Slovo hejtmana
(města a obce – leden 2020)
Už dvacet let existence má za sebou Kraj Vysočina. Původně pod názvem Jihlavský
kraj vznikl sloučením pěti okresů. Jeho vznik provázely skeptické hlasy, že jde o sporný
nesourodý konglomerát části českého a části moravského území. Území ležící na
obou stranách Českomoravské vysočiny ovšem spojuje ze zeměpisného i
národopisného hlediska Čechy s Moravou a etnograficky tento nově vzniklý kraj
prakticky kopíruje historické Horácko. Není tedy pravdou, že jde o uměle vytvořený
celek. Jeho obyvatelé mají mnohé společné v historii i v současnosti. Svůj název
změnil kraj ještě dvakrát. Z Vysočiny byl přejmenován na Kraj Vysočina a stal se
mladým a moderním regionem. Prvním hejtmanem s velikou zásluhou na vzniku kraje
se stal František Dohnal, na něj jako druhý hejtman úspěšně navázal Miloš Vystrčil.
Dnes už vnímáme Vysočinu jako jeden celek. Kraj se postupně stal zřizovatelem
krajských nemocnic, záchranky i záchytky, domovů pro seniory, ústavů sociální péče,
středních a některých základních škol, jejich jídelen a domovů mládeže, dětských
domovů a center, muzeí, galerií a Horáckého divadla Jihlava, krajské správy a údržby
silnic, časem k nim přibyly nutné servisní organizace Vysočina Tourism, Vysočina
Education a také Projektová kancelář, která je partnerem nejen krajských organizací
při získávání evropských i národních dotací.
Prostřednictvím Fondu Vysočiny podporujeme rozvoj širokého spektra aktivit měst,
obcí, spolků, firem, klubů, přispíváme vlastníkům kulturních památek na jejich
zachování a obnovu, podporujeme města s památkami UNESCO, patříme ke špičce
v zavádění nového IT do praxe, nabízíme vlastní internetovou síť ROWANet, zatím
nejdál jsme s procesem transformace sociálních služeb, podporujeme velkoryse
profesionální divadelní scénu, patříme k nejčinorodějším realizátorům obchvatů,
máme vlastní systém podpory technického a odborného vzdělávání, jehož model
přebírají ostatní kraje, jsme partnery agrárního sektoru, který v nás má oporu
především v oblasti hospodaření s vodou a zachování produkce tradičních plodin,
podporujeme výrobu regionálních potravin.
Za důležitou považuji skutečnost, že za dobu fungování našeho kraje se podařilo
dosáhnout povědomí sounáležitosti bez ohledu na to, které strany vedly v minulých 20
letech celkem pět našich zastupitelstev. Na rozdíl od často úporných 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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