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Řešení pro budoucnost: Elektromobilita
Martin Kukla (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina 
a náměstek hejtmana pro 
oblast ekonomiky a majetku
 

Letos v  dubnu 
byl europarla-
mentem schválen 
návrh na snížení 
škodlivých emisí 
oxidu uhličitého 

u  nových osobních aut o  více 
než 30 %. Vše je třeba stihnout 
do roku 2030. Na tuto sku-
tečnost budou, kromě jiných, 
reagovat především automo-
bilky. Nejen elektromobilitu, 
ale i  vývoj autonomních au-
tomobilů, chápu jako budoucí 
ideální, respektive nutné řešení 
dopravy. Pro běžného uživate-
le, tedy zákazníka, zatím není 
elektromobil zajímavou komo-
ditou – odrazuje ho cena, ale ve 
výhledu 10–20 let, díky rozší-
ření nabídky, jejich cena stejně 
jako u mobilních telefonů nebo 

plochých televizí klesne, a auta 
na elektrický pohon budou na 
trhu více konkurenceschopná.

S  rozvojem elektromobility 
jde ruku v  ruce potřeba zvý-
šené výroby elektřiny, což je 
pro mě jeden z logických argu-
mentů, proč podpořit výstav-
bu nových bloků tuzemských 
jaderných elektráren. Dalšími 
a  zcela nezbytnými kroky pro 
životaschopnost elektromobily 
bude masivnější výstavba do-
bíjecích stanic a také rozumná 
dotační politika směřovaná na 
pořízení ekologických elek-
trických vozů. Pokud by bylo 
na mně, pak bych spíše než do-
tace na pořízení (což ale u nás 
hodně funguje, důkazem jsou 
už třikrát rozebrané kotlíkové 
dotace) upřednostňoval zvý-
hodněné zdanění výroby nebo 
provozu elektromobilů. Obá-
vám se však, že odklonem od 
fosilních paliv, která jsou u nás 
kromě DPH daněna i spotřební 

daní, bude třeba hledat jiný 
zdroj státních příjmů, a dosud 
spotřebně nedaněný pohon 
elektřinou se stane středem zá-
jmu centrálních ekonomů.

Osobně se domnívám, že 
elektromobilita je jedním 
z  několika možných řeše-
ní, jak snižovat oxid uhličitý 
v  ovzduší, nikoli však jedi-
né. Elektromobily nebudou 
v  budoucnu poháněny pouze 
lithium-iontovými akumuláto-
ry. Jako další zdroj se reálně 
jeví i  vodík, respektive z  něj 
vyráběná elektřina s  odpadní 
vodou a  další pohonové kom-
binace v kategorii hybridů, re-
álně se uplatní i vozidla jezdící 
na plyn, dlouhá léta budou ješ-
tě v provozu auta se spalovací-
mi motory. Navíc automobilní 
průmysl patří k  nejinovativ-
nějším odvětvím a  možná nás 
ještě překvapí dalšími ekotren-
dy, za které budeme ochotni si 
připlatit.

Tak jsme první, no a có, no a có, no a có…
Miloš Vystrčil (ODS), zastupitel 
Kraje Vysočina a senátor
 

Bylo úterý 
1.  října odpoled-
ne a  já jsem se-
děl s  částí členů 
obecního zastupi-
telstva obce Třeš-

tice a  několika dalšími přáteli 
v Praze v Malostranské besedě. 
K překvapení návštěvníků včet-
ně zahraničních turistů občas 
restaurací zazníval od našeho 
stolu radostný třeštický popě-
vek „Tak jsme první, no a có, no 
a có, no a có ...“

Důvod byl jediný, ale velmi 
pádný. V  Hlavním sále Senátu 
Parlamentu České republiky 
v  tento den dopoledne získala 

obec Třeštice 1. místo v  celo-
státním kole Oranžové stuhy. 
Jinak řečeno, obec Třeštice byla 
vyhodnocena ze všech obcí 
v  České republice jako nejlépe 
spolupracující obec s dobrovol-
nickými organizacemi a  podni-
kateli v  zemědělské oblasti na 
ochraně a rozvoji venkova.

