
 

Herci Tomáši „Tominovi“ Jeřábkovi změnila život role v re-
klamě na banku. Všichni ho známe jako slizkého bankéře, 
který zrovna neoplývá inteligencí. Komik Jeřábek se tomu 
ale směje. Slizoun mu totiž dává šanci věnovat se projek-
tům, které by ho normálně těžko uživily. „Naplánoval jsem 
si, že do čtyřiceti budu žít punkový život, což se podařilo. 
Vypnutá elektřina a týden na bramborách se zelím byly 
normální,“ líčí svůj život před pár lety. 

Vysvětlete prosím, jak se žije punkový život.
Je to hlavně o svobodě – mít ji, dokázat si ji zachovat i za 
ni bojovat. Pankáč se nenechá svazovat zbytečnými věcmi.

Co tím máte na mysli?
Ví, že všechno má svůj čas – až to bude, tak to bude. Počína-
je pravidelným vstáváním v nějakou ranní dobu přes cho-
zení včas až po povinné placení všelijakých záloh napříč 
všemi institucemi.                                        Dokončení na str. 3

Máme za sebou první rok spoluvládnutí ve Středočeském kraji a to už 
je důvod k bilancování. Povedla se nám řada věcí, někdy jsme zatnuli 
zuby a v rámci koalice hledali kompromis. I taková je politika. 
Byly to právě dobré zkušenosti s vedením měst a obcí, které nás postupně přivedly do 
krajských zastupitelstev a rovněž do parlamentu. V krajích jsme uzavřeli takové koalice, 
které nejvíce umožňovaly naplnit to, co jsme voličům před volbami slibovali. Nebylo  
a není to vždy jednoduché, ale na tomto místě bych rád poukázal na to dobré, co z tako-
vého spojení vzešlo právě ve Středočeském kraji. Předně jsme se mnohem více než v mi-
nulých letech začali věnovat rozvoji cestovního ruchu. Středočeští politici toto odvětví 
dlouhá léta nepovažovali za samostatný obor, stejně důležitý, jako je například péče  
o vznik nových pracovních míst nebo o spravedlivý sociální systém. Paradoxně ale prá-

vě z rozvoje cestovního ruchu může náš kraj těžit. I proto Starostové přišli s myšlenkou založit vlastní centrálu cestovního 
ruchu a krajští zastupitelé tuto myšlenku podpořili.
Od příštího roku bude navíc existence takové organizace podmínkou pro to, aby kraje mohly na své destinační manage-
menty čerpat peníze z evropských dotačních programů. Výsostným tématem Starostů je rovněž dobře udržovaná, nepře-
bujelá státní správa. Její postupná elektronizace přinese úspory, které mohou být hospodárně vynaloženy na jiné potřeby, 
které Středočeský kraj má. Ve městech a obcích jsme to jako Starostové dokázali a věříme, že uspějeme i ve vyšších správ-
ních celcích. Nemalou pozornost jsme věnovali otázce bezpečnosti a během roku vypracovali celkem čtyři projekty, které 
by měly přispět ke snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí středočeských občanů, respektive k větší informovanosti 
o možnostech, jak předcházet určitému typu trestné činnosti. Kromě dlouhodobých projektů prevence kriminality jsme 
rovněž prosadili vznik webové stránky Bezpečný Středočeský kraj, která bude obsahovat mapy a statistiky kriminality, 
informace z oblasti prevence kriminality, rady občanům, preventivní videospoty, aktuální dopravní zpravodajství nebo 
mapy dopravních nehod a mnoho dalších informací. 
Speciální pozornost jsme věnovali projektu výuky v oblasti bezpečnosti ve školách, o něm podrobněji na dalších stranách. 
Úspěchy nelze měřit jen počtem splněných úkolů. Jedním z mnoha cílů Starostů vždy byla a bude slušná a zodpovědná  
politika. Věříme, že i voliči ocení, že jsme i v této oblasti dostáli svým slibům.

Dokončení ze str. 1

A druhá větev vašeho vstupu do politiky?

Druhou větví měla být práce krajské zastupitelky. 
Do polit iky jsem vstupovala s rizikem, že se může 
stát, že si budu muset vybrat mezi prací pro stát  
a pro kraj. 

Ráda bych pracovala jako krajská zastupitel-
ka. Propojení zastupitelstva a mé zkušenosti  
z komunální i centrální úrovně působení by 
mohlo něco dobrého přinést. Takže je mi stále 
l íto, že jsem se funkce krajské zastupitelky mu-
sela vzdát. 
Paradoxní je, že pokud bych bydlela trvale  
v Praze, mohla bych funkce zastupitelky a záro -
veň vysoce postavené státní úřednice vykonávat 
souběžně bez problémů. 
Volby do pražského zastupitelstva totiž podlé -
hají zákonu o obcích, zatímco krajské volby zá-
konu o krajích. Na tento paradox chci poukázat  
a dosáhnout ve znění zákonů souladu.

Co jste za dobu působení na kraji za hnutí 
STAN dokázali a na čem pro kraj pracujete vy? 

Za největší úspěch považuji zavedení nového, spra-
vedlivějšího a naprosto transparentního způsobu 
rozdělování krajských dotací. Dnes již krajskou 
zastupitelkou nejsem, ale z hlediska práce se toho 
pro mne moc nezměnilo. Na začátku jsme se dohod-
li, že budu pracovat ve výborech, které mají vztah 
k rozvoji regionu, to je například výbor pro regio-
nální rozvoj, vědu a výzkum. Práce není vázaná 
na funkci zastupitele, takže v ní pokračuji i nadá-
le. Podařilo se nám výborně nastartovat činnost  
Středočeského inovačního centra. 
Naše země má velký potenciál, umíme věci vymys-
let. Potřebujeme ale podpořit, aby se věci, které vy-
myslíme, také realizovaly. A to je úkol pro inovační 
centra, která vyhledávají startupové firmy, zajišťují 
pro ně kontakty s podobně zaměřenými firmami  
v zahraničí, s investory. 
Dalším úkolem, na kterém pracuji, je otázka energe-
tické bezpečnosti. Se zástupcem hejtmanky Vítkem 

Rakušanem jsme rozjeli projekt zmapování úzkých 
míst a vytvoření reakce na tato místa pro případ 
dlouhodobého výpadku elektrického proudu, kte-
rému chceme dát systémový rámec. Musíme vědět, 
které instituce a infrastruktury jsou ve Středočes-
kém kraji nejkřehčí. 

