
Slovo hejtmana 

(města a obce červen 2020) 

 

Už začátkem roku jsem psal o tom, že Kraj Vysočina v roce 2020 oslavuje 

20 let od svého založení. Také jsem se zmiňoval o peripetiích jeho vzniku, 

vývoje a postupného rozvoje v úspěšný a respektovaný územní celek. 

Zmínil jsem se o tom, že prvním hejtmanem s velikou zásluhou na vzniku 

kraje se stal František Dohnal, na něj úspěšně navázal jako druhý hejtman 

Miloš Vystrčil. Já osobně jsem pak mohl od roku 2008 pokračovat nejen 

v jejich práci, ale také využít mnoha rozumných a prozíravých rozhodnutí 

přijatých všemi dosavadními zastupitelstvy.  

Kraj Vysočina si prošel za těch dvacet let mnohými problémy začínajícího 

celku i podstatnými změnami, hned v prvních letech existence například 

opakovanou změnou vlastního názvu. Za dvě desítky let se stalo 

nepočítaně významných, pozitivních, inspirativních, ale i neveselých 

událostí, které ovlivnily naše životy a zapsaly se do historie kraje.  

 

Na začátku letošního roku jsme ale nikdo netušili, jaká těžká zkouška nás 

čeká právě v tomto „jubilejním“ roce. Pandemie koronaviru zasáhla 

prakticky celý svět, narušila fungování všech možných jeho struktur včetně 

našeho kraje. Troufnu si ovšem vyslovit, že jsme (zatím) v této nelehké 

situaci obstáli. Jsem opravdu pyšný na reakce a práci našich občanů. 

Nejen zdravotníci, hasiči, ozbrojené bezpečnostní složky, ale i lidé 

v dalších úřadech a institucích prokázali obětavost a schopnost si 

navzájem pomáhat bez ohledu na vlastní nebezpečí. Rád bych opakovaně 

poděkoval občanům našeho kraje za to, jak pracovali nezištně po celých 

dvacet let ve prospěch naší společnosti. Čeká nás, zvláště ekonomicky, 

obtížné období, ale věřím, že společně se nám podaří jím opět projít 

úspěšně. 

 

Když se ohlédnu za naším společným dvacetiletím, za podstatnou 

považuji skutečnost, že za dobu fungování našeho kraje se podařilo 

dosáhnout povědomí sounáležitosti bez ohledu na to, které strany vedly 

zastupitelstva. Na rozdíl od často nepříjemných bojů mezi stranami 

v jiných krajích se u nás dařilo vnímat a prosazovat společný zájem všech 

obyvatel bez podstatných rozporů a třenic. Pevně doufám, že tomu tak 

bude i v dalším období. 
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