Se ziskem prvního místa je 
spojena i  odměna, která umož-
ňuje obci v  rámci Programu 
rozvoje venkova získat dotaci 
až do výše 900 tisíc korun. Vím, 
že každé srovnání trochu kulhá, 
ale zjednodušeně řečeno obyva-
telé obce Třeštice v čele se sta-
rostou Martinem Kodysem díky 
své aktivitě, nadšení a nasazení 
získali pro obec finanční část-
ku, která by v  případě Jihlavy 

odpovídala navýšení příjmu Jih-
lavy o cca 30 milionů korun. Je 
mi jasné, že se takovéto úspěchy 
nedají a nemají přepočítávat je-
nom na peníze, ale stojí za to si 
i tuto skutečnost uvědomit. 

Na závěr bych i  proto chtěl 
obecněji poděkovat všem oby-
vatelům našich zejména men-
ších obcí, kteří se jakkoliv ak-
tivně podílejí na životě v  obci. 
Bez vůle obyvatel něco pro svo-
ji obec a život v ní udělat to totiž 
ani do budoucna nepůjde. Díky 
tedy nejen obyvatelům Třešti-
ce za Oranžovou stuhu a  třeba 
z  poslední doby Sedlejovským 
za krásnou a energeticky úspor-
nou školku, ale úplně všem ve 
prospěch obce či města činným 
obyvatelům.

Zemědělci omezí používání chemie 
v okolí švihovské nádrže

Důstojné stáří
Pavel Franěk (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina 
a náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí

Jsem přesvěd-
čen, že senioři by 
měli mít možnost 
prožít důstojné 
stáří se zajištěním 
potřebné péče 

prostřednictvím kvalitních 
a  dostupných sociálních slu-
žeb, neformálních pečujících 
a  dobrovolníků. K  tomuto cíli 
je v mé práci směřována velká 
pozornost a  ve spolupráci se 
všemi aktéry a  poskytovateli 
intenzivně pracujeme na zkva-
litňování péče o seniory s ome-
zenou soběstačností. 

Každoročně Kraj Vysoči-
na investuje zhruba 100 mi-
lionů do rozšiřování kapacit 

a  modernizace krajských do-
movů pro seniory. Také rozši-
řujeme spolufinancovanou síť 
pobytových zařízení pro senio-
ry o domovy budované obcemi 
nebo privátními investory. V le-
tošním roce byla dokončena 
stavba nového Domova pro se-
niory v Telči, nová lůžka čekají 
na seniory v Havlíčkově Brodě 
a Pacově. 

Spousta seniorů však do-
stává potřebnou péči v  domá-
cím prostředí a  starají se o  ně 
nejčastěji rodinní příslušníci. 
Uvědomuji si, že práce nefor-
málních pečujících je velice ná-
ročná a vyčerpávající a i o ně se 
musíme starat. Pro usnadnění 
péče v domácím prostředí fun-
gují terénní a odlehčovací soci-
ální služby, jejichž kvalita a do-
stupnost v našem kraji neustále 
stoupá. Pečujícím poskytujeme 

potřebný informační servis, po-
řádáme pro ně vzdělávací akce 
a  umožňujeme jim vzájemné 
sdílení zkušeností. 

Velký posun jsme zazname-
nali v oblasti mobilní paliativní 
péče, která umožňuje nevylé-
čitelně nemocným lidem závěr 
života strávit v  domácím pro-
středí s  rodinou. Těmto paci-
entům je prostřednictvím spe-
ciálního multidisciplinárního 
týmu garantována nepřetržitá 
dostupnost lékařské a ošetřova-
telské služby.

Péči o  osoby s  omeze-
nou soběstačností si neumím 
představit bez dobrovolníků. 
A  i  když jich tu na Vysočině 
máme zaregistrovaných více 
jak tisíc, nebude jich nikdy 
dost. Budu rád, když rozšíříte 
jejich řady a pomůžete nám na-
plňovat náš vytyčený cíl. 

Linka důvěry STŘED slouží klientům z celé Vysočiny
Miloš Hrůza (ANO 2011)
zastupitel Kraje Vysočina
 

První linka 
důvěry, zřízená 
v  Anglii v  roce 
1953, sloužila 
jako prevence se-
bevražd, kterých 

v  té době byl enormní nárůst. 
Od té doby prošla telefonická 
krizová intervence velkým vý-
vojem. Mnoho lidí si dodnes 
název „linka důvěry“ spojuje 
s  osobami, které zvažují sebe-
vraždu. Opak je ale pravdou. 
Dnešní doba je uspěchaná, uza-
víráme se do vlastních bublin 
před okolním světem, bojujeme 
se stresem. V takovém prostředí 