Patří sem nemocnice, domovy pro seniory, čistič-
ky odpadních vod, vodojemy. Chceme zmapovat,  
zda každá tato instituce má pro případ blackoutu 
vypracovaný plán. A zda tento plán funguje. Máme 
zkušenost z nemocnice, která vlastní dieselgene-
rátor pro případ výpadku, ale ten již pět let nebyl 
vyzkoušen. 
Důležitým úkolem je také vytvořit pro občany ma-
nuál, který by jim poradil, co dělat v případě dlou-
hotrvajícího blackoutu. Doporučuje se například 
mít doma finanční hotovost, protože po dvanácti ho-
dinách přestávají fungovat bankomaty. S tím souvi-
sejí záložní zdroje v obchodech a další elektronická 
zařízení, kterými jsme obklopeni. 

Předsedkyně Státního úřadu pro  
jadernou bezpečnost Dana Drábová  
se po necelém roce musela vzdát  
křesla krajské zastupitelky, přesto 
i nadále pracuje pro kraj. 

Jak hodnotíte první rok práce v krajské politice?

Můj vstup do politiky jsou dvě větve jednoho stromu. První větví byla snaha 
poskytnout Starostům a nezávislým mediálně známou tvář. Myslím si totiž,  
že část lidí, kteří spravují tuto zemi, by měla mít zkušenost s řízením a správou 
obce. Pokud člověka lidi v obci opakovaně volí, zřejmě má předpoklady pro to, 
aby svou zkušenost přenesl do správy kraje nebo do parlamentu. Vnímám jako 
zdravé přenést do správy kraje a země to, co přináší každodenní život, v němž  
je nezbytné zajišťovat řádný chod obce. 
Zdá se mi, že řada zvolených zástupců tento každodenní chod nevnímá. První 
větev je tedy snaha dostat do politiky lidi, kteří jsou denně vystavováni konfron-
taci „tys to udělal špatně, tys to udělal dobře“. 
Krajští i parlamentní zastupitelé by měli vědět, čím jejich obce žijí.

Dokončení na str. 8

ReKlaMNí „baNKéř“ JeřÁbeK:  
VšecHNo MÁ SVůJ čaS. 

až To buDe, TaK To buDe

DRÁboVÁ: cHySTÁMe 
MaNuÁl PRo blacKouT
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STaRÁMe Se, 
oD ToHo 
JSMe 
STaRoSToVé

cHySTÁMe MaNuÁl 
PRo blacKouT
Dana Drábová 
členka Výboru regionálního rozvoje a místostarostka Pyšel

Žiji v Sázavě několik měsíců v roce už přes půl 
století, a protože jsem měl blízko i k minulé-
mu starostovi, znám dobře zásadní rozdíl mezi 
vysokou politikou a tou „dolní“. A troufám si 
tvrdit, že ta zdánlivě jen obecní je daleko ná-
ročnější než elitní. Omyl poslance se snadno 
schová v hlasování jeho stranických kolegů. 
Omyl starosty by neskryla ani kouzelná čapka. 
Poslanec parlamentu, jak to stále znovu zažívá-

me, nemusí své voliče až do příštích voleb po-
znat, rozhodne-li se čas svého mandátu lukra-
tivně využít pro vlastní kariéru. Starostu může 
poslat do háje první občan, který ho ráno potká.  
Že se Starostové a nezávislí letos konečně roz-
hodli jít do parlamentních voleb sami, a nikoli se 
si lnějším partnerem, je důkaz jejich sí ly i kuráže, 
která by se měla zúročit. Držím jim palce a dou-
fám s nimi, že dostanou příležitost hájit ve sně-

movně zájmy zejména malých a středních obcí, 
které budou tím víc vzkvétat. 

o STRaNĚ, KTeRou lZe VolIT

Pavel Kohout 
spisovatel

ZNÁME NÁŠ KRAJ jsou krajské noviny hnutí Starostové a nezávislí Středočeský kraj. 
Máte nám co říct? Kontaktujte nás! www.starostove.cz, facebook.com/starostove 

Zadavatel: STAN, Zpracovatel: BeefBrothers
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náměstek hejtmanky  
Středočeského kraje

Spisovatel Pavel Kohout: „Že se Starostové a nezávislí 
letos konečně rozhodli jít do parlamentních voleb sami, 
a nikoli se silnějším partnerem, je důkaz jejich síly 
i kuráže, která by se měla zúročit.“        Více na straně 8

Starostové míří vzhůru. Alespoň podle předvolebních průzkumů. Tenhle patří mezi ty nejdůvěryhodnější. Nechala si ho 
zpracovat Česká televize na opravdu velkém vzorku voličů a přisoudil nám volební potenciál ve výši 13 %. Potenciál ale 
volby nevyhrává. Ty vyhrává odvaha hodit do urny lístek se jmény těch, kterým věříte. Vyberte si, prosím, na kandidátce 
Starostů a nezávislých. A kroužkujte ty, které znáte, ať vaším hlasem ve sněmovně mluví ten, koho opravdu znáte. Sta-
rostové a nezávislí jsou odvážná volba pro demokracii a stát, který bude opravdu sloužit lidem, a ne překážet.

DĚKuJeMe, že NÁM VĚříTe!
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Velkým pokrokem v transparentnos-
ti je registr smluv, který ve sněmovně 
prosadil především náš poslanec Jan 
Farský. Smlouvy i objednávky kra-
je a jeho příspěvkových organizací si 
můžete vyhledat například na adre-
se Hlidacsmluv.cz. Určitě tam najdete  
i velmi zajímavé věci. Jedna z těch, kte-
ré se nám opravdu podařily, je nový 
systém přidělování dotací obcím v no-
vých infrastrukturních fondech a ve 
fondu obnovy venkova. Není tu mís-
to na podrobný popis, ten najdete na 
webu kraje. Podstatné je, že dotace jsou 
přidělovány podle striktních pravidel, 
která neumožňují přihrávat je podle  
libosti politického vedení.

Co se nám zatím v koalici prosadit bo-
hužel nepodařilo, je zveřejňování všech 
zakázek nad 200 000 Kč, aby se o ně mohl 
přihlásit každý kvalifikovaný zájemce. 
Návrh na příslušnou změnu směrnice 
jsem předložil, ale rada kraje ho ne-
schválila, hlasovali pro něj jen radní za 
STAN. Ale samozřejmě to nevzdáváme. 
Současný systém zadávání zakázek se 
musí změnit co nejdřív.

