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Letos si Kraj Vysočina připomíná své jubileum. Od vzniku před 20 lety 
dvakrát změnil svůj název z Jihlavského kraje na kraj Vysočina, až na dnešní 
Kraj Vysočina. 

V roce 2000 bylo vše nové, nebyl žádný mustr a řada věcí vznikala tak říka-
jíc na koleně.

Kraj Vysočina přibral části území okolních krajů a zpočátku byl vnímán 
některými lidmi jako tak trochu nechtěný.

Zejména Žďár do té doby patřil pod správu Jihomoravského kraje a lidé si 
na nové uspořádání nemohli zvyknout.

Otázka pro politické kluby zněla: 
� Považujete vytvoření Kraje Vysočina za přínos pro náš region - a 

hlavně pro město Žďár nad Sázavou? Pokud ano, tak v čem? 

Náš kraj má smysl
Samospráva je vždy lepší než státní 

úřad, proto jsem uvítal přeměnu okres-
ních úřadů na samosprávný kraj. 

Skutečnost, že náš kraj byl složen z 
okresů bývalých tří krajů, přinesla jemu 
i lidem mnoho problémů. Ale když po 
dvaceti letech slyšíte i od lidí z Pelhři-
movska nebo Havlíčkobrodska, že jsou 
z Vysočiny, tak si myslím, že je to důkaz 

toho, že k tomuto kraji skutečně patří, a to mě samotného velmi těší. 
Kraj se hodně změnil a patří k nejkrásnějším místům ČR s mnoha památ-

kami, krásnou přírodou a velkým rozvojem. Samozřejmě není tak blízko 
lidem jako obecní samosprávy a spravuje velké území, jsme pátým největším 
krajem. Patříme však ke krajům s nejvyšším procentem investic. A to pociťu-
je přímo také Žďár a Žďársko. Staví se sportovní centrum, opravují se školy, 
investuje se do zdravotnictví nebo údržby a výstavby silnic. Kraj má snahu  
zlepšit a urychlit napojení na Jihlavu a D1. Obchvaty Nového Veselí, Bohda-
lova a Velkého Beranova dopravě významně pomohou. 

A tak snad i ti největší odpůrci krajského zřízení musí nakonec uznat, že náš 
kraj má smysl. Nakonec nebývalý zájem žďárských politiků o volby do zastu-
pitelstva Kraje Vysočina svědčí o tom, že chtějí ovlivňovat jeho fungování. A 
náš kraj si určitě do budoucna zaslouží samosprávu, která najde společnou 
řeč a bude pomáhat jeho rozvoji, tak jak tomu bylo doposud.

Před 20 lety jsme otočili kormidlem, tak držme kurs!
Za dvacet let ukotvení v novém kraji 

míním, že pozitiva převážila. Je to náš kraj. 
A jeho bývalé okresy mají k sobě v mno-
hém přirozeně blízko a do Jihlavy blíže 
než do dřívějších krajských měst. Okrajo-
vý ždárský region by byl v širším povědo-
mí vždy zastíněn zcela jiným charakterem 
Jihomoravského kraje, jehož symbolikou 
jsou především vinařské oblasti od Brna 

na jih. Obrazně řečeno Žďárské jeřabiny mají více společného s Havlíčkobrod-
skými bramborami, než s vínem z Mikulova a meruňkami z Břeclavi. 

Vznikem kraje jsme dostali možnost i odpovědnost vlády věcí svých. Být blíže 
svým občanům, lépe porozumět lokálním tématům a potřebám. Po dvace-
ti letech mudrovat, jestli to bylo dobře nebo špatně, považuji za bezcenné. Před 
dvaceti lety jsme otočili kormidlem, tak držme kurs. Bylo to správné rozhodnutí 
a je potřeba si za ním stát a mít vedení kraje, které to dokáže maximálně zužitko-
vat.Když se Vás zeptají odkud jste, můžete odpovědět z Vysočiny, z Kraje Vysoči-
na, ze zdravého srdce naší republiky. Mimochodem z kraje, kde se ženy dožívají 
nejvyššího věku z celé ČR, a to je pěkné.

První zastupitelstvo kraje odvedlo kus práce
Před 20 lety vzniklo současné krajské 

členění na 14 krajů, které nahradilo územ-
ní členění z roku 1960 spočívající v rozdě-
lení České socialistické republiky na osm 
velkých krajů. V roce 2000, kdy bylo rea-
lizováno současné krajské uspořádání, tak 
bylo změněno 40 let zažité uspořádání, 
což logicky znamenalo vzedmutí emocí na 
všech stranách. 

Politické rozhodnutí, které měnilo něco zaběhnutého a postrádalo ekono-
mickou racionalitu, na druhé straně přibližovalo výkon veřejné správy blíže 
občanům. Nově vzniklé kraje včetně Kraje Vysočina neměly vybudovanou 
potřebnou infrastrukturu, a byly tedy jakýmisi „popelkami“ mezi tradičními 
kraji. 

O to více je třeba ocenit práci prvního krajského zastupitelstva v čele s 
hejtmanem Dohnalem i první ředitelky krajského úřadu Zikmundové, kte-
ří položili základy dnešního Kraje Vysočina, jeho úřadu. Nastavili vztahy a 
komunikaci se samosprávami obcí a občany kraje. 

