
[ 1 ]

NÁŠ JIHOČESKÝ ROK 2021

ROK  
2021

NÁŠ JIHOČESKÝ



NÁŠ JIHOČESKÝ ROK 2021

[ 2 ]

Východ slunce na Jakubově chýši, Šumava, foto Lukáš Gallo
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Milí Jihočeši, 

v rukou právě držíte publikaci, která mapuje jeden rok života v Jihočeském kraji. Jeden rok. A tolik se toho za 
tu dobu událo. Život, nejen v jižních Čechách, byl stále poznamenán koronavirovou pandemií a na Krajský úřad 
Jihočeského kraje nastoupilo nové vedení. A to jak na politické úrovni, tak úrovni úřednické, na pozici ředitele 
krajského úřadu.

„Není čas ztrácet čas.“ Tak znělo heslo, se kterým nová krajská koalice vstupovala do svých funkcí. A protože si 
rozhodně nebrala žádných 100 dnů hájení a do práce se s plnou vervou pustila takřka okamžitě po svém zvolení, 
nezačínáme prvním dnem nového roku, jak bývá obvyklé, ale říjnem 2020, výsledky voleb do krajských zastupi-
telstev a podpisem koaliční dohody budoucí krajské vlády, která povede Jihočeský kraj do roku 2024.

Na následujících stránkách najdete shrnutí toho, co se v uplynulém roce podařilo novému vedení kraje změnit, 
nastartovat, naplánovat, realizovat nebo čemu se jeho představitelé věnovali nejvíce a na čem pracovali. Vybrali 
jsme ty nejdůležitější a nejzajímavější události a akce, které měly vliv na náš život a rozvoj v Jihočeském kraji. 

V roce 2022 budeme dělat všechno proto, aby se nám všem v našem Jihočeském „k-Ráji“ dobře, zdravě a šťastně žilo.

Rok 2021 V JIHOČESKÉM KRAJI

„Jsem prostě Jihočech a chci, aby náš kraj byl krajem 
s nejvyšší kvalitou života v naší zemi!

Aby vedle té úžasné krajiny, kterou na jihu Čech máme, 
tu lidé nacházeli kvalitní a dobře placenou práci, aby 
fungovala doprava a kraj investoval do obchvatů  
a oprav silnic, aby lidé měli na dosah kvalitní zdravotní 
péči v našich nemocnicích, a aby tady byl dostatek zu-
bařů nebo praktických lékařů. Abychom v domovech 
seniorů měli dostatek míst pro naše maminky, tatínky, 
dědečky a babičky a oni se tam cítili hezky, no a aby 
naše střední školy studentům nabízely jen to nejkvalit-
nější vzdělávání.“ 

Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

„Mám v úmyslu udělat z krajského úřadu efektivní orga-
nizaci, která bude pro Jihočechy poskytovat služby na 
vysoké úrovni.

Rád bych, aby v co nejširší míře mohli Jihočeši využívat 
nových moderních nástrojů pro komunikaci s úřadem 
a jím vykonávaných agend. Aby mohli používat i takové 
zdánlivé maličkosti, jako jsou platby platebním terminá-
lem, placení poplatků a jiných plateb prostřednictvím 
QR kódů tak, jak je znají třeba z vyúčtování za energie 
nebo pojištění. Aby si klienti mohli na úřad sjednat  
a objednat schůzku elektronicky, abychom usnadnili 
dotační řízení tím, že ho rovněž převedeme z papírové 
do jednodušší elektronické podoby atd. 

Mou filozofií a zároveň výzvou je, aby úřad fungoval s potřebným počtem špičkových zaměstnanců. Chtěl bych 
vytvořit z Krajského úřadu Jihočeského kraje dobrou adresu pro zájemce o zaměstnání, protože jsem přesvědčen, 
že v rámci veřejné správy v Jihočeském kraji není prestižnější zaměstnavatel.

Jedná se o poměrně dlouhou cestu, přičemž nyní stojíme na jejím počátku. Nicméně jsem velmi rád, že současné 
vedení Jihočeského kraje je této myšlence nakloněno a já mohu své vize za jejich podpory a za podpory svých 
kolegyň a kolegů realizovat.“ 

Lukáš Glaser, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje
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Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 se konaly ve dnech 2. a 3. října 2020. 

Jednalo se o šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice. Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda schvá-
lila zákon, který umožnil volit lidem v karanténě.  

Do zastupitelstev napříč republikou kandidovalo celkem 9 728 lidí, z toho 7  048 mužů (72,5  %) a 2  680 žen 
(27,5 %). Průměrný věk byl 48 let. Nejstaršímu kandidátovi bylo 91 let a byl také nejstarším v dosavadní historii 
krajských voleb. Bez politické příslušnosti bylo 37 % kandidátů. Ve 13 krajích zaregistro-
valo 85 subjektů celkem 215 kandidátních listin. Celkový počet křesel v krajských zastu-
pitelstvech napříč republikou byl 675.

V Jihočeském kraji kandidovalo v roce 2020 do krajských voleb 919 lidí. Z toho 673 
mužů (73,23 %) a 246 žen (26,77 %). Průměrný věk byl 48,37 let. Nejstaršímu voliči bylo 
88 let. Celkem se do voleb zapojilo 20 stran a hnutí. Jihočeši během nich rozdali 198 
887 platných hlasů. Celkový počet oprávněných voličů přitom byl 510 532. Nejstarším 
členem Zastupitelstva Jihočeského kraje byl zvolen Jan Zahradník (71 let) a nejmladším 
členem je František Talíř (27 let).

Nebyl to lehký začátek. Vrcholila 
pandemie koronaviru a denně se 
touto nemocí nakazilo téměř tisíc 
lidí. V  přeplněných nemocnicích 
umírali lidé. Práce pro Jihočeský 
kraj se však nemohla zastavit. 

Podpis koaliční smlouvy nového krajského vedení 
se konal za těch nejpřísnějších hygienických opatře-
ní. V hale na českobudějovickém výstavišti bylo stvr-
zeno, že nová koalice bude mít v pětapadesátičlen-
ném krajském zastupitelstvu 29 hlasů. ODS získala ve 
volbách dvanáct křesel, KDU-ČSL + TOP 09 (Společ-
ně pro jižní Čechy) sedm, ČSSD šest a hnutí Jihočeši 
2012 čtyři křesla.

V Radě Jihočeského kraje podle koaliční smlouvy tak zasedne po třech zástupcích z ODS, ČSSD a KDU-ČSL 
s TOP 09 (Společně pro jižní Čechy) a hnutí Jihočeši 2012 mají dvě místa. 
Za koalici byl společným kandidátem na hejtmana Martin Kuba z ODS. 

Říjen 2020

16. 
ŘÍJNA

2020

Smlouvu podepisovali zástupci koalice, na snímku budoucí hejtman Martin 
Kuba a bývalá hejtmanka Ivana Stráská

Koaliční smlouva se podepisovala na českobudějovickém výstavišti
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Prohlížet si nové 
kanceláře? Pomalu 
je zařizovat, sezna-
movat se s prostře-
dím krajského úřa-
du a spoléhat na 
„100 dnů hájení“ 

v  nové funkci? Nepřichází v  úvahu. 
Nové krajské vedení chtělo, aby byla 
práce vidět, proto se do ní pustilo už 
v přechodném období a to ještě před 
ustavujícím zastupitelstvem. 

Se společností ČEZ se novému vedení 
podařilo vyjednat dar pro naše jihočes-
ké studenty v podobě 1 300 datových 
SIM karet v hodnotě přesahující milion 
korun, aby i ti znevýhodnění měli šanci 
účastnit se distanční výuky. 

„V nároku na vzdělávání si musí být 
všichni rovni. Šanci proto musí dostat  
i ti, kteří z nejrůznějších důvodů na dosta-
tečné připojení k internetu nedosáhnou 
a věřím, že ji naplno využijí,“ konstatoval 
tehdy koaliční kandidát na hejtmana  
Jihočeského kraje Martin Kuba. 

Do doby konání 
ustavujícího zastu-
pitelstva je v  čele 
kraje stále hejtman-
ka Ivana Stráská. Ale 
jak se říká „předání 

moci“ bylo u nás na jihu Čech v  klid-
né a přátelské atmosféře a proto spolu 
s  kandidátem na hejtmana Martinem 
Kubou spolupracovali.

Covid-19 nabíral na síle. Stoupaly počty 
nakažených a co hůř, zvyšovaly se po-
čty hospitalizovaných s vážným průbě-
hem koronavirové infekce. Hrozilo zahl-
cení našich nemocnic. „Ustojíme to?“, 
ptali jsme se sami sebe.

Martin Kuba pečlivě sledoval vývoj ne-
moci a připravoval podle toho scénáře, 
podle kterých by se krajské nemocni-
ce řídily tak, aby nebylo nutné odmítat 
péči vážně nemocným Jihočechům. 
„Je potřeba si uvědomit, že nejde jen  
o počty lůžek, ale i dostatek zdravot-
nického personálu, který se o nemoc-
né musí starat. A jeho zásoba opravdu 
není nafukovací, ani nekonečná. Proto 
se například připravujeme na to, kam 
pacienty s lehčím průběhem nákazy ko-
ronavirem přesunout. Nabízejí se třeba 
internáty či tělocvičny,“ plánoval tehdy 
budoucí hejtman Martin Kuba.

27. 
ŘÍJNA

2020

26. 
ŘÍJNA

2020

Martin Kuba, Ivana Stráská, Michal Šnorek

Kandidát na hejtmana Martin Kuba na tiskovce o připravenosti nemocnic na možné zahlcení  
pacienty s covid-19

Datové SIM karty předával zástupcům kraje vedoucí útvaru jaderná komunikace ČEZ Petr Šuleř  
(na fotografii vlevo)
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Neuvolněnými členy rady Jihočeského kraje jsou:

Miroslav Joch Olga Bastlová Jiří Fišer Jan Bartošek 
(ČSSD) (ČSSD) (Jihočeši 2012) (KDU-ČSL+TOP 09)

Hejtman Martin Kuba za ODS zastupuje a reprezentuje kraj navenek. Ve své gesci má 
zdravotnictví a nemocnice, zdravotní záchrannou službu, vnější a zahraniční vztahy 
kraje, tiskové oddělení a marketing kraje, krizové řízení, poskytování informací dle zák.  
č. 106, vyřizování stížností na činnost samosprávy, koordinaci velkých staveb a velkých 
projektů kraje.

K oblasti dopravy se po čty-
řech letech vrací náměstek 
za ČSSD  Antonín Krák, který 
také nově řeší majetek a územ-
ní plánování. 

Náměstek  Pavel Hroch  za 
Jihočechy 2012 pokračuje  
i v  tomto volebním období  
v práci pro jihočeský venkov, 
kulturu a památkovou péči. 

Tomáš Hajdušek  za ODS 
spravuje z pozice neuvolně-
ného náměstka gesci financí  
a investic. 

Post prvního náměstka obsa-
dil František Talíř za KDU-ČSL 
+ TOP 09 (Společně pro jižní 
Čechy), v jehož kompetenci je 
životní prostředí, zemědělství 
a lesnictví, regionální rozvoj  
a cestovní ruch. 

Jedinou ženou na pozici ná-
městkyně byla zvolena Lucie 
Kozlová  za ODS, která má ve 
své gesci sociální oblast, ná-
rodnostní menšiny, vědu a vý-
zkum, IT či e-government. 

Pavel Klíma  za KDU-ČSL + 
TOP 09 (Společně pro jižní Če-
chy) se ujímá oblasti veřejných 
zakázek, školství, zájmové čin-
nosti mládeže a sportu. 

Listopad 2020
A už je to oficiální. Jihočeský kraj má na období 2020–2024 nové vedení. Hejtmanem Jiho-
českého kraje byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje zvolen Martin Kuba. 

Martin Kuba byl dne 2. prosince 2020 zvolen i předsedou Asociace krajů ČR. Ze 14 hlasují-
cích hejtmanů a hejtmanek mu dalo hlas 13 lidí.

3. 
LISTOPADU

2020
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A jak vypadala zasedání Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje od listopadového ustavujícího zastupi-
telstva roku 2020 až do konce roku 2021?
Rada Jihočeského kraje se od listopadu 2020 do konce prosince 2021 sešla na 31 svých zasedáních, během 
nichž projednala celkem 1 776 bodů.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje se včetně ustavujícího zasedání sešlo za uplynulé období na 13 schůzích. 
Projednáno bylo celkem 485 bodů, které se promítly do správy Jihočeského kraje a do života Jihočechů.

Online zasedání krizového štábu Jihočeského kraje

Co práci vedení kraje v čele s hejtmanem Martinem Kubou  
v počátcích volebního období definovalo nejvíce?
Ano, byla to pravidelná zasedání krizového štábu kraje. Ten se kvůli pandemii scházel minimálně jednou týdně 
formou videokonferencí. V době, kdy byla situace nejhorší, pak dvakrát týdně. Krizový štáb, který vedl hejtman 
kraje Martin Kuba, musel okamžitě reagovat na každou situaci: 
v	Jak co nejúčelněji a nejrychleji rozvézt ochranné prostředky do sociálních či školských zařízení? 
v	Jak zvládnout situaci v nemocnicích? 
v	Bude nutné přesunout pacienty s lehkým průběhem nemoci do náhradních prostor? 
v	Kde je zřídit, aby tam byl potřebný komfort? 
v	Kde sehnat potřebné vybavení? 
v	Máme dostatek ochranných prostředků pro naše zdravotníky? 
v	Máme dostatek samotných zdravotníků? A tam, kde jich je málo, je možné zajistit dobrovolníky? 
v	Kde sehnat další? 
v	Kde zřídit testovací místa pro PCR testy, když stávající nestačí? 
v	Je hygienicky bezpečnější posílit dopravu, aby se ve více spojích lidé tak nekumulovali, nebo ji naopak utlumit, 

protože vlivem zavřených škol a podniků nejezdí žádní cestující? 

To je jen malý výčet problémů a nenadálých situací, které bylo nutné řešit. 
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Jako první jste přišel s myšlenkou velkokapacit-
ních očkovacích center a v rekordním čase jste 
tuto myšlenku i úspěšně zrealizoval. Málokdo si 
ale umí představit, co je za tím vším práce. Mohl 
byste proces realizace očkovacích center tro-
chu přiblížit?
Sledovali jsme s kolegy, jak se vyvíjí situace v za-
hraničí a nechtěli jsme jen pasivně sedět a čekat na 
rozhodnutí vlády. Bylo naprosto zřejmé, že pokud 
budeme chtít v tak krátkém čase naočkovat co nej-
větší množství lidí, pak budeme muset hledat vlastní 
řešení. A to hlavně z kapacitních důvodů. Proto jsme 
se v lednu loňského roku, podle vzoru z Německa, 
rozhodli jít cestou tzv. velkokapacitních očkovacích 
center. S mým kamarádem architektem Františkem 
Adlerem jsme připravili jednoduchý koncept, kdy 
očkovacím centrem může projít až 900 zájemců  
o očkování za jediný den. To by naše nemocnice 
z kapacitních důvodů zkrátka nebyly schopné po-
jmout. Tato strategie se nakonec ukázala jako je-
diná možná a následně se rozšířila i do ostatních 
krajů. Díky tomu jsme měli velmi rychle funkční 
systém očkovacích center, který má jasné výsled-
ky. Jestli se dá říct, že se něco povedlo, tak tohle.  
A je to úspěch všech, kteří se na té práci v  OČ-
KÁCH podíleli. Jsme ze všech krajů třetím nejvíce 
proočkovaným regionem a mezi seniory máme 
opravdu proočkováno velké procento lidí. Ta čísla 
jasně ukazují, že hlavně díky tomu jsme byli stále 
ještě schopni ty další vlny procházet zatím bez ko-
lapsů nemocnic, ke kterým došlo v jiných krajích.

Jihočeský kraj spustil pilotní projekt s  názvem 
Systém včasného varování. K čemu tento projekt 
slouží a proč se pro něj Jihočeský kraj rozhodl?
Jde o pilotní projekt, který jsme zavedli v reakci na 
ničivé následky řádění tornáda, které se v červnu 
loňského roku prohnalo přes Jižní Moravu. Extrém-
ní projevy počasí jako jsou silné bouřky, vichřice 
nebo krupobití na nás doléhají stále častěji, a pro-
tože bezpečnost obyvatel kraje je pro nás na prv-
ním místě, navázali jsme úzkou spolupráci se spo-
lečností Meteopress. Jedná se o službu včasného 
a lokálně co možná nejpřesnějšího varování před 
extrémním počasím, který společnost Meteopress 
běžně poskytuje komerčním pojišťovnám. Chce-
me, aby u nás docházelo k co nejpřesnějšímu va-
rování podle souřadnic v těch lokalitách kraje, kde 

opravdu nebezpečí hrozí. Přesnost a včasnost je 
pro nás nejdůležitější. Nechci, aby občané našeho 
kraje dostávali zbytečná obecná varování, ale mohli 
se opravdu připravit ve chvíli, kdy nebezpečí hrozí 
přímo tam, kde žijí a chránit tak své životy, zdraví 
i majetek. Pokud se nám spolupráce osvědčí, za-
jistíme mobilní aplikaci, do které se budou moci 
přihlásit všichni, kteří budou chtít. Ve spoluprá-
ci s provozovatelem pak rozmístíme další radary  
v dalších částech kraje, aby bylo informování co 
nejpřesnější.

Jedním z  dalších nových projektů Jihočeského 
kraje je virtuální tržiště s regionálními potravina-
mi, jak takovéto tržiště funguje a komu je určeno?
Jihočeský kraj je dlouhodobě v produkci lokálních 
potravin na špici. Na talíře našich školáků ve škol-
ních jídelnách se přitom stále ve velkém dostávají 
podprůměrné potraviny z druhého konce světa. Vi-
dím to sám při svých pracovních cestách po kraji. 
Důvodem je pochopitelně cena a velké problémy 
jihočeský potravinářů a zemědělců uplatnit se i na 
regionálním trhu. Problém mají zejména malí pro-
ducenti potravin, kteří jsou vystaveni obrovskému 

Rozhovor  
s hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou
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tlaku na růst cen vstupů a z  druhé strany krvácí, 
protože jsou tlačeni na velmi nízkou cenu toho své-
ho zboží, které na trhu chtějí uplatnit. Přišli jsme 
proto s řešením, jak těmto praktikám v co nejvyšší 
míře předejít. Chceme vytvořit takové virtuální tr-
žiště, kde by mohli jakýkoliv producenti nabídnout 
školám ve svém okolí své produkty, a kde by se 
naše kuchařky z těch škol mohly podívat, že někdo 
nabízí jablka, jogurty, maso a podobně. Nemusel 
by to zprostředkovávat žádný velkoobchod, který 
producenty často tlačí do nesmyslných cen. Chce-
me vytvořit takové jihočeské virtuální tržiště, díky 
kterému by se co nejvíce regionálních produktů 
dostávalo přímo do škol. Začneme našimi krajský-
mi školami a budeme chtít oslovit i města a obce, 
aby se k  tomu připojili. Školy budeme motivovat  
a oceníme ty, které budou odebírat nejvíce jiho-
českých produktů.

V tomto roce jste uskutečnil několik výjezdů po 
Jihočeském kraji, kde jste navštívil několik škol 
i domovů pro seniory, setkával jste se s  místní-
mi podnikateli, ale hlavně s  občany Jihočeské-
ho kraje. Co Vás k těmto cestám přivedlo a jaký 
z nich máte pocit? 
Na kraj jsme vstupovali s  jasným volebním hes-
lem. Napumpujeme peníze do jihočeských měst  
a obcí. To jsme Jihočechům slíbili, a to taky plníme. 
Máme na to nástroj v podobě Krajského investiční-
ho fondu, který už letos pomáhal ve spoustě měst 
a obcí. I na malých vesnicích tak vznikají projekty 
(mateřské školy, dětská hřiště, domovy pro seniory 
nebo třeba vodovody a kanalizace), které by jinak 
neměly šanci vzniknout. Jsem hrozně rád, že se 
nám daří plnit naše programové priority i v období, 
kdy nás covid připravuje o spoustu času. Objíždím 
postupně všechny okresy. Okresní města ale i malé 
vesnice. Setkávám se na našem „Kafi s  hejtma-
nem“ se spoustou Jihočechů, kteří mi nosí podně-
ty, co je potřeba kde zlepšit. Toho si vážím a jsem 
za to velmi rád. Nechci být hejtmanem, který má 
pocit, že uřídí kraj z  kanceláře. Navštívil jsem už 
řadu firem, škol i zemědělských družstev, kam se 
jezdím ptát na to, co je při jejich práci skutečně 
trápí a s čím bychom jim jako kraj mohli pomoci.  
Těch podnětů je opravdu dost a je třeba si u toho 
s lidmi povídat a vysvětlovat s čím pomoci umíme 
sami, s čím je třeba tlačit na vládu a co zkrátka už 
není v našich silách.

Vaším cílem je být hejtmanem, který naslouchá 
potřebám Jihočechů a snaží se z  Jihočeské-
ho kraje udělat místo, „kde by chtěl žít každý“. 
Když byste se na to podíval z druhé strany, kde 
mají dle Vašeho názoru Jihočeši největší rezer-
vy, a co by mohli udělat pro to, aby se nám tu 
dobře žilo?
Doba, kterou zažíváme nám hodně prozradila a od-
kryla i naše velké rezervy. A to ve společnosti obecně. 
Zvlášť v této době mi připadá, že se ze společnosti 
vytratila solidarita a ochota bojovat společně, což mě 
mrzí, ale taky obyčejně lidsky štve. Aby každá spo-
lečnost mohla fungovat, nemůže být jen shluk jedin-
ců, ale musí existovat určitá společenská smlouva. 
Chování každého z nás ovlivňuje celou společnost. 
Nemáme jen práva, ale také povinnosti k ostatním.  
A není možné to ignorovat. V Rakousku je normální, 

že vás v restauraci, u kadeřníka nebo v kosmetickém 
salónu neobslouží bez certifikátu o dokončeném oč-
kování nebo o proběhlém testu. Tahle nemoc se nedá 
porazit prostě jen švejkováním a házením viny na ně-
koho jiného. To by si měl uvědomit každý. Spousta 
odpůrců očkování má hrdinské řeči, ale pak když se 
v nemocnici dusí, tak si nechají píchnout cokoli, aby 
se jim ulevilo. Slyším to od kolegů a sestřiček často. 
Takže se pořád budu snažit abychom na jihu Čech 
byli krajem kde platí společenská smlouva, kde není 
jen zájem jednotlivce a kde nenecháme každého, aby 
si pletl svobodu se sobeckostí. 

Jednou ze stinných stránek funkce hejtmana Ji-
hočeského kraje je i vysoká časová vytíženost. 
Jak se Vám daří organizovat čas a pokud nějaký 
volný čas máte, jak ho nejraději trávíte?
Není to nic, co by mě překvapilo a s čím bych pře-
dem nepočítal. Uplynulý rok byl opravdu složitý. 
Tahle doba není pro nikoho jednoduchá. Když jsem 
před rokem a kus kandidoval na hejtmana, měl jsem 
jasný plán, co chceme pro Jihočechy a náš kraj dě-
lat, a i když velkou část roku jsme se museli potýkat 
hlavně s covidem, tak se nám podařilo rozběhnout a 
už i splnit řadu věcí, které jsme slíbili. Za to jsem rád  
a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podí-
leli. Vždy když mi zbylo trochu volného času trávil 
jsem ho samozřejmě se svou rodinou. Se svojí že-
nou, s naším Matýskem, kterému je teď rok a půl  
a s  našimi pejsky na chalupě v  Novohradských  
horách. 

„Nechci být hejtmanem, který má pocit,     
  že uřídí kraj z kanceláře...“
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V jižních Čechách na to nejsme sami a umíme si pomoci 
v	V průběhu listopadu nám Správa státních hmotných rezerv poslala celkem 85 přístojů na podporu dýchání, 
které v našich jihočeských nemocnicích pomohly stovkám pacientů. 

v	Firma SYSCAE, s.r.o. pak pro zaměstnance jihočes-
kých sociálních zařízení, kteří se starají o covid pozitiv-
ní klienty, věnovala celkem 20 speciálních polomasek. 
Při jejich vývoji spolupracovala firma s Nemocnicí Čes-
ké Budějovice, s kolegy z anesteziologicko-resuscitač-
ního oddělení.

„Velmi si vážím všech zaměstnanců našich sociálních 
zařízení, kteří se starají o covid pozitivní klienty přímo  
v pobytovém sociálním zařízení. Svým obětavým přístu-
pem velmi odlehčili našim nemocnicím, které tak moh-
ly veškerou péči věnovat jen případům, které vyžadují 
hospitalizaci. Zaslouží si kvalitní ochranné prostředky,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie 
Kozlová a poděkovala firmě SYSCAE, s.r.o., která polo-
masky kraji darovala jako výraz díků za možnost spolu-
práce s lékaři jihočeských nemocnic při jejich vývoji. 

v	Všem, kteří pomáhají, Jihočeský kraj ze srdce děkuje 
L Symbolicky to vyjádřil náměstek hejtmana Pavel Klí-
ma, který je zároveň výtvarníkem. 

Rozhodl se věnovat našim jihočeským záchranářům 
hrnečky, jejichž design sám navrhl. „Jako výraz podě-
kování bych hrnky rád daroval těm zdravotníkům, kteří 
jsou v úplně první linii, tedy jihočeské záchrance,“ vy-
světlil náměstek Pavel Klíma s tím, že ve výtvarném ná-
vrhu propojil motiv poděkování, národního uvědomění 
a obětavosti našich zdravotníků. Hrnek byl proto vy-
veden v národních barvách, nechybělo na něm srdce, 
květina a nápis „Děkujeme“.

Pavel Klíma při předání daru jihočeským záchránářůmNáměstkyně hejtmana Lucie Kozlová přebírala polomasky od prokuristy firmy 
SYSCAE Václava Čížka

Vykládka přístojů na podporu dýchání v areálu KÚ JČK, odkud se budou distribuovat do jihočeských nemocnic
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Téměř o měsíc dříve, než bylo plánováno, se otevřela pro veškerou dopravu Plavská ulice, 
která byla v úseku mezi Novým Roudným a Jaselskou ulicí v Českých Budějovicích uzavřena 
od 19. května. Místní obyvatelé tak už nemuseli dále využívat objížďku přes Rožnov a na své si 
přijdou také cyklisté, protože součástí rekonstrukce byla i výstavba nové cyklostezky. 

„V jižních Čechách se málo stříhají pásky u dopravních staveb. A to je velká škoda. Chci být 
hejtmanem, který vede kraj tak, aby se pásek stříhalo mnohem a mnohem víc. Dopravu po-

važuji za jeden ze zásadních problémů v jižních Čechách a myslím, že to Jihočeši vnímají stejně,“ řekl hejtman 
Jihočeského kraje Martin Kuba. 

Důvodem rekonstrukce, za kterou kraj zaplatil téměř 33 milionů korun, byl nevyhovující stav silnice. Původní úsek 
byl úzký, krajnice se propadaly. Nákladní vozidla nebo autobusy musely při míjení výrazně zpomalit, aby se mohly 
bezpečně minout. Pohyb chodců či cyklistů byl v úseku mezi Jaselskou ulicí a Novým Roudným nebezpečný. Za 
posledních několik let tady došlo k mnoha nehodám a dvě z nich měly tragické následky. 

„Všichni, kdo tady jezdili ví, že to byla hrůzostrašná komunikace. Tím, že jsme ji zrekonstruovali, se cesta do Roud-
ného stala hlavně bezpečnější. A o to nám všem šlo. Nový úsek bude pro řidiče velkým přínosem,“ řekl náměs-
tek pro oblast dopravy Antonín Krák a dodal, že z hlediska bezpečnosti bylo zásadní investiční spojení s městem 
České Budějovice, které vybudováním přilehlé stezky odvedlo chodce a cyklisty z komunikace. 

 
Investice Jihočeského kraje proměnila bývalý dům služeb v  Bechyni na Mezinárodní mu-
zeum keramiky, které je součástí Alšovy jihočeské galerie, jež je organizací zřizovanou 
Jihočeským krajem.
Nově opravená budova za 27 milionů korun tak splňuje veškeré nároky na výstavní prostory.  
Návštěvníci zde uvidí až 3 500 exponátů z celého světa. „Díky rekonstrukci budou moci ná-
vštěvníci zavítat do muzea celoročně. To ve stávajících prostorách bechyňského zámku, kde 

Mezinárodní muzeum sídlilo, nebylo kvůli absenci vytápění možné. Těšíme se na to, že se nám podaří zvednout 
návštěvnost, která momentálně činí pět tisíc lidí ročně, 
zhruba na dvojnásobek,“ řekl u příležitosti slavnostního 
otevření náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch.

Prosinec 2020
1. 

PROSINCE

2020

4. 
PROSINCE

2020

Z bývalého domu služeb v Bechyni je Mezinárodní muzeum keramiky Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil také náměstek hejtmana pro ob-
last kultury Pavel Hroch (vpravo)

Přestřižením pásky se otevřela Plavská ulice v Českých BudějovicíchNová komunikace směrem od Budějovic k Roudnému
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Každoroční prosincové jednání Za-
stupitelstva Jihočeského kraje je již 
tradičně spjato se schvalováním 
rozpočtu na nadcházející rok. 
Tento projednávaný bod je napros-
to stěžejní, protože Jihočechům 

říká, kolik peněz vlastně na všechny ty plány vedení 
kraje má. Naštěstí se ukázalo, že byl kraj dobrým hos-
podářem i v  minulých letech a nemusí se tak zadlu-
žovat ani v  této nelehké době. „Chci poděkovat celé 
koalici a všem, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu. 
Ještě nikdy se nestalo, že bychom připravovali rozpočet 
v takto hektické a nešťastné době. Dokonce si myslím, 
že se nám podařilo nastavit investice na vyšší úrovni, 
než bylo třeba v letošním roce. Jihočeši se mohou spo-
lehnout na to, že kraj nebude v roce 2021 zásadně ořezávat investice,“ řekl při té příležitosti po jednání zastupitel-
stva v prosinci 2020 hejtman Martin Kuba. Kraj podle něj bude hospodařit s příjmy 20,1 miliardy korun a výdaji 
21,3 miliardy. Schodek 1,2 miliardy korun kraj pokryje z rezerv z minulých let a nemusí si brát úvěr. 