RNDr.  
Martin Macháček, 

cSc. 
radní Středočeského 

kraje pro oblast investic, 
majetku a veřejných 

zakázek

Pokračování ze str. 1     
Koho napadlo obsadit vás do reklamy s Tomášem  
Měcháčkem, který tam je vedle vás ten hodný  
a přející bankéř? 
Znali jsme se s Tomášem z DAMU. Náhodou jsme se  
sešli na castingu, režisér nás oba znal, věděl, že jsme 
kamarádi, a nechal nás hrát spolu. A tehdy se ukáza-
lo, že to musíme být jedině my dva. Vznikla tak hodně 
netradiční reklamní kampaň, založená na našem he-
rectví. Kdybychom byli oba tlustí nebo oba hubení, tak 
bychom to hrát nemohli. 
V seriálu Rapl jste hrál ne úplně bystrého a ne úplně 
pracovitého policajta, v seriálu Marka Najbrta a Ra-
dima Špačka Svět pod hlavou taky nehrajete zrovna 
sympaťáka… 
Tam jsem zase tupý esenbák z osmdesátých let. Trochu se 
začínám bát škatulky policajt blbec. Nebo blbec obecně.
Role intelektuálů vám evidentně nehrozí.
Zatím se mi úspěšně vyhýbají. Možná na mě ještě če-
kají. Klidně to tak může zůstat, protože hrát pomalé 
trouby mě baví.
I v divadle to máte tak jednoznačné? 
Jak kde. Třeba ve Studiu Hrdinů hraju v inscenaci Da-
vida Jařaba Bílí psi a černý kočky taky policajta blbce, 
který je navíc rasista. Nic moc. V Činoherním klubu 
jsem ve hře Kati, kterou režíruje Ondřej Sokol, zase ko-
runovaný hospodský debil, který bezmezně obdivuje 
bývalého kata. Jen v Paní Warrenové od Bernarda Sha-
wa jsem veskrze pozitivní postava – bohatý anglický 
lord.
Jak jste se vůbec dostal ke studiu alternativního  
a loutkového divadla na DAMU? 
Tak to byla hodně spletitá cesta. Nebyl jsem zrovna stu-
dijní typ. Jednoduše jsem prošel akorát základní školou,  
ze střední průmyslové školy strojírenské v Kolíně mě 
kvůli prospěchu vyrazili ve třeťáku. Z odborných před-

mětů jsem měl čtyřky pětky. Taková mechanika… To 
jsem nepochopil doteď, totéž strojírenská technologie.
Proč jste tam šel? 
Důvodů bylo několik. Jednak tatínek byl strojař, jed-
nak na tu průmyslovku šlo pár mých kamarádů. Sest-
ra studovala hotelovku v Poděbradech, to mě zajímalo 
daleko víc. Ale jsem silný ročník 1974, Husákovo dítě, 

takže dostat se na DAMU bylo těžké. V osmé třídě jsem 
si navíc blbě zlomil na lyžích nohu, když jsem narazil 
do stromu. Tři čtvrtě roku jsem ležel a ani jsem do školy 
chodit nemohl a neměl jsem takové vysvědčení, abych 
se tam dostal. Na strojní průmyslovku tehdy brali bez 
přijímaček, takže mi to v tu chvíli přišlo jako dobrý ná-
pad. Záhy se ukázalo, že tak dobrý nápad to zase nebyl.
Co jste dělal, když vás vyhodili? 
Rodiče byli hodně naštvaní, a tak zasáhla sestra a při-
hlásila mě na strojírenské učiliště. To jsem nakonec 
dokončil, takže jsem vyučený mechanik opravář. Jenže 

v té době jsem už tíhl k ochotnickému divadlu a k hud-
bě. Měl jsem štěstí, že jsem se tehdy potkal s Davidem 
Dvořákem, který byl i přes svůj mladý věk 21 let ředite-
lem divadla v Kolíně a založil soubor Igdyž, generační 
divadlo, které bych klidně přirovnal k divadlu Sklep. 
Považuju to za šťastné období, hodně tvůrčí, byli jsme 
pořád spolu. Pak jsme se dostali na různé vejšky a sou-
bor se rozpadl.
Ve kterém období byste chtěl žít? 
Mám rád starověk, Řím s jeho dekadencí. Fascinuje mě 
gotika, má v sobě takový zvláštní strach a podivnou 
temnotu. Žít bych v ní nechtěl. Přesně však vím, které 
období nemám rád: padesátá léta, asi nemusím vysvět-
lovat proč. Nejsem ani fanouškem národního obrození. 
Přijde mi to uměle vyrobené, austroslavismus by pro 
nás asi byl užitečnější. Nemám rád, když se něco dosta-
ne do extrému, vždycky to škodí.
Vidíte nějaký škodlivý extrém v současnosti? 
O svobodu se nebojím, tu už si tady lidi vzít nenecha-
jí, jestli se ptáte na tohle. Nelíbí se mi ale, jak se spo-
lečnost dělí na „elity“, které v očích „obyčejných lidí“ 
pokazily demokracii, umělce, kteří vydělávají strašné 
peníze, a ty ostatní, kteří kvůli nim trpí. Umělecké  
petice, ač s jejich obsahem mohu souhlasit, teď nic  
neřeší, spíš naopak. Považuju se za pravdoláskaře,  
ale nevím, proč bych se kvůli tomu měl vůči někomu  
vymezovat. Radši bych chtěl přispět k tomu, aby se ty-
hle vášně zklidnily, nejradši bych vzal auto a objížděl  
hospody a mluvil s lidmi. Možná bych dostal přes hubu, 
možná taky ne.

Převzato ze 
serveru Novinky.cz, 
redakčně kráceno.
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MÁMe 
JaSNý PlÁN 
a VíMe, JaK 
Ho PlNIT

PoDaNÁ RuKa STaRoSTy PlaTí. 
DoDRžeT DaNé SloVo NĚKDy VyžaDuJe 
VelKou oDVaHu a ZaTNuTé Zuby.
My STaRoSToVé JSMe ale ZVyKlí 
SloVo DRžeT. PoDíVeJTe Se, JaK JSMe 
Se Do ToHo PuSTIlI V NašeM KRaJI.