nám často chybí podpora, po-
chopení a  důvěra. Hojnými té-
maty, která řešíme na Lincedů-
věry STŘED, jsou osamělost, 
partnerské vztahy, vztahy mezi 
rodiči a dětmi, problémy v za-
městnání a  ve škole. Zdánlivě 
tedy jednoduchá a  běžná té-
mata, která ale někdy nemáme 
s kým sdílet. Snahou této služby 
je reagovat na dnešní dobu. Ko-
munikace probíhá nejenom přes 
telefon, ale také prostřednic-
tvím chatové komunikace, tedy 
rozhovoru po internetu, a v ne-
poslední řadě prostřednictvím 
e-mailu. Služby Linky důvěry 
jsou anonymní. Kdo si chce po-
hovořit, nemusí se představovat 
ani sdělovat jiné údaje. To samé 

platí i  na druhé straně. Praco-
viště Linky důvěry STŘED má 
utajovanou adresu a ani pracov-
níci nesdělují svá jména. Na 
linku se lze obracet ze svého 
domova denně, včetně víkendů 
a svátků, od 9:00 do 21:00 ho-
din, nikdo se tedy nemusí ob-
jednávat nebo čekat v čekárně. 
STŘED poskytuje tuto službu 
zdarma, volající tak hradí pou-
ze telefonické spojení dle plat-
ných tarifů svého operátora. 
V  případě chatu a  e-mailové 
korespondence pak hradí nákla-
dy za internet. Kontakt na linku 
je 775 223 311 nebo 568 443 
311, chat: elinka.iporadna.cz 
a  e-mail: linkaduvery@stred.
info.

Řeči se vedou a voda teče… 
Josef Herbrych (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
 

Vím, že o vodě 
toho bylo teď na-
psáno už mnoho 
a  nechci být dal-
ším v  řadě, který 
se nabízí jako od-

borník na toto téma. Také ne-
chci snižovat odbornost a  zna-
losti těch, kteří se zde již touto 
otázkou zabývali. Jen se chci na 
věc dívat i z jiného úhlu, než je 
dnešní převažující podoba „boje 
se suchem“. Vadí mi dvě věci. 

První z nich je vztah velké části 
občanů k  vodě. Mnozí si stá-
le myslí, že se vrazí trubka do 
země, a voda pak teče v neome-
zeném množství. Tomu by ko-
neckonců odpovídaly i  letecké 
pohledy na naše obce a  města, 
lesknoucí se modrými oky ba-
zénů. Druhá věc je neexistující 
vodohospodářská koncepce naší 
země. Zde musím pochválit náš 
krajský odbor životního prostře-
dí, který se alespoň v rámci kra-
je snaží tuto situaci řešit. 

V  celorepublikové rovině 
se však mnoho neděje. Jímání 

dešťových vod do barelů a nádrží 
dělali naši předkové od nepaměti 
a bez dotací. Nebylo by účelnější 
a  účinnější zabývat se koncepcí 
zásobování vodou na celostátní 
úrovni? Třeba přestat povolo-
vat individuální zdroje (studny) 
v oblastech, dostatečně pokrytých 
veřejnou vodovodní sítí. Vždyť 
často studny slouží jen pro napou-
štění bazénů. Takový zákaz by ale 
bolel. A politika, který by ho pro-
sadil, by volič neměl rád. Je přece 
zvyklý spíš na dárky, byť placené 
z kapes nás všech. „Ale co, voda 
(zatím) teče…“

O hospodaření a soběstačnosti
Miroslav Houška (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina 
a předseda finančního výboru
 

Stejně jako 
musí dobře hospo-
dařit rodina, obec 
nebo stát, musí 
také dobře hospo-
dařit kraj. V pozi-

ci předsedy finančního výboru 
našeho kraje často přemýšlím 
o  tom, kde finance ubrat a  kde 
naopak posílit. Jsem si přitom 
vědom, že zažíváme ekonomic-
ký růst, který však  nepotrvá 

věčně. Na rovinu tedy říkám, 
že pokud nechceme zkompliko-
vat život svým dětem, musíme 
přemýšlet o vyšší finanční spo-
luúčasti ve zdravotnictví. Vždyť 
do našich nemocnic teď sypeme 
neuvěřitelné množství milionů! 
Stejně tak mi nepřijdou rozum-
né některé dotované reformy 
v sociální oblasti, kde se mnozí 
z nás nejprve až dětinsky radu-
jí nad prvotními dotacemi, aby 
posléze zaplakali nad provozní-
mi náklady. 

