oblasti dopravní infrastruktury je podpora výstavby
obchvatů měst a obcí a úpravy stávající silniční sítě se zaměřením na zklidnění dopravy a
snižování hlukové zátěže, systematické odstraňování nebezpečných a nehodových míst,
kvalitní údržba stávající silniční sítě a mostů transparentním způsobem zadávání veřejných
zakázek. Podpoříme výstavu obchvatu MČ Brno – Slatina, obchvatu Břeclavi s návazností
na výstavbu logistického centra, obchvatu Znojma, obchvatu Lechovic, přípravu
severojižního kolejového diametru.
Připravenost krajských organizací správ a údržeb silnic v organizování letní i zimní údržby
silnic II. a III. tříd, v zajišťování informací ohledně stavu silnic apod. a při opravách a
modernizací těchto silnic je pro Jihomoravský kraj nezastupitelná. Proto budeme
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pokračovat v modernizaci jejich technického vybavení i podpoře růstu kvalifikace jejich
zaměstnanců. Musí však fungovat hospodárně a pod veřejnou kontrolou. Budeme
podporovat činnost kompenzačního fondu pro obce postižené významnými dopravními
stavbami (letiště, dálnice a rychlostní komunikace).
Leteckou dopravu vnímáme jako nezastupitelný a dynamicky se rozvíjejíc druh dopravy.
Podporujeme proto zkvalitňování služeb letiště Tuřany v Brně a stavíme se za jeho větší
zapojení do osobní dopravy. Základním předpokladem však stále zůstává účelnost a
ekonomické parametry.
Bezpečnost dopravy zůstane i v budoucnu v naší pozornosti. Prioritou je pro nás budování
bezpečných silničních přechodů a železničních přejezdů a všechna opatření směřující
k dalšímu zvyšování bezpečnosti. Nezapomínáme ani na opatření k prevenci a výchově
dětí a mládeže na školách (v součinnosti s policií) a další opatření. Zvýšíme dostupnost
dopravy pro zdravotně postižené a hendikepované občany. Zasadíme se o výuku dopravní
výchovy na základních školách.
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Rozpočtová a hospodářská politika – rozvoj kraje
Naše čtyřleté působení ve vedení kraje prokázalo, že jsme odpovědnými hospodáři.
Jihomoravský kraj jsme zbytečně nezadlužovali. I nadále je pro nás velmi prioritní usilovat
o vyrovnané rozpočtové hospodaření. Dlouhodobé úvěry budeme využívat výhradně k
investicím do podpory hospodářského růstu kraje, zlepšování kvality a dostupnosti
veřejných služeb a systematické podpory zaměstnanosti. Budeme pokračovat ve vytváření
rezerv na spolufinancování projektů z evropských fondů. Rozpočtovou politiku chceme
realizovat v dlouhodobých výhledech s cílem zajistit maximální otevřenost a
transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky.
Investice navrhujeme směřovat především do vytváření podmínek pro domácí a
zahraniční investory, čímž zvýšíme zaměstnanost. V naší pozornosti je i zvyšování
atraktivity území (technická infrastruktura) a směřování investic do regenerace starých
průmyslových či vojenských areálů. Spolupráce s profesními subjekty v této oblasti je pro
nás samozřejmostí. Z hlediska dalšího rozvoje kraje je i nadále nezbytné podporovat
informační servis pro investory a aktivní marketing Jihomoravského kraje doma i
v zahraničí.
Politiku regionálního rozvoje chápeme jako samozřejmou součást naší rozpočtové a
hospodářské politiky. Budeme i nadále usilovat o odstraňování nesmyslných
administrativních bariér při čerpání prostředků z EU, které chápeme jako jeden z pilířů
podpory regionálního rozvoje. Budeme pokračovat v pravidelných informačních
kampaních o možnostech čerpání z evropských fondů a chceme i nadále prohlubovat
informovanost veřejnosti o rozsahu poskytovaných služeb v již realizovaných projektech.
Základním pilířem naší politiky regionálního rozvoje je strategický dokument „Regionální
inovační strategie“.
Důležitá je pro nás systematická podpora vinařství a vinařské turistiky. Zaměříme se na
podporu lázeňství (Lednicko-Valtický areál, Thermal Pasohlávky, lázně Hodonín) a zlepšení
technické infrastruktury v turistických oblastech Vranovska a Býtovska. Budeme
pokračovat v rozvíjení aktivit Centrály cestovního ruchu JMK. Podpoříme realizaci projektu
„Jantarová stezka“. Zřídíme turistické informační centrum v areálu Znojemského pivovaru
a využijeme potenciálu národního parku Podyjí k podpoře cestovního ruchu. Podpoříme
vodní turistiku, agroturistiku, rozvoj Baťova kanálu, rozvoj archeoparku Mikulčice,
Muzeum průmyslových železnic ve Zbýšově a další kulturně turistické aktivity spojené
s naším krajem.
Zvýšenou pozornost věnujeme podpoře veletrhů a výstav doma i v zahraničí s cílem
podpořit prosperitu Jihomoravského kraje. Fenoménem, který bude kraj podporovat, je
realizace festivalů či tzv. „city events“. V rámci regionálního rozvoje podpoříme začínající a
stávající malé a střední podnikatele (fond mikropůjček, informační centra pro podnikatele,
dotace začínajícím podnikatelům), dále budeme podporovat budování podnikatelských
inkubátorů a vědecko-technických parků (Technologický inkubátor, Biotechnologický park,
CEITEC Science Park, ICRC, Centrum zahradnického výzkumu Lednice). Vnímáme potenciál
tradičních průmyslových odvětví, a to zejména elektrotechniku, strojírenství a informační
technologie (Kompetenční centrum Kuřim).