HoSPoDÁRNoST, PocTIVoST a oTeVřeNoST

STřeDočeSKé SIlNIce V ZÁPaDNíM STaNDaRDuSTaRoSToVé NeZaPoMíNaJí Na SVé obce

ReKlaMNí „baNKéř“ JeřÁbeK: VšecHNo MÁ SVůJ čaS 

VeřeJNÁ DoPRaVa 21. SToleTí
Veřejná doprava ve 21. století – to je ur-
čitě doprava integrovaná. Rozvíjíme 
postupně integraci, aby lidé mohli jez-
dit na jednu jízdenku vlaky i autobu-
sy napříč celým krajem, včetně MHD  
v Praze i ve středočeských městech.  
Od ledna do dubna 2017 se zapojily dal-
ší oblasti na Mělnicku, Nymbursku, 
Sedlčansku a Benešovsku. Při integra-
ci se doprava přizpůsobuje aktuálním 
požadavkům, zjednodušují se trasy 
linek a lépe koordinují jízdní řády, za-
vádějí se i nové spoje. Integrace celé-
ho kraje má být hotova do konce roku 
2018 a cestujícím přinese úspory na 
jízdném. To všechno kraj pochopitelně 

něco stojí – integraci však můžeme roz-
víjet i díky tomu, že byl zrušen nespra-
vedlivý systém žákovského jízdného. 
Aby vše fungovalo ještě lépe, je třeba 
dobudovat či rozšířit více než 100 zá-
chytných parkovišť P+R u železnice.  
I na tom postupně ve spolupráci s měs-
ty a obcemi pracujeme.

Ing. Věra Kovářová 
 předsedkyně Výboru 

pro dopravu  
Středočeského kraje

Tomáš Jeřábek 
herec

Silnice v našem kraji se začaly pozvol-
na přibližovat standardu, na který jsme 
zvyklí z okolních zemí. Chce to ještě 
hodně práce, ale něco se nám už poved-
lo. Například:

1) Získali jsme skutečné údaje o stavu 
středočeských silnic k jasnému a pře-
hlednému určení pořadí oprav a staveb, 
třeba obchvatů obcí, a zveřejnění, na 
základě jakých kritérií bylo toto pořadí 
sestaveno. Tento seznam by měl být ve-
řejný. Finance na opravy chceme získá-
vat podstatně intenzivnějším užíváním 
unijních fondů a zvýšením příspěvků 
z národních rozpočtových zdrojů.

2) Budeme ukončovat stávající smlouvy. 
Výběr budoucích dodavatelů bude ote-
vřený a s nediskriminujícími podmín-
kami.

3) Tranzitní doprava patří na dálnice 
a komunikace k takové zátěži stavěné, 
ne na „okresní“ silnice. Řešením je tedy 
zákaz tranzitu přes středočeské obce po 
kapacitně a stavebně nedostačujících 
silnicích. Taková doprava ničí jak maje-
tek kraje, města či vesnice, tak i nemovi-
tosti vlastněné individuálně. Ochranu 
před přetěžováním by mělo zajistit roz-
místění dynamických vah schopných 
poznat přetížený nákladní automobil  
a řidiče výrazně pokutovat, pokud na-
loží kamion přes povolenou míru. První 
tři váhy se na krajských komunikacích 
právě instalují.

JuDr. Ing.  
Zdeněk Hraba, Ph.D. 

předseda Komise  
pro majetek  

Středočeského kraje

V době, kdy mě přestalo bavit tolerovat tehdejší 
dění v našem malém městě v Libereckém kraji, 
jsem se aktivně začal zajímat o politiku na komu-
nální úrovni. Se skupinou podobně smýšlejících 
lidí jsme proto založili občanské sdružení. Chtěli 
jsme prostě mnoho věcí změnit nebo se o to ales-
poň pokusit a snažit se prosazovat změny k lepší-
mu. Kandidovali jsme do komunálních voleb a já 
jsem se stal starostou Hrádku nad Nisou. Jako sta-
rosta města jsem zjistil, jak to funguje v Liberec-
kém kraji. A těch starostů, kteří chtěli rozvíjet celý  
Liberecký kraj dál k lepšímu, bylo víc. Založili jsme 
politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj. 
Po čtyřech letech v opozici jsme krajské volby vy-
hráli a vloni úspěch nás všech zopakovali a já jsem 

již podruhé hejtmanem. Obdobný příběh vstupu  
do komunální politiky a přirozený postup do po-
litiky krajské zažil třeba Vítek Rakušan z Kolína 
nebo Věšek Michalik z Dolních Břežan. A s nimi de-
sítky dalších starostů nejen ve středních Čechách. 
Mám radost z jejich úspěchu v loňských krajských 
volbách. Jen škoda, že jim ten hejtmanský post  
o jeden mandát unikl. 
Jsou to nesmírně pracovití lidé, za kterými je vidět 
kus odvedené práce. Hejtman je vždy trochu více 
vidět, nejen kvůli tomu, že je v téměř každé tisko-
vé zprávě nebo u stříhání pásek, ale protože taky 
musí často řešit problémy, které jsou prostě všu-
de. Ve středních Čechách jsou v centru dění ještě 
možná o něco více než kdekoli jinde. Ale o to více 

je potřeba je pochválit, jak se jim daří. Vidím, jak 
pracují. Spravedlivé rozdělování dotací, prosazo-
vání transparentnosti, strategický přístup, rozjezd 
Středočeského inovačního centra nebo Centrály 
cestovního ruchu Středočeského kraje. Mají dobře 
našlápnuto a jsem přesvědčený, že dokážou ještě 
mnoho. Fandím jim.

Přestože nyní jsou Starostové a nezávislí hodně vidět 
v krajské a celostátní politice, nezapomínají, kde je 
jejich zázemí. Ve městech a vesnicích, které dlouhá 
léta spravují a kde jsou skutečně doma.
Středočeský kraj není žádnou výjimkou. Naopak.  
O naše obce se staráme nejlépe, jak umíme, a během 
posledního roku se nám povedlo mnoho dobrého.
Například ve Velkých Přílepech již od roku 2008 
probíhá postupná modernizace mateřské a základ-
ní školy, aby obec zvládla příliv nových dětí. Letos 
se tak povedlo úplně všechny děti z obce umístit do 
mateřinky a letos žáci usedli do lavic v nově zrekon- 
struované základní škole. Ta se podařila díky 
dotacím z Ministerstva financí, o které se zaslou-
žili právě Starostové: „Na tomto místě bych se ráda 
zmínila o paní poslankyni Věře Kovářové, která se 
velmi zasloužila o vznik tohoto dotačního titulu, 
a nemohu opomenout pana radního Středočes-
kého kraje Věslava Michalika a jeho dlouholetou  
a plody přinášející snahu o rozvoj školství v našem re-
gionu,“ říká starostka Velkých Přílep Věra Čermáko-
vá. Ani starostka Mnichovic Pe tra Pecková nezahálí. 

