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Kandidátem hnutí ANO 
pro krajské podzimní volby 
je i Pavel Franěk, náměstek 
hejtmana pro oblast soci-
álních věcí. Na starost má 
sociální, rodinné a senior-
ské služby. Jeho prioritou je 
jejich zkvalitňování a zvyšo-
vání dostupnosti pro všech-
ny, kdo je potřebují.

„Ideálem v sociální oblasti je pro mě 
funkční rodina, která se dokáže postarat o 
všechny své členy, včetně prarodičů. Spousta 
rodin se však rozpadá, rodiče a často i děti 
nezvládají problémy související s rozcho-
dem, senioři zůstávají osamocení a nemá se 
o ně kdo postarat. Pak musí přijít na řadu 
sociální služby a pomoci těm, kteří nejsou 
schopni nepříznivou situaci sami zvlád-
nout,“ přibližuje sociální oblast Pavel Fra-
něk. 

Čím dál více se hovoří o stárnutí 
populace. Prognózy dokonce mluví o 
tom, že v roce 2050 budou lidé starší 
65 let tvořit až jednu třetinu populace. 
Připravujete se nějak na tento trend? 

Se stárnutím populace souvisí přede-
vším neustále se zvyšující poptávka po 
pobytových zařízeních pečujících o seni-
ory. Kapacity domovů pro seniory se 
nám daří neustále rozšiřovat. V roce 2019 
byla do provozu uvedena nová přístav-
ba Domova pro seniory Havlíčkův Brod 
s kapacitou 109 lůžek. Do krajské sítě 
se zařadilo i nově otevřené SeniorCent-
rum Telč, které rozšířilo kapacitu sítě o 

35 lůžek. V rámci krajské sítě bylo uve-
deno do provozu také 72 lůžek v Pacově 
a 50 lůžek v Třebíči. Zahájeny byly stav-
by nových Domovů pro seniory v Hum-
polci a Chotěboři, ještě v roce 2020 bude 
zahájena výstavba Domova pro seniory v 
Jihlavě. Důležitá je pro nás však nejenom 
kvantita, ale i kvalita služeb poskytova-
ných v těchto zařízeních. V domovech 
s klienty intenzivně pracujeme a kromě 
základní péče se je snažíme formou tera-
pií a individuálním přístupem co nejvíce 
aktivizovat a doslova je probudit k živo-
tu. 

Mnoho seniorů a osob s omezenou 
soběstačností zůstává doma, do poby-
tových zařízení nechtějí. Myslíte i na 
ně? 

Rozhodně, a je i naší snahou pobyt v 
domácím prostředí těmto klientům a 
jejich rodinám umožnit co nejdéle. Po 
celém kraji nám dobře fungují terénní 
sociální služby, kdy sociální pracovníci 
dojíždí za klienty domů a pomáhají jim 
s potřebnou péčí. V posledních letech 
se nám také podařilo udělat obrovský 
pokrok v domácí paliativní péči. Model 
mobilních paliativních týmů se podařilo 
rozšířit na celé území kraje a nevyléčitel-
ně nemocní lidé tak mohou strávit závěr 
života doma s rodinou za pomoci nepře-
tržité lékařské a ošetřovatelské služby.  

Do jaké míry se vám daří spolupra-
covat se zdravotnickými zařízeními? 
Přechody ze zdravotních služeb do 
sociálních jsou asi dost časté. 

Je to dlouhodobý problém a rádi by-
chom ho na Vysočině vyřešili. Jako první 
kraj v ČR realizujeme projekt propojová-

ní a kombinace sociálních a zdravotních 
služeb. Často se stává, že senior po úra-
zu nebo rychlém zhoršení nemoci není 
schopen se vrátit z nemocnice do domá-
cího prostředí. Již během hospitaliza-
ce je třeba jeho situaci řešit a zajistit pro 
něj potřebné navazující sociální služby a 
formy pomoci. Vytvořený model fungo-
vání sociálně zdravotního pomezí by v 
budoucnu měl posloužit i ostatním kra-
jům v republice.