Pro rozpočet hlasovalo 38 z 52 zastupitelů. „Rozpočet nebyl schválen pouze hlasy koaličních zastupitelů, ale zved-
li pro něj ruku i další a beru to jako výraznou podporu,“ uvedl náměstek pro finance a ekonomiku Tomáš Hajdušek. 

Přehled nejvýznamnějších plánovaných investic pro rok 2021 (v tis. Kč)
Program obnovy venkova – investiční dotace obcím a DSO 50 000,00

Nemocnice České Budějovice, a.s. – Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu 130 000,00

ZZS JčK – pořízení 14 nových sanitních vozů 1 020,00

Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy II/160 Č. Krumlov – Větřní 52 000,00

Rekonstrukce silnice III/15529 Č. Budějovice, Plavská a L. M. Pařízka 25 500,00

Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa (IPRÚ) 470 000,00

Kotlíkové dotace 59 000,00

Kotlíkové dotace – Nová zelená úsporám 40 000,00

Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice (IPRÚ) 43 185,32

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Klinický informační systém  
pro intenzivní a anesteziologickou péči (IROP) 34 134,92

Rekonstrukce a modernizace MŠ pro zrakově postižené a speciálně  
pedagogického centra (IROP) 25 700,00

SŠ technická a obchodní Dačice – rozšíření tělocvičny na sportovní halu 20 000,00

SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ, Tábor – rekonstrukce  
gastronomického provozu školního stravování 20 000,00

Domov Libníč a Centrum soc. služeb Empatie – Demolice a nová výstavba bydlení  
Týdenního stacionáře na Pražské 88, včetně vybavení 40 000,00

Domov pro seniory Horní Stropnice – Demolice dílny a výstavba kotelny a technického  
a dalšího zázemí budovy domova pro seniory 40 000,00

Tábor – průmyslová zóna Vožická 100 000,00

Zabezpečení svahu silnice I/161 za obcí Studánky 85 000,00

Mosty ev. č. 1359-3 přes Lužnici a 1359-4 přes mlýnský náhon v Plané nad Lužnicí – 1. část 80 000,00

Most e. č. 145-023 ve Vimperku 60 000,00

17. 
PROSINCE

2020

Pro rozpočet hlasovalo 38 z 52 hlasujících jihočeských zastupitelů
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Ještě před koncem roku 2020 se konečně našla zbraň pro boj proti koronaviru. Očkování. 
Už koncem prosince dorazilo do jižních Čech prvních 975 vakcín. Bylo nezbytné vše pečlivě 
naplánovat a zkoordinovat tak, aby ochranu před nemocí dostali nejprve ti nejpotřebnější  
a nejohroženější. Je logické, že první dávky dostali jihočeští zdravotníci, pracovníci v soci-
álních službách a klienti domovů pro seniory. Hejtman Martin Kuba v té době zároveň přišel 
s myšlenkou vysokokapacitních vakcinačních center, která dokážou maximálně rychle, bez-

pečně a efektivně proočkovat velké množství zájemců. 

„Pokud má být cílem očko-
vání hlavně snížení úmrt-
nosti a snížení zátěže zdra-
votního systému, tak právě 
rizikové skupiny obyvatel 
musíme očkovat jako první. 
A pokud chceme dosáhnout 
alespoň 50� proočkova-
nosti obyvatel Jihočeského 
kraje, je to při dvou dávkách 
okolo 600 tisíc očkování. 
Když to chceme stihnout 
za půl roku, znamená to  
4 tisíce očkovaných denně. 
Tohle není možné provést 
v nemocnicích. Je třeba 
postavit v krajském měs-
tě a v okresních městech 
vakcinační centra, využít 
sportovních hal, výstaviště 
a jiných zařízení, protože to, co bude rozhodovat o množství očkovaných, bude nejen personální, ale také pro-
storové uspořádání. Ti lidé musí projít administrativní kontrolou, potom očkováním a potom musí ještě zůstat po 
očkování, abychom sledovali případné reakce na podání látky. Bez takových center prostě budeme očkovat dva 
roky,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba.

Prvním očkovaným Jihočechem se 
stal emeritní primář infekčního odděle-
ní českobudějovické nemocnice Václav 
Chmelík, který svým věkem i pracovním 
zařazením spadá to tzv. rizikové skupiny 
lidí, kteří by měli dostat vakcínu nejdříve. 

22. 
PROSINCE

2020

30. 
PROSINCE

2020

První očkování v jižních Čechách komentovali (zleva) ředitel českobudějovic-
ké nemocnice M. Šnorek, hejtman M. Kuba a emeritní primář V. Chmelík

Vizualizace budoucích OČKO center v jižních Čechách

Prvním očkovaným v kraji byl emeritní primář infekčního oddělení čes-
kobudějovické nemocnice Václav Chmelík
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První jihočeské miminko roku 2021 
V Nemocnici České Budějovice, a.s. se  52 minut po 
půlnoci narodilo první jihočeské miminko roku 
2021, holčička Inna z Českých Budějovic. 

„Holčička je zdravá a má se čile k světu. Rodičům gra-
tulujeme a přejeme vše nejlepší,“ uvedl předseda před-
stavenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. Michal 
Šnorek. Porod proběhl bez komplikací, Inna vážila  
2 510 g. 

Mamince prvního jihočeského miminka roku 2021 
na dálku poblahopřál také hejtman Jihočeského kra-
je Martin Kuba. „Mamince i prvnímu občánkovi právě 
nastupujícího nového roku přeji v této nelehké době 
především pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti,“ 
uvedl Kuba.

„Druhé miminko se narodilo v čase 2:04 h v Nemocnici 
Písek, a.s. Chlapeček Petr vážil 3 600 g a jsou s mamin-
kou již v pořádku na oddělení šestinedělí,“ uvedl primář 
Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Pí-
sek, a.s. MUDr. Michal Turek.

Třetím jihočeským miminkem byl chlapeček Tomáš, 
který se narodil ve 2:08 h ve strakonické nemocnici.

Jednou z  prvních novoročních dobrých zpráv bylo, že se po dlouhých 4 letech na letiště 
v Plané u Českých Budějovic vrátilo sídlo letecké základny záchranné služby Jihočeské-
ho kraje s novým provozovatelem, společností DSA. Jihočeský kraj investoval v  roce 2015 
do stavby letecké základny ZZS JČK cca 50 milionů korun z vlastních zdrojů a vybudoval tak 
moderní základnu s adekvátním zázemím pro zdravotníky letecké záchranky. Pouhé dva roky 
byla letecká záchranná služba provozována z tohoto místa. Nešťastným rozhodnutím tehdejší 

vlády ČR od roku 2017 provozovala leteckou záchrannou službu Armáda ČR a základna byla přesunuta na letiště 
Bechyně, protože pro vrtulníky, kterými armáda pro tyto účely disponuje, byl areál v Plané kvůli jejich větší veli-
kosti a hmotnosti nevyhovující. 

Leden 2021

1. 
LEDNA

2021

Jihočeský kraj investoval v roce 2015 do stavby letecké základny ZZS JČK  
cca 50 milionů korun

Na letiště v Plané u Č. Budějovic se vrátilo sídlo letecké záchranné služby  
Jihočeského kraje
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Od slov k  činům není v  Jihočes-
kém kraji nikdy daleko. Týden 
poté, co se hejtman Martin Kuba 
zamýšlel nad nutností vybudovat 
vysokoprůtoková vakcinační cent-
ra, už byla hotová první vizualizace 

a hejtman Kuba ji představil celostátním médiím. 

Jižní tangenta - strategická do-
pravní stavba pro Budějčáky - bude 
vybudována do roku 2023 za 845 
milionů korun. Rada kraje schválila 
zpracovatele stavby. Je jím sdružení 
firem COLAS a Firesta-Fišer. 

„Jižní tangenta propojí silnici I/3 mezi Českými Budě-
jovicemi a Českým Krumlovem s nájezdem na dálnici 
D3 v místě mimoúrovňové křižovatky Roudné na Čes-
kobudějovicku. Odlehčí tak značně přetížené dopravě 
v krajském městě,“ vysvětluje důvod stavby náměstek 
pro oblast dopravy Antonín Krák.

Přehled plánovaných strategických dopravních staveb,  
které budou hotové do roku 2026:

v	 	Přeložka Tábor – Slapy za 886 000 000, chceme zahájit 2024, dokončení 2026
v	 	Obchvat Blatné za 650 000 000, chceme zahájit 2024, dokončení 2026
v	 	Obchvat Vlachova Březí za 208 200 000, chceme zahájit na jaře 2022, dokončení 2023
v	 	Druhá etapa obchvatu Kaplice za 171 000 000, chceme zahájit na podzim 2023, dokončení 2024
v	 	Obchvat Žáru za 220 000 000, chceme zahájit na jaře 2023, dokončení 2024 
v	 	Silnice na Zadní Zvonkovou 297 600 000, chceme zahájit 2023, dokončení 2024
v	 	Třetí etapa českobudějovické Zanádražní komunikace, podjezd pod nádražím za 780 000 000,  

 chceme zahájit 2024, dokončení 2026
v	 	Severní obchvat Trhových Svinů 400 000 000, chceme zahájit 2025, dokončení 2026
v	 	Silnice Dačice – Slavonice za 133 000 000, chceme zahájit 2023, dokončení 2024
v	 	Most v Týně nad Vltavou za 170 000 000, zahájení i dokončení 2023
v	 	Přeložka silnice Lomy za 120 000 000, chceme zahájit 2025, dokončení 2026
v	 	Stoupací pruh na Libínské sedlo za 68 000 000, chceme realizovat v roce 2024

Koronavirová pandemie vrcholila. V jihočeských nemocnicích bylo hospitalizováno 418 
pacientů, z toho 49 na lůžkách intenzivní péče a 18 pacientů bylo napojeno na umělou 
plicní ventilaci. V některých krajích už nebyly kapacity pro přijetí dalších pacientů s těžkým 
průběhem nemoci. Jihočeský kraj proto nabídl pomoc a umožnil přijetí pacientů z Karlo-
varského kraje. 

4. 
LEDNA

2021

7. 
LEDNA

2021

14. 
LEDNA

2021

Jižní tangenta

Hejtman Martin Kuba na tiskové konferenci představil vysokoprůtoková vak-
cinační centra

Vizualizace velkokapacitního vakcinačního centra
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Ministerstvo zdravotnictví spustilo 
centrální rezervační systém, kde 
se mohli zájemci, prozatím ve vě-
kové kategorii 80+, zaregistrovat 
k očkování. Jihočeský kraj myslel 
na Jiho-

čechy v  této věkové sku-
pině a ve stejný den proto 
spustil bezplatnou telefo-
nickou linku, kde operáto-
ři, většinou  zaměstnanci 
Krajského úřadu Jihočeské-
ho kraje, pomáhali s online 
registrací. 

Od myšlenky k realizaci za necelé dva týdny
Idea hejtmana Martina Kuby na zřízení velkokapacitních očkovacích center se stala skutečností. V  jižních Če-
chách bylo vybudováno celkem sedm těchto zařízení, tzv. OČEK. V každém okresním městě jedno. 

Jihočeši zároveň našli ve svých poštovních schránkách OČKOnoviny, kde byly uvedeny veškeré potřebné infor-
mace, ať už o bezplatné infolince či instrukce k registraci na očkování, včetně mapy s umístěním jejich nejbližší-
ho OČKOcentra.

Zahájilo zkušební provoz velkokapacitní očkovací centrum na českobudějovickém vý-
stavišti v pavilonu T1. Tzv. OČKO bylo schopné zájemcům aplikovat až 1 500 vakcín denně. 
Hejtman Martin Kuba při jeho otevření připomněl, že od prvního nákresu, jak by vysokoka-
pacitní očkovací centrum mohlo vypadat, uplynulo necelých čtvrnáct dnů. Otevření dalších 
OČKOcenter na sebe nenechalo dlouho čekat a již v únoru byla v provozu všechna, ve všech 
okresních městech. 

15. 
LEDNA

2021

19. 
LEDNA

2021

Velkokapacitní očkovací centrum na českobudějovickém výstavišti v Pavilonu T1

Očkonoviny dostali do schránek zdarma všechny jihočeské domácnosti

Zaměstnanci úřadu pomáhali obsluhovat bezplatnou linku
800 100 450 byla bezplatná 
linka pro pomoc s registrací  
na očkování

Hejtman Martin Kuba, ředitelka KHS JčK Kvetoslava Kotrbová  
a ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek
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Do českobudějovické- 
ho OČKA přišli první  
zájemci o očkování 
z věkové skupiny 80+. 
„Prosím předejte mé veli-
ké poděkování a pochva-

lu lidem, kteří stojí za zprovozněním OČKA. 
Myslím zejména pracovníky krajského úřadu 
a krajské nemocnice ČB. Právě jsem očková-
ní absolvovala se svým otcem (89 let) a vše 
bylo na jedničku. Obrovský kus práce,“ ne-
chává se slyšet jedna z prvních návštěvnic 
paní Jitka Ničová.

Jihočeská OČKOcentra  
jako inspirace pro kraje

Českobudějovické OČKO navštívil jihomoravský hejt-
man Jan Grolich. „Je dobré se inspirovat tím, co fun-
guje. Jsou tady zajímavě vymyšlená místa, která u nás 
vnímáme jako problematická. S kolegy budeme řešit, 
zda bude možné upravit náš systém podle toho jiho-
českého,“ řekl poté, co mu hejtman Martin Kuba ukázal 

celý princip fungování OČKA, kde již byly tou dobou „vychytané“ drobné 
nedostatky, které se objevily v praxi během provozu.

„Napumpujeme peníze do Jihočeských 
měst a obcí.“ Jeden z plánu a slibů nového 
krajského vedení, které poprvé představi-
lo tzv. Krajský investiční fond (KIF). Tady 
je prvních 200 milionů korun. KIF městům 
a obcím umožní uhradit až polovinu nákladů 
na projekty z oblasti veřejné služby, školství, 

sportu, kultury či společenského života. 

„Celkově můžeme na jednu investiční akci přispět až 30 milio-
ny korun. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje, na-
opak vítány jsou dotace ze státního rozpočtu či evropských fon-
dů,“ upřesnil náměstek pro oblast financí Tomáš Hajdušek. 

Jižní Čechy mají novou přírodní památku. 
Jsou jí Klokočínské louky, unikátní luční kom-
plex, ve kterém žije široká paleta vzácných 
zvířat, například čolek obecný, kuňka obecná 
nebo vzácní ptáci bahňáci či bekasiny otavní.

„Právě ochranou těchto méně známých přírod-
ních lokalit a zvířat, které v nich žijí, děláme důležitý krok pro za-
chování pestrosti naší jihočeské krajiny. A pestrá krajina je nejen 
krásná, ale také zdravá a odolná, a to je nejlepší pro všechny, kdo  
v ní žijí,“  vysvětluje první náměstek hejtmana Jihočeského kraje 
František Talíř, který má právě životní prostředí ve své gesci. 

21. 
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25. 
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9. 
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Únor 2021

Klokočínské louky

M. Kuba a T. Hajdušek na tiskové konferenci k představení KIFu

Jihočeský hejtman Martin Kuba a jihomoravský 
hejtman Jan Grolich

První zájemci o očkování ve věkové katergorii 80+ mířili do českobudějovického OČKOcentra
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Vedení kraje se rozhodlo podpořit sociální služby částkou přesahující 47 miliónů korun. 
Protože o ty nejpotřebnější, nejslabší a nejohroženější bude na jihu Čech vždy postaráno. 
Hlavním smyslem uvedeného dotačního programu je finanční podpora sociálních služeb, kte-
ré jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. 
„Poskytovatelé sociálních služeb se už prakticky rok potýkají s následky koronavirové pande-
mie, která jim v péči o klienty velmi stěžuje práci a zároveň je i finančně vyčerpává. Proto naši 

podporu nutně potřebují,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová.

Březen 2021
8. 

BŘEZNA

2021

Rozhovor s Lucií Kozlovou,
náměstkyní hejtmana pro sociální oblast, komunitní plánování sociálních služeb a řízení zřizova-
ných organizací v resortu, oblast národnostních menšin, řešení otázek zaměstnanosti v kontextu 
svěřeného resortu, věda a výzkum, IT a e-government a řízení záležitostí ROP II Jihozápad.

S  jakými pocity jste do své funkce nastupovala  
a na co jste se těšila nejvíc?
S obavami a pokorou. S obavami z důvodu, protože 
jsem do funkce nastupovala v době druhé podzim-
ní vlny pandemie, která razantně zasáhla pobytové 
sociální služby a bylo nutné celou situaci zvládnout. 
S pokorou proto, že řídit sociální oblast v Jihočeském 
kraji, pokud to chcete dělat zodpovědně, odborně  
a s vizí, není vůbec jednoduché. A nejvíc jsem se tě-
šila, že budu moct změnit některé věci, které těm, co 
pomáhají druhým ztěžují život.

Jaké jsou Vaše konkrétní cíle a co byste případně 
ráda ve svém resortu změnila?
Cílů jsem si stanovila několik, od těch, které se mohou 
zdát nerealizovatelnými, až po ty, které lze uskutečnit 
systémovou změnou v rámci kraje. Všichni víme, že nej-
líp je našim seniorům doma, ale na to je potřeba do-
statek terénních sociálních služeb, které umožní, aby co 
nejvíce lidí ve vyšším věku mohlo žít doma v blízkosti 
svých rodin. Proto jedním z cílů je rozvoj pečovatelské 
služby a terénní hospicové péče. Pro případy, že již 

rodina o svého blízkého nemůže pečovat a je potřeba 
dlouhodobá celodenní péče, bude nutné navýšit počty 
míst v domovech pro seniory a domovech se zvláštním 
režimem, kterých je v Jihočeském kraji stále nedosta-
tek. V každém okrese plánuji výstavbu nového domova 
pro seniory nebo domova se zvláštním režimem, aby 
se ukončilo nedůstojné a dlouhé čekání na umístění  
v nich. K obtížněji realizovatelnému a dlouhodobějšímu 
cíli patří vybudování specializovaného centra pro oso-
by, které mají různá neurodegenerativní onemocnění 
např. roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu nebo Alzhei-
merovu chorobu. A jsem přesvědčena, že v Jihočeském 
kraji takové zařízení chybí.

Kdy a jak jste během roku 2021 překonala sama sebe?
Překonávám sama sebe každé ráno, když mi zazvoní 
budík. Teď vážně, protože působím také jako vyso-
koškolský pedagog, tak jsem při zkoušení z předmě-
tu sociální politika překonala sama sebe, kdy jsem 
se stoickým klidem dokázala studentce vysvětlit její 
zásadní neznalost, a to, že sociální politika patří pod 
resort ministerstva práce a sociálních věcí. A „nevy-
buchla“ jsem ani ve chvíli, kdy nevěděla, kdo je mini-
strem. Někdy je to se studenty tak trochu kurz trpěli-
vosti, ale mám je ráda a práce s nimi mě baví. 

Co se vám ne/podařilo v soukromém životě?
Stále se mi nepodařilo přihlásit do autoškoly. Už 32 let 😊.

Je něco, na co Vám kvůli práci pro Jihočechy ne-
zbývá čas?
Nezbývá mi moc čas na cvičení.

Jak zní nejčastější výtka Vašeho partnera/dětí 
směrem k Vám?
Dětem i partnerovi stále něco vysvětluji z  různých 
oblastí. Dělají si pak ze mě legraci se slovy: „Á to tu 
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dlouho nebylo, máma profesionální řidič bez řidičáku,“ 
nebo „Á náš dendrolog“ apod. Jsou ke mně velmi sho-
vívaví, protože někdy je to opravdu nesnesitelné.  

Podařilo se Vám již v  roce 2021 naplnit některé 
Vaše cíle, které jste si jako náměstkyně vytyčila? 
Podařilo. Například jsem navýšila finanční prostředky 
pro rozvoj pečovatelské služby a terénní hospicové 
péče. Připravila jsem krajský dotační program, který 
rozvoj těchto služeb finančně podporoval. Společně 
s panem hejtmanem Martinem Kubou jsme začali při-
pravovat projekt pro výstavbu specializovaného cen-
tra pro osoby s neurodegenerativním onemocněním 
např. s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nebo 
Alzheimerovou chorobou, protože počet takto ne-
mocných osob se zvyšuje. 

V  Českých Budějovicích probíhá výstavba týdenního 
stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, která 
bude dokončena v listopadu 2022. V říjnu 2022 bude 
také dokončeno rozšíření technického a dalšího záze-
mí Domova pro seniory Horní Stropnice. Připravila se 
soutěž na výstavbu zdravotnického pavilonu pro oso-
by se zdravotním postižením v  Domově Petra Mač-
kov, jehož dokončení se předpokládá v  roce 2023.  
Z Krajského investičního fondu byla finančně podpoře-
na nástavba Domova pro seniory v Milevsku. V Jindři-
chově Hradci začala soutěž na výstavbu Domova pro 
seniory Bobelovka s  předpokládaným dokončením 
v prosinci 2024. S panem starostou Třeboně probíhá 
spolupráce týkající se přístavby domova pro seniory  
a domova se zvláštním režimem, kde by město Třeboň 
poskytlo pozemky. 
Všem organizacím v sociální oblasti, které pomáha-
jí lidem v  těžkých životních situacích a v  jejich se-
tkávání např. svazy důchodců, diabetiků, mateřská 
centra, jsem nastavila jednodušší pravidla pro jejich 
fungování bez zbytečné byrokratické zátěže, tak aby 
Krajský úřad Jihočeského kraje byl pomocnou rukou 
nikoliv úředním „drábem“. 

Jaké problémy v  sociální oblasti v  Jihočeském 
kraji řešíte a co je na Vaší práci nejtěžší?
Mám na starosti, kromě 16ti krajských organizací, 
které poskytují služby seniorům a osobám se zdra-
votním postižením, také celkovou koncepci sociální 
oblasti. Jak to bude v Jihočeském kraji vypadat např. 
kolik zde budeme mít domovů pro seniory a pro 
osoby se zdravotním postižením, jak se postaráme  
o děti, které nemohou být v rodině, protože je rodiče 
nechtějí nebo o rodinu přišly. Nejtěžší je, a také mě 
to nejvíce mrzí, když se setkávám se smutnými osudy 
lidí, kteří obtížně nalézají pomoc a přitom by stači-
lo, aby se tomu kompetentní osoby pečlivě věnovaly. 
Když se mi pak podaří v takové situaci pomoct, tak 

je to pro mě největší odměna. A také je pro mě ně-
kdy nepochopitelné, když některým osobám, které 
pracují v sociálních službách musím vysvětlovat, že 
péče o klienta je prioritou. Nedávno jsem vysvětlo-
vala kuchaři v domově pro seniory, že nevidím jedi-
ný důvod, proč by měl snídani seniorům připravovat 
den dopředu – doma si ji určitě dělá také každé ráno 
čerstvou. Naštěstí jsou to výjimečné případy.

Co jste se rozhodla dělat jinak než Vaši před-
chůdci?
Rozhodla jsem se jiným způsobem řídit krajské organi-
zace v sociální oblasti – ředitelky a ředitelé na mě mají 
telefon a ve vážných situacích mi mohou kdykoliv zavo-
lat včetně víkendu. V době covidové pandemie se mi 
to velmi osvědčilo. Společně s panem náměstkem To-

mášem Hajduškem se nám podařilo změnit systém fi-
nancování těchto organizací, který vede k přesnějšímu 
sestavení jejich rozpočtů. Také jiným způsobem plá-
nuji poskytování sociálních služeb v  Jihočeském kra-
ji – jsem přesvědčena, že ve funkci náměstkyně mám 
být „sociálním vizionářem“ a kolegyně a kolegové na 
úřadě mi mají pomoct k naplnění těchto vizí – mají být 
takovým servisním týmem pro všechny, kteří v sociální 
oblasti působí. A mám radost, že se mi naplňovat vize 
s pomocí skvělého týmu zatím daří 😉.

Vyjma funkce náměstkyně jste také dobrovolnou 
sociální pracovnicí spolku Bílý kruh bezpečí, kte-
rý mimo jiné pomáhá obětem domácího násilí. Do-
nedávna bylo toto téma ve společnosti tabu. Jak 
se změnil přístup k  tomu tématu? Přestávají se 
oběti bát o tom mluvit?
Naštěstí je přístup k  tomuto tématu ve společnos-
ti otevřenější. Domácí násilí se vyskytovalo ve spo-
lečnosti vždy, akorát se bagatelizovalo. Za poslední 
dva roky, tedy v době covidové pandemie, jsme za-
znamenali nárůst klientek a klientů, přičemž někteří  
k nám docházejí opakovaně. Zavřete-li oběť s agre-
sorem doma, tak je přeci jasné, že útoky budou čas-
tější a mnohdy i brutálnější. Pokud k nám oběť přijde, 
tak už o své těžké situaci mluví. Nejčastěji k nám při-
cházejí ženy, které jsou terčem agresivního chování  
a rozhodnou se situaci řešit právě kvůli svým dětem. 
Nechtějí, aby jejich děti vyrůstaly v  patologickém 
prostředí, nebo nechtějí, aby i ony byly oběťmi agre-
sora, většinou otce nebo otčíma.

Mezi Vaše záliby patří windsurfing a cyklistika. 
Jaké jsou Vaše oblíbené lokality Jihočeského kra-
je, kde se můžete těmto koníčkům věnovat?
Na windsurfing bych určitě doporučila Lipenskou pře-
hradu, konkrétně Windy Point nebo rybník Dehtář, ale 
to musí pořádně foukat. Na kole se ráda projedu po 
Třeboňsku.

„V sociální oblasti jsem nastavila jednodušší pravidla,  
  aby byl úřad pomocnou rukou, nikoliv úředním „drábem“...
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Vrbenské rybníky a jejich kompletní revitalizace. Z rybníku Domin a Bažina bylo vyvezeno 
přes 126 tisíců tun bahna, obnoveno 21 ostrovů, vybudována byla 4 nová stanoviště pro ptáky 
a vyhloubeny 3 mělké tůňky pro obojživelníky. Celkem 109 milionů korun, které si tato akce 
vyžádala, bylo hrazeno z evropských dotací. Vrbenské rybníky se tak pro Jihočechy stávají 
ideálním místem pro víkendový výlet.

„V následujících letech chceme v podobných projektech určitě pokračovat. V plánu máme re-
kultivaci Vávrovských rybníků, kde jsme nyní ve fázi projektových příprav,“ nastínil další postup kraje první náměs-
tek hejtmana František Talíř. 

Jak na jihočeském venkově udr-
žet mladé lidi? Za lepším výděl-
kem utíkají mladí lidé do měst a do 
rodné vesnice se vracejí jen těžko, 
protože tam nemají vlastní zázemí. 
K  již schváleným dotačním titulům 
se vedení Jihočeského kraje proto 

rozhodlo přidat ještě jeden, a to právě na podporu vý-
stavby obecních bytů. Celkem osm milionů korun pu-
tovalo z krajské pokladny k obcím o velikosti do deseti 
tisíc obyvatel. Tento příspěvek je určen na to, aby si 
obce mohly zhotovit projektové dokumentace, a tím 
měly možnosti udržet si mladé lidi na svém území.
„Účelem tohoto programu bude poskytnout finanční 
prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstav-
bě. Obce pak budou moci nabídnout samostatné byd-
lení pro své obyvatele v obecních bytech. Tím přispějí 
k zamezení nebo zmírnění migrace obyvatel do větších 
měst,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Hroch. 

15. 
BŘEZNA

2021

18. 
BŘEZNA

2021

18. 
BŘEZNA

2021

První náměstek hejtmana František Talíř na prohlídce Vrbenských rybníků

Výstavba domů na jihočeském venkově

Vrbenské rybníky v Českých Budějovicích

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje má no-
vou ředitelku. Rada Jihočeského kraje jmenovala do 
funkce ředitelky Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje Andreu Jankovcovou. 

„Jsme rádi, že v čele Správy a údržby silnic Jihočeské-
ho kraje bude stát žena. Je to manažerka s dlouhole-

tými zkušenostmi v oboru. V minulosti už dokonce pro naši SÚSku praco-
vala. Působila také v řadě významných dopravních stavebních firem. Na 
spolupráci s paní ředitelkou se velice těším a věřím, že svými zkušenostmi 
a znalostmi oboru přispěje ke zdokonalení pro nás tak významné společ-
nosti, jako je SÚS JčK,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Anto-
nín Krák s tím, že Jankovcová nastoupí k prvnímu květnu 2021. Jankovco-
vá vystudovala ČVUT Praha, obor Pozemní stavby / Technologie POS. Je 
držitelkou osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a členem Unie 
mostařů ČR. Do pozice ředitelky SÚS JčK přichází z pražské společnosti 
Doprastav, a.s., kde zastávala pozici manažerky jakosti závodu a stavby.

Ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 
Andrea Jankovcová
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Za celoživotní práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zvyšování osvěty  
o dopravě u dětí ocenil bývalou pedagožku Jarušku Lattnerovou náměstek jihočeského 
hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Stalo se tak v rámci Semináře BESIP pro pedagogy 
Jihočeského kraje. Ten se, vzhledem k současné koronavirové pandemii, uskutečnil popr-
vé on-line. 

