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Od vzniku Kraje Vysočina uply-
nulo už neskutečných 16 let. Hned 
v prvním roce fungování kraje jsem 
se stal zastupitelem a podílel se na 
rozjezdu tohoto nového útvaru. 

Dnes již prakticky všichni v kra-
ji řekneme, že jsme z Vysočiny. Ale 
nebylo vůbec jednoduché přesvěd-
čit lidi o tom, že všechny oblas-
ti našeho kraje mají hodně spo-
lečného. Nakonec se to podařilo 
a náš kraj si našel svoje místo na 
mapě České republiky. Já sám jsem 
se stal v roce 2000 předsedou zdra-
votní komise a snažil se pomoci při 
převzetí našich nemocnic od státu. 
Pak následovalo období, kdy jsem 
jako předseda Finančního výbo-
ru kraje spolurozhodoval o hospo-
daření našeho kraje a v listopadu 
roku 2008 jsem se stal náměstkem 
hejtmana právě pro fi nance. 

Následující rok 2009, byl rokem 
začátku hospodářské krize. To zna-
menalo těžký, až půlmiliardový pro-
pad rozpočtu. Nebyla to vůbec jed-
noduchá situace, ale nakonec jsme 
toto období recese překonali a rok 
2015 nás zařadil mezi nejlépe hos-
podařící kraje ČR. Závěrečná zprá-
va po kontrole Ministerstva fi nancí 
mluví jasně. Žádná rizika, bez nále-
zu. Jen dva kraje dosáhly takového 
výsledku. Kraj Vysočina a Morav-
skoslezský kraj. 

Nový rozpočtový výhled ukazuje, 
že je připraveno mnoho projektů za 
několik miliard korun, bez nutnos-
ti zadlužit se. Kraj má v současné 
době na fondu strategických rezerv 
a v jiných bankách 1,3 miliardy.

Na účtech máme v současnosti 
něco přes 1,5 miliardy a společně 
se strategickým fondem a penězi na 
termínovaných vkladech, celkem 
více než 2,8 miliardy korun.

I letošní rok bude uzavřen v klad-
ných číslech. Už nyní máme v 

daňových příjmech více než 200 
miliónů nad rozpočet a téměř 350 
miliónů nad skutečnost loňského 
roku. Úspora tak ještě poroste. 

Velmi doufám, že jsme přesvěd-
čili občany našeho kraje, že nepro-
jídáme prostředky a zároveň mys-
líme dopředu. Vždy jsme se snažili 
o společné peníze postarat a rezer-
vy rozumně investovat do rozvoje 
naší Vysočiny. Pokračujeme v dal-
ších aktivitách, které směřují ke zve-
řejňování informací týkajících se 
správy veřejných peněz. Lidé v kra-
ji chtějí vědět, jak pracujeme s jejich 
penězi, kam a jak je investujeme. 

Díky našim webovým stránkám si 
může každý občan pomocí klikací-
ho rozpočtu prověřit, kam směřují 
jeho daně. Najít si příslušnou zakáz-
ku, fakturu nebo smlouvu. Zjistit 
dodavatele, účel a termín platby. To 
vše doplňují transparentní účty a 
informace o aktuálním hospodaření 
příspěvkových organizací. Zároveň 
jsme připravili tzv. participativní 
rozpočet. Občané projevili nebýva-
lý zájem o spoluúčast na rozhodo-
vání o směřování rozpočtu našeho 
kraje a to nás vede k dalšímu pře-
mýšlení, jak tento zájem zúročit. 

Blíží se krajské volby a já věřím, 
že příští zastupitelstvo bude pokra-
čovat i v našich aktivitách směrem 
k otevřenosti a transparentnosti 
našeho hospodaření. Přijde mnoho 
nových zastupitelů, dost často bez 
zkušeností z komunální politiky. A 
pak třeba moje zkušenosti a mož-
ná i historická paměť budou pří-
spěvkem pro řešení různých situací, 
které náš kraj potkají. Občané roz-
hodnou, zda se budu moci i nadá-
le účastnit na rozvoji našeho kra-
je. V každém případě si myslím, že 
náš kraj je minimálně fi nančně při-
praven na všechny výzvy, které ho 
čekají.

Náměstek hejtmana 
Vladimír Novotný: 

Kraji Vysočina je už 16 let

Zasedačka pod heliportem Ne-
mocnice Nové Město na Moravě 
bude v úterý 6. září od 17 hodin 
místem veřejného školení. 

