
Volební program pro volby do krajů 2020 
 
Kandiduji spolu s přáteli a příznivci Strany státu přímé demokracie – Strany práce do 
krajského zastupitelstva – na kandidátce Jednotných. Pokoušeli jsme se o to, aby 
Jednotní postavili kandidátky ve všech 13 krajích – do kterých se letos kandiduje, ale 
nekonečné hašteření neparlamentních stran je zkrátka nekonečné. Nikdo z nás 
nepostavil  plné kandidátky do všech krajů. Zdá se mi – že až řízená nejednotnost 
neparlamentní politické sféry se nám vymstí (na setkáních s občany stále častěji 
slyším – proč nejdeme společně jako jednotná opozice vůči tomuto zločineckému, 
zkorumpovanému, prolhanému režimu). 
Ti z nás – křesťané – ale stále věříme. Třeba se jednou volič – nevolič – zvedne – a 
rozhodne.  
Jářku, nu, proto jsme připraveni, pochopitelně – řadu věcí máme připravenu, pro 
případ že nevoliči půjdou letos volit. Ono to totiž oni stále neví – oni (nevoliči) 
rozhodují v obcích a krajích – tím, že nechodí volit (je jich vždy více než voličů). Není 
to pravda, že jejich hlas nic nezmůže – zapamatujte si vážení: nikdo nedělá větší 
chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo co udělat může, je 
bezvýznamné. Nevoliči – Vy – nemáte pravdu – je Vás tolik, že volby můžete zásadně 
a kategoricky - ovlivnit.  
Abychom zastavili trvalý odchod lidí z našeho kraje, abychom zajistili práci každému, 
kdo pracovat chce a může, abychom odvrátili smutek s tváří našich občanů, máme tu 
jen několik námětů, na které ve čtyřletém volebním období (2020 - 2024) budeme klást 
důraz. Sepsat všechny konkrétní body pro 300 obcí našeho kraje – by bylo velmi 
náročné na četbu, navíc s vysvětlením voličů – že kraj má jen určité možnosti jak 
obcím pomáhat, zároveň Vás však ubezpečujeme, že tyto kompetence v žádném 
případě nejsou nulové, známe jak zákon o obcích, tak zákon o krajích – tudíž vybíráme 
jen tyto body:  
 

- Vše, kde je vynaložena byť 1 koruna z veřejných rozpočtů bude transparentní = 
přístupné veřejné kontrole (veřejné rozpočty, zakázky, dotace, mzdy politiků i úředníků 
veřejné správy, samosprávy, příspěvkových organizací, neziskovek, atd). 
- Zastupitelstvu kraje, poté vládě, předložíme k posouzení studii reálnosti českého 
projektu pro střední Evropu umístěného v našem kraji – vybudování Disneylandu, 
lokalitu už máme. 
- Musíme znovuzrodit pro léčebné či sociální potřeby našich obyvatel areály na Žárech 
a Jánských lázních. 
- Ruku k dílu musíme přidat v budování obchvatu Frýdku-Místku a Krnova tak, aby v 
našem volebním období byly dokončeny. 
- Musíme pomoci v urychlení příprav a zahájení stavby – dokončení obchvatu Třince -  
mezistátní komunikace č. 11 mezi Nebory a Třanovicemi. 
- Se sousedními hejtmany musíme pracovat na urychlení a přípravách dostavby 
rychlostních komunikací – spojení  Lipníku na Bečvou s Kroměříží a Mohelnic s 
Pardubicemi. 
- Podnikatelské sféře krajský úřad poskytne bezplatnou pomoc při zakládání nových 
výrobních družstev a zakládání družstev u zkrachovalých či krachujících výrobních 
podniků. 
- Založíme krajskou stavební firmu tak, aby mohla konkurovat stavebním firmám 
soukromým. 
- V Ostravě na haldu Ema, s paní Kaplickou budeme komunikovat tak - jestli zde 
umožní postavit knihovnu svého manžela, nebo s městem vypíšeme celosvětovou 
architektonickou poptávku na projekt nové krajské koncertní síně – zde umístěné. Tak i 



tak, může Ostrava dosíci světově originální panorámy. Jako je tomu v Paříži nebo naší 
Praze. 
- Zřídíme krajský podnik pro zabezpečení autobusové dopravy pro pokrytí dostatečné 
dopravní obslužnosti všech 300 obcí našeho kraje. 
- Obyvatelům našeho kraje musíme hodnověrně vysvětlit jak to, že je vůbec možné, že 
máme v kraji zhruba 45 000 neobydlených bytů. 
- Odpady po vytřídění nesmějí jít do země na skládky, musíme znovu obnovit projekt 
energetického využití vytříděného zbytku spalováním, pro potřeby více než milionu 
obyvatel našeho kraje; skládky odpadů nejsou nic jiné než tumory v naší krajině, 
nepěkné dědictví, které předáváme našim potomkům. 
- Nezřízené úniky peněz z našeho kraje kořistnickým stanovováním cen za vodné a 
stočné, umožněné zločinnou privatizací devadesátých let, zastavíme odkoupením 
SmVak-u do krajských rukou – vytvořením Krajské vodárenské společnosti. 
- V našem volebním období musíme dokončit – již více než po 20 letech – sanaci 
jedné z nejhrůznějších starých ekologických zátěží v Česku – bývalých odpadových 
nádrží podniku Ostramo. 
- Největší dopravní neuralgický bod – absence mimoúrovňové křižovatky v Nové Vsi - 
naší regionální metropole, začneme okamžitě řešit. 
- Podpoříme výstavbu silničního tunelu pod částí Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. 
- Poměšťování venkova je trestuhodný čin, naše práce v zastupitelstvu bude volit jiné 
metody než tento odporný trend současné doby (navrhujeme jiné způsoby jak 
zpříjemnit a ulehčit život venkovanům – zabezpečení všech základních zdravotních a 
sociálních služeb, podporu místního zemědělství, aj. - každá dědina má svá specifika). 
- Budeme vyjednávat s vládou – v žádném případě nepodpoříme zastavení těžby uhlí v 
našem volebním období. 
- Soustředíme se především na ÚDRŽBU A OPRAVY stávajících – místních 
komunikací (např. z Hvězdy na Ovčárnu), které jsou často po 30, 50, 70 letech 
nepřetržitého užívání ve špatném stavu, naší – krajskou pomocí obcím – oproti 
výstavbě nových komunikací. 
- Přispějeme těm obcím, které budou chtít na svých  územích budovat veřejné WC. 
- Obnovíme pravidelnou denní železniční dopravu na trati z Malé Morávky do Bruntálu. 
- Zvýšenou pozornost v rámci kraje musíme a budeme věnovat a podporovat - 
Osoblažsku a Vítkovsku. 
-  Jakákoli příprava či započetí výstavby kanálu D-O-L je pro nás naprosto nepřijatelná. 
- Z opuštěných vojenských objektů, továren a podobných staveb, vytypujeme a 
posléze vybudujeme pilotní spartánský příbytek pro bezdomovce. 
- Zásadně omezíme další zábory zemědělské a lesní půdy, krajský úřad k tomu má 
dostatečné kompetence. 
- Budeme podporovat obnovu opuštěných skleníků v kraji, kde se pěstovala kdysi 
zelenina a květiny. 
 
 
Ostrava, září, 2020          Radoslav Štědroň 