„Paní učitelce Lattnerové bych chtěl jménem Jihočeského kraje velice poděkovat. A zároveň jsem 
velice rád, že se na jejím ocenění shodli všichni zúčastnění, kteří se na přípravách letošního semináře BESIPu podíle-
li. Právě díky ní a její důsledné 
výchově si řada žáků odnes-
la do života správné návyky 
pro řízení motorových vozidel  
v dospělosti,“  zdůraznil ná-
městek hejtmana pro dopravu 
Antonín Krák.

Seminář BESIP pro pedagogy 
Jihočeského kraje a organizá-
tory dopravních soutěží, na 
jehož pořádání se pravidelně 
podílí krajský odbor dopravy 
a silničního hospodářství, se 
letos konal již po šestnácté.

30. 
BŘEZNA

2021

Náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák - online seminář  
BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje

Oceněná pedagožka Jaruška Lattnerová 
na archivním snímku z roku 2011

SÚS - závod České Budějovice

SÚS - závod Český Krumlov

SÚS - závod Jindřichův Hradec

SÚS - závod Strakonice

SÚS - závod Prachatice

SÚS - závod Tábor

SÚS - závod Písek

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
JIKORD s.r.o.

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Zřizované organizace Jihočeského kraje:  
DOPRAVA
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Rozhovor s Františkem Talířem,
prvním náměstkem hejtmana zodpovědným za životní prostředí, zemědělství, cestovní 
ruch a regionální rozvoj. 

S jakými pocity jste do své funkce nastupoval  
a na co jste se těšil nejvíc?
Na to, že prostřednictvím politiky budu moct lidem 
v našem Jihočeském kraji konkrétně pomáhat. Svůj 
mandát vnímám především jako nástroj služby dru-
hým a aby nezůstalo jen u slov, snažím se každý den 
využít na maximum. Ať už jde o jednání v mé kan-
celáři, kde mají všichni otevřeno, nebo při pravidel-
ných cestách do měst a obcí našeho regionu.

Jaké jsou Vaše konkrétní cíle a co byste případně 
rád ve svém resortu změnil? 
Řeknu jednu prioritu za každou z oblastí, které mám 
na starosti. Za regionální rozvoj jde o podporu do-
stupného bydlení, za cestovní ruch o restart po pan-
demii a za životní prostředí o zelenější jižní Čechy, 
což je plán, pod který spadá spousta dílčích projek-
tů: péče o chráněná území, mezi která jsme nově za-
řadili také Klokočínské louky, Nahořanské tůně nebo 
rybník Velké Chrastí, dále pak rekultivace rybníků, 
obnova alejí, zprůchodňování řek pro ryby nebo 
péče o lesy. Všechno má ale jeden společný jme-
novatel, a tím je spolupráce jako můj politický styl. 
Když totiž dobře spolupracujeme nejen jako koalice, 
ale i s dalšími institucemi, dokážeme toho pro oby-
vatele Jihočeského kraje a pro naši přírodu udělat 
mnohem víc. Za všechny mohu jmenovat například 
spolupráci s Jihočeskou univerzitou, Národním par-
kem Šumava nebo s Pamětí národa.

Kdy a jak jste během roku 2021 překonal sám 
sebe?

Nabídl jsem se začátkem loňského roku během epide-
mie covidu jako dobrovolník do Domova pro seniory 
Máj v Českých Budějovicích. Protože byla tou dobou 
s covidem nemocna většina personálu, pomáhal jsem 
tam pečovat o klienty na několika nočních směnách. 
Šlo pro mě o zcela novou zkušenost, která nebyla jed-
noduchá, ale nesmírně cenná. O to více si nyní vážím 
všech lidí, kteří ve zdravotnictví nebo v sociálních 
službách slouží druhým. Ze srdce jim za to děkuji.

Co se vám ne/podařilo v soukromém životě?
Rád pracuji u nás v Zubčicích na zahradě a rád štípám 
dřevo, ale v minulém roce jsem našel další novou zá-
libu - pořídil jsem si do své kanceláře citroník a vy-
pěstoval své dva první citrony. Může to vypadat jako 
drobnost, ale právě z těchto drobností se život skládá.

Je něco, na co Vám kvůli práci pro Jihočechy ne-
zbývá čas?
Mám sen dojít pěšky z jižních Čech do Santiaga de 
Compostela. Čas pro tak dlouhou pouť samozřejmě 
během práce v pozici vicehejtmana nemám. Na-
padlo mne ale jít postupně. V létě jsem tak společně  
s přáteli za týden ušel 200 km z Vlašimi do Frymbur-
ku a příští rok tam zase navážeme směrem na Pasov 
a dál. Do cíle mi chybí už jen nějakých 2 900 km.

Jak zní nejčastější výtka Vašeho partnera/dětí 
směrem k Vám?
Protože jsem zatím stále ještě svobodný, výtky ne-
jsou. Mohu ale říct, že v celé širší rodině mám pro 
svou práci obrovskou podporu a jsem za ni opravdu 
vděčný.

Mohl byste stručně popsat alespoň pár projektů 
Jihočeského kraje zabývající se udržitelným roz-
vojem?
Velmi rád. V první řadě jde o energetické úspory  
v provozu našich budov, především škol a sociálních 
zařízení. Tím uspoříme peníze v rozpočtu a zároveň 
snížíme naši uhlíkovou stopu. Dále pracujeme na 
přípravě ZEVO (Zařízení pro energetické využití od-
padu) v Českých Budějovicích, díky kterému bude 
moct přejít tamní teplárna z uhlí na jiné zdroje tep-
la. Díky spolupráci s univerzitou také připravujeme 
pilotní projekty na zelené střechy, dále jsme nově 
vytvořili program na výsadbu zeleně na venkově, 
administrujeme kotlíkové dotace a dotace na obno-
vy lesů, podepsali jsme memorandum o spolupráci 
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na odstraňování bariér pro ryby na Lužnici a krajský-
mi dotacemi podporujeme projekty na retenci vody  
v krajině. Cílem všech těchto opatření je zodpověd-
nost vůči lidem, přírodě a naší budoucnosti.

Jaké nástroje v současné době využívá nebo plá-
nuje Jihočeských kraj pro rozvoj venkovských 
regionů trpících odlivem obyvatel?
Sám pocházím z malé vesnice, takže vím, jaké sta-
rosti život na venkově přináší. Rovněž se snažím 
navštěvovat všechny části našeho regionu a zjišťo-
vat,  co obce nejvíce trápí. Finančně proto podpo-
rujeme udržení prodejen na venkově, projektovou 
dokumentaci pro stavbu obecních bytů, zajišťujeme 
regionální dopravu a přes Krajský investiční fond 

pomáháme obcím investovat do konkrétních projek-
tů, jako jsou školy, sokolovny nebo zdravotnická za-
řízení. V rámci cestovního ruchu jsme v tomto roce 
zahájili společný česko-rakouský projekt zaměřený 
na propagaci méně známých vesnických památek, 
jako jsou mlýny, fary nebo například křížová cesta  
v Římově či obnovená tvrz v Tiché u Kaplice.

Jihočeská centrála cestovního ruchu, která je pří-
spěvkovou organizací Jihočeského kraje realizo-
vala dvě kampaně na podporu cestovního ruchu  
v jižních Čechách, a to konkrétně „Léto v jižních 
Čechách“ a „Létem to na jihu Čech nekončí“. Jak 
byste tyto dvě kampaně zhodnotil?
V oblasti cestovního ruchu je absolutní prioritou po-
moci živnostníkům, podnikatelům i institucím, které 
v tomto odvětví pracují. Přežít pandemii s co nejniž-
šími ztrátami a znovu se nastartovat. Nesmíme ne-
chat na holičkách lidi, kteří v cestovním ruchu pracují  
a díky kterým může Jihočeský kraj profitovat ze své-
ho kulturního a přírodního bohatství. Proto jsme při-
šli i s těmito cílenými kampaněmi, jejichž záměrem 
bylo protáhnout hlavní turistickou sezonu a pomoci 
tak alespoň částečně sanovat výpadky příjmů z jara. 
Těší mě, že se nám podařilo od začátku července do 
konce září přivést do jižních Čech rekordních 820 
tisíc návštěvníků, kteří zde strávili 2,5 milionu nocí. 
Jsem přesvědčený o tom, že zvýšení počtu turistů  
v regionu a prodloužení sezóny podle našich dat po-
máhá lidem pracujícím v cestovním ruchu více než 
plošné dotace.

V roce 2021 byla schválena nová Koncepce ces-
tovního ruchu Jihočeského kraje 2021–2030. 
Jaké jsou její hlavní cíle a kam se chce Jihočeský 
kraj v této oblasti posunout?

Má vize je rovnoměrně rozvrstvit návštěvníky v rámci 
celého Jihočeského kraje a zároveň jim dát takovou 
nabídku, aby zde zůstali déle. Uvedu příklad: Když 
přijede turista do Českého Krumlova, proběhne jej 
za dvě hodiny a pak pokračuje dál, nemá to pro 
město a jeho obyvatele žádný pozitivní efekt. Když 
v něm ale zůstane tři noci a podívá se kromě Krum-
lova třeba také do Zlaté Koruny a Vyššího Brodu, je 
to ekonomicky velmi přínosné. Na naše nejznámější 
památky tedy musí navazovat nabídka stejně krás-
ných, ale dosud méně známých míst a aktivit. Toto 
je směr, kterým chci jít i nadále a jako nástroj na-
plňování této vize nám slouží právě nová Koncepce 
cestovního ruchu.

Z evropských fondů – Operačního programu  
Životního prostředí kraj získal dotaci 109 milionů 
korun na obnovu Vrbenských rybníků. Hodnotíte 
tuto revitalizaci jako úspěšnou?

S oblibou říkám, že Vrbenské rybníky jsou taková 
společná domácnost nás lidí a všech vzácných 
druhů ptáků a zvířat, která v této lokalitě žijí. Je-
jich rekultivace je modelový příklad, jak mohou 
projekty fungovat. Z krajské kasy bychom na to ni-
kdy neměli. Díky EU ale máme možnost provádět 
takto nákladné akce. A tyto možnosti musíme pro 
Jihočeský kraj využít maximálně. Já osobně tam 
rád chodívám běhat a rád vidím, že tam lidé chodí 
na procházky, pozorují ptáky nebo třeba sportují.  
A spokojenost s čistou vodou je evidentně i na stra-
ně přírody - například populace racků se nám v lo-
kalitě velmi rozrostla.

Spolupodílel jste se na překladech historických 
pramenů pro osudy příhraničních oblastí Čes-
koslovenska ve 20. století. Utkvěl Vám některý  
z těchto osudů v paměti výrazněji?

Každý lidský příběh, zvláště z těchto pohnutých 
dob, je mimořádně silný. Pro mě osobně je ale nej-
důležitější ten, který prožila jako dítě má babička 
Božena. Z rodinného statku nedaleko Vyššího Bro-
du museli za války prchnout před nacisty. V roce 
1945 se vrátili zpět, o pár let později je ale znovu 
vyhnali komunisté, kteří jim statek rovnou ukradli 
a zabavili. Přesto babička nikdy nezahořkla a jako 
malému mi často říkala: “Dávej lidi dohromady.”  
O to se snažím i nyní jako politik, a právě proto mi 
leží na srdci spolupráce s našimi sousedy z Rakous-
ka a z Bavorska. 

„Díky spolupráci s univerzitou  
  připravujeme projekty na zelené střechy...“
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14. 
DUBNA

2021

Duben 2021
Mezinárodní vztahy a zahraniční spolupráce – to je další gesce, za kterou je zodpovědný 
hejtman kraje. A k tomu patří i jednání a setkávání s velvyslanci. 

Vůbec první takové jednání ve funkci hejtmana absolvoval Martin Kuba s velvyslancem 
Francie v  ČR J. E. Alexisem Dutertrem. Tématem bylo předsednictví obou zemí v  Radě 
Evropské unie v roce 2022, kdy právě Francii bude střídat Česká republika. Oba účastníci 
jednání se shodli na tom, že energetický mix a energetická soběstačnost jsou oblasti, ve 

kterých by na sebe předsednictví mohla navazovat a kde nacházíme společnou řeč a podporu. Stejně tak 
v oblasti vzdělávání mládeže formou výměnných pobytů v zahraničí či odborné a studijní stáže pro nadané  
a talentované studenty.

Jak čelí tradiční turistické destinace nové realitě? Jakou roli hraje v obnově cestovního 
ruchu destinační management? A vyplatí se vůbec v téhle době investovat do cestovního 
ruchu a plánovat eventy? Na tuto i řadu dalších otázek hledal odpovědi pátý ročník Travel-
conu, odborné konference zaměřené na turismus, pořádané Jihočeskou centrálou ces-
tovního ruchu. Z tradičního prostředí českobudějovického výstaviště byl přesunut do on-line 
prostředí a veškerý program byl streamován. Více než šesti stům účastníkům se představilo 

padesát odborníků z oblasti cestovního ruchu. Součástí konference bylo i vyhlášení Velké ceny cestovního ruchu 
a debata s autory vítězných projektů, kteří představili příklady dobré praxe. „Jsem moc rád, že vás všechny mohu 
alespoň virtuálně přivítat na naší jihočeské půdě během konference Travelcon. Cestovní ruch prožívá velmi složité 
období. Všichni musíme být velmi kreativní, abychom ho zase vzkřísili a postavili na nohy. V jižních Čechách jsme 
měli v loňském roce vouchery na ubytování, letos chystáme vouchery na atraktivity. Zkrátka, je potřeba dávat hlavy 
dohromady. Proto jsem rád, že Travelcon probíhá, že můžeme dát ty hlavy dohromady alespoň takto online a moc 
se těším, až se někdy potkáme osobně,“ pozdravil účastníky Travelconu náměstek hejtmana pro cestovní ruch 
František Talíř. 

Konference Travelcon a tým Jihočeské centrály cestovního ruchu

15.a16. 
DUBNA

2021
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V průběhu měsíce dubna pomá-
hal kraj spolu s jihočeskými hasiči  
s distribucí ochranných prostřed-
ků do 288 jihočeských mateř-
ských i základních škol a vícele-
tých gymnázií. Celkem 763 200 

kusů roušek bylo určeno jako záloha pro případ, že žáci 
nebudou mít vlastní. Zaměstnanci úřadu i nadále pomá-
hali Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje, kde 
byli dlouhodobě k dispozici na tzv. trasování rizikových 
kontaktů, sloužili také na bezplatné informační lince 
800 100 450 formou ranních a odpoledních směn, kde 
stále pomáhali s registrací na očkování proti koronaviru. 
Krajští úředníci a kolegové z krajem zřizovaných kultur-
ních organizací tzv. „zřizovaček“ byli také významnou 
posilou  jihočeských OČKOcenter ve všech okresech.

Na 10 let byla vyřešena starost se zajištěním dopravní obslužnosti v jižních Čechách  
a Jihočeši tak mají zajištěnou cestu do práce, do škol, za zábavou i ke svým blízkým. Od 
června 2022 je budou v sedmi okresech vozit celkem tři autobusové společnosti. Na Česko-
budějovicku to bude společnost GW BUS, na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Písecku, 
Prachaticku a Strakonicku ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a na Táborsku BusLine. Díky 
precizně připravenému výběrovému řízení se navíc podařilo vysoutěžit tuto zakázku tak, že na 
ní oproti předpokladům kraj ušetří téměř miliardu korun. 

„Jihočeský kraj jako první kraj v republice nesoutěžil pouze nabídkovou cenu za kilometry, ale zároveň také nejlepší 
dopravní řešení na základě jednotných požadavků a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Každý účast-
ník tak předložil v nabídce své vlastní nejlepší dopravní řešení, které se projevilo v hodnocení formou nabídkové 
ceny,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Tomáš Hajdušek.

DUBEN 
2021

Zaměstnanci vykládali ochranné pomůcky pro školy v centrálním skladu JčK 
na letišti v Plané

Ochranné pomůcky pro školy přivezli do centrálního skladu JčK na letišti v Plané hasiči

Hejtman Martin Kuba při podpisu smluv s dopravci

15. 
DUBNA

2021
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Nová stavba Jihočeské vědecké knihovny. „Jsem velice rád, že tady dnes mohu stát před 
novou budovou Jihočeské vědecké knihovny. Málokomu se podaří být u poklepání základní-
ho kamene a zároveň i u hotového díla, které se Jihočeskému kraji podařilo vybudovat,“ řekl 
při otevření náměstek hejtmana 
pro kulturu Pavel Hroch a popřál 
knihovně, aby si do její krásné bu-

dovy našlo cestu co nejvíce čtenářů z řad studentů  
i ostatní veřejnosti z celých jižních Čech. 

Studijní část Jihočeské vědecké knihovny na Lidické 
třídě se tak otevřela pro čtenáře. Knihy, které byly dří-
ve před čtenáři ukryté ve skladu, jsou nyní čtenářům 
k dispozici volně na regálech. Na ploše cca 2000 m2 
je k zapůjčení více jak 100 tisíc knih převážně naučné 
literatury. 

„Přístavba nového objektu trvala rok a půl a vyžádala 
si náklady 168 milionů korun. Zhruba 63 miliony hradil 
Jihočeský kraj a zbytek 105 miliónů pokryla evropská 
dotace. Skloubit stavbu a provoz knihovny nebylo vždy 
úplně jednoduché. Po celou dobu stavby jsme se ale 
snažili, aby stavební omezení pocítili čtenáři, co nejmé-
ně,“ dodal k tomu ředitel knihovny Ivo Kareš. 

Nová přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Jihočeská vědecká knihovna v novém

Rozhovor s Pavlem Hrochem,
náměstkem hejtmana pro oblast kultury  
a řízení zřizovaných organizací v rámci 
resortu, jihočeský venkov, krajské dotace 
včetně Programu obnovy kraje (POV).

V  rámci Vaší působnosti máte na starosti POV. 
Jak se v  průběhu let obce k  tomuto programu 
staví? Vidíte v  rámci tohoto programu nějaký 
trend? Jedná se spíše o narůstající zájem o tento 
program?
Program obnovy venkova je mnoho let Jihočeským 
krajem podporován a menší obce do 2000 obyva-
tel ho stále více využívají na svoje rozvojové projek-
ty v  oblasti základní infrastruktury, sociální oblasti 
nebo oprav nemovitostí v majetku obcí. Podle podá-

Hejtman Martin Kuba a náměstek Pavel Hroch při slavnostním otevření Jiho-
české vědecké knihovny

23. 
DUBNA

2021



[ 27 ]

NÁŠ JIHOČESKÝ ROK 2021

vaných projektů se žadatelé zaměřují na obnovu vo-
dovodů či kanalizací, ale i opravy menšího charak-
teru na místních komunikacích. Stranou nezůstává 
ani veřejný prostor, školy či školky. Zájem ze strany 
obcí o tento program je veliký. A je patrné z převisu 
požadovaných podpor. Jihočeský kraj v  roce 2021 
měl alokaci dokonce ve výši 100 miliónů korun a na 
rok 2022 je tato alokace ve výši 90 miliónů korun.

Který projekt z  POV byste vyzdvihl, který Vás 
nejvíce zaujal?
To je vskutku těžká otázka, protože za ty roky jsme 
pro naše jihočeské obce v  rámci programu obno-
vy venkova učinili opravdu mnoho. Jestli ale mám 
vybrat projekt, který mi utkvěl v paměti, tak je to vy-
budování místa pro pasivní odpočinek na návsi ve 
Svaté Maří na Prachaticku. Obec tento projekt před-
stavila v rámci soutěže Pět let s Programem obnovy 
venkova Jihočeského kraje a následně s ním i zvítězi-
la. Za což získala odměnu 150 tisíc korun. Soutěž Pět 
let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje 
nahradila soutěž Vesnice roku Jihočeského kraje, 
kterou se vyhlašovatelé rozhodli kvůli přetrvávají-
címu výskytu koronaviru na území České republiky 

v  roce 2021 nevyhlásit. Zúčastnit se jí mohly obce 
do 2 000 obyvatel, které v období 2016 až 2020 
získaly dotaci z Programu obnovy venkova Jihočes-
kého kraje, do kterého kraj každoročně vyčleňuje ze 
svého rozpočtu částku zhruba 100 milionů korun. 
Cílem soutěže je ukázat, jak byly tyto finanční pro-
středky využity. Prvenství si Svatá Máří zajistila tím, 
že na místě zchátralého bývalého hostince vybudo-
vala místo pro pasivní odpočinek místních i turis-
tů. Obec ještě navíc investovala i do rekonstrukce 
sklepních prostor, které se pod původní budovou 
hostince zachovaly. Nový altán se velmi rychle stal 
pro zdejší občany místem častého setkávání a pose-
zení. Ve sklepě je navíc o vánočních svátcích insta-
lován betlém. Ocenění a poděkování patří nicméně 
všem 57 obcím, které se do této soutěže přihlásily.

Jaký dopad má pandemie koronaviru na kulturu 
v Jihočeském kraji?
Kultura je nedílnou součástí našeho života, ale pan-
demie nám po dobu uplynulého roku, ale i roku pře-
dešlého nedovolila v plné míře navštěvovat všech-
ny připravené akce. Z  toho důvodu registrujeme 
pokles návštěvnosti v  našich zařízeních, které se 
snažili uskutečnit i některé virtuální prohlídky vý-
stav nebo představení. Jihočeská filharmonie nato-
čila kolekci DVD koncertů s názvem „Pozitivní rok“.  
Alšovka uspořádala několik let připravovanou uni-

kátní výstavu „Malevič a ruská avangarda“, která se 
těšila obrovskému zájmu, což dokazuje více než 22 
tisíc návštěvníků. 

Jedním z  velkých projektů v  oblasti kultury je 
projekt Archeoskanzen Trocnov. V  jaké fázi je 
jeho realizace a kdy se návštěvníci mohou těšit 
na první návštěvu?
Výběr dodavatele stavby nového Archeoskanzenu 
Trocnov v areálu Památníku Jana Žižky z  Trocnova 
schválila Rada Jihočeského kraje v dubnu 2020. 
Smlouva o dílo byla se společností S-B s.r.o. ze 
Sedlčan podepsána v areálu památníku v  květ-
nu. Náročná stavba s velkým podílem ruční práce  
a s uplatňováním dobových technologií, přede-
vším opracováním dřeva a tvorbou střech, je roz-
dělena na 3 etapy. Dokončena měla být původně 
v roce 2024, ale podle toho, jak práce pokračují 
se může stát, že stavbu předáme veřejnosti o něja-
kého půl roku dříve. Počítáme při tom s celkovými 
náklady 47 milionů korun. Archeoskanzen mode-
luje část zástavby středověké vesnice a prezentuje 
vzhled staveb a život v období konce 14. a začát-
ku 15. století. Záměrem je představit nejenom Ji-

hočechům, ale všem tuzemským a zahraničním 
návštěvníkům, základní typologický a sociální rejs-
třík vesnických staveb z období středověku. Jedná 
se z velké části o edukační areál, který bude sloužit  
k představení života v dané době se všemi předmě-
ty denní potřeby a způsoby hospodaření. Bude pro-
to využíván pro doplnění výuky historie a vzdělávací 
akce pro školy i pro širokou veřejnost. Po dokončení 
by mohl do trocnovského areálu přilákat 50 000 až 
70 000 návštěvníků ročně. V současné době jsou 
práce zhruba v polovině. Pracuje se na dokončení 
zemanského dvorce, jehož středobod tvoří dům 
Jana Žižky. Potom přijde na řadu selská část. Na fi-
nální podobu archeoskanzenu se mohou zatím zá-
jemci podívat v tamním muzeu, kde je vystaven jeho 
model. Areál památníku Jana Žižky z Trocnova spra-
vuje Jihočeské muzeum, naše krajská zřizovačka.

V  roce 2021 byla dokončena modernizace Jiho-
české vědecké knihovny. Kolik modernizace stá-
la a co nového nabízí svým návštěvníkům?
Modernizace Jihočeské vědecké knihovny, další 
z našich kulturních zřizovaček, odstartovala v dubnu 
2019 a byla ukončena v lednu roku 2021. Na realiza-
ci projektu v celkové výši 168 milionů korun přispěl 
kraj 63 miliony, zbylých 105 miliónů pokryla evropská 
dotace. Do rekonstrukce a přístavby jsme se pustili 
proto, že dosavadní knihovna nenabízela dostatek 

„Mým cílem je, abychom v našich zřizovačkách navázali na 
období před koronavirem a mohli zase připravovat výstavy, 
koncerty a další akce pro Jihočechy...“
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prostoru pro volný výběr literatury. Naším cílem bylo 
pustit čtenáře mezi regály, kde si budou moct sami 
vybrat požadované tituly tak, jak je to běžné ve všech 
moderních knihovnách. Navíc tím už nejsou odkázáni 
pouze na výběr přes elektronický katalog. Konkrétně 
tu nyní na ně čeká na ploše zhruba 2 000 metrů čtve-
rečních k zapůjčení více než 100 tisíc knih. Jedná se 
přitom převážně o naučnou literaturu.

Kromě funkce náměstka jste zároveň i staros-
tou obce Kovářov. Jak byste tyto dvě funkce  
porovnal?
Starostou naší obce Kovářov jsem již od roku 2002. 
A na kraji zastávám post náměstka hejtmana pro 
kulturu, problematiku venkova či zřizované organi-
zace v rámci mé gesce od voleb v roce 2016. Mu-
sím uznat, že starostování bylo skvělou průpravou, 
kterou na postu náměstka od svého nástupu na kraj 
pravidelně zužitkovávám. A ano, skloubit obě tyto 
funkce tak, abych byl dobrým starostou i náměst-
kem, je někdy náročné. Práce starosty a náměstka 
mne nejen baví, ale především naplňuje a troufám 
si říct, že ji dělám srdcem. Jsem moc rád, že pra-
videlně dostávám důvěru, jak od Kovářovanů, tak  
i Jihočechů. A chci jim všem za to velmi poděkovat. 

S  jakými pocity jste do své funkce nastupoval  
a na co jste se těšil nejvíc?
Vzhledem k  tomu, že jsem zastával již delší čas 
funkci starosty obce tak jsem věděl, že to nebude 
nic jednoduchého a přistupoval jsem k  této funk-
ci s  plnou zodpovědností. Chtěl jsem a chci dále 
zúročovat nabyté zkušenosti s  komunální politiky 
ve prospěch regionu a byla to pro mě velká výzva. 
Potvrdilo se, že je to funkce plná zodpovědnosti  
a důležitých rozhodnutí mající dopad na celý region 
ve všech oblastech života. Rád pracuji s lidmi, a tak 
mě toto období hodně obohatilo o poznání kolegů  
i kolegyň jak z profesního, tak i odborného prostředí. 

Jaké jsou Vaše konkrétní cíle a co byste případně 
rád ve svém resortu změnil?
Za poslední dva pandemické roky jsme díky vlád-
ním nařízením všichni museli opustit jednu z nejob-
líbenějších oblastí našeho života, a to kulturu. Proto 
mým cílem je, abychom mohli v našich zřizovačkách 
navázat na období let před koronavirem, a aby kole-
gyně a kolegové konečně mohli znovu připravovat 
výstavy, koncerty, divadelní představení odborné 
semináře a další akce pro Jihočechy i turisty z ostat-
ních krajů a zahraničí. Protože naše jižní Čechy jsou 
nejkrásnější kout České republiky.

Kdy a jak jste během roku 2021 překonal sám 
sebe?
Roky přibývají a tím přichází období i některých ne-
mocí menšího charakteru. Všiml jsem si, že mě léka-
ři dost často upozorňovali na skutečnost, že by mi 
místo léků nejvíc pomohlo snížení celkové hmotnos-
ti. Ne že bych za to vzal nějak razantně, ale považuji 
to za velký počin roku 2021.

Co se vám ne/podařilo v soukromém životě?
Je toho mnoho, co se mi nepodařilo, ale myslím si, 
že mám stále dostatek času věci napravit.

Je něco, na co Vám kvůli práci pro Jihočechy ne-
zbývá čas?
Náročnost práce je veliká, ale díky dobré organizaci 
a pochopení mého okolí si najdu čas i na své koníč-
ky jako je rybaření nebo návštěva sportovních utká-
ní. Sport byla a je moje vášeň od mala. V současné 
době je spíše pasivní záležitostí.

Jak zní nejčastější výtka Vašeho partnera / dětí 
směrem k Vám?
Kam zase jedeš.

Soutěž Vesnice ERDV 2020 
zná svého vítěze. Evropský re-
gion Dunaj-Vltava (ERDV) uspo-
řádal pod vedením předseda-
jícího Jihočeského kraje druhý 
ročník soutěže „Vesnice ERDV 

2020“. Vzhledem k pandemii se konala online  
a přenášela se ze studia v Českých Budějovicích na web  
a sociální sítě. Osobně se v krátkých rozhovorech rov-
něž představili starostka a starostové nominovaných 
obcí. V rámci soutěže se představují zajímavé obce 
z území ERDV úspěšné příklady z praxe v oblasti cel-
kového rozvoje obcí a oživení center, v oblasti spo-
lečenského života a mezigeneračního soužití, nebo  
v oblasti zajištění kvalitního života a bezpečnosti pro 
obyvatele. Soutěž byla reakcí na situaci v menších ob-
cích, které čelí současným problémům, jako je např. 
odliv obyvatel a stárnutí občanů.