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Nedílnou součástí našeho úsilí o prosperitu a rozvoj kraje je péče o kulturní dědictví
našeho kraje. Atraktivní a rekonstruované památky zvyšují zájem turistů o návštěvu
Jihomoravského kraje, čímž dochází k podpoře ekonomiky krajského hospodářství.
Specifickou pozici na území našeho kraje má oblast archeologie (např. pravěké nálezy,
nálezy z období Velké Moravy). Chceme rozvíjet archeologickou památkou péči či
specializaci archeologické péče např. v rekreační zóně chráněné krajinné oblasti
Moravského krasu.
Naši kulturní politiku budeme realizovat prostřednictvím financování krajem zřizovaných
příspěvkových organizací (Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hvězdárna Veselí nad
Moravou, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Muzeum
Brněnska, Muzeum Vyškovska) a dotační podporou muzeí zřizovaných městy Blansko a
Boskovice. Dále budeme financovat regionální funkce knihoven, místní a regionální
kulturní a společenské aktivity a dotační programy určené pro právnické a fyzické osoby
spravující kulturní památky. Budeme podporovat provoz kulturních institucí
nadregionálního významu zřizovaných městem Brnem (Národní divadlo, Městské divadlo,
Filharmonie) nebo zde sídlící (Český filharmonický sbor). Podpoříme významné kulturní
akce Cocentus Moravie, Cinema Mundi, JazzFes, Divadelní svět a mezinárodní soutěže.
V rámci podpory kulturních projektů plánujeme pořádání vlastních kulturních soutěží Nejlépe opravená kulturní památka, Skrytá paměť Moravy. Podpoříme vlastní (resp.
sdružené) investiční akce zejména v oblasti rekonstrukcí památkových objektů (Slovanské
hradiště v Mikulčicích, Löw-Beerova vila, Památník písemnictví na Moravě, Multifunkční
centru Lednice).
Cílem jihomoravské ČSSD je vyvážená rozpočtová a hospodářská politika
Jihomoravského kraje, v jejímž centru je zvyšování zaměstnanosti, hospodářský rozvoj
celého kraje při respektu a s využitím kulturního a přírodního bohatství Jihomoravského
kraje. Naší ambicí je zařadit Jihomoravský kraj mezi přední evropské regiony zakládající
svou ekonomiku na využití výsledků vědy, výzkumu a inovací.
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Životní prostředí, venkov a zemědělství – zdraví člověka ve zdravé krajině
Životní prostředí vnímáme jako přirozenou součást našich životů a svou politiku stavíme
na vyváženosti a šetrnosti k životnímu prostředí při současném skloubení všech životních
potřeb člověka.
Ctíme zásadu trvale udržitelného rozvoje. Prosazujeme šetrné a ekonomicky odpovědné
využívání lesů a veškerého přírodního bohatství. Budeme podporovat úsilí obcí o třídění
odpadu, pomáhat při likvidaci černých skládek a důsledně dbát na odpovědné nakládaní
s odpady, a to včetně podpory zpracování bioodpadů. Podpoříme projekt teplovodu
Dukovany – Brno a všechna opatření ke zlepšení čistoty ovzduší a snižování prašnosti.
Podporujeme činnost přírodních parků a chráněných oblastí, obnovu a revitalizaci rybníků,
remízků, hájů, tradičních říčních toků, chceme pokračovat ve výstavbě asanačních a
rekultivačních nádrží. Součástí naší ekologické politiky je systematická a trvalá péče o
povrchové vody (čištění brněnské či vranovské přehrady) povodí Svratky a Dyje. Zasadíme
se o výstavbu kanalizací a čističek odpadních vod se zaměřením na menší obce s počtem
pod 2000 ekvivalentních obyvatel. Chceme systematicky budovat protipovodňová
opatření s maximálním využíváním přírodních a krajinných rozmanitostí a přirozených
protipovodňových bariér.
V centru naší pozornosti je ekologická výchova jako základní nástroj politiky v oblasti
životního prostředí.
Venkov a zemědělství chápeme jako jeden celek. Usilujeme nejen o zastavení vylidňování
venkova, ale také jeho trvalý rozvoj. Proto podporujeme zvyšování dopravní dostupnosti
v rámci zkvalitňování systému integrované dopravy JMK, tvorbu pracovních míst na
venkově a výrobu tradičních zemědělských produktů (např. obnovení produkce
„znojemských okurek“). Stavíme se za zájmy a požadavky našich vinařů. Podporujeme
činnost Vinařského fondu a rozvoj vinohradnictví, ekologické a šetrné hospodaření
v lesích, činnost včelařů a všechna opatření proti šíření včelího moru. Respektujeme
rozmanitost zemědělské produkce a vážíme si všech forem ekologické zemědělské
produkce.
Spolupráci s Agrární a potravinářskou komorou vnímáme jako samozřejmou. Budeme
pokračovat v projektu Jihomoravských dožínek, v podpoře dotačních programů pro vinaře,
včelaře a lesní hospodáře.
Přirozenou součástí venkovské politiky je podpora místních občanských spolků a sdružení
při obnově obcí, místních tradic, kulturní rozmanitosti a ekonomické rozvoje. Vytváření
dobrých podmínek pro činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů chápeme nejen jako
součást podpory venkova a místních tradic, ale i za součást naší politiky zvyšování
bezpečnosti obyvatel na území celého kraje.
Cílem naší politiky v oblasti životního prostředí, venkova a zemědělství je jeden funkční
celek, respektující svou vnitřní rozmanitost, využívající kulturních tradic, trvale usilující o
vzájemnou sounáležitost směřující k ekonomickému růstu a zvyšování kvality života ve
venkovských oblastech.
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