Kde naopak teď peníze potře-
bujeme, je hospodaření s vodou, 

zemědělství a lesnictví, potažmo 
podpora venkova. Ten, nás živí, 
i když si to někdo stále odmítá 
přiznat. Klíčové je podle mě 
pracovat na obnovení potravino-
vé soběstačnosti a  přirozeného 
řetězce, který vnímám i  na své 
obci: zemědělství = zaměstna-
nost = více krav, větší přirozené 
– organické hnojení = hospoda-
ření s  půdou = lepší vsakování 
vody na polích atd. Obecněji ře-
čeno: Pokud nenapneme síly do 
soběstačnosti a prevence klima-
tických rizik hned teď, odnesou 
to opět naše děti. 

Krize je tady
Pavel Hodáč (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina
 

Po létech eko-
nomického růstu 
se český průmysl 
pomalu ale jistě 
dočkal zpomale-
ní, které se bude 

projevovat hlavně v  příštím 
roce. Poslední kladný faktor 
české ekonomiky, kterým je 
spotřeba domácností, čeká asi 
stagnace v následujících měsí-
cích. V době přípravy rozpočtu 

Kraje Vysočina je třeba počítat 
i  s  tímto faktorem, i  když vý-
běr sdílených daní do příjmů 
rozpočtu kraje bude mít dopad 
až ve druhé půlce příštího roku 
2020. Jistou opatrnost v  inves-
ticích přiznává většina podni-
katelských subjektů a jsou i fir-
my na Vysočině, které začaly 
velmi tiše propouštět. Recese 
v automobilovém průmyslu ci-
telně zasáhla i  Slovensko, kde 
se pomalu rozplývá sen o  au-
tomobilové velmoci. I u nás na 
Vysočině je mnoho firem, které 

jsou součástí tohoto sektoru. 
Při sestavování výdajové strán-
ky rozpočtu kraje bude třeba 
pamatovat i na možný výpadek 
příjmové stránky rozpočtu. Fi-
nanční rezerva kraje je historic-
ky obrovská a přesahuje částku 
dvou miliard, nicméně i případ-
ný možný propad ve výběru by 
nebyl malý. Napříč politickým 
vedením Kraje Vysočina by-
chom na toto neměli zapome-
nout a  volit spíše stabilizaci 
a opatření před případnými ne-
gativy přicházející krize.

Zemědělci se dobrovolně za-
vázali v povodí Želivky omezit 
používání pesticidů, tedy látek 
na ochranu polních rostlin. „Do 
projektu Čistá Želivka se zapo-
jilo šestnáct zemědělských pod-
niků působících v  ochranném 
pásmu vodního díla Švihov,“ 
informoval hejtman Kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD) na konferenci k  tomuto 
tématu, která se konala v polo-
vině listopadu v Jihlavě. Pokud 
se po třech letech projeví po-
zitivní výsledky, ministerstvo 

zemědělství tato omezení zave-
de i  u  ostatních vodárenských 
nádrží v  České republice.  Ze-
mědělci jsou v  pilotním pro-
jektu motivování také finančně, 
ministerstvo ročně uvolní až 
60 milionů korun. Podle aktu-
álních zjištění jsou pro kvalitu 
vody v  nádrži zásadní přítoky, 
na jejichž kondici se podepi-
sují převážně plošní znečišťo-
vatelé. Zemědělci hospodařící 
v ochranných pásmech Švihova 
museli určitá omezení respek-
tovat už předtím. Vstupem do 

projektu se zavázali k  dalším 
omezením.

Z  podnětu Kraje Vysočina 
funguje už tři roky pracovní sku-
pina, která se zabývá problema-
tikou ochrany povodí Želivky. 
„Jejím cílem je hledat opatření 
k udržení kvality vody ve švihov-
ské přehradě a  jejích přítocích 
tak, aby zároveň neomezovala 
život v této oblasti,“ dodal radní 
pro oblast vodního hospodářství, 
zemědělství a životního prostředí 
Martin Hyský (ČSSD).
 EVA FRUHWIRTOVÁ

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, výběrové řízení 
na pozici:

úřednice/úředník 
na úseku investic
odboru majetkového
s místem výkonu práce  
Žižkova 57, Jihlava
 
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, 
tel.: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

v bakalářském studijním programu stavebního směru
• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby, znalost 

obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební 

motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• praxe při investorsko-inženýrské přípravě a řízení staveb nebo vedení 

staveb v oblasti pozemního stavitelství
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)

nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – leden 2020
• plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
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