27. 
DUBNA

2021

Náměstek hejtmana Pavel Hroch ve studiu při vyhlašení soutěže Vesnice 
ERDV 2020
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„Každý partnerský region nominoval do soutěže jednu 
obec do tří tisíc obyvatel. Hodnotila se originalita, míra 
zapojení občanů, udržitelný rozvoj a využití digitálních 
technologií a opatření ke zlepšení digitální infrastruktury. 
Vítězem se stala dolnorakouská obec Großschönau, kte-
rá se zaměřuje na životní prostředí, změnu klimatu, elekt-
romobilitu a udržitelnost. Za jižní Čechy soutěžily Borová 
Lada,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Hroch, který je zá-
roveň politickým zástupcem v ERDV za Jihočeský kraj.
Hornorakouská obec Kollerschlag získala čestné uzná-
ní za sportovní obec s inovativním start-upem a velmi 
pokročilou digitalizací (Topothékou).
Obec Třeštice z Kraje Vysočina získala ocenění jako malá 
obec s dlouhou tradicí, službami pro mladé lidi a dobrou 
spoluprací s podnikateli. Jihočeská Borová Lada byla oceněna za komplexní opatření k zamezení odchodu mladých 
lidí z oblasti nacházející se v národním parku.
Obci Pačejov z Plzeňského kraje bylo uděleno čestné uznání za pestrý společenský a sociální život s rozmanitými 
aktivitami a s nejstaršími automobilovými závody.
Obec Fuchsmühl z Horní Falce převzala ocenění za silný komunitní a asociační systém s tržnicí s hlavním zamě-
řením na ochranu životního prostředí.
Čestné uznání za pěstování chmele, aktivní spolkový život a digitalizaci dat pro oblastní správu putovalo do obce 
Kirchdorf v Dolní Bavorsku.
Tato aktivita byla součástí přeshraničního projektu a byla spolufinancována z Fondu malých projektů Rakousko 
– Česká republika.  

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích

Alšova jihočeská galerie

Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Muzeum Jindřichohradecka

Prachatické muzeum

Prácheňské muzeum v Písku

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Jihočeská filharmonie

Hvězdárna a planetárium Č. Budějovice
s pobočkou na Kleti

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Vyhlášení vítěze Vesnice roku ERDV 2020

Zřizované organizace Jihočeského kraje:  
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE
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Malevič-Rodčenko-Kandinskij 
a ruská avantgarda v  jižních Če-
chách. Slavnostní vernisáží odstar-
tovala v Alšově jihočeská galerii 
v  Hluboké nad Vltavou unikátní 
výstava ruského avantgardní-

ho umění celosvětového významu. Expozice s ná-
zvem „Malevič-Rodčenko-Kandinskij a ruská avant-
garda / ze sbírky muzea umění Jekatěrinburg“ tak 
zařadila krajem zřizovanou galerii do prestižního klu-
bu institucí, jako jsou Metropolitan Museum of Art  
v New Yorku, Guggenheim Museum v New Yor-
ku, Tate Gallery v Londýně či Stedelijk Museum  
v Amsterdamu. O výjimečnosti sbírky ruských avant-
gardistů svědčilo mimo jiné to, že pojistné smlouvy na 
obrazy byly uzavřeny na částky v řádech miliard ko-
run. Prvními návštěvníky, kteří měli možnost tyto obra-
zy ojedinělé sbírky zhlédnout, byli zdravotní sestřičky  
a lékaři z jihočeských nemocnic. 
„Chtěli jsme jim takto poděkovat za pracovní nasazení 
v době koronavirové pandemie. Navíc jsme se s gale-
rií dohodli, že po dobu konání výstavy na ni budou mít 
vstup zdarma sestřičky a lékaři z celé České republiky, 
kteří se prokážou, že jsou zaměstnanci nemocnic. Také 
to považuji za jistý způsob poděkování za jejich práci,“ 
uvedl na vernisáži hejtman Martin Kuba.
Podle náměstka hejtmana pro kulturu Pavla Hrocha 
měla výstava fenomenální úspěch, když ji za celou 
dobu, do 1. srpna včetně, tedy za tři měsíce, navští-
vilo přes 22 tisíc lidí. „Mimořádný zájem o výstavu za-
znamenala Alšovka i na Facebooku a Instagramu. Kon-
krétně v období od 14. dubna do 31. července oslovily 
její sociální sítě více než 7,5 milionu uživatelů,“ doplnil 
Hroch.

Aleš Seifert, ředitel AJG a Pavel Hroch, náměstek hejtmana na výstavě ruské avantgardy

Ikonické Malevičovo dílo Suprematismus, 1915.

Květen 2021
1. 

KVĚTNA

2021

Slavnostní vernisáž výstavy Malevič-Rodčenko-Kandinskij a ruská avantgarda 
v Alšově jihočeské galerii v Hluboké
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Přehled o hospodaření s  krajským rozpočtem 
přináší nová aplikace. „Zájemce o hospodaře-
ní kraje se bude pohybovat v daleko přehledněj-
ší aplikaci, než tomu bylo dosud. Veškeré výdaje 
uvidí rozepsané až do úrovně faktur a bude si tak 
moci udělat představu o tom, jak kraj hospodaří, 

co si objednává a za jaké služby nebo zboží platí,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana pro oblast financí Tomáš Hajdušek, podle něhož na vývoji 
zcela nové aplikace kraj spolupracoval s firmou, která už kraji dodá-
vá ekonomický systém. Díky tomu se snížila základní pořizovací cena 
na cca 66 tisíc korun s ročními udržovacími poplatky okolo 10 tisíc 
korun „Kvůli dosažení větší transparentnosti a komfortu pro veřejnost 
jsme se navíc rozhodli ještě 25 tisíc korun připlatit za rozšířenou ver-
zi,“  dodal Hajdušek s tím, že nová funkcionalita umožní rozkliknout 
výdaje až na jednotlivé faktury jednoduše přímo z dané oblasti.

Nový model výběrových řízení 
byl uplatňován již od začátku roku 
a lze jej charakterizovat jedno-
duše: za veřejné peníze chceme 
v  Jihočeským kraji dostávat také 
odpovídající kvalitu. Dodavatele 

dopravních staveb v jižních Čechách proto nebudeme 
vybírat jen podle ceny. Stejně důležitý je také termín 
pro dokončení nebo zprovoznění stavby, zkušenosti 
hlavního stavbyvedoucího či doba záruky. Nový model 
je nastaven tak, aby bylo možné stavby jednoduše de-
finovat, kontrolovat dodržení termínů a případně pak 

sankcionovat nesplnění. Na prvních deseti zakázkách, jejichž dodavatelé byli tímto způsobem vybráni, tak kraj 
ušetřil celkem 340 kalendářních dnů uzavírek a získal o tři roky delší záruční dobu u jedné z dopravních staveb. 

„Jako nové vedení kraje vnímáme, že mnohdy nesmyslně dlouhé uzavírky Jihočechy obtěžují. Chceme se tedy 
chovat stejně tak, jak by postupoval každý, kdo někdy rekonstruoval svůj byt. Taky je pro něj důležité, aby nežil 
půl roku v rozkopané koupelně a při výběru firmy zohledňuje, která firma je schopná stavbu udělat v rozumném 
čase,“ představil nový model hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

„Díky tomu, že nesoutěžíme dopravní stavby jen z hlediska nejnižší ceny, se podařilo zkrátit dobu výstavby mostu 
přes Lužnici a přes náhon v Plané nad Lužnicí o plných sedmdesát dní,“ uvedl pak konkrétní příklad náměstek pro 
oblast veřejných zakázek Pavel Klíma a dodal, že výběrová kritéria jsou vždy ušita na míru konkrétní zakázce. „Při 
každé soutěži individuálně posuzujeme, která z navržených kritérií se na danou veřejnou zakázku hodí. Především  
s ohledem na místní obyvatele a vlivu stavby na jejich kvalitu života. Jinak se budeme dívat na přeložku silnice v po-
lích, jejíž realizace nikoho významně neomezuje a nezáleží tedy zas tak na termínu dokončení, než na rekonstrukci 
významného mostu, jehož uzavření bude mít velký vliv na všechny, co v jeho okolí žijí,“ nastínil Klíma.  

Jihočeský kraj zajistí ve vytipovaných lokalitách výměnu oken a to včetně všech prací spoje-
ných s montáží. Jedná se o místa v okolí silnic II/154, II/141, II/139 a III/1404, kde jsou lidé vystavo-
váni velké hlukové zátěži. Nová plastová okna budou mít požadovanou neprůzvučnost a majite-
lům dotčených nemovitostí by měla být vyměněna do konce letošního roku. 

„Rada kraje schválila zahájení zadávacího řízení a jmenovala komisi na výběr dodavatele. Předpo-
klad je takový, že když vše půjde podle plánu, tak práce na výměně oken začnou v červenci a skončí 

v prosinci,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Kraj budou nová okna stát necelých 14 milionů korun.

„Lidé, kteří bydlí v těsné blízkosti frekventovaných silnic jsou obtěžováni neustálým hlukem, před kterým nelze 
nikam uniknout. Chápu, že je to obtěžující,“ připomněl Krák a dodal: „Okna měníme postupně. Budou plasto-
vá a minimálně pětikomorová. Letos je vyměníme u 36 domů v ulicích Táboritská, Svobody, Budovcova a Pa-
lackého náměstí podél silnice II/154 v Třeboni. V Prachaticích se v letošním roce prozatím jedná o čtyři domy  
v ulici Nová,“ uzavírá Krák s tím, že projekčně je připravená výměna oken na dalších devíti prachatických domech  
v ulicích Vodňanská, Slámova a Krumlovská podél úseků silnic II/141 a II/143, která ovšem proběhne v další etapě 
v příštím roce.
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Zvýhodněné úvěry malým a začí-
najícím podnikatelům pomáhají. 
Zájem malých podnikatelů o zvý-
hodněné regionální úvěry byl tak 
velký, že se Jihočeský kraj rozho-
dl navýšit dosavadní alokovanou 

částku 43,5 milionu korun o dalších 5 milionů. 
„Rádi bychom dali šanci právě malým a začínajícím 
podnikatelům, pro které bývá nejtěžší půjčky od bank 
získat. Obzvlášť to platí pro tuto dobu, kdy je potřeba 
pomoci opětovnému rozjezdu nejen ekonomiky, ale 
také znovuotevření kvůli covidu uzavřených provozů. 
Právě pomoc podnikatelům je jedna z našich koalič-
ních priorit,“  uvedl důvody podpory první náměstek 
hejtmana František Talíř s tím, že prostředky z tohoto 
programu mohli využít podnikatelé působící ve zpra-
covatelském průmyslu, stavebnictví, maloobchodě  
a velkoobchodě, energetice, dopravě a skladování, uby-
tovacích a stravovacích službách a dalších oblastech. 

„Peníze jsou určeny na pořízení zásob, nákup strojů  
a zařízení, nákup a rekonstrukci dlouhodobého hmot-
ného majetku a pořízení dlouhodobého i drobného 
nehmotného majetku,“ nastínil Talíř a dodal: „Výhodou 
úvěru je kromě nízké úrokové sazby a až šestileté doby 
splácení také absence jakýchkoli poplatků a neměnné 
podmínky po celou dobu trvání úvěru.“

Úspěšnost programu dokládají fakta: k 31. 12. 2020 
bylo poskytnuto celkem 175 úvěrů v celkové výši  
133 210 727 korun, z toho:
v	pro malé podnikatele 144 úvěrů v kumulativní výši 

106 919 571 korun
v	pro začínající podnikatele 21 úvěrů v kumulativní 

výši 9 491 156 korun
v	pro obce 10 úvěrů v kumulativní výši  

16 800 000 korun

V květnu také odstartoval Krajský 
investiční fond (KIF) a jihočeská 
města a obce mohou podávat své 
žádosti. Vedení kraje se rozhodlo 
rozhýbat projekty, na které dosud ji-
hočeská města a obce neměly dost 

svých vlastních finančních prostředků. V  roce 2021 
startoval KIF s 200 milionovou dotací a do dalších let 
kraj počítá s navýšením této částky.

 „V roce 2021 navrhujeme podpořit celkem 30 projek-
tů ve všech okresech kraje. Zejména v oblasti občan-
ské vybavenosti, jako například obecní a kulturní domy  
a hasičské zbrojnice. Nesmíme zapomínat ani na oblast 
školství, nejen výstavbu nových školských zařízení, ale 
také rekonstrukci stávajících,“ upřesnil během tiskové 
konference náměstek pro oblast investic Tomáš Haj-
dušek. Pro tyto projekty měst a obcí je vítáno spolu-
financování ze státního rozpočtu či z prostředků ev-
ropských fondů. Celková hodnota takto podpořených 
investic pak bude mít velký multiplikační efekt a v Jiho-
českém kraji tak budou vybudována zařízení v hodno-
tách v řádech miliard korun. 
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Rozhovor s Tomášem Hajduškem,
neuvolněným náměstkem pro oblast finance a ekonomiky a investic, Krajského  
investičního fondu (KIF).

S  jakými pocity jste do své funkce nastupoval  
a na co jste se těšil nejvíc?

Nastupoval jsem na kraj s pocitem velké odpověd-
nosti, neboť kraj hospodaří s velkým balíkem peněz, 
které ale nepatří ani nám ani úředníkům, ale všem 
Jihočechům. Těšil jsem se, že budu moci uplatnit 
své ekonomické vzdělání, znalost daní a dlouholeté 
zkušenosti s nakládáním s veřejnými financemi, kte-
ré jsem získal u nás v Katovicích. A s chodem úřadu 
státní správy, který jsem poznal jako náměstek mi-
nistra.

Jaké jsou Vaše konkrétní cíle a co byste případně 
rád ve svém resortu změnil?
Cílem bylo a stále je nakládat s  penězi Jihočechů 
tak, aby tu po nás za ty čtyři roky něco hmatatelného 
a užitečného zůstalo. 

Kdy a jak jste během roku 2021 překonal sám 
sebe?
Já si žádné rekordy nesleduji. Ale asi po třech letech 
jsem odehrál fotbalový zápas a vydržel jsme to bez 
následků.
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Co se vám ne/podařilo v soukromém životě?
Snad se mi podařilo udělat si dost času na našeho 
vnoučka, který nám s manželkou dělá velkou radost. 
I když musím říct, že pokud u nás spí, tak ráno říká 
„Děda zase v práci“.

Je něco, na co Vám kvůli práci pro Jihočechy ne-
zbývá čas?
Já mám obecně málo času. Na tom se toho moc ne-
změnilo. Ale díky tomu, že působím jako neuvolněný 
náměstek, tak si dokážu skloubit svoji profesi s funk-
cí náměstka a zase takový rozdíl to není.

Jak zní nejčastější výtka Vašeho partnera/dětí 
směrem k Vám?
Manželka už si na mé velké pracovní vytížení za ty 
roky zvykla a mám v  ní velkou podporu. Takže mi 
toho moc nevyčítá, snad jen ten čas na vnoučka.

Jaký bude výsledek rozpočtu za rok 2021? Bude 
dodržen plánovaný schodek ve výši 1,2 miliardy 
korun?
Podle předběžných údajů bude výsledek rozpočtu 

mnohem lepší, předpokládáme přebytkové hospo-
daření ve výši cca 500 miliónu korun. Hlavním dů-
vodem jsou příjmy ze sdílených daní, které budou  
o cca 1 miliardu korun vyšší, než jsme předpokládali. 
A dále došlo k posunu některých investičních akcí 
do roku 2022.

Jihočeský kraj v roce 2021 připravil novou verzi 
rozklikávacího rozpočtu, aby zlepšil Jihočechům 
informovanost o hospodaření kraje. Jaké změny 
tedy mohou Jihočeši očekávat?
Nejde o věcnou změnu rozpočtu, ale o možnost pro-
klikat se až na úroveň faktury. Rozklikávací rozpočet 
tak napomůže transparentnosti nakládání s  penězi 
Jihočechů.

V roce 2021 byl spuštěn Krajský investiční fond, 
tzv. KIF. Co je jeho hlavním cílem a kdo je mož-
ným příjemcem finanční podpory? Jaká jsou kri-
téria hodnocení projektů a jaké projekty již byly 
prostřednictvím tohoto fondu podpořeny?
Smyslem KIFu je podpořit obce a města v jejich pro-
jektech, které vylepší život v  Jihočeském kraji. Pro 
každý rok chceme mít k dispozici částku 200 milio-
nů korun. V roce 2021 bylo podpořeno celkem oko-
lo 30 akcí za 200 milionů korun. Jako příklad mohu 
uvést výstavbu nových mateřských škol ve Vlastiboři 
a v Katovicích, rekonstrukce základních škol v Trho-

vých Svinech, Besednici a v Protivíně, rekonstrukce 
kulturních a obecních domů ve Včelné, v Nadějkově, 
Kravčovicích, Jámě, Radomyšli, nákup a tím pádem 
i zachování zdravotního střediska ve Strunkovicích 
nad Blanicí a v Chlumu u Třeboně nebo výstav-
bu a rekonstrukce domovů pro seniory v Milevsku  
a v Táboře. Pro rok 2022 jsme ještě vylepšili proces 

podávání žádostí o dotace a jeho zahájení plánuje-
me na polovinu ledna.

V  roce 2021 získal Jihočeský kraj od Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 80 milionů 
korun navíc, které kraj využije k opravám mostů. 
Jakých mostů se tyto investice týkají konkrétně?
Opravy mostů probíhají každý rok a bez ohledu na 
případný příspěvek ze strany SFDI. Toto byla mimo-
řádná dotace a my jsme ji využili k  opravě mostu  
v Římově, v Kloužovicích, před Milnou a před Větřním.

Jihočeský kraj pomohl městysu Chlum u Tře-
boně s  odkupem budovy zdravotního střediska 
částkou 3,5 milionu korun. Co vedlo Jihočeský 
kraj k tomuto rozhodnutí?
Byla to jednoznačná snaha zachovat v  Chlumu  
u Třeboně dostupnou lékařskou péči, především or-
dinaci praktického a dětského lékaře.

Mezi Vaše koníčky patří fotbal, jaký je Váš oblí-
bený fotbalový klub a věnujete se fotbalu aktivně 
nebo jste kvůli časové vytíženosti jen vášnivým 
„pasivním“ sportovcem? 
Jsem předsedou fotbalového klubu v Katovicích a ví 
se o mně, že jsem fanouškem fotbalové Slavie. Bo-
hužel kvůli pracovnímu vytížení mi na aktivní hraní 
fotbalu už čas nezbývá.

„Smyslem KIFu je podpořit obce a města v jejich projektech.  
  V roce 2021 bylo podpořeno 30 akcí za 200 miliónů...“
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Již podruhé během necelých 
dvou měsíců se jihočeský hejt-
man Martin Kuba sešel s velvy-
slancem Francie v České republi-
ce J. E. Alexisem Dutertrem. 
Tentokrát se sešli oba pánové při 

osobním jednání a shodli se na tom, že je důležité pod-
porovat vzdělávání naší mládeže zejména formou výměn-
ných pobytů. Dali si společný cíl během měsíce zpracovat 
a sumarizovat veškeré možnosti, jak pomoci jihočeským 
středoškolským studentům vyjet studovat do Francie. 

Další diskutované téma byla oblast energetiky a ener-
gií, energetických start-upů. Oblast energetiky je jak 
Francii, tak České republice blízká, takže bude mož-
né navázat spolupráci v oblasti energetiky a využívá-
ní zdrojů. Prostor pro tuto kooperaci bude zejména  
v roce 2022, kdy nejprve Francie a následně Česká re-
publika budou předsedat v Radě EU.

Jak daleko je Jihočeský kraj s pří-
pravou dopravních staveb? To 
zjistí od 1. června 2021 Jihočeši na 
následujícím odkazu: dopravnis-
tavby.kraj-jihocesky.cz. Každý zde 
nalezne informace o aktuálním sta-

vu přípravy a realizaci důležitých dopravních staveb  
v jižních Čechách. A to nejen těch, které realizuje kraj, 
ale i těch, které na jihu Čech chystá Ředitelství silnic  
a dálnic včetně železničních staveb. 

Česko-rakouské vztahy a setkání s  rakouskou velvyslankyní. Hejtman Martin Kuba se 
osobně setkal a jednal s velvyslankyní Rakouské republiky v ČR J. E. Bettinou Kirnbauer. „Paní 
velvyslankyni jsem informoval, že Jihočeský kraj podporuje výstavbu a dokončení dálnice D3. 
Pravidelně jsem kvůli tomu v kontaktu s vedením Ředitelství silnic a dálnic ČR,“ uvedl Kuba 
s tím, že dálnice D3 by měla být 
směrem k rakouské hranici hotova 

v roce 2025. Kraj podle hejtmana samozřejmě pod-
poruje i výstavbu a modernizaci železničního spojení  
s Rakouskem, ale dálnice má podle něj nyní prioritu. 

V diskusi se oba dotkli i citlivějších témat, jakým je na-
příklad jaderná energetika. „Je důležité, aby státy měly 
možnost se rozhodovat samy, jak budou energeticky za-
bezpečovat své země a jaký energetický mix si zvolí. Tento 
mix by měl být bezpečný, ekonomicky udržitelný a realizo-
vatelný tak, aby se energie nemusela dovážet a země ne-
byla závislá na dodávkách z jiných států. Spotřeba energie  
v českém průmyslu je obrovská a náš stát se bez jaderné 
energie neobejde. Nemáme totiž takové možnosti, aby-
chom ji mohli vyrábět pouze z přírodních a obnovitelných 
zdrojů,“ sdělil hejtman a dodal, že si velice váží otevřené 
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debaty. Naši rakouští partneři se tak mohou spolehnout, že s nimi na toto téma chceme i v budoucnu komunikovat. 
Téma, které obě země, a především rakouské regiony sousedící s Jihočeským krajem spojuje, je cestovní ruch. „Velké 
téma na celostátní úrovni je cestovní ruch. Zpracovatelský průmysl se obešel bez větších ztrát, služby jsou na tom hůře, 
ale spousta z nich se udržela díky podpoře a obrovským státním dotacím,“ upřesnila velvyslankyně Bettina Kirnbauer. 

Martin Kuba se poprvé sešel s se 
svým hornorakouským protějš-
kem, zemským hejtmanem Tho-
masem Stelzerem. Cílem setkání, 
které se uskutečnilo v Linci, bylo po-
sílit Jihočeský kraj a Horní Rakous-

ko jako v mezinárodním měřítku konkurenceschopnou 
lokalitu s vysokou kvalitou života a bohatým přírodním 
a kulturním dědictvím. Stěžejními tématy, které spolu 
oba představitelé diskutovali, byly digitalizace, využití 
obnovitelných zdrojů energie, doprava mezi regiony, 
výměnné pobyty středoškolských studentů, kultura  
a postoj k jadernému uložišti. 

Zásadním výstupem této schůzky byl podpis pracov-
ního programu na roky 2021 až 2025, který stanovu-
je krátkodobé a střednědobé cíle a priority bilaterální 
spolupráce mezi Jihočeským krajem a Horním Rakous-
kem a zaměřuje se na praktické posílení sousedské po-
litiky v příštích letech.

„Na základě globální pandemie a s ní spojených hos-
podářských a společenských dopadů nabývají fundo-
vané bilaterální kooperace pro nás všechny opět na vý-
znamu. Právě s naším přímým sousedem, Jihočeským 
krajem, chceme nyní konkretizovat plodný a přátelský 
dialog pro příští roky prostřednictvím našeho společ-
ného pracovního programu. I když nemáme ve všech 
oblastech, např. v otázce jaderné politiky, shodný názor, vysíláme dnes společný signál pospolitosti, růstu a sou-
držnosti,“ řekl zemský hejtman Thomas Stelzer a vyzdvihl pomoc Jihočeského kraje v boji proti kůrovci tím, že se 
oběma stranám podařilo stanovit ochranné pětisetmetrové pásmo v Národním parku Šumava tak, aby kůrovec 
nepřelétával na rakouskou stranu.
Dalším tématem rozhovorů byla digitalizace. „Horní Rakousko by mělo mít možnost založit svou vlastní technickou 
univerzitu. Dobrá zpráva je využívání startupových firem na trhu, které tvoří velmi dobrý ekonomický základ v da-
ných regionech. Mohli bychom vytvořit soutěž mezi startupy, díky které bychom pomohli tyto firmy propojit s těmi 
velkými. Myslím, že by to mohl být unikátní projekt,“ řekl Kuba a dodal, že oba regiony budou spolupracovat na 
předávání zkušeností s digitalizací státní správy.

Neuvěřitelných 20 let. Přesně tak dlouho se táhne stavba podjezdu pod budějovickým 
vlakovým nádražím. Vedení Jihočeského kraje se proto rozhodlo od města České Budě-
jovice převzít přípravu stavby. 
„Městu se dlouhodobě nedařilo přijít 
s konkrétním projektem, který by byl 
realizovatelným. Proto jsme se roz-

hodli městu v tomto podat pomocnou ruku. Situaci řeší-
me samozřejmě i se Správou železnic. Chceme se ujistit, 
že budeme projektovat něco, co bude opravdu doprav-
ně prospěšné. A také únosné. Jsme si totiž vědomi, že se 
pohybujeme ve velmi složitém prostředí, takže budeme 
preferovat takovou podobu podjezdu, která by byla co 
nejšetrnější a minimálně zasahovala do oblasti Dobro-
vodské ulice,“ uvedl po společném jednání se zástupci 
města České Budějovice hejtman Martin Kuba. 

10. 
ČERVNA

2021

Podpis pracovního programu na období 2021–2025 v rámci bilaterální spolu-
práce jižních Čech a Horního Rakouska

Hejtman Martin Kuba se svým hornorakouským protějškem Thomasem  
Stelzerem

Martin Kuba na prohlídce stavebních prací

15. 
ČERVNA

2021
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Bezpečnost silničního provozu na jihočeských silnicích. To je oblast, které se Jihočeský 
kraj dlouhodobě a intenzivně věnuje. Úspěšnost snahy kraje prezentoval náměstek hejtmana 
pro dopravu Antonín Krák na pravidelné Dopravní konferenci s Besipem a Fondem zábrany 
škod v českobudějovickém hotelu Clarion. „Jihočeský kraj nechal zpracovat první strategii 
bezpečnosti silničního provozu už v roce 2010,“ zdůraznil Krák a doplnil, že poslední aktualiza-
ce byla schválena jihočeským krajským zastupitelstvem v roce 2021 s platností do roku 2030. 

Cílem této strategie je podle Kráka účinná prevence dopravních nehod na silnicích a výchovné působení na 
všechny účastníky silničního provozu. Její součástí je výstavba a provozování dětských dopravních hřišť, or-
ganizace tematicky zaměřených přednášek ve spolupráci s Policií ČR, zajištění propagačních a populárně 
naučných pomůcek a materiálů. Prevence v oblasti BESIP dále zahrnuje monitoring dopravně nebezpečných 
míst na silnicích v majetku Jihočeského kraje a jejich řešení stavebními investicemi nebo dopravně inženýrskými 
opatřeními. „Nedílnou součástí snahy o zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na krajských silni-
cích je také údržba a obnovování zařízení a dopravního značení,“ uzavřel náměstek hejtmana pro dopravu.  

Příkladná práce jihočeských policistů. „Je mi vždy ctí a potěšením ocenit policisty, kte-
ří svou práci dělají dobře. Praporčíci Dvořák a Brabec se specializují na kontroly nákladní  
a autobusové dopravy a v této oblasti mají naprosto nejlepší výsledky nejen mezi jihočeskými 
policisty, ale i mezi policisty v celé republice,“ řekl náměstek pro dopravu Krák u příležitosti 
předání ocenění policistů z dopravního inspektorátu Územního odboru České Budějovice 

za příkladnou práci při kontrole 
nákladní a autobusové dopravy na 
území kraje. Vít Dvořák a Tomáš 
Brabec uložili v  roce 2020 cel-
kem 267 kaucí v celkové hodnotě  
4 764 000 korun. Jihočeská policie 
často využívá tento zákonný insti-
tut, který jí umožňuje uložit řidiči 
nebo dopravci finanční kauci v pří-
padě, že existuje reálná obava, že 
se přestupce bude vyhýbat správ-
nímu řízení.
„Za celý rok 2020 uložila Jihočes-
ká policie 311 kaucí v celkové část-
ce 5 608 000 korun a z toho tito 
dva policisté uložili 267 kaucí za  
4 764 000 korun,“ upřesnil náměs-
tek Krák, podle něhož se i díky těm-
to penězům může opravovat více 
krajských komunikací a mostů.

Epidemie slábne, ukončujeme 
provoz infolinky. S  blížícím se lé-
tem konečně slábla epidemie koro-
naviru a bylo možné ukončit provoz 
bezplatné poradenské očkovací lin-
ky. Během pěti měsíců svého fun-

gování vyřídila více než 33 tisíc hovorů. Krajští úředníci 
lidem radili, vyhledávali potřebné informace, ale také 
volajícím vytvořili přes 5 tisíc registrací k očkování  

a zprostředkovali více než  
6 200 rezervací konkrétních 
termínů. Linka byla bezplat-
ná a na šesti telefonech se za 
dobu provozu linky vystřídalo 
48 operátorů a 2 koordinátoři 
provozu z řad zaměstnanců 
krajského úřadu a krajem zři-
zovaných organizací.

Studenti „zdrávky“ jako dobro-
volníci v době pandemie. Náměs-
tek hejtmana pro oblast školství 
Pavel Klíma předal společně  
s ředitelem Střední zdravotnické 
školy a Vyšší odborné školy zdra-

votnické v Českých Budějovicích Karlem Štixem 
ocenění 36 studentům za jejich dobrovolnickou čin-
nost v době pandemie.  Vedle žáků ošetřovatelských 
oborů na střední zdravotnické škole to byli právě stu-
denti oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplo-
movaný zubní technik, kteří pomáhali všude tam, kde 
bylo třeba. Studenti prvních a druhých ročníků česko-
budějovické „zdrávky“ se letos v lednu připravovali na 
zkoušky a zápočty, kterými měli završit zimní semestr. 
Pod vlivem okolností ovšem během jediného odpole-
dne změnili plány a přesunuli se ze školních lavic do 
tvrdé reality covidových oddělení. „Situace, které vět-
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Náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák (uprostřed) s oceněnými policisty

25. 
ČERVNA
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800 100 450 byla bezplatná 
linka pro pomoc s registrací  
na očkování
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šina ze studentek a studentů znala pouze z literatury, odborných publikací nebo sdělovacích prostředků, najednou 
ze dne na den zažívali na vlastní kůži. Tato zkušenost pro ně musela být neskutečně náročná. Jak po fyzické, tak 
po psychické stránce. A oni to zvládli. Došli k poznání, že profese, o které se říká, že je skutečným posláním, není 
jenom fráze. Jsem hrdý na to, že máme v našem kraji takové studenty, a jsem rád, že jim mohu osobně stisknout 
ruku,“ řekl náměstek Klíma. 