Dokončena je nová čistička, nástavba základní školy, 
staví se tělocvična, sběrný dvůr, nový most, chodník, 
hotový je digitální informační systém, který varuje 
obyvatele před po vodněmi. To je jen stručný výčet 
toho, co se v městeč ku povedlo. „Největší radost mi 
dělají samotní občané, jsou velmi aktivní a slyší na 
mé výzvy k zapojení. Máme za sebou první participa-
tivní rozpočet a realizujeme sedm skvělých menších 
projektů, které vymysleli a hlasováním vybrali sami 
obyvatelé města,“ raduje se paní starostka.
Starostům se ale podařilo dokončit mnohem více 
užitečných projektů. Nová sportovní hala ve Smeč-
ně. Protipovodňové bariéry v Nových Ouholicích  
a rekonstrukce silnice ve Starých Ouholicích. Opra-
va školy a školky v Malešově. Zahájení výstavby 
kanalizace v několika obcích na Čáslavsku. Mul-
tifunkční hřiště, nový pavilon školy a kanalizace  
v Malém Újezdě. Je to jen pár příkladů za všechny, ale 
mají jedno společné. Podaná ruka Starosty zkrátka 
platí.

MaRTIN PůTa: lIbeRecKý HeJTMaN faNDí STřeDočecHůM

Martin Půta 
hejtman  

Libereckého kraje

Základní škola Velké Přílepy před a po rekonstrukci.

VyRůSTal JSeM V KolíNĚ a TaM JSeM 
PoZNal VíTKa RaKušaNa. PřIRoZeNĚ 
SleDuJu JeHo KaRIéRu a leToS To Ve 
MNĚ uZRÁlo. VIDíM, že STaRoSToVé 
cHTĚJí To, co cHcI I JÁ. aby MI STÁT 
PoKuD MožNo co NeJMéNĚ ZaSaHoVal 
Do žIVoTa. aby Se Ke MNĚ cHoVal 
JaKo Ke  KlIeNToVI. KTeRý Ho PlaTí Ze 
SVýcH DaNí. cHcI žíT V ZeMI, KTeRÁ Je 
VýZNaMNou SoučÁSTí eVRoPSKé uNIe 
a KTeRÁ SMĚřuJe Na ZÁPaD,  
Ne Na VýcHoD. leToS buDu PRoSTĚ 
VolIT STaRoSTy a NeZÁVISlé. 



Ve většině obcí mají zpracovaný plán 
sociálních služeb nebo vedení obcí 
velmi dobře ví, jaké potřeby jejich ob-
čané mají. Většinou se zabývají uspo-
kojením potřeb seniorů, pomocí lidem 
v hmotné a bytové nouzi a sociální 
ochranou dětí. Často se na mne obrací 
občané s prosbou o radu nebo pomocí 
při řešení závažných životních situa-
cí, kterou společně hledáme například  
u poskytovatelů sociálních služeb, kte-
ré registruje a spolufinancuje Středo-
český kraj. V současné době kraj zřizu-
je v sociální oblasti 59 příspěvkových 
organizací, u kterých je možné využít 
pobytovou, terénní či ambulantní 
formu sociální služby. Kraj má zpra-

covaný střednědobý plán rozvoje soci-
álních služeb do roku 2019 a přispívá 
na aktivity organizací poskytujících  
sociální služby. Pro rok 2017 kraj  
vyhodnotil 525 žádostí ve výši téměř 
jedné miliardy korun a již v únoru  
rozeslal žadatelům první platby.

Petr Halada 
zastupitel  

Středočeského kraje

Zajištění kvalitní zdravotní péče pro 
občany patří mezi priority Středočes-
kého kraje. Ten vlastní pět nemocnic, 
a to v Mladé Boleslavi, Kladně, Pří-
brami, Benešově a Kolíně. Náklady 
na zajištění provozu nemocnic jsou 
obrovské a nové vedení kraje si po 
svém nástupu zmapovalo finanční si-
tuaci a stav všech nemocnic. Finanční 
problémy se zjistily v mladoboleslav-
ské nemocnici, ale  nejhorší situace  
je v Oblastní nemocnici v Kladně.  
Středočeský kraj se pustil do boje za  
záchranu kladenské nemocnice. 
Nastoupil nový ředitel s krizovým 
managementem. Kraj uvolnil téměř 
100 milionů korun na prvotní pomoc 
a další finanční injekce patrně budou 
muset následovat. Na úspory jsou za-
měřeny další aktivity kraje. Vznikl 

spolek za účelem centrálních náku-
pů. Probíhají jednání s pojišťovnami 
o zvýšení úhrad za výkony. Nákupy 
nových přístrojů jsou financovány  
i z dotací. Soutěží se noví dodavatelé 
služeb. Středočeský kraj jako jeden  
z prvních v republice zajistil převod 
peněz na zvýšení mezd zdravotním 
sestrám. Problémů k řešení je více než 
dost, cíl zůstává stejný: že nemocnice 
Středočeského kraje budou poskytovat 
kvalitní, dostupnou a bezpečnou léčbu 
a péči svým pacientům.

Mgr. 
Pavla štrobachová, 

MPa 
předsedkyně Výboru 

sociálních věcí  
Středočeského kraje

Zmapovali jsme současnou situaci 
na území všech obcí. V kraji máme 
333 km2 zastavitelných území, kte-
ré představují potenciál výstavby až 
240 000 bytů pro více než půl milio-
nu obyvatel. Proto nepovolujeme dal-
ší rozšiřování zastavitelných území  
a zastavování orné půdy bonity I a II. 
Starostům obcí chceme aktivně radit, 
jak územní rozvoj regulovat. Nové 
projekty se snažíme nasměrovat na 
již využité plochy brownfieldů. I přes 
tato opatření poroste počet obyvatel 
kraje o cca 10 000 ročně a v roce 2030 

bude mít kolem 1,5 milionu obyvatel. 
Na tento počet je potřeba dimenzovat 
veřejnou infrastrukturu, školky, ško-
ly, silnice, zásobování vodou, zdravot-
nické a sociální služby.
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čISTÁ VoDa, čISTý VZDucH

KulTuRa a SPoRT JSou SoučÁSTí žIVoTa

ZaMĚSTNaNoST a PoDPoRa PoDNIKÁNí

VyVÁžeNý RoZVoJ

Během našeho působení v Radě Stře-
dočeského kraje jsme mimo jiné 
postoupili v přípravě opatření pro-
ti dopadům sucha. Tím největším 
projektem je budoucí vybudování 
vodovodního přivaděče z vodní ná-
drže Želivka do jižních oblastí kra-
je. Chceme využít stavby dálnice D3  
a v rámci jedné stavební akce a jedno-
ho kola majetkoprávních vypořádání 
tak pomoci dodat vodu oblastem, kde 
vysychají podzemní zdroje vody. Jed-
náme s obcemi, kterých se bude opat-
ření týkat, a koordinujeme postup  
s investorem D3, tedy s Ředitelstvím 
silnic a dálnic i s příslušnými mini-
sterstvy. Nevezme-li na sebe koor-
dinační úlohu kraj, nikdo jiný v tom 
obcím, jimž hrozí sucho, nepomůže.  