Po 20 letech je na každém z nás, nakolik jsme se identifikovali s naším kra-
jem a využili jeho výhod, zajímavostí a výhodné polohy uprostřed České 
republiky.

Důležité je mít na kraji schopné lidi
Samosprávné kraje vznikly 1. ledna 

2000, tedy i kraj Vysočina, a nahradil 
tak územní kraje, kdy Žďár patřil „pod 
Brno“ do kraje Jihomoravského. Bez 
ohledu na geografické řešení, institut 
krajů má svůj smysl a opodstatnění. 
Kraj spravuje řadu silnic a komunika-
cí, financuje střední školy, nemocnice, 
sociální zařízení a rozděluje nemalé 

prostředky na kulturu, sport, životní prostředí nebo komunitní život. 
Takže i když to na první pohled nemusí být zjevné, kraj zásadním způso-

bem ovlivňuje dostupnost veřejných služeb, jejich kvalitu a úroveň života 
v obcích, Žďár nevyjímaje. Proto je důležité mít ve vedení kraje rozumné a 
schopné lidi, kteří zajistí efektivní distribuci peněz do měst na základě geo-
grafické spravedlnosti a transparentních pravidel, ne podle sympatií nebo 
stranické barvy dresu. Věřím, že letošní krajské volby takové složení vedení 
kraje zajistí. Proto prosím obyvatele Žďáru, aby vyjádřili svůj názor v pod-
zimních volbách.

Žďár jako Popelka Vysočiny
Kraj Vysočina dal našemu regionu identi-

tu svým současným názvem, ale i dlouho-
dobou dobrou prací na značce kraje, která 
má nejen v ČR dobrou pověst. 

Slepením pěti do té doby nesourodých 
okresů vznikl kraj na půdorysu Horác-
ka, který již prokázal svoji smysluplnost a 
funkčnost.

Pokud srovnáme služby kraje v bývalých 
okresních městech, tak Žďár lze považovat za Popelku mezi nimi. V našem 
městě se nenalézá žádné krajské zdravotnické nebo sociální zařízení. Nesíd-
lí u nás ani žádná jiná významnější krajská instituce jako je nově vznikající 
Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě.   Městská poliklinika hrazená jen z 
kapes Žďáráků supluje zdravotnickou péči zhruba pro 40 tis. obyvatel regi-
onu. 

Tato situace se však v poslední době mění. Díky přičinění náměstka Mar-
tina Kukly získal Žďár milionovou podporu na nákup nového moderního 
rentgenu pro polikliniku. Ve městě se již staví sociální transformační bydle-
ní. Brzy započne výstavba turnajové sportovní haly u průmyslovky. A snad se 
dočkáme i krajského domova pro seniory na území našeho města. 

Doufám, že emancipace našeho města v posledních letech ke Kraji Vysoči-
na zajistí Žďáru důstojné místo na krajské mapě. 

Značka Kraj Vysočina nabývá vážnosti
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Lidem nezbývalo než se podřídit
Vytvoření nového samostatného kraje, 

jenž se nakonec proměnil v Kraj Vysoči-
na v dnešní podobě, bylo ryze geopolitic-
kým rozhodnutím. Řadový občan neměl 
šanci jakýmkoliv způsobem toto rozhod-
nutí ovlivnit, a tak mu nezbývalo nic jiné-
ho, než se podřídit. Jedinou, byť poněkud 
málo významnou skutečností bylo a je to, 
že pokud občan musí své záležitosti řešit 

na úrovni krajského úřadu, má to o 30 km blíže, jiný přínos to pro občany Žďá-
ru rozhodně nemá. Díky novému uspořádání a rozšíření o části okolních kra-
jů problémy ale nastávaly u masových sportů – fotbalu a hokeje. Zejména lední 
hokej se dodnes potýká se s možností založení krajské ligy, protože řada klubů ze 
západní části kraje (Humpolec, Pelhřimov, Zruč, Světlá) stále nepovažuje nový 
kraj za svůj a tíhne k účasti tam, kde působili dříve.   

Rezervy vidím ve zdravotní a sociální oblasti
Kraj Vysočina je jeden z nejmladších krajů. 

Ač již v 17. století v rámci moravského úze-
mí Jihlavský kraj existoval. Jeho opětovné 
vytvoření považuji za správný krok v rámci 
územní statistické jednotky. 

Přesto si myslím, že vyšší územní správní 
celek je funkční do té úrovně, jak se před-
stavitelé této krajské samosprávy starají o 
vyváženost jednotlivých regionů. Zde vidím 

velké rezervy zejména ve dvou oblastech. První oblastí je zdravotnictví. I když 
naše město nemá nemocnici, přesto chceme zajistit pro naše občany základní 
zdravotní péči prostřednictvím polikliniky, která je příspěvkovou organizací měs-
ta a je plně hrazena z rozpočtu města, bohužel bez přispění Kraje. Druhou oblas-
tí, kde krajská samospráva pokulhává, jsou investice v sociálních službách. Zde je 
naše město bílým místem v krajských projektech. Ale i přes tuto nedostatečnou 
podporu se město Žďár snaží postarat o seniory a potřebné. Věřím, že se podaří 
tuto situaci zlepšit a představitelé Kraje Vysočina budou v hospodaření spraved-
liví.

Své vyjádření do uzávěrky ŽN nedodala Koalice TOP 09 a Svobodní. -lko-