Právem pociťuje hrdost i ře-
ditel školy Karel Štix. „Pra-
covali v mnohahodinových 
směnách v nemocnicích,  
v domovech seniorů, soci-
álních službách, na odběro-
vých stanovištích a později 
při zajištění očkování v ce-
lém kraji. Pracovali bez úlev 
při studiu a často bez ná-
roku na finanční odměnu. 
Brali dobrovolnou pomoc 
jako samozřejmost a přiro-
zenou povinnost. A za to si 
jich já a všichni moji kolego-
vé vážíme,“ řekl Štix.

Konec června a hektické období první poloviny roku 2021 je za námi. A tady je k tomu pár 
statistických údajů a zhodnocení.
v	 napříč Jihočeským krajem se podařilo vybudovat 7 funkčních, efektivních,  
 velkokapacitních očkovacích zařízení - OČKOcenter

v		po půlroce fungování je tak v Jihočeském kraji hned po Praze nejvíc obyvatel, kteří jsou  
 očkovaní proti koronaviru

v		 jednu dávku vakcíny má ke konci června 2021 celkem 305 tisíc lidí, tedy 57,1 � Jihočechů

v		obě dávky pak 173 tisíc, tedy téměř třetina Jihočechů

v		na jihu Čech zdravotníci dokázali podat denně i přes 8 tisíc dávek

v		očkovací centrum v Českých Budějovicích očkovalo denně až 1 700 lidí 

Děti mají na kraji otevřeno. První náměstek hejtmana František Talíř přivítal na půdě 
Krajského úřadu Jihočeského kraje čtvrťáky ze ZŠ Baarova v Českých Budějovicích.   
Děti si s prvním ná-
městkem povídaly  
o tom, jaké to bylo 
učit se v době 

pandemie on-line přes počítač nebo 
o tom, co by chtěly v životě dělat a jak 
je důležité sportovat a hrát na hudeb-
ní nástroje. 
„Jsem moc rád, že mě děti přišly 
navštívit. Jsou to budoucí policisté, 
malířky, dřevorubec, fotbalista, ak-
robatka nebo učitelka. Bavili jsme se 
i o tom, co je čeká o prázdninách.  
A já všem dětem přeji, aby si své dva 
měsíce volna užily podle svých před-
stav,“ řekl Talíř a dodal: „Díky čtvrťá-
kům z Baarovky mám teď v kanceláři  
o dva krásné obrazy Českých Budějo-
vic víc a o spoustu bonbonů míň.“

Náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma s oceněnými studenty českobudějovické zdrávky

Děti ze ZŠ Baara na Krajském úřadě s prvním náměstkem Františkem Talířem

26. 
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Novým ředitelem Ji-
hočeské centrály ces-
tovního ruchu (JCCR) 
se stal Petr Soukup. 
Dosavadní vedoucí Od-
boru kanceláře hejt-

mana, Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
vystřídal Jaromíra Poláška, který k 30. červ-
nu po šesti letech na vlastní žádost tento 
post opustil. Rozhodla o tom rada kraje,  
v jejíž kompetenci je jmenování i odvolává-
ní ředitelů krajem zřizovaných organizací. 
Petr Soukup při svém nástupu uvedl, že Ji-
hočeskou centrálu cestovního ruchu tvoří 
skvělý tým lidí, který pod vedením Jaromíra 
Poláška odvedl a odvádí obrovský kus prá-
ce. A díky tomuto týmu se stal Jihočeský 
kraj opravdovým pojmem. Jižní Čechy pak 
díky své rozloze a nabídkám vidí jako ideál-
ní pro pobytovou turistiku. 

Červenec 2021
1. 

ČERVENCE

2021

Nový ředitel JCCR Petr Soukup a první náměstek hejtmana František Talíř

ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Pojďme Jihočechům přiblížit to, co je vlastně 
centrála cestovního ruchu a čemu se věnuje? 
Jihočeskou centrálu tvoří zhruba 20 kolegů, při-
čemž máme centrální kancelář v Českých Budě-
jovicích a odtud se snažíme dělat propagační 
kampaně pro marketing jižních Čech. Dále máme 
9 kolegů v jednotlivých turistických oblastech. To 
jsou takové turistické okresy. Tito kolegové mají na 
starosti mapovat přesné informace z terénu z té 
dané oblasti a dokážou přesně reagovat na danou 
situaci, co se týče opět nějakých kampaní nebo 
marketingu. 

Centrála by tedy měla fungovat v takových dvou 
rovinách, kdy jednak by měla informovat lidi  
o jižních Čechách a o atraktivních místech v kraji.  
A z té druhé roviny by měla být jakousi pomocnou 
rukou lidem, kteří se živí cestovním ruchem. Je to 
tak? 
Je to přesně tak. Ta mince cestovního ruchu má  
2 strany. Na jedné straně je spokojený, nechci říkat 
ani turista, ale návštěvník. Protože my nechceme, aby 
turista projel jižními Čechami. My chceme, aby tady 

Rozhovor s Petrem Soukupem,
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opravdu několik dní žil a s tím právě souvisí ta druhá 
strana mince. A to je jihočeský podnikatel, který je zá-
vislý na tom, aby byl návštěvník spokojený a aby hlav-
ně využíval maximum služeb, které jižní Čechy nabízí. 

Máte už vymyšlené nějaké konkrétní projekty, 
kam by se měla centrála ubírat? 
Musím říct, že ta práce se odvíjí v takových třech zá-
kladních rovinách. Jednak to jsou teď obecné kam-
paně, propagace, marketing jižních Čech. V nejbližší 
době nás čeká například podzimní kampaň, protože 
léto většinou bývá na celkem dobré úrovni, ale pak 

ta čísla jdou dolů s podzimem. Takže budeme dělat 
kampaň, která bude zaměřena na podzimní pobyty. 
Ta druhá rovina je příprava projektů, které podporu-
jí cestovní ruch, tzn.: jestli je naším důležitým seg-
mentem cyklistika, tak musíme být schopni říct, že 
jižní Čechy obecně jsou zasíťované a poskytují tako-
vou službu, že cyklista se tady bude cítit dobře. Tedy 
podpora infrastruktury, která souvisí s cyklistikou. 
Úplnou novinkou je, protože se zvedla opravdu velká 
vlna zájmu o karavany, že bude vypsán dotační pro-
gram, protože karavany začínají jezdit velmi živelně.  
A než začneme nadávat na to, že někde něco vypou-
štějí, kde nemají, tak je mnohem lepší jít téhle situaci 
naproti a například vypsat dotační program pro obce 
tak, aby mohly na svých územích připravit zpevněná 
místa, řekněme, nějakou přípojku elektriky a kanalizaci 
tak, aby byl spokojený karavanista i životní prostředí. 

Dalším velice důležitým bodem, který souvisí s mar-
ketingem v cestovním ruchu jsou velké dlouhodobé 
investiční projekty, které přitáhnou velké množství 
lidí. S tím už souvisí opět ubytování a využití dalších  
služeb. 

Když zmiňujete velké developerské projekty, tak 
se tady bavíme o nějakých akvaparcích, zábav-
ních centrech?
Přesně tak. Je to trend, který je všude po světě a je 
velmi živý. A kdo nezareaguje, tak tomu ty návštěvní-
ci odejdou právě do těchhle míst a já jsem moc rád, 

že tohle si vedení kraje uvědomuje. A v tuto chvíli ak-
tivně podniká kroky, aby se našli strategičtí partneři 
pro podobné projekty. 

Kam Vy byste pozval návštěvníky kraje i Jihoče-
chy, kde mají trávit svůj volný čas? 
Jižní Čechy mají velikou výhodu v tom, že oprav-
du nemusíme zvát na jedno místo. Můžete se zaří-
dit podle nálady, podle počasí. Vyjet tam, kam vás 
táhne opravdu ta momentální nálada, jestli chcete 
čas trávit někde aktivně, kde je víc lidí, nebo jestli 
chcete absolutní samotu. Myslím, že do hodiny člo-
věk najde takový program, který mu opravdu mo-
mentálně vyhovuje. Určitě je dobré navštívit stránky  
www.jiznicechy.cz. Velkou výhodou je, že tam najde-
te i slevy a slevové kupony na ubytování.

Novým ředite-
lem Krajského 
úřadu Jihočes-
kého kraje se 
stal Lukáš Gla-
ser, který dosud 

na úřadě vykonával funkci vedou-
cího Odboru legislativy a vnitřních 
věcí. Hejtman Martin Kuba jej do 
funkce ředitele jmenoval poté, co 
obdržel předchozí souhlas ministra 
vnitra. Lukáš Glaser na tomto postu 
vystřídal Milana Kučeru, který téměř 
po devíti letech v čele úřadu na svou 
funkci rezignoval. Hejtman Kuba tak 
učinil na základě výsledků výbě-
rového řízení, při kterém výběrová 
komise Glasera jednohlasně dopo-
ručila. 

2. 
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Hejtman Martin Kuba gratuluje ke zvolení do funkce novému řediteli Krajského úřadu Jihočeského kraje  
Lukáši Glaserovi

„Chceme, aby turista v jižních Čechách  
   několik dní žil a ne jimi jen projížděl...“
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ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

S  jakými pocity jste do své funkce nastupoval  
a na co jste se těšil nejvíce?
Do funkce jsem nastupoval s velkým respektem a ne-
jistotou. Byť pro Jihočeský kraj pracuji již dvanáctým 
rokem, jednalo se o krok do neznáma. Pozice ředitele 
úřadu je v mých očích především náročná a vysoce 
odpovědná funkce, jelikož v  jeho osobě se kloubí 
odpovědnost za výkon státní správy v  celém Jiho-
českém kraji, ale i odpovědnost za fungování úřadu 
jako servisního orgánu pro samosprávné orgány kra-
je. Obě tyto funkce jsou na stejné úrovni a ani jed-
na z nich není jednoduchá. Nicméně řekl jsem si, že 
pokud jsem byl s některými věcmi nespokojený, pak 
je nejlepší cestou zkusit něco sám změnit. Přihlásil 
jsem se tedy do výběrového řízení na pozici ředitele 
krajského úřadu a v něm nakonec uspěl. Nejvíce jsem 
se pak těšil na to, že budu moci některé věci posou-
vat dopředu rychleji, než to bylo možné do současné 
doby z pozice vedoucího odboru.  

Jaké jsou Vaše konkrétní cíle? 
Můj konkrétní cíl je poměrně jednoduché vyjád-
řit, složitější pak provést. Nicméně s  ním jsem se 
zúčastnil výběrového řízení, vstoupil do funkce  
a stejný úkol jsem dostal i od hejtmana Jihočeského 
kraje. Tím cílem je učinit náš krajský úřad nejlepším 
krajským úřadem v  České republice. To není jen 
úkol pro mě, ale pro všechny mé kolegy, kteří jsou 
na krajském úřadu zaměstnáni. A já se těším, že se 
na tomto nelehkém a dlouhodobém úkolu budou se 
mnou podílet.  

Kdy a jak jste během minulého roku překonal 
sám sebe?
Byť jsem byl zvyklý mluvit v rámci vzdělávání úřední-
ků u různých vzdělávacích agentur a přednášení na 
vysokých školách před mnoha lidmi, překonávám 
sám sebe při každém televizním rozhovoru, který je 
pro mě spojen neustále s velkou trémou. V zaměst-
nání překonávám především svou netrpělivost, když 
věci nejdou tak rychle, jak bych si představoval.

Co se Vám ne/podařilo v soukromém životě?
Každý má ve svém životě okamžiky, kdy je jednou na-
hoře a jednou dole. A každý se učí z vlastních chyb 
i úspěchů. Ani mě se podobné okamžiky nevyhnuly. 
Nicméně i díky nim jsem se v mnoha věcech poučil.  
V soukromém životě považuji za největší štěstí to, že 
má rodina je zdravá. Mám skvělou manželku, která 
mě podporuje v tom, co dělám, i když je to mnohdy 
na úkor našeho rodinného života. Bez ní by nebylo 
možné věnovat se této práci naplno. A mám bezvad-
né rodiče, díky kterým jsem se v životě dostal tam, 
kde momentálně jsem. 

Je něco, na co Vám kvůli práci pro Jihočechy ne-
zbývá čas?
Díky současné práci mi nezbývá mnoho času na 
moji největší zálibu, což je všechno, co je rychlé, má 
velký spalovací motor, který odporuje současným 
moderním trendům elektrifikace a je s  tím zábava. 
A je jedno, jestli to má čtyři nebo dvě kola. Velmi 
rád však tento čas vyměním za to, pokud se mi po-
daří zrealizovat alespoň část mých vizí, které jsem si 
předsevzal při vstupu do této funkce.

Ve funkci ředitele Krajského úřadu Jihočeského 
kraje jste od července roku 2021. Co se Vám po-
dařilo za tu dobu změnit a je něco, co Vás na běhu 
úřadu překvapilo ať mile či nemile? 
Začal bych pozitivně tím, co se mi potvrdilo, a to že 
na krajském úřadu je mnoho lidí, kteří nejsou spo-
kojeni s  jeho fungováním a chtějí ho, stejně jako 
já, učinit lepším místem jak pro veřejnost, tak pro 
samotné zaměstnance. Za dobu od mého nástu-
pu do funkce se mi podařilo konsolidovat nejbližší 
tým lidí, o které se mohu opřít a kteří mi pomáhají 
prosazovat a realizovat mé nápady na fungování 
úřadu. 
Za ten půl rok se mi, ve spolupráci s  mými kole-
gy nebo členy samosprávy, toho podařilo celkem 
dost. Například snížení počtu zaměstnanců a zvý-
šení efektivity chodu úřadu, změna v  hodnocení 
zaměstnanců s ohledem na jejich výkonnost a moti-

Rozhovor s Lukášem Glaserem,
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vaci, reorganizace úřadu jako celku s cílem lepšího 
fungování, změna v přístupu na úřad a jeho otevře-
ní veřejnosti (konec scanování dokladů a průchod 
turnikety), nový způsob řízení v úřadu, nastartování 
změn v elektronizaci úřadu jak dovnitř, tak navenek. 
Z toho mám velkou radost.

Máte určitě cíle a vize, jakou cestou by se mohl 
krajský úřad do budoucna ubírat. Prozradíte nám 
je konkrétněji? 
Chci mít z  krajského úřadu efektivní organizaci, 
kde skutečně budou zaměstnáni ti nejlepší z  nej-
lepších, protože jsem přesvědčen, že v  rámci ve-
řejné správy v  Jihočeském kraji, není prestižnější 
zaměstnavatel. V minulosti se nám podařilo přivést 
na úřad i některé zaměstnance ze soukromého sek-
toru, kteří byli špičkami ve svých oborech, a v tom 
chceme pokračovat.
Určitě budu chtít v  co nejširší míře využívat no-
vých moderních nástrojů pro komunikaci s úřadem  
a rozsáhlou robotizaci úřadem vykonávaných agend. 
I takovým zdánlivým maličkostem, které jsou jinde 
běžné, jako jsou platby platebním terminálem, pla-
cení poplatků, pokut a jiných plateb např. prostřed-
nictvím QR kódů, elektronickému objednávání na 
úřad, standardizovaným elektronickým smlouvám, 
elektronizaci dotačního řízení atd. 
Jedním z hlavních úkolů, které před námi stojí, je 
realizace projektu DTM – digitálních technických 

map, převratného nástroje využitelného v  územ-
ním plánování i stavebním řízení. Jsem rád, že na 
krajském úřadu máme odborníky, díky kterým jsme 
v realizaci tohoto projektu jedni z prvních v České 
republice. 

Jak byste chtěl změnit pohled veřejnosti na vní-
mání úředníků? Přece jenom je to úřad, který by 
měl být vstřícný, a hlavně nápomocný všem ob-
čanům, či obcím a městům. 
Mým cílem je přístup veřejnosti na úřad zjednodušit  
a učinit z něj místo, kam se budou občané s dů-
věrou obracet a budou vědět, že úřad tu není 
pouze kvůli kontrolám a zbytečné administrati-
vě, ale že úřad může být vstřícný, že veřejnost 
zde může zaměstnávat ochotné zaměstnance, 
kteří rádi pomohou tam, kde je to možné, a pře-
devším aby valná část běžné agendy, kvůli které 
nás musí v  současné době veřejnost navštěvo-
vat, mohla být vyřízena z  pohodlí domova od 
počítače. Stejné se pak dá říct i o obcích a měs-
tech. A je jedno, zda v  rámci státní správy, kde 

působí krajský úřad jako nadřízený orgán, ale  
i v  rámci samosprávy, kde je sice nadřízeným or-
gánem Ministerstvo vnitra, ale kde může pomoci 
svou praxí i krajský úřad. 

Na úřadu jste před nástupem do funkce ředitele 
pracoval již téměř 12 let, z toho 7 let ve vedoucí 
funkci. Jak na Vás nahlížejí Vaši kolegové nyní, 
jako na nového ředitele a vlastně i svého nadří-
zeného? 
Já doufám, že vidí, že jsem se ani v  nejmenším 
nezměnil a že i když dělám něco s čím nesouhlasí 
(souvisí s poměrně významnými interními změnami 
v rámci úřadu), vědí, že to dělám s jediným cílem,  
a to dostat náš krajský úřad mezi top organizace 
veřejné správy v  České republice. Toho, kdo mě 
zná, pak ani v nejmenším nepřekvapí, že jsem ná-
ročný jak k sobě, tak ke svým spolupracovníkům. 
Bývám velmi netrpělivý a z  toho důvodu mnohdy 
krajně nespokojený pokud věci nejdou tak jak bych 
si přál. 

Je něco, co chcete do úřadu vnést „za každou 
cenu“, i kdyby to bylo třeba k  nelibosti zaměst-
nanců či veřejnosti? 

Jsem přesvědčen, že do úřadu především musím 
přinést změnu v tom, jak vnímá úřad veřejnost a jak 
sami zaměstnanci. Nechci stát v  čele dalšího úřa-

du, kam veřejnost bude nerada chodit a bude i po 
návštěvě našeho úřadu sdílet zavedený pohled na 
úředníky. Mým cílem je, aby náš úřad fungoval zcela 
jinak než jiné úřady. Aby si po návštěvě mohla veřej-
nost říct - tak takhle bych si představoval, že budou 
fungovat všechny úřady. 

Vaším velkým koníčkem jsou rychlé stroje, hlav-
ně motorky, vlastníte nějakou a snažíte se tak ně-
kdy ujet každodennímu shonu? 
Ano, to je pravda, po letech jsem se opět vrátil 
k  ježdění a musím říct, že mě to opětovně chytlo 
za srdce. Vlastním motocykl Kawasaki Versys 1000 
z  roku 2017, tedy takový cestovní typ motorky. 
K  ježdění na motorce jsem přivedl i svou manžel-
ku, která si dokonce udělala řidičský průkaz a má 
svůj vlastní stroj. Výlet na motorce, třeba i krátký 
po práci, Vás dokonale zbaví myšlenek na cokoliv 
jiného, protože v tu chvíli existujete pouze Vy, Váš 
stroj, který vyžaduje Vaše plné soustředění a hori-
zont před Vámi. Jedná se o úžasný, i když trochu 
nebezpečný relax. 

„Mým cílem je, aby náš úřad byl nejlepším  
  krajským úřadem v České republice...“
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Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) vyhlásil ve 
spolupráci s Jihočeským krajem 8. ročník programu 
„Jihočeské podnikatelské vouchery“. 
V roce 2021 podpořil Jihočeský kraj poprvé, kromě spo-
lupráce podnikatelů a vědeckovýzkumných organizací, 
také spolupráci mezi jihočeskými kreativci a jihočeskými 

podnikateli. Náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová k tomu vysvětlila: „Inovaci 
a kreativitu vnímám jako dva nezbytné nástroje potřebné k tomu, aby bylo 
jakékoli podnikání konkurenceschopné, proto chceme toto propojování v re-
gionu podporovat“.   Na přípravě programu spolupracovaly s JVTP odbory 
krajského úřadu a sice Odbor regionálního rozvoje a Odbor kultury a pa-
mátkové péče. Obor kultury a památkové péče bude pro podnikatele zprostředkovávat nabídku jihočeských 
kreativců prostřednictvím výzvy pro naplňování tzv. „Jihočeské kreativní galerie“. 

Tornádo, které se v  červnu prohnalo Jihomoravským krajem, vyžádalo si oběti na lid-
ských životech a připravilo o střechu nad hlavou stovky rodin, vyvolalo obrovskou vlnu 
solidarity napříč celou Českou republikou. Jihočeský kraj jako jeden z prvních myslel na ty 
Jihomoraváky, kteří se ze dne na den ocitli bez střechy nad hlavou. A proto kromě finanční vý-
pomoci ve výši 4 milionů korun, poslal na jižní Moravu pomoc materiální – krovy ze zdravých 
jihočeských stromů v celkové hodnotě 12 milionů korun.

„Je to výraz solidarity a morální podpory nejen postiženým obcím, ale hlavně konkrétním lidem, kteří přišli za pár 
minut o všechno. Počítáme s tím, že zhruba 80 domů bude mít jihočeské krovy,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba.

Zvýšit bezpečnost řidičů na jihočeských sil-
nicích a zároveň zabránit i zbytečnému úhy-
nu zvěře. To bylo hlavním cílem pilotního pro-
jektu, který spočíval v testování nových typů 
plašičů zvěře. Umístěny byly na těch silnicích 
I., II. a III. tříd, kde nejčastěji hrozí střety aut 
se zvířaty. 

„První typ je elektronický s názvem DeerDeter, druhý je opticko-pa-
chový s názvem Multi-Wildschutz-Warner. Oba už byly vyzkoušeny  
v Ústeckém kraji s velmi dobrým výsledkem. Pevně věřím, že přispě-
jí k bezpečnosti na našich jihočeských silnicích. Zvěř by měla být 
součástí přírody a neměla by končit pod koly automobilů,“ uvedl při 
spuštění projektu náměstek hejtmana pro životní prostředí Franti-
šek Talíř.

U zrodu projektu stál už v minulém volebním období, coby ná-
městek hejtmanky pro životní prostředí, nynější náměstek Pavel 
Hroch. „Dnes jsem tu, abych viděl, jak se dítě, které považuji za 
své, narodí. A to i přes to, že gesčně spadá životní prostředí do 
gesce kolegy Talíře,“ řekl Pavel Hroch s tím, že na projektu dlou-
hodobě spolupracoval Jihočeský kraj, Police ČR a Ředitelství sil-
nic a dálnic. 

8. 
ČERVENCE

2021

Krajští zastupitelé schvalovali pomoc jižní Moravě po zásahu tornádem

První náměstek hejtmana František Talíř, ředitel jihočeské poli-
cie Luděk Procházka a náměstek hejtmana Pavel Hroch

8. 
ČERVENCE

2021

7. 
ČERVENCE

2021
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Oba typy plašičů se připevňují k patníkům podél silnice. Na jeden kilometr komunikace je jich zapotřebí 40 kusů. 
Náklady na instalaci v jednom takovém úseku pak v případě zařízení DeerDeter činí zhruba 68 tisíc korun a u zařízení 
Multi-Wildschutz-Warner zhruba 10 tisíc korun. Na počátku budou v kraji nainstalovány plašiče na 27,5 kilometru silnic  
v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Písek. „Počítáme s tím, že ohledně financová-
ní tohoto projektu zároveň vstoupíme do jednání s pojišťovnami i BESIPem, aby se do něj po této stránce zapojily.  
A vynaložené náklady tak nezůstaly pouze na nás, tedy na kraji,“ dodal Hroch.

Pryč ze židle. Marek Strnad, Michaela Kašparová a Magdaléna Zajícová. To byli tři nejlep-
ší běžci z celého Jihočeského kraje, kteří se zapojili do celorepublikového projektu Pryč 
ze židle. 
Všichni tři získali od náměstka hejtmana a radního pro školství Pavla Klímy poukázky do spor-
tovního obchodu a sportovní běžecké dárky od Jihočeského kraje. „Chtěl bych všem běžcům 
z řad studentů, ale i z řad rodičů, učitelů, kamarádů říci jedno velké díky! A to nejenom za to, 

že běhali, nahrávali kilometry, reprezentovali kraj, ale i za to, že v době ne zrovna pozitivních zpráv se hecli a šli do 
toho naplno,“ dodal Klíma na adresu všech sportovců. 

Tento běžecký projekt se konal od 12. dubna do 25. června 2021 a dal si za cíl zvednout nejenom studenty střed-
ních škol, ale i jejich rodiče, učitele, kamarády od počítačů, televize a podpořit sportování po jarní uzávěře celé 
republiky. Jednotlivé školy nahrávaly naběhané kilometry, a tím se sestavoval žebříček těch nejlepších. Do pro-
jektu Pryč ze židle se celkově zapojilo 24 škol a 411 běžců z jihu Čech.

Jihočeský kraj se celkově umístil na nádherném 4. místě. Naběháno v rámci kraje bylo 24 792 km a školou  
s největším počtem naběhaných km se stalo Gymnázium Vítězslava Nováka z Jindřichova Hradce.

Co nejrychleji naočkovat ještě více Jihočechů a připravit se tak na možné další vlny epi-
demie koronaviru. Od 28. července 2021 měli Jihočeši možnost se očkovat bez předchozí 
registrace. Jako první OČKOcentrum, které očkovalo zájemce bez registrace, bylo to česko-
budějovické, následovala ostatní OČKOcentra ve zbylých okresech. Dalším krokem k zajištění 
co největší kolektivní imunity v jižních Čechách bylo zřízení mobilních očkovacích týmů, které 
vyrážely do oblastí s nejnižší proočkovaností. 

Bezpečnost na jihočeských silnicích. Na vybudování lávky a úpravu křižovatky v Sedlci na 
Českobudějovicku přispěl kraj částkou 7,52 milionu korun. Pomohl tím zvýšit bezpečnost pě-
ších i motoristů v obci, kterou prochází frekventovaná silnice na trase mezi Českými Budějo-
vicemi a Pískem. Konkrétně v místě, kde se stala řada smrtelných nehod a dalších kolizí mezi 
chodci a automobily i mezi motoristy samotnými. Na lávce byly zároveň slavnostně odhaleny 
pamětní desky organizací, které se na realizaci uvedeného projektu podílely. „Velice mě těší, 

že jsme jako kraj mohli přispět k tomu, aby byl pohyb obyvatel z jedné části Sedlce do druhé přes frekventovanou 
silnici díky nové lávce bezpečnější. A zároveň se křižo-
vatka silnice na tahu České Budějovice – Písek s místní 
komunikací stala například díky vytvoření odbočova-
cích pruhů bezpečnější i pro řidiče,“ doplnil náměstek 
hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Celkové náklady 
si pak vyžádaly 59,42 milionu korun.

Nový nadchod pro pěší v Sedlci přes silnici z Českých Budějovic do PískuNáměstci hejtmana Pavel Hroch a Antonín Krák před novou lávkou pro pěší 
v Sedlci

14. 
ČERVENCE

2021

28. 
ČERVENCE

2021

30. 
ČERVENCE

2021
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Rozhovor s Antonínem Krákem,
náměstkem hejtmana pro oblast dopravy, koordinaci a metodické vedení společnosti  
JIKORD, majetku a územního plánování.

S jakými pocity jste do své funkce nastupoval  
a na co jste se těšil nejvíc?
Vzhledem k  mému dřívějšímu působení na postu 
radního pro dopravu jsem se po krátké pauze, kdy 
jsem měl na starosti investice, na současný post 
náměstka hejtmana pro dopravu prakticky vracel. 
Tudíž jsem věděl, do čeho jdu a co mě po těch dvou 
předchozích volebních obdobích v této funkci asi 
tak čeká. Stále platí, že hlavním smyslem mé prá-
ce je zajištění osobní veřejné dopravy pro všechny 
Jihočechy. A to autobusy i po železnici. Dále pak 
opravy silnic II. a III. tříd, které jsou v gesci kraje, 
a výstavba komunikací nových, zejména obchvatů 
měst a obcí, které nám na řadě míst stále chybí.  
A na co jsem se těšil? Na opětovné setkávání s ko-
legy a kamarády na úřadě i mimo něj. Ať už z řad 
dopravců, cestářů či policistů. Nejlépe při různých 
pracovních akcích.

Jaké jsou Vaše konkrétní cíle a co byste případně 
rád ve svém resortu změnil?
Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi – zajištění 
osobní veřejné dopravy, opravy silnic a stavby ob-
chvatů. Velkým cílem je pak další rozšíření integro-
vaného dopravního systému na území jižních Čech 
tak, aby co nejvíce lidí mohlo využívat při dopravě 
autobusem i vlakem jeden cestovní doklad.

Kdy a jak jste během minulého roku překonal 
sám sebe?

Toť otázka. Někdy mám dokon-
ce pocit, že se překonávám 
každý den 😊. Pravda je ale ta-
ková, že se překonávám zejmé-
na v  tom, že se mi daří sklou-
bit náročné funkce, náměstka 
hejtmana pro dopravu a funk-
ci starosty města Větřní. Bez 
toho, aniž bych jednu z nich po 
všechna ta volební období za-
nedbával. Což ostatně ani není 
možné, protože v  takovém pří-
padě bych ztratil důvěru a ani 
na jedné z těchto židlí už dávno 
neseděl.

Co se vám ne/podařilo v sou-
kromém životě?