V současné době se nám podařilo pro-
sadit to, že kraj připravuje projekt  
a pomáhá ustavit budoucího investo-
ra vodovodu. Při vydávání stanovi-
sek kraje k rozvojovým investičním 
záměrům důsledně hájíme zachování 
zemědělského půdního fondu, pokud 
se ovšem nejedná o silniční obchva-
ty měst a obcí, kde je pro nás čistota 
ovzduší a bezpečnost v obcích tou nej-
vyšší prioritou.

Žijeme v turbulentní době, která 
s sebou přináší i nepěkné věci, jež 
nás nutí mnohem více zajistit bez-
pečnost našich blízkých. Tuto od-
povědnost nemají jen rodiče vůči 
svým dětem, ale i politici vůči obča-
nům, kteří je do jejich funkcí zvoli-
li. Média denně přináší informace  
o násilí, ale i možných nebezpečích, 
kterým čelíme. Existují dva způsoby, 
jak se k tomu postavit: stát se popu-
listou a využít strachu lidí ke svému 
prospěchu, nebo se strachem pra-
covat odpovědně. Starostové zvolili 
druhou cestu. Chceme lidem ukázat, 

jak mohou svému strachu čelit a jak 
se bránit, pokud se skutečně ocit-
nou v nebezpečí. Nejlepší cestou je 
podle nás začít u malých dětí, i pro-
to přicházíme s pilotním projektem 
bezpečných škol. Nejde přitom jen 
o to, naučit se, jak čelit možnému 
agresorovi, ale rovněž jak se bránit, 
jak pomoci zraněným a vůbec jak 
zvládat stresové situace. Očipovat 
školáky a vybavit školy kamerami, 
jak to chtěla dělat ČSSD, není podle 
nás správná cesta. Děti nemají mít 
pocit, že se nacházejí v prostředí, ve 
kterém jsou permanentně monitoro-

vány. Považujeme však za důležité je 
připravit i na situace, které si nikdo 
nepřeje, ale mohou přijít. A nemusí to 
být zrovna ozbrojený útok ve škole,  
ale třeba blackout, povodně nebo do-
pravní nehoda.

beZPečí a PořÁDeK

Mgr. Vít Rakušan 
náměstek hejtmanky 

a radní Středočeského 
kraje pro oblast bezpeč-
nosti a cestovního ruchu

RNDr. Ivo šanc, cSc. 
radní Středočeského 

kraje pro oblast  
životního prostředí  

a zemědělství

Občané našeho kraje se velmi rádi 
účastní různých regionálních akcí. 
Obzvláště si všímají, do jaké míry se 
organizátorům podařilo zajistit atrak-
tivní program. A právě sem nová kraj-
ská koalice zaměřila svou pozornost  
a zejména finance. Skrze fondy tak bylo 
podpořeno 202 projektů za 25 mil. Kč. 
Díky této finanční pomoci se pěkně roz-
rostla nabídka živé kultury a malých 
festivalů. Na příští rok plánujeme ještě 
více upřesnit samotná dotační kritéria 
a také chceme jasně říci, které nad- 
regionální akce budou dlouhodobě 
podporovány. V oblasti sportu se za 
první rok podařilo nastavit kvalitní 
způsob podpory špičkových klubů. 

Velký důraz je kladen na spolupráci 
těchto sportovních oddílů se školami. 
Na sport a volný čas bylo prostřednic-
tvím fondu uvolněno 20 mil. Kč, čímž 
se dostalo na 159 projektů.

Středočeskému inovačnímu centru 
jsme dali novou dynamiku, podporuje-
me tím vznik nových pracovních míst 
zejména v high-tech oborech. Získali 
jsme pro Středočeský kraj významnou 
high-tech investici v leteckém průmys-
lu – výstavbu světové centrály pro vývoj 
a výrobu turbovrtulových motorů spo-
lečnosti GE Aviation. Prostřednictvím 
inovačních voucherů podporujeme 
lepší propojení výzkumu a vývoje s vý-
robou. Podporujeme celoplošné pokrytí 
území kraje vysokorychlostním inter-
netem tím, že propojujeme budování 
optických sítí s výstavbou vodovodů  
a kanalizací v obcích a s opravami kraj-

ských silnic. Dostupný internet vytvá-
ří předpoklady pro úspěšné zvládnutí 
čtvrté průmyslové revoluce. Pro pod-
poru rozvoje cestovního ruchu jsme 
založili novou organizaci Centrála ces-
tovního ruchu. Připravujeme plán pro 
turistické využití Brd, stavíme páteřní 
cyklotrasy. 

SocIÁlNí Služby V MíSTĚ byDlIšTĚ

Petr štěpánek 
zastupitel  

Středočeského kraje

DoSTuPNé aMbulaNce, ZDRaVé NeMocNIce

PhDr. Pavel fojtík 
  místopředseda Výboru 

pro památkovou péči, 
kulturu a cestovní ruch 

Středočeského kraje

VZDĚlÁNí ZaRučí PRoSPeRITu
Uvědomujeme si význam vzdělání pro 
rozvoj Středočeského kraje, a věnuje-
me proto větší podporu této oblasti. 
Kromě zajištění fungování a údržby 
krajských škol a dalších školských za-
řízení se zaměřujeme také na základ-
ní, mateřské a umělecké školy, ale i na 
oblast volnočasových aktivit a sportu. 
V letošním roce proto byla připravena 
řada projektů zaměřených na opravy 
krajských školních budov a vybave-
ní, jejichž realizace byla z prostředků 
kraje podpořena částkou 75 milionů 
korun. Oproti minulému roku to je  