Vysočina byla i průkopníkem v 
transformaci pobytových služeb pro 
zdravotně postižené osoby. Jak si 

vedete v této oblasti?
Intenzivně pokračujeme v transfor-

maci velkých ústavních zařízení pečují-
cích o mentálně a zdravotně postižené 
klienty ve smyslu sloganu „žít ve svém 
a po svém“. Postupně pro ně budujeme 
komunitní domácnosti, které jim umož-
ňují začlenit se do běžné společnosti a žít 
plnohodnotný život. V současné době se 
za přispění finančních prostředků Evrop-
ské unie a kraje staví nová komunitní 
bydlení pro 72 klientů z Domova Háj a 
74 klientů z Domova Kamélie. Zaháje-
na byla rovněž transformace Domova ve 
Zboží a Domova ve Věži.“

Na začátku rozhovoru jste zmínil, 
že fungující rodina je to nejlepší, co 
může být. Máte nějaký recept jak rodi-
nu udržet v dobré kondici?

I s fungující rodinou a soběstačnými a 
zdravými seniory je třeba pracovat. Pro-
střednictvím krajských aktivit a spolu-
prací s obcemi a neziskovými rodinnými 
a seniorskými organizacemi je motivu-
jeme k neustálému rozvoji, vzdělávání, 
aktivnímu trávení volného času a zdravé-
mu životnímu stylu. Důraz klademe na 
funkční rodinné vztahy a mezigenerač-
ní soužití. Mám za to, že v Kraji Vysoči-
na je sociální oblasti a rodinné a senior-
ské politice věnována velká pozornost a 
stále pracujeme na tom, aby se lidem v 
našem kraji žilo dobře. Za to patří mé vel-
ké poděkování všem, kteří v sociálních, 
rodinných a seniorských službách pracují 
a přispívají k naplňování našeho sloganu 
„Kraj Vysočina – jedna velká rodina“.  
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PAVEL FRANĚK: CHCI, ABY SE RODINÁM 
A SENIORŮM NA VYSOČINĚ ŽILO DOBŘE

Náměstek hejtmana Pavel Franěk má na 
Vysočině na starosti oblast sociálních věcí.
 Foto: archiv Pavla Fraňka

Jedničkou hnutí ANO do 
krajských voleb na Vysočině 
je náměstek hejtmana Mar-
tin Kukla. Na starosti má 
majetek a ekonomiku.  Jeho 
prací tak je, aby se lidem v 
kraji žilo minimálně stejně 
dobře a ideálně ještě lépe 
než poslední dvě desetiletí.

Právě v roce 2000 se začala psát 
samotná historie Kraje Vysočina. 
Má podle vás tento region mezi kra-
ji nějaké specifické postavení?

Žijeme uprostřed Česka, a tak zcela 
jistě řešíme podobné výzvy, které řeší 
regiony kolem nás. Nejsme žádnou 
výjimkou, nicméně jsem pyšný na řa-
du věcí, které se nám v posledních 
letech povedly. V důležitých oblastech 
jsme totiž lídrem českých regionů.

Dvacetileté výročí je rozhodně 
vhodnou příležitostí se ohlédnout a 
podívat se právě na to, co se poved-
lo, ale i na to, co by se dalo udělat 
lépe. Jaké je tedy v tomhle ohledu 
vaše hodnocení?

Těší mě, že existuje celá řada věcí, 
kterými se opravdu můžeme pochlu-
bit. Významně jsme v roce 2019 zjed-
nodušili a zpřehlednili krajské dotace 
pod Fondem Vysočiny. Do dotačních 
programů přesouváme zhruba 300 
milionů korun, například na podni-
kání a inovace, vzdělávání, sociální 
oblast, sport, dopravu a v neposlední 

řadě také na boj s kůrovcem. Jen loni 
jsme majitelům lesů a lesním hospo-
dářům na jejich těžký boj uvolnili 100 
milionů korun z přebytku rozpočtu 
roku 2018 a letos dalších 60 milionů 
tak, aby se finanční podpory dostalo 
všem žadatelům.