To mají asi všichni, kteří berou svoji práci zodpověd-
ně, podobné. Prostě se mi nedaří najít dostatek času 
na svůj soukromý život, svou rodinu a blízké. Na dru-
hou stranu bych chtěl zdůraznit, že mám tak skvělou 
rodinu a své blízké, kteří moje pracovní vytížení chápou  
a tolerují. Za což jim patří můj velký dík. A vše se jim sna-
žím ve svých volných chvílích maximálně vynahradit. 

Je něco, na co Vám kvůli práci pro Jihočechy ne-
zbývá čas?
Na to jsem již vlastně právě teď odpověděl. Rodina 
a mí blízcí.

Jak zní nejčastější výtka Vašeho partnera/dětí 
směrem k Vám?
Prostě klasika vyplývající z  předchozích odpovědí. 
Zase nejsi doma, zase jedeš pryč, kdy budeme mít 
spolu volný víkend… Proto děkuji všem moc za to-
leranci.

Jakými nástroji pomáhá Jihočeský kraj při zvy-
šování bezpečnosti silničního provozu? 
Bezpečnost silničního provozu je oblast, které se 
Jihočeský kraj dlouhodobě a intenzivně věnuje. 
Vhodnou formou zvyšování povědomí o doprav-
ní bezpečnosti jsou také soutěže pro všechny vě-
kové kategorie s atraktivními cenami či pořádání 
kurzů bezpečné jízdy pro dospělé řidiče. Preven-
ce dále zahrnuje monitoring dopravně nebezpeč-
ných míst na silnicích v majetku Jihočeského kraje  
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a jejich řešení stavebními investicemi v podobě 
údržby a obnovování zařízení a dopravního značení.  

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o kou-
pi budov i pozemků Psychiatrické léčebny Lnáře. 
Proč se k této koupi kraj rozhodl a jaké další plány 
s areálem léčebny má v budoucnu?
Kupované nemovitosti doposud vlastnil Konvent 
Řádu bosých augustiniánů a kraji je pronajímal. Do 
léčebny jsme za uplynulá léta investovali cca 12,5 
milionu korun a ještě platili roční nájem 880 tisíc. 
Koupě, která nás vyšla na 27 milionů Kč, byla tudíž 
logickou a finančně efektivní volbou. Kraj tak bude  
v budoucnu hospodařit a investovat do svého. Na-
ším cílem je pak z této krajské příspěvkové organi-
zace vybudovat psychiatrickou léčebnu naplňující 
trendy a potřeby současné doby. Jak po stránce 
personální, tak té klientské.

Jedním z nákladů Jihočeského kraje v oblasti 
dopravy je i zajištění veřejné linkové dopra-
vy osobní dopravy na jihu Čech. Jak probíhá 
výběr dopravní společnosti? Na jak dlouho se  
s dopravními společnostmi uzavírá smlouva  
a kolik kraj do zajištění veřejné linkové dopravy 
investuje?

Smlouvy s vybranými dopravci na zajištění veřejné 
linkové osobní dopravy v Jihočeském kraji schválila 

15. dubna Rada Jihočeského kraje a následně byly 
podepsány. Přeprava cestujících v celém regionu je 
tak zajištěna na dalších deset let, konkrétně od červ-
na 2022 do června 2032. Jihočeský kraj vysoutěžil 
uvedené dopravní výkony za zhruba 7,4 miliardy ko-
run. Z toho uhradí 5 miliard, zbylé 2,4 miliardy korun 
pak dopravci obdrží z tržeb od cestujících. Oproti 
předpokládaným nákladům za dobu trvání smlouvy 
bylo dosaženo finanční úspory ve výši cca 1 miliardy 
korun. Co se týče výběrového řízení, tak tam Jiho-
český kraj jako první kraj v republice nesoutěžil pou-
ze nabídkovou cenu za kilometry, ale zároveň také 
nejlepší dopravní řešení na základě jednotných po-
žadavků a podmínek stanovených v zadávací doku-
mentaci. Každý účastník tak předložil v nabídce své 
vlastní nejlepší dopravní řešení, které se projevilo  
v hodnocení formou nabídkové ceny.

Co si občané mají představit pod pojmem „Zá-
sady územního rozvoje Jihočeského kraje“?  

Co všechno zásady obsahují, čeho přesně se tý-
kají a kde je možné je dohledat?
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje jsou 
koncepčním rozvojovým dokumentem kraje, v němž 
jsou zaneseny záměry republikového a nadregionál-
ního významu nacházející se na území jižních Čech. 
Tyto záměry jsou rozděleny do několika oblastí - nej-
markantnější oblastí je oblast dopravní infrastruktu-
ry a dále technické infrastruktury. Nicméně zásady 
územního rozvoje obsahují např. i rozvojové plochy 
pro sport a rekreaci, výrobu a průmysl či pro těžbu 
nebo prvky územního systému ekologické stability 
nadregionální a regionální úrovně. Zásady územní-
ho rozvoje Jihočeského kraje, včetně případných 
projednávaných aktualizací, lze dohledat na stránce: 

http://www.geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/
uzemni-planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-
-rozvoje-jihoceskeho-kraje

Jaké největší projekty v oblasti dopravy realizo-
val Jihočeský kraj v roce 2021?
Předně bych chtěl podotknout, že s dopravními 
stavbami je to, co se týče jednoho kalendářního 
roku, trochu problematické. Většina prací totiž trvá 
déle než ten jeden zmíněný rok. Ze zásadních staveb 
za loňský rok tak mohu jmenovat například obchvat 
Strážkovic za 110 milionů, most ve Vimperku za  
32,2 milionu, modernizaci komunikace v Trhových 

Svinech za 13,2 milionu, zahájení stavby Jižní tan-
genty za 349,2 milionu či most u Řepického rybníka 
za 12,6 milionu. K tomu můžeme přidat opravy cel-
kem 21 komunikací o délce 60,5 kilometru krajských 
silnic II. a III. tříd za 433,8 milionu, z  čehož činila  
367 milionů dotace ze SFDI. Naší dlouholetou prio-
ritou, která se stále nedaří, je pak samozřejmě do-
vybudování dálnic D3 a D4. Což je, bohužel, čistě  
v gesci státu.

Kromě funkce náměstka jste zároveň i staros-
tou města Větřní, jak byste tyto dvě funkce po-
rovnal?
Starostou města Větřní jsem již třetí volební obdo-
bí. A stejně dlouho působím, coby dříve radní a nyní 
náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Obě tyto mé 
funkce se vzájemně prolínají, což považuji za velmi 
přínosné. Zkrátka zkušenosti z  mého působení na 
radnici využívám na kraji a samozřejmě zkušenosti 
z kraje využívám na radnici.   

„Hlavním smyslem mé práce je zajištění osobní  
  veřejné dopravy pro všechny Jihočechy...“
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O úspěchu při záchraně zdraví  
a životů nejen Jihočechů rozhodu-
jí vteřiny. Své o tom ví jihočeská zá-
chranka. Čím kratší dojezdová vzdá-
lenost k  lidem, kteří potřebují její 
pomoc, tím větší šance na úspěch. 

Zahájen byl provoz další základny zdravotnické zá-
chranné služby Jihočeského kraje. Tentokrát ve Veselí 
nad Lužnicí. 

„Zajištění neodkladné přednemocniční lékařské péče 
pro naše spoluobčany patří ve spolupráci s námi zři-
zovanou záchrannou službou mezi jedny ze základních 
pilířů politiky kraje. A velice mě těší, že se nám tyto cíle 
daří, i díky zprovoznění této základny ve Veselí nad Luž-
nicí, naplňovat,“ zdůraznil při příležitosti slavnostního 
otevření hejtman Martin Kuba. Nová základna ZZS JČK 
ve Veselí nad Lužnicí se nachází v blízkosti vlakového 
nádraží s výjezdem na hlavní ulici a nedaleko nájezdu 
na D3. Její vybudování si vyžádalo náklady necelé dva 
miliony korun a vybudoval je soukromý investor. Jiho-
čeští záchranáři jsou zde v nájmu. 

Srpen 2021
6. 

SRPNA

2021

Nová výjezdová základna ZZS JčK ve Veselí nad Lužnicí

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Psychiatrická léčebna Lnáře

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Nemocnice Písek, a.s.

Nemocnice Strakonice, a.s.

Nemocnice Tábor, a.s.

Nemocnice Prachatice, a.s.

Nemocnice Dačice, a.s.

Jihočeské nemocnice, a.s.

Zřizované organizace Jihočeského kraje: ZDRAVOTNICTVÍ
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Jižní Čechy jsou prostě tím NEJ 
místem pro dovolenou. Podle sta-
tistiky agentury CzechTourism byla 
průměrná obsazenost pokojů na 
celé týdny v jihočeských ubytova-
cích zařízeních nejvyšší z celé Čes-

ké republiky a v červenci dosáhla 72,11 �. 

„Ačkoli z těchto dat nelze predikovat, zda znamenají za-
čátek restartu domácího cestovního ruchu, pro Jihoče-
chy jsou nepochybně dobrou zprávou. Potvrzují nejen 
sílu značky Jižní Čechy, ale také dobré jméno, oblibu 
a důvěryhodnost našeho regionu mezi návštěvníky. To 
je velmi významné pro budoucnost. Současně ovšem 
musí kraj v efektivní a koncepční podpoře cestovního 
ruchu dál pokračovat,“ uvedl hejtman Jihočeského kra-
je Martin Kuba. 

„Vše nasvědčuje tomu, že na jihu Čech se skutečně naplní předpoklady úspěšné letní turistické sezóny.  Nazna-
čoval to i předsezónní průzkum CzechTourismu týkající se plánů Čechů na letní dovolenou, kdy každý čtvrtý re-
spondent označil za svou cílovou destinaci právě jižní Čechy. A tomu odpovídá vysoká červencová a s vysokou 
pravděpodobností i srpnová obsazenost ubytovacích zařízení. Podzimní predikce ovšem už tak optimistické ne-
jsou a předpovídají už od září strmý pokles návštěvnosti,“ konstatoval ředitel JCCR Petr Soukup a poznamenal, že 
JCCR bude reagovat propagační kampaní, která by měla posílit zájem turistů také o podzimní pobyty v regionu. 
Významnou roli při oslovování hostů, a to nejen domácích, by měly sehrát slevové vouchery a bonusy, které jsou 
připravované pro období září–listopad 2021. 

A jak řekl první náměstek hejtmana František Talíř, v jižních Čechách je pořád co objevovat. „Jižní Čechy jsou jako 
Řím. Můžete do nich jezdit zas a znovu a stále v nich budete nacházet něco nového. Proto je ideální podívat se 
nejen na ty nejznámější památky, ale i do přilehlých a třeba méně známých míst. Za sebe můžu doporučit zámek 
Vimperk, který je letos nově otevřený a je nádherný. Za pozornost stojí také oblast Toulava nebo město Slavonice 
a okolní nádherná příroda České Kanady,“ uzavřel náměstek Talíř. 

Proto, aby se v  jižních Čechách žilo hezky i nejstarším obyvatelům, plánuje Jihočeský 
kraj postavit zcela nový dům pro seniory v lokalitě Bobelovka u Jindřichova Hradce – Otína.  
V třípatrové novostavbě s jedním částečně zapuštěným podzemním podlažím nalezne domov 
celkem 94 klientů. Ubytováni budou v 34 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojích. Zadá-
vací řízení na stavební práce bylo zahájeno v polovině srpna. Stavět by se mělo začít v dubnu 
2022 a dokončení stavby je pak plánováno na únor roku 2024. 

17. 
SRPNA

2021

20. 
SRPNA

2021

Český Krumlov

Domov seniorů Bechyně
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„Součástí rozsáhlého objektu bude veškeré vybavení 
určené pro komfort klientů a usnadňující péči zaměst-
nancům. Nebude chybět ani aktivizační místnost nebo 
kaple,“ popsala náměstkyně hejtmana pro sociální ob-
last Lucie Kozlová s tím, že součástí stavby jsou napří-
klad parkoviště, dílna, zázemí údržby a park.  

Náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma  
k tomu dodal, že veřejná zakázka byla koncipována 
tak, aby zohledňovala současný trend strmého nárůs-
tu cen stavebních prací a materiálů.  „Chceme zame-
zit překročení předpokládaného rozpočtu, který u této 
stavby dosahuje téměř 400 milionů. Zvolili jsme proto 
zadávací řízení formou soutěžního dialogu, který bude 
Jihočeským krajem použit vůbec poprvé. V rámci něj 
účastníci, kteří splní zadavatelem požadovanou kvalifi-
kaci, sami navrhnou změny, které povedou k úsporněj-
ším a ekologičtějším řešením připravované stavby. Kraj, 
jako zadavatel, zanese nejpřínosnější úpravy do pro-
jektové dokumentace a vyzve kvalifikované účastníky  
k podání nabídky,“ popsal Klíma. Hejtman Martin Kuba navštívil Domov pro seniory v Horní Plané

Domov důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Chvalkov

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Domov důchodců Horní Planá

Domov pro seniory Kaplice

Domov pro seniory SVĚTLO

Domov pro osoby
se zdravotním postižením

Zběšičky

Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

Domov pro seniory Stachy - Kůsov

Domov PETRA Mačkov

Domov pro osoby
se zdravotním postižením Osek

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Domov pro seniory Bechyně

Domov pro seniory Chýnov

Denní a týdenní
stacionář Klíček

Zřizované organizace Jihočeského kraje:  
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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Jihočeský kraj a mezinárodní pomoc. Obyvatelům ukrajinské Koločavy Jihočeský kraj vě-
noval z majetku krajské správy a údržby silnic dva starší automobily opatřené sněžným plu-
hem. „S představiteli Koločavy jsme se setkali v rámci vystoupení naší Jihočeské filharmonie 
na Ukrajině. Mimo jiné se zmínili o tom, že by se jim hodila nákladní auta na uklízení sněhu  
a odvoz různého materiálu,“ vzpomněl při předání Tatry 815 a Škody 706 náměstek hejtmana 
pro kulturu Pavel Hroch. 

Dar od Jihočeského kraje kvitoval  
s povděkem starosta Koločavy Vasyl 
Ivanovyč Chudyněc. „Děkujeme našim 
kamarádům z jihu Čech, že nám pomoh-
li opatřit něco, co v naší obci zatím ne-
máme. A už se těšíme, až začneme auta 
u nás využívat,“ sdělil Chudyněc. Podle 
starosty čekala nákladní vozy, které vy-
razily z Českých Budějovic, trasa dlou-
há více než tisíc kilometrů. „Zvládnout 
by to i s přestávkami měly zhruba za 
den a půl,“ upřesnil Chudyněc. Kolo-
čava je obec na západní Ukrajině. Leží 
v okrese Mižhirja v Zakarpatské oblasti  
a žije v ní více než pět tisíc obyvatel.  
V České republice je proslulá jako rodi-
ště loupežníka Nikoly Šuhaje.

Soutěž v třídění odpadů obcí Ji-
hočeského kraje za rok 2020 zná 
své vítěze. Zástupci obcí a měst 
si v zasedací místnosti Secese na 
Krajském úřadu Jihočeského kra-
je převzali ceny od vyhlašovatelů 

soutěží, kterými byly Autorizovaná obalová společ-
nost EKO-KOM, a.s. a Krajský úřad Jihočeského kraje. 
Ceny předávala Martina Filipová, ředitelka oddělení 
regionálního provozu EKO-KOM, a.s. společně s Mgr. 
Františkem Talířem, prvním náměstkem hejtmana Ji-
hočeského kraje. „Třídění odpadů považuji v součas-
né době za jeden z důležitých kroků k ochraně život-
ního prostředí. Velice mě proto těší zájem obcí, které 
se do této soutěže zapojily. Vítězům nejen gratuluji, ale 
především děkuji za jejich přístup. Péče o náš kraj je 
naším společným úkolem a i díky nim jsou jižní Čechy 
tak krásné,“ uvedl Talíř.  

v	V kategorii do 499 obyvatel se v soutěži Jihočeši třídí odpady 2020 umístily obce Heřmaň, Nevězice a Chobot. 

v	V kategorii obcí, městysů a měst od 500 do 1 999 obyvatel si na pomyslnou bednu stoupli zástupci obcí Vacov, 
Roudná a Pištín. Z této trojice obhajovala nejvyšší umístění obec Roudná. 

v	Ve třetí kategorii od 2 000 do 7 000 obyvatel převzala gratulace města Blatná, Chýnov a Trhové Sviny, které 
jsou v této kategorii již stálicí a na stupních vítězů se umisťují pravidelně. 

v	V kategorii největších jihočeských měst, tj. nad 7 000 obyvatel, vyhlašovatelé přivítali města Vimperk, Pracha-
tice a Milevsko. Zajímavostí je, že tato trojice zopakovala pořadí z předešlého ročníku. 

v	V soutěži Jihočeský okresní odpadový přebor 2020 vyhlásili pořadatelé tyto vítěze: v okrese České Budějovice 
Trhové Sviny, Čenkov a Dívčice, v okrese Český Krumlov Přední Výtoň, Mirkovice a Křemži, za Jindřichohra-
decký okres Horní Němčice, Březinu a Drunče, v okrese Písek Heřmaň, Minice a Nevězice, za okres Prachatice 
Kvildu, Borovou Ladu a Kubovu Huť, v okrese Strakonice Chobot, Hoslovice a Myštice a v posledním Táborském 
okrese Roudnou, Hodětín a Černýšovice.

24. 
SRPNA

2021

25. 
SRPNA

2021

Hejtman Martin Kuba, jeho náměstek Pavel Hroch a starosta Koločavy Vasyl Ivanovyč Chudyněc

První náměstek hejtmana Jihočeského kraje Fratišek Talíř předával ocenění 
v soutěži Jihočeši třídí odpady 2020. V kategorii do 499 obyvatel bodovala 
obec Chobot.
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Českobudějovické výstaviště hosti-
lo po roční nechtěné pauze 47. roč- 
ník tradičního mezinárodního ze-
mědělského veletrhu Země živi-
telka. A při té příležitosti představil 
Jihočeský kraj pod heslem „Zdravé 

jihočeské potraviny na stoly jihočeských školních jíde-
len“ nový projekt: virtuální tržiště se zdravými po-
travinami pro jihočeské školy. 
„Jako jihočeské patrioty nás trápí sledovat, kolik se  
u nás vyrobí výborných zdravých jihočeských potravin 
a naše děti ve školách přitom dostávají dotované pro-
dukty, které k nám putují tisíce kilometrů přes půl světa. 
Chceme proto vytvořit prostor, který bude fungovat na 
stejném principu jako byla osvědčená tržiště, kde naše 
babičky a maminky nakupovaly zdravé místní potravi-
ny,“ vysvětlil při představení projektu a zahájení expo-
zice Jihočeského kraje hejtman Martin Kuba. 

V souladu s nejmodernějšími trendy bude toto ji-
hočeské tržiště virtuální. „V něm bude jakýkoli pro-
ducent, bez ohledu na objem výroby, moci své pro-
dukty nabídnout školám ve svém okolí přímo bez  
zprostředkovatelského velkoobchodu, který mnohdy 
nutí výrobce snižovat cenu na úkor kvality,“ doplnila 
ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kra-
je Hana Šťastná. Pro začátek bude projekt spuštěn na 
těch školách, jejichž je Jihočeský kraj zřizovatelem. 
V další etapě pak nabídne kraj tuto možnost i městům 
a obcím, které zřizují školy základní. 

 
Záchrana zdravotního středis-
ka v  Chlumu u Třeboně. Peníze 
z  Krajského investičního fondu 
(KIF) byly pro rok 2021 sice již vy-
čerpány, ale v  Chlumu u Třeboně 
hrozilo, že by tamní a okolní obyva-

telé přišli o zdravotní středisko a tím pádem o dostup-
nou zdravotní péči. Vedení kraje se podařilo v  kraj-
ském rozpočtu najít 3,5 milionu korun na záchranu 
zdravotního střediska v Chlumu u Třeboně. Obec ho 
tak díky krajskému příspěvku mohla odkoupit a zdra-
votní péči tak zachovat. 

„V tomto případě jsme se rozhodli Chlumu pomoci. Po-
kud by neměli včas dostatek prostředků na koupi zdra-
votního střediska, hrozilo by jeho odkoupení ke komerč-
ním účelům a občané by tak o své zdravotní středisko 
přišli,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast financí 
Tomáš Hajdušek.
 

Poskytovatelé sociálních služeb v  jižních Čechách se už nemusí starat o to, jak začátkem 
roku zajistit svůj provoz. Jihočeský kraj jim chce v případě potřeby poskytnout bezúročnou 
půjčku na všechny fixní náklady, jako jsou například mzdy či energie.  „Poskytovatelé soci-
álních služeb mohou o příspěvek od MPSV žádat každoročně. Vždy v období od 15. září do  
31. října. Nezbytná administrativa spojená s vyřizováním dotací na MPSV bohužel způsobuje, že 
se k nim peníze určené na mzdy, energie a další náklady spojené s provozem zařízení, dostanou 

někdy až v březnu. Organizacím se tak může stát, že nemají počátkem následujícího roku z čeho hradit všechny 
nezbytné výdaje,“ popsala situaci náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová.  

26. 
SRPNA

2021

27. 
SRPNA

2021

Expozice Jihočeského kraje na veletrhu Země živitelka v Pavilonu T1

Budova zdravotního střediska v Chlumu u Třeboně

Hejtman Martin Kuba, premiér Andrej Babiš a exprezident Václav Klaus při 
otevření expozice Jihočeského kraje na veletrhu Země živitelka v Českých 
Budějovicích

30. 
SRPNA

2021
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Na předfinancování sociálních služeb pro období 1. ledna až 31. března 2022 proto chce kraj uvolnit ze svého 
rozpočtu 50 milionů korun.  

„Primárním úkolem těchto zařízení je péče o klienty, která je velmi náročná, a ne shánění peněz na nezbytné 
výdaje,“ zdůraznila Kozlová s tím, že administrativa spojená s poskytnutím bezúročné půjčky od kraje bude 
nesrovnatelně jednodušší a poskytovatelé sociálních služeb budou mít jistotu, že ji skutečně získají, což  
v případě bankovních půjček nemusí platit. 

Memorandum o spolupráci mezi 
Jihočeským krajem a programem 
DofE – Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu. Finanční příspěvek 
od kraje na uhrazení licence k za-
pojení se do programu „Meziná-

rodní cena vévody z Edinburghu (DofE)“ dostanou 
jihočeské střední školy. To právě umožňuje podpis 
tohoto memoranda. 
Klíma připomněl, že DofE je celosvětově nejvýznam-
nějším programem neformálního vzdělávání. „Těší mě, 
že kraj může takovýmto způsobem podpořit aktivity 
našich škol, které ve studentech rozvíjejí dobrovolnic-
tví i cestu ke svému osobnímu rozvoji formou zážitkové 
pedagogiky,“ dodal Klíma s tím, že do programu se již 
zapojilo 10 jihočeských škol a tímto krokem chceme 
oslovit další zájemce o spolupráci.

Hejtman Martin Kuba ve škole, kde studoval. Hejtman Martin Kuba navštívil v rámci zahájení 
nového školního roku 2021 / 2022 Střední průmyslovou školu stavební v Českých Budě-
jovicích. V doprovodu ředitele Vladimíra Kostky zde přivítal žáky prvních ročníků. Proč prá-
vě tato škola? Hejtman Kuba sem v roce 1987 nastoupil a zažíval v těchto lavicích stejné 
chvíle, jako současní prváci. „Chci vám moc popřát, aby se vám tady líbilo a aby vás to bavilo. 
Protože vás tady čekají nejhezčí léta, která budete zažívat. A na ta já dodnes velice rád vzpomí-
nám,“ řekl Kuba.

Studentům pak také udělil pár rad do života. „Nezapomínejte se učit kromě odborných i ty obecné informace, 
protože je smutné dívat se na člověka, kterému je 18 let a neví, kdo byl Opletal, co se stalo v roce 1939, 1989 a motá 
tyhle věci dohromady. Naopak bych byl rád, aby jihočeské děti a mladí lidé byli pořád ti, kteří nesou v sobě i tyto 
znalosti. Aby nezapomínali, odkud pocházíme, kam jdeme a kam patříme. To si myslím že je strašně důležité, ať už 
se člověk věnuje jakémukoli oboru,“ uzavřel hejtman svou návštěvu.   

31. 
SRPNA

2021

Náměstek hejtmana Pavel Klíma po podpisu memoranda o spolupráci mezi 
Jihočeským krajem a programem DofE

Září 2021

Prní školní den a prváci budějovické stavárnyM. Kuba a ředitel V. Kostka, Střední průmyslová škola stavební, Č. Budějovice

1. 
ZÁŘÍ

2021



NÁŠ JIHOČESKÝ ROK 2021

[ 52 ]

Milovníci pří-
rody nalez-
nou v  jižních 
Čechách další 
dvě nové pří-
rodní památ-

ky - rybník Chrastí na Trhosvi-
nensku a Nahořanské tůně mezi 
Větřním a Rožmberkem nad Vl-
tavou. 
„Málokdy se u jihočeských rybní-
ků podaří dohlédnout až na dno. 
U rybníka Chrastí to lze. Jeho prů-
hlednost je až 80 cm! Kromě toho 
v něm žijí významné druhy obojži-
velníků a bezobratlých živočichů. 
Krásu mu pak dodávají lekníny 
bělostné,“  uvedl první náměstek 
hejtmana František Talíř, který má 
v gesci životní prostředí. A dodal, 
že z důvodu vyhlášení chráněné-
ho území Jihočeský kraj rybník 
odkoupil od původních vlastníků 
a další hospodaření bude přizpů-
sobeno výlučně zájmům ochrany 
přírody. 

 „Chci, aby všichni Jihočeši vědě-
li, že udělám všechno pro to, aby 
tady na jihočeských školách měly 
naše děti ty nejlepší učitele,“ řekl 
hejtman Kuba na úvod konferen-
ce Kompas vzdělávání 2021. Byla 

určena především pro ředitele základních a středních 
škol a jejím hlavním cílem bylo nalézt filozofii jihočes-
ké školy 21. století. K dosažení vytyčeného cíle spojily 

své síly Jihočeský kraj a Pedago-
gická fakulta Jihočeské univerzity, 
za podpory kolegů z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
České školní inspekce, Jihočes-
ké hospodářské komory a mnoha 
dalších. 

„Důležité je, že došlo k posunu 
ve spolupráci fakult Jihočeské 
univerzity připravujících učitele, 
jihočeských škol a Jihočeského 
kraje při výchově nových učite-
lů. Mám radost i ze spolupráce 
středních odborných škol a firem 
zabývajících se virtuální realitou 
a jejich zapojením do výuky,“ řekl 
náměstek hejtmana Jihočeské-
ho kraje pro oblast školství Pavel 
Klíma, který zároveň konferenci 
moderoval.

6. 
ZÁŘÍ

2021

7. 
ZÁŘÍ

2021

Rybník Chrastí na Trhosvinensku

Pavel Klíma na konferenci Kompas vzdělávání 2021
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Rozhovor s Pavlem Klímou,
s neuvolněným náměstkem hejtmana pro oblast školství, podporu zájmové činnosti mlá-
deže a sportu, řízení zřizovaných organizací v tomto resortu a oblast veřejných zakázek.

S jakými pocity jste do své funkce nastupoval  
a na co jste se těšil nejvíc?
Byl jsem plný očekávání, protože pozice náměstka ji-
hočeského hejtmana je mojí první politickou funkcí. 
Šel jsem do toho s tím, že svoji osmnáctiletou praxi 
ředitele školy přetavím do konkrétní politické práce 
a proto jsem se ujal mj. resortu školství. Těšil jsem 
se na rozhovory s dalšími aktéry vzdělávání: řediteli 
škol, školními inspektory, zástupci Jihočeské univer-
zity. Těšil jsem se na hledání společné cesty s cílem 
kvalitního jihočeského školství, což nebylo zvykem 
a daří se to.

Jaké jsou Vaše konkrétní cíle a co byste případně 
rád ve svém resortu změnil?
Pomoci ředitelům řešit nedostatek učitelů - již jsme 
začali i s  Jihočeskou univerzitou. Vyřešit nedo-
statečné ubytovací kapacity pro studenty v někte-
rých okresech - pracujeme na tom. Změnit systém 
konkurzů a rekonkurzů na ředitele - doplnili jsme je  
o motivační a bilanční rozhovory v průběhu funkč-
ního období, směrnice již existuje a reálně „poběží“ 
již v roce 2022. Všechny změny prakticky konzultu-
ji s řediteli škol, ustanovili jsme si různé pracovní 
skupiny.

Co se vám ne/podařilo v soukromém životě?
Své soukromí si snažím udržet, ne vždy se to ale 
daří. Povedlo se mi uspořádat velkou výstavu mých 
obrazů a vydat s tím i malou básnickou sbírku. 

Je něco, na co Vám kvůli práci pro Jihočechy ne-
zbývá čas? 
Pro zvýšenou pracovní aktivitu jsem musel omezit 
malování. Jelikož se ale nejedná o koníček, nýbrž 
potřebu, čas si najdu a v omezené míře tvořím. Ry-
bařina to však „odnesla“ zcela. Rád bych pokračoval 
i nadále s mou prací pro Galerii Malšice a pro dob-
ročinné akce pro hospic Jordán. 

Jak zní nejčastější výtka Vaší partnerky/dětí 
směrem k Vám?
Mám opravdu tolerantní manželku, nic mi nevyčítá, 
i když jednu větu občas slýchám: „Politika jsem si 
nebrala.“ Rozumím jí. Snad to ale neznamená, že se 
pro ni naplňuje naše svatební „v dobrém i ve zlém“. 
Děkuji jí za to, že je mi oporou.