o 43 milionů korun více. Nezapomí-
náme ani na základní a předškolní 
vzdělávání zajišťované obcemi. Naší 
snahou je zajištění dostatečné kapacity 
škol na venkově, kde především v oko-
lí hlavního města místa chybí. Zřídili 
jsme proto nový infrastrukturní fond 
na rozvoj a obnovu základních škol, 
ze kterého bylo částkou převyšující  
127 mil. Kč podpořeno 15 připravených 
projektů obcí a měst.
Každoročně je velký zájem také o fi-
nanční podporu sportovních a volno-
časových organizací. Pro letošní rok 

proto došlo k navýšení Fondu sportu, 
volného času a primární prevence 
na 25 mil. korun. To je o pět milionů 
více oproti minulosti, a i když zájem 
pravidelně převyšuje možnosti kraje, 
mohlo díky tomu být plně podpořeno  
202 žádostí. Že je tato podpora smyslu-
plná, prokázali mladí sportovci, kteří 
skvěle reprezentovali náš kraj na letoš-
ních olympijských hrách dětí a mláde-
že pořádaných v Brně, kde získali vý-
borné 3. místo v hodnocení krajů. 
Důkazem, že nám na srdci leží i bez-
pečnost našich dětí, bylo uspořádání 

odborné konference Bezpečné školy 
ve Středočeském kraji. Té se zúčastni-
lo více než 70 zástupců škol, školských 
zařízení a jejich zřizovatelů, kteří si 
při této příležitosti vyměnili své osob-
ní zkušenosti ohledně toho, co můžeme 
pro bezpečnost škol udělat.

Mgr. lenka Mrzílková 
předsedkyně Výboru pro 

výchovu, vzdělávání  
a zaměstnanost   

Středočeského kraje

Ing. Věslav Michalik 
radní Středočeského 

kraje pro oblast  
hospodářského  

a regionálního rozvoje



Středočeský kraj patří k ekonomicky nejroz-
vinutějším a nejrychleji rostoucím regionům 
ČR a zároveň ke krajům, kde je nejnižší ne-
zaměstnanost, aktuálně dosahuje podíl ne-
zaměstnaných pouze 3,4 %. Kraj za to vděčí 
zejména své poloze v zázemí Prahy jakožto 
silného hospodářského centra a současně vel-
kému významu zpracovatelského průmyslu  
v regionální ekonomice.
Průmysl má ve Středočeském kraji dlouhou 
tradici. Ale jeho role v ekonomice je klíčo-
vá i dnes a totéž platí i pro tvorbu pracov-
ních míst – více než 30 % pracovních míst  
v kraji vytváří firmy a subjekty podnikající  
v průmyslových oborech, což kraj řadí na 
špičku v celé Evropě. 
Důležitou roli v tom hrají aktivity zahranič-
ních firem, jejichž příliv do regionu v po-
sledních dvou dekádách zajistil modernizaci 
středočeské ekonomiky, její provázání s glo-
bálními trhy a vytvoření řady pracovních 
míst i v návazných odvětvích a službách.  
To bylo možné i díky kvalitní infrastruktuře, 
kterou Středočeský kraj společně s obcemi  
a městy pro podnikání vytvořil, a také  
dostupnosti kvalifikovaných pracovních sil.
Průmysl je rovněž hlavním tahounem ožive-
ní středočeské ekonomiky v posledních třech 
letech. Postupně dochází v celém průmyslu 
ke změnám ve způsobu organizace výroby, 
zvyšuje se podíl digitalizace a robotizace  
a tím se značně mění i struktura vytvářených 

pracovních míst. Postupně zanikají pracovní 
pozice vyžadující pouze rutinní úkony, ale 
naopak vznikají nová pracovní místa či celé 
obory díky novým výzvám a příležitostem, 
které přicházejí. 
Současně v hospodářství Středočeského kraje 
roste význam sofistikovanějších aktivit, jako 
je výzkum a vývoj, a velký potenciál se skrývá 
také v propojování firem a poptávky na trhu 
spolu s tím, co mohou nabídnout výzkumné 
organizace, jejichž počet a rozsah jejich akti-
vit ve Středočeském kraji rychle roste. 
Právě výstupy jejich výzkumu představují 
doposud ne zcela využitý potenciál pro řešení 
problémů a výzev, se kterými se potýká spo-
lečnost a firmy. 
K tomu, aby tento potenciál byl lépe využi-
telný a na jeho základě vznikaly nové byzny-
sové příležitosti a také nová pracovní místa, 
založil Středočeský kraj společně s partnery 
z akademické sféry Středočeské inovační cen-
trum. To má vytvářet partnerství, pomáhat 
navazovat novou spolupráci mezi firmami  
a akademickou sférou a tím přispívat k roz-
voji zejména malých a středních inovačních 
firem, které se v budoucnu mohou stát pilířem 
regionální ekonomiky.

Mgr. Pavel Jovanovič 
vedoucí odboru strategie 

a analýz Středočeského inovačního centra

Jsem středočeským radním zodpovědným za hos-
podářský a regionální rozvoj a po našem kraji 
hodně cestuji. Často se mě lidé ptají, jak to krajské 
vládnutí vlastně vypadá, jak to vypadá v koalici  
a jak to vypadá na našem ohromném úřadě. Pokusím 
se to tedy všem přiblížit.

SKlÁDÁNí KoalIce. Když jsme koalici po volbách 
vytvářeli, měli jsme nabídku složit koalici bez vítě-
ze krajských voleb, ale za přítomnosti ČSSD. Vzhle-
dem k tomu, že jsme se proti osm let trvající koali-
ci ČSSD a KSČM dlouho vymezovali a v krajském  
vedení ČSSD v té době ještě byli aktivní stoupenci 
Davida Ratha, byla to pro nás nabídka nepřijatel-
ná, přestože by Vít Rakušan byl za takové situace  
hejtmanem. A taky nám připadalo fér neobcházet 

vítěze voleb. Nakonec skládání koalice vedlo 
k řadě kotrmelců, rozštěpení středočeské 

TOP 09, ale po všech peripetiích ke 
vzniku koalice, která má v zastu-

pitelstvu velmi pohodlnou vět-
šinu a dokázala se shodnout 
na jasném a konkrétním pro-
gramu na čtyři roky.