Co dalšího pozitivně ovlivňuje 
život lidí na Vysočině?

Mnohasetmilionové investice proudí 
do zdravotnictví i do dopravy, a tak se 
postupně zlepšuje stav krajské silniční 

sítě, tedy silnic II. a III. tříd, opravuje-
me mosty, silnice, budujeme obchva-
ty. 

A díky investicím rozšiřujeme a 
zkvalitňujeme poskytování sociálních 
služeb a rozhodně nezapomínáme ani 
na školství, naše děti a jejich pohyb. 
Zkrátka to, že je Vysočina lídrem v 
investicích, které nezastavila ani anti-
koronavirová opatření, je, troufám si 
říct, vidět v každé části našeho regio-
nu. 

A že těch částí máme, jsme totiž kraj 
s nejvyšším počtem obcí – máme jich 
704, z toho 35 měst a 43 městysů.

A co rezervy, tedy oblasti, které na 
rozvoj teprve čekají, ale rozhodně 
by si ho zasloužily?

Určitě nás trápí  již zmiňovaná 
kůrovcová kalamita, která lesy vel-
mi bolestně zasáhla. Nadále chceme 
finančně podporovat vlastníky lesů v 
jejich neúnavném boji. 

Cílem je obnovit lesní porosty 
postižené kůrovcovou kalamitou, 
protože les je zásobárnou vody, a jak 
všichni víme nebo postupně urči-
tě všichni zjistíme, dostatek kvalit-
ní vody, zvláště pak té pitné, jednou 
nebude žádnou samozřejmostí. 

Proto je naším cílem do dvou let 
pomoci obcím na Vysočině, kte-
ré sužují následky sucha, významně 
chceme podporovat i stavby ve vod-
ním hospodářství, tedy vodovody, 
kanalizace, obnovy nebo rekonstrukce 
malých vodních nádrží včetně rybníků 
a podobně.

Už jste zmínil zdravotnictví. Záze-
mí krajských nemocnic je na úrovni, 
ale často chybí lékaři i jiný zdravot-
nický personál. Je to jediná výzva 
spojená s touto oblastí na Vysočině?

Stav krajských nemocnic se v posled-
ních letech opravdu výrazně zlep-
šil. Máme moderní zázemí vybavené 
profesionálními přístroji a zvyšuje-
me nejen komfort pacientů, ale také 
samotných zdravotníků, bez kterých 
bychom se neobešli. Opravdu nás pálí 
dostupnost lékařské péče. 

Potřebujeme dostupné zubaře, 
obvodní i dětské lékaře v každé části 
Vysočiny a tento cíl budeme podpo-
rovat – významně finančně a s velkou 
energií i systémově. 

Také jsem si vědom komplikací 
spojených s parkováním u krajských 
nemocnic, které ve svém okolí nema-
jí dostatek míst. Pomoci by měly plá-
nované výstavby parkovacích domů, 
například pro Třebíč už máme studii 
a čtyřpodlažní parkovací dům u zdej-
ší nemocnice by mohl stát už v roce 
2023.

Co je podle vás klíčem k úspěchu?
Ten hlavní? Je potřeba používat sel-

ský rozum. Komunikace s krajským 
úřadem musí být jednoduchá, rych-
lá a na jednom místě. Nesmíme se 
zavalit papíry a nepotřebnými lejstry, 
ale lidem naslouchat, jezdit po kraji, 
vyptávat se, mít přehled o problémech 
v regionu a nejen o věcech mluvit, ale 
také je vážně v praxi měnit. Věřím, že 
společně to zvládneme!

Náměstek hejtmana Martin Kukla má 
na starosti krajskou kasu, tedy ekono-
miku a majetek.  
  Foto: archiv Martina Kukly

MARTIN KUKLA: V DŮLEŽITÝCH OBLASTECH 
JSME LÍDREM ČESKÝCH REGIONŮ