Kde vidíte nejzásadnější problém jihočeského 
školství?
Velkým problémem nejen jihočeského školství 
je, že ne všichni ředitelé jsou opravdovými peda-
gogickými lídry svých sboroven. Stali se z nich 
spíše projektanti a ekonomové (kromě toho, že 
jsou hygienici, personalisté, psychologové,…). 
Také zřizovatelé spíše kontrolují stavební činnost  
a ekonomické výsledky než skutečnou úroveň 
vzdělávání. To se snažíme změnit. Chceme být 
progresivním zřizovatelem. Stavebně ale také ne-
zahálíme, během roku jsme diagnostikovali nové 
problémy, např. kapacity domovů mládeže v  ně-
kterých městech nebo kapacity jídelen našich škol. 
A již připravujeme systémová řešení. Jinak musím 
konstatovat, že máme na jihu vzorek zajímavých  
a progresivních škol, jen se o tom příliš neví. Na tom 
také pracujeme a během roku 2022 představíme 
vzdělávací portál jihočeského školství. 
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V  říjnu roku 2021 se uskutečnil 1. ročník konfe-
rence „Kompas vzdělávání 2021“. Jak tuto kon-
ferenci hodnotíte a co bylo jejím cílem?

Cílů konference bylo několik. Vzkázat veřejnosti  
a ředitelům, že na jihu Čech stojíme o moderní 
školství. Dále definovat si problémy současného ji-
hočeského školství a propojit aktéry vzdělávání, tj. 
ředitele škol, zřizovatele, MŠMT, JU, Českou školní 
inspekci a Jihočeskou hospodářskou komoru. Prv-
ní konkrétní výstupy už existují a s JU spolupra-
cujeme na efektivní přípravě budoucích učitelů  
a jejich uplatnění v jihočeských školách. S hospo-
dářskou komorou spolupracujeme na realizaci ko-
operace firem a středních škol. Nejen tyto problémy 
budou předmětem následných jednodenních kon-
ferencí vždy za účasti pracovníků MŠMT. 

Díky krajské individuální dotaci se budou moci tři 
klienti Speciálně pedagogického centra pro zra-
kově postižené v  Českých Budějovicích zúčast-
nit lyžařského kurzu. Jak probíhá takový kurz pro 
zrakově hendikepované?

Podporu účasti žáků se zrakovým postižením spou-
štíme poprvé. Konkrétně spočívá v příspěvku na 
certifikovaného traséra, který žáka provede lyžař-

ským kurzem především na sjezdovce. Tito žáci jsou 
klienty našeho speciálního pedagogického Centra 
pro zrakově postižené, proto umíme podporu zacílit 
efektivně.

Jak byste zhodnotil současnou úroveň sportovišť 
v Jihočeském kraji?

V Jihočeském kraji evidujeme přes 600 sportovních 
zařízení, které se v mnohém liší. Najdeme zde mo-
derní stadiony, ale i mnoho zastaralých sportovišť, 
které potřebují rekonstrukce. Obecně lze konstato-
vat, že specifikem JčK je více než 25 tisíc zařízení 
pro individuální rekreaci (chaty, rekreační chalupy). 
Velmi dobré přírodní podmínky jihočeského regio-
nu rovněž ovlivnily vznik většího množství celoročně 
využívaných rekreačních oblastí, vhodných pro pro-
vozování prakticky všech druhů rekreačních sportů 
nenáročných na technické vybavení. I když ve vět-
ších městech jsou k dispozici letní i zimní stadiony, 
plavecké bazény, tělocvičny, hřiště, fitness centra  
a některá další sportovní zařízení, ve srovnání s vět-

šinou ostatních krajů republiky je nutné konstatovat, 
že v materiálně-technické základně pro další rozvoj 
tělovýchovy a sportu v kraji jsou ještě značné rezer-
vy. Chceme se soustředit na sportoviště u krajských 
školských zařízení, připravujeme projekty spolufi-
nancované z evropských a státních dotací. 

Do Vaší gesce spadá i oblast veřejných zakázek. 
Je dle Vašeho názoru správně nastaven Zákon  
o zadávání veřejných zakázek, nebo byste uvítal 
nějakou změnu? A jakou nejvýznamnější veřej-
nou zakázku zadal Jihočeských kraj v roce 2021?

Se současně platným zákonem se nepracuje špat-
ně. Proces zadání je stále poměrně hodně admi-
nistrativně náročný pro zadavatele i dodavatele. 
Před podpisem smlouvy musí například dodavatel 
předložit originály všech dokladů ke kvalifikaci, a to  
i v případě, že jej zadavatel dobře zná a mohl by 
smlouvu rovnou uzavřít. Uvítali bychom, aby měl 
zadavatel možnost zvolit si, zda bude chtít originály 
dokladů či nikoliv.

V  roce 2021 jsme na oddělení veřejných zakázek 
rozpracovali metodiku zadávání zahrnující i jiná kri-
téria než jenom nejnižší cenu. Především u větších 
silničních projektů se osvědčilo kritérium zohledňu-

jící kvalitu stavbyvedoucího, zkrácení doby realizace 
nebo prodloužení záruky. 

Z pohledu nákladů byla v roce 2021 nejvýznamnější 
veřejnou zakázkou Výběr dodavatele stavebních pra-
cí na akci „Jižní tangenta České Budějovice“. Jedná se 
novostavbu silnice II/143. Stavba obsahuje novostav-
by, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikaci 
a IS. Stavba hlavní trasy je v celé délce novostavbou, 
která bude propojovat stávající silnici I/3 (výhledově 
silnice II. třidy) a budoucí dálnici D3. Stavbu realizu-
jeme za cca 850 miliónů korun vč. DPH.

Kromě politiky se věnujete i výtvarnému umění. 
Co je pro Vás při tvorbě Vašich děl největší in-
spirací?

Určitě krajina. Krajina je výtvarně velká výzva, 
vše tu již zdánlivě bylo. Pokud jí ale procházíte  
a nevnímáte jen realisticky, zjistíte, že v každé kra-
jině je skrytý obraz. Obraz, který nevyfotíte, který 
ale můžete namalovat a který tam vidím právě já.  
Abstrakce se stala mým komunikačním jazykem.

„Na jihu Čech stojíme o moderní školství.  
  Máme vzorek zajímavých a progresivních škol...“
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Psychiatrická léčebna Lnáře nově 
ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Dne 10. září 2021 krajské zastupitel-
stvo rozhodlo, že bude daleko eko-
nomičtější odkoupit psychiatrickou 
léčebnu Lnáře a to budovy včetně 

pozemků. Nemovitosti doposud vlastnil Konvent Řádu 
bosých augustiniánů a kraji je pronajímal. 

„Do léčebny jsme za uplynulá léta investovali téměř 
12,5 milionů korun a ještě platíme roční nájem 880 tisíc. 
Koupě je logická volba. Kraj bude hospodařit a inves-
tovat do svého,“ řekl náměstek hejtmana pro majetek 
a investice Antonín Krák. Původní návrh kupní ceny, 
který Konvent v lednu 2019 Jihočeskému kraji předlo-
žil byl na částku 40 miliónů korun. Po sérii znaleckých 
posudků a jednání se podařilo cenu snížit na součas-
ných 27 miliónů korun.  

Jak Jihočechy co nejlépe ochránit před nenadá-
lým počasím? Hejtman Martin Kuba přišel s  ná-
padem na realizaci pilotního projektu s  názvem 
„Systém včasného varování“. Spuštěn byl od  
1. října a jeho cílem je varovat jihočeské starostky  
a starosty obcí i měst před extrémními vlivy počasí. 

„Chci, aby jižní Čechy byly nejlépe chráněným krajem. Vzhledem  
k tomu, jak přibývá extrémních klimatických události v celé Evropě, 
ale i v ČR, rozhodli jsme se v našem kraji spustit ve spolupráci s firmou 
Meteopress pilotní projekt na včasné a lokálně co nejpřesnější varová-
ní obyvatel před takovými událostmi,“ uvedl hejtman Kuba. Jeho cílem 
je připravit na nebezpečí včas všechny, kdo žijí v ohrožené lokalitě.

 
Jak přivést lékaře do jižních Čech? Jihočeský kraj připravil motivační program, který má 
přivést kvalitní lékaře do oblastí, kde je jich nedostatek. Nabízí jim lákavé podmínky – v po-
ptávaných oborech jednorázový příspěvek 600 tisíc korun a příspěvek na bydlení ve výši 
15 tisíc měsíčně. Ten bude kraj lékaři vyplácet po dobu pěti let. Jihočeský kraj se tak snaží 
zajistit kvalitní lékaře, praktiky, dětské lékaře a zubaře i pro oblasti mimo nemocnice a do 
menších obcí, kde dlouhodobě panuje jejich nedostatek. Zároveň má v plánu vytvořit pod-

mínky pro to, aby tu lékaři zůsta-
li a poskytovali péči občanům 
jihočeského regionu. „Důležité 
je přivést lékaře tam, kde je sní-
žená dostupnost zdravotní péče 
a vytvořit podmínky pro to, aby 
zde zůstali déle než pět let. Pra-
covali tu a našli tady spokojený 
profesní i rodinný život. Lékaři 
častěji provozují péči ve větších 
městech, což u rozlohou velkých 
krajů, jako je Jihočeský, vede  
k tomu, že pokrytí lékařskou služ-
bou není ideální. Jako zdejší hejt-
man chci, aby nabídka pro lidi  
v mém regionu byla co nejlepší  
a kvalitní lékaři či učitelé nemu-
seli za pracovními příležitostmi 
utíkat do zahraničí,“  vysvětlil ji-
hočeský hejtman Martin Kuba. 

Psychiatrická léčebna Lnáře

Hejtman Martin Kuba představil nový motivační program pro přivedení lékařů do jižních Čech

10. 
ZÁŘÍ

2021

10. 
ZÁŘÍ

2021

14. 
ZÁŘÍ

2021
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Víte, co je Zlatý erb? 
To je soutěž o nejlepší 
webové stránky měst 
a obcí. Aby byly pře-
hledné a přátelské pro 
jejich uživatele, aby ob-

čané nalezli jednoduše a pohodlně vše, co 
potřebují. Uskutečnil se již 23. ročník této 
soutěže. V  Jihočeském kraji mezi městy 
obhájil prvenství Tábor, za obce zvítězil 
Pištín a nejlepší jihočeskou elektronickou 
službu mají na svém webu Dačice. 
„Doba je velmi rychlá. Rychle se šíří infek-
ce, rychlé a neočekávatelné jsou rozmary 
počasí, rychle přichází nová nařízení. Obce 
a města musí tedy velmi pružně reagovat  
a webové stránky jsou mnohdy jedinou 
cestou k informacím. Gratuluji vítězům  
a přeji jim hodně štěstí v celostátním kole,“ 
řekla náměstkyně jihočeského hejtmana 
pro IT a e-government Lucie Kozlová.  

Bez našich předků 
a jejich odkazu by-
chom nebyli tím, 
čím jsme dnes. Vá-
žíme si proto všech, 
kteří jihočeské tradi-

ce a zvyky udržují a předávají je dalším 
generacím. V Alšově jihočeské galerii 
v Hluboké nad Vltavou obdržela Cenu 
hejtmana Jihočeského kraje za za-
chování a rozvoj lidových tradic paní 
Jiřina Zikmundová za řemeslnou čin-
nost v oboru vyšívání lidových krojů 
a pan Miroslav Šobr za ruční sečení 
kosou, udržování tradic jihočeského 
masopustu a ochotnického divadla. 
„Jihočeský kraj je krajem tradic, kde se 
předávají starobylé usedlosti i s nimi 
spojené hodnoty. U nás se tradice do-
držují,“ uvedl při předání cen hejtman 
Martin Kuba. 

Společně s  ním pogratuloval vítězům 
i jeho náměstek pro kulturu a venkov 
Pavel Hroch. „Velice si vážím lidí, kteří 
svou činností nejenom tradice na našem 
venkově zachovávají, ale rozvíjejí je i do 
budoucna. Jihočeský kraj si je zároveň 
vědom, jak je pro něj venkov důležitý,  
a proto se jej snaží všemožně podpo-
rovat. Například dlouhodobě každý rok 
v rámci Programu obnovy venkova do něj 
investujeme přes 110 milionů korun. K po-
zvednutí kvality života na venkově rovněž 
patří například soutěž vesnice roku,“ do-
plnil náměstek hejtmana Hroch.

15. 
ZÁŘÍ

2021

24. 
ZÁŘÍ

2021

V kategorii Nejlepší webové stránky města Jihočeského kraje obhájil prvenství Tábor. Zleva: 
ředitel GORDIC distributor KMS software s.r.o. Ivan Kugler, náměstkyně hejtmana Jihočeského 
kraje Lucie Kozlová, 2. místostarosta Tábora Martin Mareda, táborský vedoucí oddělení výpo-
četní techniky Pavel Lešetický a ředitel soutěže Zlatý erb Tomáš Holenda

Martin Kuba, Miroslav Šobr a Pavel Hroch

Martin Kuba, Jiřina Zikmundová a Pavel Hroch
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„Společně k moderní obci“ byl ná-
zev mezinárodní konference, kterou 
pořádal Jihočeský kraj v rámci svého 
předsednictví v Evropském regionu 
Dunaj – Vltava (ERDV), jehož je čle-
nem. Konference se konala online  

a zapojilo se do ní více než 50 účastníků ze všech člen-
ských regionů z České republiky, Rakouska a Němec-
ka. Hlavními diskutovanými tématy byly nové možnosti  
a příležitosti pro venkovské regiony v oblasti digitaliza-
ce, ale i modernizace zdravotní péče.  

 „Jihočeský kraj předsedal v Evropském regionu Dunaj 
– Vltava v období od ledna 2020 do července 2021, 
tedy v  období, které bylo citelně poznamenáno koro-
navirovou pandemií. I přes to, že prakticky nebylo mož-
né se osobně potkávat a vyměňovat si zkušenosti, se 
nám podařilo mnoho zdařilých projektů, které mohou 
posloužit starostům všech obcí z obou stran hranice 
jako inspirace. Třeba v oblasti digitalizace služeb pro 
občany,“ nastínil náměstek hejtmana pro oblast venko-
va Pavel Hroch, který je politickým reprezentantem za 
jižní Čechy v  ERDV. Jako konkrétní příklady iniciativy 
Jihočeského kraje v rámci předsednictví ERDV uvedl 
soutěž „Vesnice roku ERDV 2020“, natočení rozhovorů 
se starosty obcí z území ERDV na témata jako jsou digi-
talizace a inovativní projekty v obcích atd.

Jihočeští studenti univerzity 3. věku. Náměstek hejtmana Antonín Krák předal 24 studentům 
jejich osvědčení o absolutoriu. Jednalo se o studenty univerzity 3. věku, Provozně ekonomické 
fakulty, České zemědělské univerzity Praha. Všichni absolventi jsou Jihočeši a všichni zdár-
ně ukončili šestisemestrové studium. Náměstek Krák ocenil jejich aktivní zapojení a dodal: 
„Je mi velkou ctí vám dnes předat vaše osvědčení o absolutoriu. Studovat lze v každém věku 
a vy jste toho důkazem. Jste příkladem pro mladé i pro mě osobně. Srdečně vám blahopřeji.“ 

Historicky první „Jihoczech 
Startup Camp“. To byla dvoudenní 
akce, kterou zorganizoval tým Jiho-
českého vědeckotechnického par-
ku (JVTP) v  rámci projektu Smart 
akcelerátor 2. Účastníkům mento-

roval odborný tým ze společnosti HEADIM s.r.o. Nosi-
telé osmi různorodých podnikatelských nápadů přišli, aby 
představili své nápady, diskutovali o nich a hlavně, aby jim 
někdo jiný, zkušený poradil, jak nejprve nastavit svůj pro-
dukt či službu, jak ho následně komunikovat a otestovat 
mezi svou cílovou skupinou. Náměstkyně hejtmana Lucie 
Kozlová k tomu dodává: „Nejhorší je, když se člověk do 
svého nápadu zamiluje, protože on by přeci tento produkt 
chtěl, a ignoruje názor svého potenciálního zákazníka. Po-
tom je dost pravděpodobné, že jeho nápad skončí mezi 
90 � těch, které na trhu neuspějí. Vítám iniciativu kolegů 
z JVTP podpořit začínající podnikatele z našeho regionu“. 

6. 
ŘÍJNA

2021

6. 
ŘÍJNA

2021

8. 
ŘÍJNA

2021

Říjen 2021

Pavel Hroch při online konferenci Společně k moderní obci

Jihoczech Startup Camp v JVTP
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Jaký bude zájem  
o poslední mož-
nost získat kot-
líkovou dotaci? 
Tentokrát je zá-
jem Jihočechů 

zjišťován prostřednictvím dotaz-
níků. Kotlíková dotace bude však ur-
čena jen pro domácnosti s  nízkými 
příjmy. Přesná částka dotace z Minis-
terstva životního prostředí zatím sta-
novena nebyla. Jihočeši musí nejprve 
vyplnit na webu krajského úřadu do-
tazník, díky němuž bude zjištěn zájem 
o kotlíkové dotace v našem kraji. „Až 
na základě zaregistrovaného počtu 
zájemců bude na začátku roku 2022 
stanovena Jihočeskému kraji částka,  
o kterou si pak může požádat Minister-
stvo životního prostředí. Je tedy velmi důležité, aby dotazník vyplnilo co nejvíce domácností, které splňují kritéria 
pro poskytnutí dotace,“ řekl náměstek hejtmana pro krajské dotace Pavel Hroch. Za dobu existence tohoto do-
tačního programu Jihočeský kraj rozdělil částku blížící se jedné a půl miliardě korun.

Jihočeský kraj a očkování u prak-
tických lékařů. Ve snaze zvýšit 
imunitu Jihočechů proti korona-
viru vyzýval hejtman Martin Kuba 
praktické lékaře pro dospělé i děti 
a dorost ke spolupráci na očkování. 

Upozorňoval na možnost objednat si všechny typy vak-
cín v praktickém balení tak, aby bylo možné vyhovět 
jakémukoli množství potenciálních zájemců. „Vážená 
paní doktorko, vážený pane doktore, bez Vás, praktic-
kých lékařů není další očkování proti nemoci covid-19 
možné. Žádám Vás o spolupráci za účelem zvýšení pro-
očkovanosti proti onemocnění covid-19 v  Jihočeském 
kraji. Předem děkuji za Vaši práci a pomoc,“ psal hejt-
man jihočeským praktickým lékařům. 
Kuba zároveň v dopise uvedl, že Jihočeský kraj ukon-
čil provoz vysokokapacitních očkovacích center. Je ale 
připraven i nadále nabídnout určitou kapacitu v  ne-
mocničních ambulancích. Nicméně jejich kapacitu je 
třeba brát jako dopomocnou. A v žádném případě ne-
může úlohu praktických lékařů nahradit. 

Parlamentní volby a Jihočeši ve sněmovně. Pavel Klíma, doposud uvolněný člen Rady Jiho-
českého kraje a náměstek hejtmana pro oblast školství či veřejných zakázek, se stal radním  
i náměstkem neuvolněným. Po parlamentních volbách získal totiž zároveň i funkci poslan-
ce. Kromě něj bylo do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvoleno dalších 
12 Jihočechů, dohromady tedy 13. Ti jsou celkem ze čtyř politických stran a hnutí. Volební 
účast na jihu Čech byla 66,34 �. 

Hejtman Martin Kuba při projednávání bodu řekl: „My jsme se po osobní dohodě s panem kolegou Klímou na 
změně dohodli. Já jsem ji včera představil i opozičním klubům. V této chvíli jsme přesvědčeni, že spolupráce může 
fungovat a pan kolega Klíma bude schopen se své krajské funkci věnovat. Oba jsme si řekli, že si na to dáváme  
i nějaký čas, kdy to zhodnotíme. Myslím si, že kolega Klíma se jihočeskému školství věnuje s takovou odpověd-
ností, že si sám bude uvědomovat, že pokud by ty funkce skloubit nešly, takže by je rozdělil. Ale v této chvíli pro to 
nevidíme důvod.“

15. 
ŘÍJNA

2021

20. 
ŘÍJNA

2021

20. 
ŘÍJNA

2021
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„Svou práci vidím dál tady v Jihočeském kraji, mám tu rozběh-
nuté projekty. Oceňuji, že jsme se jako koalice dohodli, že tým, 
který tu máme, nám funguje bezvadně. Samozřejmě respektuji 
časovou náročnost obou funkcí a tvrdím, že ve chvíli, kdyby funk-
ce neměly být časově slučitelné, tak své rozhodnutí přehodno-
tím,“ okomentoval situaci náměstek Klíma.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se konaly ve dnech 8. a 9. října 2021. Ve volbách kandidova-
lo celkem 22 subjektů – 20 politických stran a 2 volební koa-
lice. Jednalo se o první volby do Poslanecké sněmovny, které 
se konaly podle nových regulí po rozhodnutí Ústavního soudu  
o zrušení části volebního zákona. Hranici potřebnou pro vstup 
do sněmovny (5 � pro jednotlivé strany, resp. 8 � pro dvoučlen-
né koalice a 11 � pro vícečetné koalice) překročily čtyři subjek-
ty: vyhrála koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s volebním 
lídrem Petrem Fialou s 27,79 � hlasů, na druhém místě skončilo 
hnutí ANO stávajícího premiéra Andreje Babiše s 27,12 �, na tře-
tím místě koalice Piráti a Starostové (Piráti a STAN) s volebním 
lídrem Ivanem Bartošem s 15,62 � a na čtvrtém místě hnutí SPD 
s 9,56 �. Poprvé v historii samostatného Česka se do Poslanecké sněmovny nedostaly tradiční strany ČSSD  
a KSČM. Volební účast 65,43 � byla třetí nejvyšší v historii České republiky, vyšší byla pouze v letech 1996 a 1998.

SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) 
Pořadí na kandidátní listině Jméno a politická příslušnost Počet hlasů

1. Ing. Jan Bauer, ODS 8 104

2. Ing. Jan Bartošek, KDU-ČSL 7 854

7. Mgr. Šimon Heller, KDU-ČSL 6 406

4. Mgr. Pavel Klíma, TOP 09 6 006

3. Ing. Václav Král, ODS 5 896

ANO 2011
Pořadí na kandidátní listině Jméno a politická příslušnost Počet hlasů

1. Mgr. Richard Brabec 3 672

2. Ing. Roman Kubíček, Ph.D. 2 091

3. Ing. Karel Tureček 1 271

5. Ing. Ondřej Babka 1 145

4. Ing. Jan Kubík 1 125

PIRÁTI + STAN
Pořadí na kandidátní listině Jméno a politická příslušnost Počet hlasů

2. Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., STAN 7 996

5. Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková, Piráti 7 618

SPD
Pořadí na kandidátní listině Jméno a politická příslušnost Počet hlasů

1. MUDr. Iveta Štefanová 1 593
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S  příchodem pod-
zimního počasí se 
bohužel opět vrátil 
covid-19. Jihočeské 
nemocnice opět vy-
hlásily plošný zákaz 

návštěv. Jihočeským školám Krizový 
štáb Jihočeského kraje doporučil pro-
dloužit podzimní prázdniny na celý tý-
den, aby se rozpojily kolektivy a zmírnila 
hrozba šíření nákazy. 

 

Jihočeský energetický ombudsman. Jeden z vý-
znamný dodavatelů energií, firma Bohemia Ener-
gy, ohlásil krach. Stovky tisíc domácností se ocitly 
ve složité situaci. Jak si s ní poradit? Ptali se přede-
vším lidé s nízkými příjmy. Museli totiž přejít k do-
davateli poslední instance a ten jim často nastavil 

zálohy řádově mnohem vyšší, než měli dříve. A to zejména u plynu. 

Proto jsme jako první v republice zřídili na krajském úřadě funkci 
„energetického ombudsmana“. Tedy linku, na které kolegové z kraj-
ského úřadu radili Jihočechům, jak se v dané situaci zorientovat a také 

jim pomohli při jednání s dodavatelem poslední instance. Pomocí telefonu a e-mailu se tak podařilo vyhovět 
160 lidem, kteří se během listopadu na úřad obrátili. 

Jakou profesní dráhu zvolit? Kterou školu studovat? Kterému oboru se celý život věno-
vat? To jsou otázky, na které hledají odpovědi jihočeští žáci a studenti. Každý rok se proto 
Jihočeský kraj podílí na největším veletrhu pro střední školy a učiliště v jižních Čechách s ná-
zvem „Vzdělání a řemeslo“. V roce 2021 se konal již 26. ročník, který trval tři dny. 

„Jihočeský kraj zřizuje 70 středních škol a tato výstava je jedinečnou příležitostí, jak se všechny 
tyto školy mohou představit žákům základních škol, svým budoucím studentům. A naopak, 

osobní seznámení se zástupci zvolené školy, jejími žáky a učiteli je pro každého zájemce o studium neocenitelná 
zkušenost,“ uvedl v rámci slavnostního zahájení náměstek pro školství Pavel Klíma, který veletrh se svými žáky 
každoročně navštěvoval také jako dlouholetý ředitel základní školy.  

             

Listopad 2021
1. 

LISTOPADU

2021

2. 
LISTOPADU

2021

4. 
LISTOPADU

2021

Jednání krizového štábu Jihočeského kraje,  
opět videokonferenčně

Náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma vítal účastníky veletrhu Vzdělání 
a řemeslo

26. ročník veletrhu trval tři dny
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Jak s oblibou na Jihočeské centrále cestovního ruchu říkají: Jižní Čechy = jihočeský k-Ráj. 
V jižních Čechách je prostě nejkrásněji. Náš region se ve 3. čtvrtletí roku 2021 pochlubil no-
vým návštěvnickým rekordem. Předběžné výsledky za toto období překonaly i předcovidové 
léto roku 2019. V počtu hostů téměř o 2 procenta a v počtu přenocování o více než 9 procent. 
Tyto statistiky byly tak nejlepší za posledních deset let. Více hostů měla v červenci, srpnu  
a září pouze Praha. V počtu přenocování ovšem jižní Čechy za sebou nechaly nejen všechny 

ostatní české kraje, ale i hlavní město. 

„Už loňské léto bylo po rozvolněných protipandemických opatřeních návštěvnicky velmi úspěšné. Přesto jsme 
letos dosáhli ještě lepší bilance. K loňským zhruba 780 tisícovkám hostů přibylo dalších přibližně 40 tisíc, což 
připisujeme startu celostátní kampaně, cílené tentokrát na podzimní měsíce. Z dat statistiků je zřejmé, že se nám 
tímto způsobem podařilo přispět ke zmírnění obvyklé-
ho zářijového poklesu návštěvnosti,“ uvedl k  údajům  
z Českého statistického úřadu hejtman Jihočeského 
kraje Martin Kuba.

František Talíř, první náměstek hejtmana řekl: „Histo-
ricky nejvyšší čísla návštěvnosti nás samozřejmě těší. 
Pozitivní je, že se daří prodlužovat průměrný počet pře-
nocování, který v tomto období dosáhl hranice tří nocí 
na jednoho hosta. Díky tomu jsou turisté na jihu Čech 
déle, navštíví více míst, což ve finále pomáhá i dalším 
podnikatelům v  oblasti cestovního ruchu. Právě to je 
nejlepší forma podpory místních podnikatelů, ne něja-
ké uměle nastavené příspěvky. Proto se nyní soustře-
díme na zvaní lidí do našeho kraje i v měsících mimo 
hlavní sezónu,“. 

Doufali jsme, že další akcí na českobudějovickém výsta-
višti bude třeba Ples Jihočeského kraje nebo jiná spole-
čenská akce, na které se budeme moci zase bez obav 
společně potkat. Bohužel, vrátili jsme se k tomu účelu, 
ke kterému pavilon T1 v poslední době sloužil převážnou 
část roku. Opět jsme byli nuceni otevřít OČKO cent-

rum a usnadnit Jihočechům očkování. „V téhle situaci, chceme maximálně 
usnadnit a zrychlit přístup Jihočechů ať už ke třetím posilovacím dávkám 
nebo k prvnímu očkování, o které narůstá zájem. Ten bude s velkou prav-
děpodobností pokračovat. V této chvíli je tak vysoký, že ordinace praktic-
kých lékařů i ambulance naší budějovické nemocnice nestačí tuto kapacitu  
v okrese České Budějovice pokrýt tak rychle a komfortně, jak občané potře-
bují,“ uvedl hejtman Martin Kuba. Zároveň byla ve stejný termín opět spuš-
těna informační linka Jihočeského kraje pro očkování, která byla nápomoc-
na těm zájemcům, kteří potřebují pomoc nebo informace k očkování. 

Jihočeské nemocnice 
jsou prostě NEJ! Abso-
lutním vítězem projektu 
Nejlepší nemocnice Čes-
ké republiky roku 2021 se 
stala Nemocnice České 

Budějovice. Ceny získaly i jihočeské nemoc-
nice v Českém Krumlově, Strakonicích a Pís-
ku. Nemocnice Strakonice se umístila v kate-
gorii „Absolutní vítěz – Nejlepší nemocnice 
ČR“ na druhém místě  a ve stejné kategorii 
Nemocnice Písek na místě třetím.  Nemoc-
nice Český Krumlov se umístila na prvním 
místě v kategorii Finanční kondice. Stala se 
v této kategorii navíc absolutním vítězem. 
GRATULUJEME!!!
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Šnorek a písecké nemocnice Jiří Holan po vyhlášení výsledků

OČKOcentrum v Českých Budějovicích  
se opět otevřelo
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Jižní Čechy – ráj pro kemping a karavaning. To je nová střednědobá strategie v oblasti ces-
tovního ruchu. Jihočeský kraj proto vyhlásil nový dotační program na podporu budování in-
frastruktury pro kemping a karavaning, v celkovém objemu 5,5 miliónu korun. Určen je k bu-
dování nových karavanových stání. Část dotačního programu směřuje také do rekonstrukcí  
a modernizací infrastruktury stávajících kempů. 