Zájemci se dozvědí novinky o 
poskytnutí první pomoci dospělým 
i dětem a na modelu si vyzkoušejí 
resuscitaci. 

Jak ŽN informuje mluvčí nemocni-
ce Roman Kratochvíl, podobné akce 
mají u veřejnosti ohlas. 

Bezplatný kurz pořádá oddělení 
ARO každý měsíc a je zaměřený na 
hlavní zásady první pomoci, prak-
tický nácvik masáže srdce a dýchání 
z úst do úst. „Paní doktorka vysvětlí, 
jak postupovat, když se člověk dostane 
do situace, že jde někomu o život. Zod-
poví i konkrétní dotazy,“ přibližuje 
Kratochvíl.

Všichni, kteří kurz absolvovali, 

odcházeli s přesvědčením, že když 
budou muset, budou umět pomoci...

„Většinou se přicházejí proškolit sku-
pinky, co se třeba znají z práce. Cho-
dí lidé jak z Nového Města, Žďáru n. 
S. i z okolních obcí,“ dodává mluvčí 
nemocnice. -lko- 

Lékaři z „ÁRA“ učí laiky
první pomoci

MONTÁŽ vlastního těla jezu s hydrostatickou automatizací.

Kdo byl František Jermář

KONSTRUKTÉR František Jermář 
měl smysl pro humor, jak dokazu-
je jeho autokarikatura. Vyšla v lednu 
1971 ve Věstníku ČSAV. První část hů-
ře čitelného textu v kresbě zní: Nejde 
přes to chodit, plovat, tohle musím 
zregulovat...).

PŘEBAL jedné z publikací prof. Jer-
máře. Zdroj: net 

Jez nese jméno konstruktéra
Napadlo vás, kde se vzal název Jermářův jez pro vodní dílo pod mostem, ve 

směru od pošty na Stalingrad? 
Významný konstruktér regulačních vodních děl a jezových staveb Franti-

šek Jermář přijal začátkem 50. let objednávku Žďárských a pro podnik Žďas 
vypracoval studii úpravy pohyblivého hydrostatického jezu na řece Sázavě, 
vedle tehdejší vodárny Žďasu.  V samotném Žďáru nad Sázavou se prof. Jer-
mář pohyboval od roku 1953. Pro dílo se časem ujal název „Jermářův jez“.

* 28. 5. 1891
† 3. 3. 1971
Prof. Ing. Dr. František Jermář 

byl významný český technik, autor 
téměř padesáti domácích patentů, 
týkajících se především pohyblivých 
jezů, vrat plavebních komor, lodních 
zdvihadel či automatických rybích 
přechodů. Profesor ČVUT, člen Čs. 
akademie věd, technický rada na 
úřadu Slezské zemské vlády. 

Na České VŠ technické v Praze 
absolvoval v roce 1913 obor kultur-
ního inženýrství. Pak byl několik let 
konstruktérem mostních a vodních 
ocelových konstrukcí v Rusku. Po 
návratu v roce 1919 pracoval jako 
vodohospodář na Opavsku, kde byl 

správcem slezských řek. Po roce 1938 
se podílel na projekční přípravě pře-
hrad, vodních elektráren a hydromeli-
orací. Své původní konstrukce hydro-
statických jezů realizoval na řekách u 
nás i na území tehdejšího Německa.

Za okupace Fr. Jermář odešel do 
Prahy, kde pokračoval v profesní kari-
éře. Po zahájení výuky na ČVUT 
v roce 1945, zde začal vyučovat a 
dokončil svoji profesuru. Od roku 
1950 byl pověřen správou Ústavu 
meliorací v Praze.

Hojně publikoval. Vydal např. kni-
hu „Jezy – stavby a konstrukce“, kte-
rá je snad jedinou českou publikací 
o jezech. V díle „Splavnění toků prů-
plavy“ se  prof. Jermář detailně zabý-
val problematikou průplavu Dunaj-
Odra-Labe. Konstruoval naše, ale i 
sovětské jezové stavby. 

V roce 1961 byl vyznamenán 
Řádem práce „…za tvůrčí vývoj a 
realizaci nových původních soustav 
pohyblivých jezů, znamenajících 
konstrukční, funkční a hospodářský 
přínos.“

František Jermář se dožil 80 let. 
V roce 1971 byl in memoriam vyzna-
menán Čs. Akademií věd, oborovou 
plaketou Františka Křižíka „Za záslu-
hy v technických vědách“. -lko-

Most spojil město se...
(Dokončení ze str. 24)