„Ačkoli je v současné době naším největším problémem covid, nesmíme přesto, nebo spíš prá-
vě proto, zapomínat na investice, které nám po odeznění pandemie umožní rychle a efektivně restartovat všechna 
odvětví ekonomiky, která jsou zasažena dopady opakovaných proticovidových opatření. Mezi ta nejpostiženější 
patří právě cestovní ruch a na něj navázané služby,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

„Snáze ke krajským dotacím“, tak zněl název webináře, který uspořádal Jihočeský kraj. Jeho 
cílem bylo seznámit jihočeské starostky a starosty s tím, jaké peníze jim může kraj nabídnout, 
a to jak z Krajského investičního fondu, tak z Programu obnovy venkova i dalších dotačních 
programů, kterých v roce 2022 bude vyhlášeno celkem 34.

„Webinář s názvem Snáze ke krajským dotacím slouží k tomu, abychom dali jihočeským sta-
rostkám a starostům informaci o tom, jaké programy vypisujeme, o co mohou žádat. My se 

dlouhodobě snažíme podporovat spoustu nejrůznějších aktivit ve městech a obcích, či ve sportovních klubech. 
Alokujeme na to částku téměř 650 000 000 
Kč, což je skoro 10 � toho, co Jihočeský kraj 
dostane na daních od státu,“ řekl hejtman 
Martin Kuba.

Průvodcem webináře byl náměstek hejt-
mana pro dotace Pavel Hroch: „Považoval 
jsem za důležité seznámit starosty se systé-
movými dotacemi ještě před tím, než budou 
vyhlášeny. Popsat změny a přesně je speci-
fikovat. Dotace se budou týkat například en-
vironmentální výchovy, výsadby klimatické 
zeleně, máme tady „Obchůdek 21 plus“ na 
posílení maloobchodních prodejen v ob-
cích a celou řadu dalších programů. Myslím, 
že tyto informace budou žadatelům velice 
prospěšné, a využijí dotační nabídku kraje  
v plném rozsahu“. Náměstek Hroch si také 
pochvaloval mimořádný zájem starostů. 
Webináře se zúčastnilo přes 250 účastníků.

„Díky Vaší činnosti a ochotě pomáhat ostatním i nad rámec Vašich pracovních povinností 
přispívá náš krajský úřad nemalou měrou ke zvládání další vlny pandemie. Tato pomoc 
není vůbec samozřejmá a já si jí velmi vážím,“ napsal ředitel Krajského úřadu Jihočeského 
kraje Lukáš Glaser zaměstnancům úřadu. Poděkoval všem, kteří se opětovně zapojili do tra-
sování s  Krajskou hygienickou stanicí, do činností na OČKU v Českých Budějovicích nebo 
činností na očkovací lince. 
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Kemp Frymburk, Lipensko

Martin Kuba a Pavel Hroch při webináři Snáze ke krajským dotacím

Kemp Jestřábí, Lipensko
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Po nástupu do funkce ředitele pravidelně informoval Lukáš Glaser všechny své kolegyně a kolegy o změ-
nách, kterými Krajský úřad Jihočeského kraje pod jeho vedením postupně procházel. Ať už se jednalo  
o interní záležitosti a chod úřadu, či externí změny.

Tady je pár prvních příkladů, které poznají sami klienti, když k nám na úřad přijdou vyřídit potřebné záležitosti:

v	Nová filozofie co největší otevřenosti úřadu směrem k občanům - nově budou moci návštěvníci do kraj-
ských budov vstupovat volně, bez nutnosti předkládat průkaz totožnosti. Klienti se pouze ohlásí na re-
cepci, budou zaevidováni do elektronické knihy návštěv (uvedou jen své jméno a příjmení a cíl návštěvy)  
a budou jim poskytnuty potřebné informace k navštívené osobě, především ve které kanceláři se nachází.  

v	Pro snazší orientaci klientů v krajských budovách, budou odbory přestěhovány tak, aby byly uspořádány 
do logických a navazujících celků. 

v	Pro co možná nejsnazší komunikaci občanů s úřadem pokračuje elektronizace dalších činností tak, aby si 
veřejnost mohla některé agendy vyřizovat pohodlně z domova přes počítač a používané programy přitom 
byly přívětivější, modernější a jednodušší.

v	Pro záležitosti a agendy, které je nezbytné vyřídit na úřadě osobně, připravujeme elektronické objednávání 
klientů.

Obchvat jihočeských Strážkovic. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba společně se sta-
rostkou Strážkovic Hanou Halamovou, ředitelem závodu České Budějovice firmy EUROVIA 
CS, a.s. Pavlem Vrbou a ředitelkou územního odboru IROP pro Jihočeský kraj Naděždou Bu-
rešovou slavnostně přestřihl pásku nového obchvatu Strážkovic a uvedl ho pro všechny Ji-
hočechy do provozu. Přeložka je dlouhá 2 127 metrů a pro řidiče znamená rychlejší dopravní 
spojení na trase mezi Českými Budějovicemi, Trhovými Sviny a Novými Hrady. 

„Jsem moc rád, že se otevírá další obchvat, protože to je to, co Jihočechům nejvíc chybí a považují to za prioritu. 
Já jsem řekl, že to bude taky velká priorita naší koalice. Všechny stavby se musí připravit a málokdo si uvědomuje, 
kolik práce se musí udělat, než vyjedou bagry a než se začne stříhat páska,“ upozornil hejtman Kuba.

Nový dotační program pro nově narozené Jihočechy. Krajská koalice se rozhodla finančně 
podpořit děti narozené na jihu Čech. V rámci slavnostního vítání občánků přispěje Jihočeský 
kraj stejnou částkou, kterou jim věnuje samotná obec. Nový dotační program schválili krajští 
radní ve čtvrtek 2. prosince. Pokud rozhodnutí schválí krajské zastupitelstvo, vstoupí program 
v platnost už v lednu 2022. 

„Nový dotační program je racionální cestou k ocenění našich občanů za to, že zde žijí, pracují a zakládají rodiny. Zároveň 
tímto způsobem pomůžeme obcím, aby z nich lidé neutíkali do větších měst,“ uvedl hejtman Martin Kuba a poděkoval 
svému náměstkovi pro oblast financí Tomáši Hajduškovi za to, že dokázal v krajském rozpočtu nalézt potřebné peníze. 
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Prosinec 2021



NÁŠ JIHOČESKÝ ROK 2021

[ 64 ]

První náměstek hejtmana František Talíř následně při-
pomněl, že právě podpora porodnosti byla jedním  
z hlavních cílů, se kterým šla strana KDU-ČSL do vo-
leb: „Jsem opravdu rád, že se tento dotační titul podařilo  
v radě kraje schválit. V této nelehké době, kdy bojujeme  
s pandemií covidu a zdražováním energií a potravin, je pod-
pora rodičů a nově narozených děti rozhodně správná.“ 

Náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie 
Kozlová následně vysvětlila princip fungování celého 
dotačního titulu. Ten vyniká jednoduchostí a zapojit se 
do něj může každá obec, která pořádá slavnostní vítá-
ní nových občánků. „Všem obcím, které svým novým 
občánkům v rámci slavnostního uvítání věnují finanční 
či věcný dar, přispěje kraj stejnou částkou v maximální 

výši 5000 korun,“ vysvětlila Kozlová. Příspěvek se vztahuje na slavnostní akty, které budou uspořádané v období 
od 1. ledna 2022 do 31. března 2025. Podpořeny na nich pak mají být děti narozené od 1. ledna 2022 do 31. pro-
since 2024. Minimální příspěvek na jedno dítě ze strany obce pak musí činit 500 korun, kdy z krajské pokladny  
k dítěti poputuje dalších 500 korun. „Každé takto podpořené dítě pak obdrží ještě navíc certifikát „Krajský rodný 
list Jihočecha“, na kterém bude role kraje ve finanční podpoře zmíněna,“ dodala náměstkyně Kozlová.  

Další dopravní stavba byla zprovozněna na trase České Budějovice – Nové Hrady. Konkrét-
ně šlo o komunikaci II/156 v Trhových Svinech v úseku dlouhém 361 m. „Zaplaťpánbůh za kaž-
dý metr nové silnice. Ta komunikace je samozřejmě extrémně důležitá. Jezdí po ní dennodenně 
spousta obyvatel pracovat do Českých Budějovic. My se snažíme, abychom obcím, které na 
této trase jsou, pomohli obchvatem, ať jsou to Strážkovice nebo Žár. Ale podle mého to, co je 
klíčové, je obchvat Trhových Svinů,“ uvedl při otevření hejtman Martin Kuba.

Pro tři klienty Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené v Českých Budějovi-
cích (SPC) už nebude lyžařský výcvik nedostupným zážitkem. I přes svůj hendikep si ho budou 
moci užít spolu se svými vrstevníky. 
Jihočeský kraj jim přispěje na profe-
sionálně vyškoleného traséra, který 
je bezpečně provede zasněženým 

svahem. Celkem 35 tisíc korun formou individuální do-
tace pro ně schválili krajští radní ve čtvrtek 2. listopadu. 
„Naším cílem je, aby si lyžařský kurz se svou třídou užili 
skutečně plnohodnotně i děti se zrakovým postižením. 
Obrátili jsme se proto na naše SPC, které o tyto děti pe-
čuje, s dotazem, zda by o službu traséra měli její klienti 
zájem,“ popsal náměstek hejtmana pro školství Pavel 
Klíma, podle něhož této nabídky využili celkem tři děti. 
Peníze dostanou na veškeré náklady spojené se služ-
bou profesionálního traséra během školního lyžařské-
ho výcviku, který se bude konat v roce 2022. 

Zaplatpánbůh za každý metr nové silnice, říká hejtman Martin KubaSlavnostní přestřižení pásky na nové silnici v Trhových Svinech
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Rok se pomalu uzavírá, krajský 
úřad se lidem naopak otevírá. Do 
obou jeho hlavních budov, jak v uli-
ci U Zimního stadionu, tak v  ulici  
B. Němcové, mohou nově od pro-
since návštěvníci vstupovat bez 

toho, aniž by jim byly na recepcích kontrolovány osob-
ní doklady a museli procházet turnikety po vydání 
identifikačních karet. Cílem je zajistit vlídnější vstup do 
budov a ulehčení při vyřizování osobních záležitostí na 
krajském úřadu. 

„Chceme veřejnosti návštěvu kraje co nejvíce usnadnit, 
protože naší filozofií je otevřený, snadno dostupný a pří-
větivý úřad,“ uvedl ředitel úřadu Lukáš Glaser. 

Poslední zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2021 a již tradiční bod progra-
mu – schvalování rozpočtu na rok 2022. Přesvědčivou většinou 44 hlasů zvedli zastupitelé 
ruku pro hospodaření s příjmy 21,839 miliardy a výdaji 23,225 miliardy korun. Schodek 1,386 
miliardy korun potom pokryje kraj z rezerv z minulých let a nechystá se k tomu, že by si bral 
úvěr. Na investice má kraj pro rok 2022 připraveny téměř 4 miliardy korun a peníze chce in-
vestovat do smysluplných projektů. 

„Veškeré investiční akce plánujeme velmi pečlivě. Do návrhu rozpočtu je zařazujeme pouze tehdy, když jsme si 
stoprocentně jisti, že jsou pro rozvoj našeho regionu opravdu důležité a po všech stránkách připravené k realizaci. 
Dobrou zprávou je, že díky dostatečným zdrojům můžeme pokračovat ve všech schválených investičních zámě-
rech. A to jak v oblasti evropských projektů, tak při realizaci akcí z vlastních zdrojů. Čerpat úvěr se v roce 2022 
nechystáme,“ dodal náměstek hejtmana pro finance, ekonomiku a investice Tomáš Hajdušek. 

Příklady nejvýznamnějších investičních akcí pro rok 2022 (v tis. Kč)
Zahájení výstavby 1. etapy Jižní tangenty České Budějovice 471 813,60
Rekonstrukce a opravy středních škol z Fondu rozvoje školství 197 278,10
Modernizace komunikací II. třídy 196 826,61
Výstavba nového mostu v Plané nad Lužnicí 162 000,00
Rekonstrukce Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie 105 000,00
Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice 100 000,00
Zahájení výstavby Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec 100 000,00
Zahájení výstavby obchvatu Vlachovo Březí 86 666,67
Rekonstrukce zdravotního pavilonu Domova Mačkov 80 000,00
Přeložky Novohradské a Ledenické silnice kvůli na pojení na D3 73 323,67
Most v Římově 70 000,00
Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ z Vožické ulice 68 000,00
Zpevnění skalnatých svahů vedle komunikace Větřní – Český Krumlov 58 817,47
Most v Kaplici 58 000,00
Pořízení sanitních vozidel a zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK 53 007,12
Rekonstrukce Domova pro seniory v Horní Stropnici 49 000,00
Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice 41 830,66
Most ve Vodňanech 40 000,00
Rekonstrukce a přístavba infektologie Nemocnice Tábor 40 000,00
Rekonstrukce komunikace ve Vodňanech - Zeyerovy sady 35 000,00
Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči – Nemocnice JH 34 134,92
Příspěvek na pořízení základních mechanismů a vozidel Správy a údržby silnic JčK 34 000,00
Rekonstrukce interního pavilonu „D“ Nemocnice Český Krumlov 30 000,00

Hlavní budova krajského úřadu (na fotografii) se otevírá veřejnosti stejně jako 
její pobočka v ulici B. Němcové
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Krajský investiční fond 
(KIF) vyhlásil výzvu pro 
rok 2022. A jak koalice 
slíbila, tak taky učinila  
a nabila ho částkou zvý-
šenou na 232 milionů 

korun. Do jihočeských obcí a měst popu-
tuje ještě více peněz, než tomu bylo v roce 
2021, kdy se podle náměstka hejtmana pro 
finance Tomáše Hajduška díky KIFu realizo-
valy stavby napříč celým krajem. 

„Například rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ 
v Trhových Svinech, rekonstrukce KD Včelná, 
došlo k rozšíření Domova pro seniory v Mi-
levsku, postavila se nová mateřská školka ve 
Vlastiboři, staví se nová mateřská škola v Kato-
vicích, ve výstavbě je nová hasičská zbrojnice 
ve Volenicích, lázně v Třeboni rozšířily svou infrastrukturu a vybudovaly letní plovárnu, ve Vacově revitalizují náměstí  
a mohl bych pokračovat dál. Celkem jsme z KIF podpořili 30 staveb a projektů,“ vyjmenoval náměstek Hajdušek.

Svého obchvatu se dočká i Vla-
chovo Březí. Za částku 267 335 
471 korun ho postaví Jihočeský kraj 
společně s městem. V současné 
době centrem projíždí velké množ-
ství tranzitní dopravy, problémem 

je i zúžený vjezd na Náměstí Svobody. 

„Vybudováním obchvatu se občanům Vlachova Březí vý-
razně od dopravy uleví a zvýší se pohoda bydlení v tom-
to krásném městě. Celkem jistě se sníží i hladina hluku, 
kterým současná doprava obtěžuje,“ řekl náměstek hejt-
mana Jihočeského kraje pro finance Tomáš Hajdušek  
a znovu připomněl, že právě výstavba obchvatů patří mezi 
hlavní priority vedení kraje v tomto volebním období. 

Jihočeský kraj spolupracuje v oblasti podpory vzdělávání s Jihočeskou univerzitou. Hejt-
man Jihočeského kraje Martin Kuba a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
Bohumil Jiroušek podepsali memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti podpory vzdě-
lávání. Konkrétně se jedná o podporu vzdělávání pedagogických pracovníků, zvýšení zájmu  
o jazykové vzdělávání a zvýšení kvality jazykových znalostí, zajištění dostatečného počtu pe-
dagogů na školách s odborným zaměřením. 

Kraj s univerzitou spolupracuje dlouhodobě. Náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma už od svého 
nástupu do funkce komunikuje s děkankami a děkany jednotlivých fakult a diskutuje budoucí spolupráci: „Jedna 
věc je dostat studenty do pedagogických oborů a druhá věc je dostat je do praxe, aby nám opravdu šli učit. O tom 
se s Jihočeskou univerzitou bavíme již celý rok. Připra-
vujeme skupinu, která na tom bude pracovat. Chceme 
prohloubit míru praxe studentů pedagogických oborů 
na našich jihočeských školách s těmi nejkvalitnějšími 
kantory,“ řekl Klíma s tím, že nutná bude populariza-
ce učitelského povolání jako takového. „Maturanti by 
neměli mít pedagogickou fakultu nebo jinou fakultu 
připravující učitele za jakousi záchrannou volbu. To mu-
síme změnit. Studenti musí vědět, že učitelství je důle-
žité a zajímavé povolání. Rád bych i u nás zažil situaci, 
kterou jsem zažil v Dánsku, kdy se studenti rozhodovali 
mezi právnickou a pedagogickou fakultou a bylo jim 
líto, že se nedostanou na pedagogickou fakultu, tak šli 
z nouze na tu právnickou,“ uzavřel Klíma.

16. 
PROSINCE

2021

22. 
PROSINCE

2021

22. 
PROSINCE

2021

Z KIFu bylo financováno sportovní hřiště ZŠ F. Křižíka v Bechyni

Rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek a hejtman Jihočeského kraje 
Martin Kuba podepsali memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem 
a Jihočeskou univerzitou
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Vánoční přání hejtmana Martina Kuby všem jihočechům odvysílané v rádiích.

„Jižní Čechy jsou nejkrásnější kraj v republice. A my, Jihočeši, jsme na to právem 
hrdí. Je to náš kraj. I v těžkých chvílích si tady vždycky dokážeme poradit. Chci 
vám všem moc poděkovat za ten rok uplynulý a také vám popřát, abyste si užili 

krásné vánoční svátky s těmi, které máte rádi. Slibuji, že v příštím roce udělám všechno pro to, 
aby ten nový rok 2022 byl pro nás Jihočechy skvělý.“

Vánoční přání hejtmana Martina Kuby a ředitele úřadu Lukáše Glasera. Hejtman a ředitel 
natočili spolu pro zaměstnance Krajského úřadu Jihočeského kraje vánoční přání a poděkovali 
všem kolegům za spolupráci.

Martin Kuba: „Milí kolegové, dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši práci, 
kterou jste v loňském roce pro Jihočeský kraj odvedli. Jsem si vědom, že to určitě nebyl rok jedno-
duchý, a to nejen kvůli covidu, ale také kvůli změnám, které přinesla do práce Jihočeského kraje 
nová politická reprezentace. Podle mého, jedna z nejdůležitějších změn je ta, že máme nového 
ředitele úřadu. A já jsem velmi rád, že je to právě JUDr. Glaser, protože jsem přesvědčen, že 
může do fungování úřadu přinést spoustu nové energie.“

Lukáš Glaser: „I já Vám děkuji za práci, kterou jste minulý rok odvedli. Mým cílem je z našeho 
úřadu udělat moderní organizaci, kde bude prestižní pracovat.“ 

Martin Kuba: „A já Vás chci ujistit, že my politici jsme si velmi dobře vědomi, že žádné politické 
vize a plány nikdy nebudeme schopni uskutečnit bez Vaší každodenní práce a chci, abyste vědě-
li, že si jí velmi vážím. Děkujeme Vám a oba Vám přejeme krásné Vánoce.“

31. 
PROSINCE

2021

31. 
PROSINCE

2021

Ředitel krajského úřadu Lukáš Glaser a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba poděkovali zaměstnancům kraje za spolupráci
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Zavadilka, foto Tomáš Navara

Písecko
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Na cestách po kraji s hejtmanem Martinem Kubou 
„Jihočeši často neví, k čemu je kraj dobrý, a my chceme, aby jim pomáhal přímo v místě, kde bydlí,“ řekl Martin 
Kuba, když nastupoval do úřadu. 
A protože prioritou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby je pravidelná komunikace s lidmi v regionu, 
podniká pravidelné cesty po kraji, setkává se s občany, zemědělci či podnikateli, které hodlá během svého 
působení ve funkci maximálně podporovat. Navštěvuje také školy i domovy pro seniory. Hlavním cílem cest 
jsou osobní setkání s Jihočechy, diskuse s nimi na témata, co právě jejich obec či město potřebuje a kde by 
mohl kraj pomoci. 
„Je potřeba lidem naslouchat. Z kanceláře jejich potíže či potřeby, které se liší město od města, nepoznám,“ říká 
Martin Kuba. 
„Tyto pracovní výjezdy mám moc rád a budu v nich rozhodně pokračovat. Už teď se na to těším, až se s vámi 
Jihočechy zase potkám!“

Táborsko

Jindřichohradecko

Českokrumlovsko

Písecko

Prachaticko

2. 
ZÁŘÍ

2021

15. 
ZÁŘÍ

20218. 
ZÁŘÍ

2021

14. 
ŘÍJNA

2021

19. 
ŘÍJNA

2021
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Na cestách po kraji s hejtmanem Martinem Kubou 

MŠ Vlastiboř
Výstavba školky, spolufinancováno z Krajského 
investičního fondu (KIF) částkou 4 000 000 Kč.

Mezinárodní muzeum keramiky  
při Alšově jihočeské galerii v Bechyni
Krajem zřizovaná organizace, tzv. zřizovačka. 

ZŠ Františka Křižíka v Bechyni 
Modernizace školního hřiště, financováno  
z KIFu 1 600 000 Kč. 

Domov pro seniory v Bechyni 
Setkání s klienty domova. 

Táborsko 2. 
ZÁŘÍ

2021
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Firma API CZ s.r.o. ve Slapech u Tábora 
Upravuje vozidla pro tělesně hendikepované osoby.

Setkání s občany „Na kafe s hejtmanem“

Firma Brisk Tábor a.s. 
Pro automobilový průmysl vyrábí kromě  
zapalovacích svíček, také žhavicí svíčky a snímače, 
dále zapalovací elektrody, ionizační sondy  
a technickou keramiku.

Domácí hospic Jordán 
Se zástupci hospice diskutována problematika 
financování specializované paliativní péče.

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře 
Krajská zřizovačka, kde byla dokončena  
rekonstrukce vstupních prostor za 30 milionů Kč, 
kterou financoval Jihočeský kraj.

C-Energy Planá nad Lužnicí 
Poskytuje systémové služby energetické  
soustavě a přispívá tak k energetické  
bezpečnosti České republiky.

Jednání se starostou města Tábora  
Štěpánem Pavlíkem
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Na cestách po kraji  
s hejtmanem Martinem Kubou 

Prachaticko8. 
ZÁŘÍ

2021

Pěstitelská pálenice a moštárna Lhenice 
Provozuje pěstitelskou pálenici a moderní  
moštárnu. 

ZŠ Vlachovo Březí  
Jedna z moderních základních škol na jihu Čech. 

Pekařství Cais  
Pekárna, kde se chléb válí ručně a peče se  
v sázecích pecích. 

Strunkovice nad Blanicí  
Nákup budovy zdravotního střediska,  
financováno z KIFu částkou 2 000 000 Kč.

Obchvat Vlachova Březí  
Se starostou Lubomírem Dragounem přímo  
na místě, kudy povede obchvat, s jehož  
vybudováním pomůže kraj.



[ 73 ]

NÁŠ JIHOČESKÝ ROK 2021

ZŠ a MŠ Husinec  
Oběd ve školní jídelně, na jídelním lístku  
byla krupicová kaše, mňam. 

Město Vacov  
Revitalizace náměstí, financováno z KIFu  
ve výši 10 000 000 Kč. 

Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích   
Krajská zřizovačka, setkání se seniory. 

Firma T-Power s.r.o.  
Dodává a montuje solární FV techniku,  
solární tašky, větrné elektrárny, plazmu, elektro-
mobily, dobíjecí stanice pro elektromobily. 

Jednání se starostou města Prachatice  
Martinem Malým

Setkání s občany „Na kafe s hejtmanem“
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Na cestách po kraji  
s hejtmanem Martinem Kubou 

Jindřichohradecko 15. 
ZÁŘÍ

2021

Střední škola rybářská a vodohospodářská  
Jakuba Krčína v Třeboni 
Krajská zřizovačka, v roce 2018 dokončena  
rozsáhlá rekonstrukce školní budovy za 34 mil. Kč, 
financovaná z IROP, kofinancováním se podílel  
i Jihočeský kraj.

Rybářství Třeboň a.s. 
Největší producent sladkovodních ryb  
v České republice i v Evropě.

Lázeňská infrastruktura  
v lázních Aurora v Třeboni 
Rozšíření centra Aqua Viva o venkovní část s kondič-
ním bazénem a relaxačně-rehabilitačními bazény, 
financováno z KIFu částkou 10 000 000 Kč. 

Oběd ve školní jídelně 
Na jídelním lístku bylo bulgureto z kuřecího masa, 
zdravá strava pro jihočeské školáky. 

Firma Agrico s.r.o. 
Dodavatel stájových technologií pro chov  
a výkrm prasat v České republice. 

ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 
Rekonstrukce elektroinstalace školy, financováno 
z KIFu v částce 10.000.000 Kč. 
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Firma ISOSKLO spol. s r.o. Děbolín 
Výroba nadrozměrných izolačních a bezpečnost-
ních skel evropského významu. 

Farma v Marinkách 
Rodinné hospodářství zaměřené na chov  
plemenných Anglonubijských koz. 

Domov seniorů Jindřichův Hradec 
Setkání se seniory, kde měli klienti chuť na burčák, 
byla to výzva, tak jsme jim ho přivezli. 

Společnost Fruko-Schulz s.r.o. 
Jeden z největších výrobců alkoholických nápojů 
v České republice. 

Firma Blažek Sick & Caps s.r.o. 
Rodinná firma, kde šijí čepice, klobouky, zástěry, 
ubrusy, vlajky a další textilní výrobky. V první vlně 
covidu, kdy nebyly ochranné prostředky, šila tex-
tilní roušky a pomohla nám tak v jižních Čechách 
obstarat potřebnou ochranu dýchacích cest. 
DĚKUJEME VÁM!!!

ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 
Poděkování žákům školy za jejich odvahu a kuráž 
při pomoci ženě, kterou na autobusové zastávce 
vulgárně napadal a urážel kolemjdoucí muž, jsou 
to malí-velcí hrdinové. 

Jednání se starostou města Jindřichův Hradec 
Janem Mlčákem

Setkání s občany „Na kafe s hejtmanem“
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Na cestách po kraji  
s hejtmanem Martinem Kubou 

Českokrumlovsko
14. 
ŘÍJNA

2021

Střední odborná škola strojní  
a elektrotechnická Velešín
Odborné vzdělávání v oblasti elektrotechniky, 
strojírenství, výpočetní techniky a informatiky  
s nabídkou různých forem vzdělávání. Jihostroj a.s. Velešín  

Působí na průmyslovém trhu výrobců letadel, 
automobilů, zemědělských strojů a další mobilní 
techniky.

ZŠ a MŠ Besednice 
Kompletní přestavba hygienického zázemí,  
financováno z KIFu 2 000 000 Kč. 

Zemědělské družstvo Netřebice  
Živočišná a rostlinná výroba, mák vyráběný  
podle české cechovní normy. 
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Oběd v restauraci Slovanský Dům v Kaplici 
Restaurační zařízení pro SOŠ a SOU Kaplice,  
kde studenti oboru kuchař-číšník absolvují velkou 
část odborné výuky. Oběd a obsluha zajištěna 
právě studenty kaplické střední. 

Horní Planá - téma trendu  
karavaningu a kempingu
Společné jednání se starostou Horní Plané  
Jiřím Hůlkou. 

Pekárna Srnín   
Tradiční jihočeské pekařské a cukrářské výrobky. 

Domov pro seniory Horní Planá  
Setkání s klienty domova. 

Jednání se starostou města Český Krumlov 
Daliborem Cardou

Setkání s občany „Na kafe s hejtmanem“
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Na cestách po kraji s hejtmanem Martinem Kubou 

Firma Polanských s.r.o., Klas  
Moderní pekařská a cukrárenská výroba  
v Protivíně, která dováží pečivo do celé republiky.

Obchodní akademie a jazyková škola Písek  
1. místo a titul PRESTA v soutěži „Prestižní stavba 
jižních Čech“ za půdní vestavbu a nádvoří.

ZŠ Protivín  
Rekonstrukce školní budovy, financováno  
z KIFu 4 000 000 Kč. 

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická 
škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku 
Krajská zřizovačka, kde se studenti učí při  
praktických cvičeních práci těžby dřeva na  
trenažeru harvestoru. 

19. 
ŘÍJNA

2021

Písecko
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Firma Rekovi  
Rodinná firma v Oldřichově, která se věnuje  
ručnímu čalounění veteránů.

Firma Trkovský s.r.o. Milevsko  
Výroba dílů z černé a nerezové oceli, výroba  
a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických 
prací, mj. dodává zařízení do jihočeských pekáren.

Domov pro seniory Světlo v Písku  
Setkání se seniory.

Setkání s občany „Na kafe s hejtmanem“

Domov pro seniory Milevsko  
Setkání se seniory, rozšíření domova financováno  
z KIFu 10 000 000 Kč.

Zemědělské družstvo Bernartice   
Farma Jestřebice, velká farma, která se má čím 
pochlubit, jen ten den se narodila 4 telata.
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V roce 2022 vydal Jihočeský kraj

Zpracovalo: Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce  
pod vedením Ing. Kateřiny Pospíšilové

Text: Jihočeský kraj

Foto: archiv Jihočeského kraje, prezentovaných subjektů,  
Lukáš Gallo, Pavel Oberfalzer, Tomáš Navara

Grafické zpracování a sazba: Daniel Dědek

Tisk: INPRESS a.s.

Náklad: 350 kusů

Neprodejné

Tiskové chyby vyhrazeny
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Kaplička Panny Marie Růžencové v Hrdějovicích, foto Pavel Oberfalzer
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