PřícHoD Na KRaJ. Jako  
v každé nové práci, i tady 
se člověk chvíli seznamuje  
s budovou, novými kolegy, 
úředníky. Samotný úřad 
je poměrně velký moloch 
čítající 650 lidí. A velí mu 
ředitel, který je tím, kdo 
rozhoduje, zda někdo na 
svou práci stačí, či nikoli. 
Rada kraje samozřejmě  

o mnohém rozhoduje. Ale pak ta rozhodnutí vykoná-
vá úřad a jeho konkrétní úředníci nebo zaměstnanci. 
A kvalita výkonu je už přímo odvislá od kvality toho, 
kdo koná, a toho, kdo řídí. Takže dobré nápady a my-
šlenky nestačí. Je potřeba dobrý aparát. Zaplatit ho  
v Praze není jednoduché. A proto za největší problém 
považuji neustále zlepšování kvality pracovníků  
úřadu.

PRÁce RaDy. Představoval jsem si to, asi trochu 
naivně, více kamarádské, kolektivní a nepolitické. 
Představoval jsem si, že krajská úroveň je blíže té 
komunální než té parlamentní. Ale ona už je té par-
lamentní hodně blízko. Někteří zastupitelé či radní 
jsou zároveň poslanci, krajští politici jsou často ve 
vedení svých stran, a tudíž celostátní politika do 
té krajské nutně musí prosakovat. Možná ne tolik  
v tématech jako v rozlišování politické příslušnosti. 
Co mě překvapilo nejvíce, je vysoký stupeň resor-
tismu. Každý jsme zodpovědný za nějakou oblast 
a vlastně si do nich navzájem příliš nehovoříme. 
Taková malá ministerstva. Ve městech a v obcích 
je to větší pelmel. Tam má radní přehled vlastně  
o všem, a to v docela velkém detailu.

Na úrovni kraje dostanete týden předem materiál, 
který se bude na radě projednávat, a člověk se musí 
rozhodnout, zda pro něj zvedne ruku. Je to více  
v rovině pro, nebo proti, protože danou věc nemá-
me možnost příliš ovlivnit v průběhu jejího vzniku.  
To vede k tomu, že v takové koalici musí být nějaká 
elementární důvěra v práci koaličních partnerů.  
A to je ten tenký led, na kterém se každá koalice po-
hybuje. Hledání rovnováhy mezi různorodostí zájmů 
koaličních partnerů na straně jedné a nutností reali-
zovat společné programové cíle na straně druhé.

TVoRba PRacoVNícH MíST 
Ve STřeDočeSKéM KRaJI

JaK Se VlÁDNe 
Ve STřeDočeSKéM KRaJI?

7STAN 2017

Jako starostka obce Černuc bych ráda vyslo-
vila pochvalu radním STAN za úspěšný „boj“  
o transparentní a hlavně nepolitické rozdě-
lení finančních prostředků ze středočeské-
ho Fondu obnovy venkova. Pro naši obec to 
znamená finanční prostředky navíc, konkrét-
ně přibližně jeden milion Kč, které můžeme 
během čtyř let vyčerpat na libovolné projekty. 
V současné době připravujeme žádost o dotaci 
na rekonstrukci pláště budovy obecního úřa-
du, která by měla zahájit celkovou revitaliza-
ci středu obce. Zbytek finančních prostředků 
bychom rádi využili na úpravu prostranství 
před hřbitovem v obci Nabdín, kde chybí par-
koviště a zpevněná cesta.

PocHVala RaDNíM

Radka Klímová 
starostka obce Černuc

Již devátým rokem mám to štěstí „starostovat“ 
v této krásné a rozmanité vesnici. Letošní 
rok byl pro naši obec významný, neboť jsme 
získali ocenění v rámci krajského kola soutě-
že Vesnice roku, a to titul nejcennější – Ves-
nice Středočeského kraje roku 2017 a Zlatou 
stuhu. Soutěž opravdu není o tom, jestli jsou 
opravené všechny fasády nebo máme nové as-
falty na silnicích, ale je to o životě na vesnici 
a o lidech! V lidech je bohatství obcí a měst!

Markéta Balková 
starostka Hvožďan

VeSNIce RoKu

Středočeský kraj je často přirovnáván  
k montovně Evropy. Ve skutečnosti se ale 
region rychle posunuje směrem nahoru po 
žebříčku hodnotového řetězce. O jeho strate-
gických výhodách jsme si povídali s Jakubem 
Hudcem z agentury CzechInvest.
Jak si stojí Středočeský kraj v oblíbenosti 
mezi zahraničními investory? 
Zůstává jedním z vysoce atraktivních regionů 
České republiky. V celkovém objemu investic 
se pohybuje na předních místech pomyslného 
žebříčku. Co se týká zahraničních investorů, 
rozhodně zaznamenáváme velký zájem jak 
o nové projekty, tak o expanze. Na Středo-
českém kraji je lákavá geografická poloha 
a bezprostřední blízkost Prahy. Konkrétně 
může kraj těžit z kvalitní pracovní síly nebo 
blízkosti letiště. Oproti Praze má výhodu,  
že může využívat různé investiční podpory 
zaměřené přímo na rozvoj v kraji, ke kterým 
se ryze pražské projekty nedostanou.
Kterému průmyslovém sektoru se teď daří 
nejlépe? 
Střední Čechy jsou zaměřené hlavně na zpra-
covatelský průmysl a IT. Z hlediska investic 
zůstává automobilový průmysl klíčový. Mezi 
zásadní projekty, které utvářejí charakter re-
gionu, se například řadí investice Škoda Auto 
nebo TPCA v Kolíně. To navíc nese celou řadu 
návazných procesů, protože se vytváří čerstvá 
poptávka po službách i po produktech. Tím 
vznikají nové možnosti pro spolupráci s lokál-

ními firmami, které mohou dodávat produkty 
do těchto koncernů. 
Středočeský kraj je přirovnáván k montov-
ně střední Evropy. Jak je možné pozvednout 
jeho potenciál?
Nejsem příznivcem takového přirovnání.  
V loňském roce jsme například dojednali zá-
měr GE Aviation vybudovat zde centrum vý-
zkumu, testování a výroby turbovrtulových 
motorů. To je velký úspěch. Dalším význam-
ným projektem s cílem posílit vědecko-vý-
zkumný ekosystém v regionu je STAR, vzni-
kající vědecko-technologický klastr v okolí 
Dolních Břežan. 
Líbí se investorům ve Středočeském kraji? 
Naše analýzy ukazují, že v roce 2016 velká část 
zahraničních firem působících v regionu měla 
zájem expandovat. To zjednodušeně zname-
ná, že se jim zde líbí a že tu chtějí dlouhodobě 
působit. Obrazně řečeno, získat nového zákaz-
níka je těžké, ale udržet si ho do budoucna je 
ještě těžší. To se právě Středočeskému kraji 
obzvláště daří.
Který z projektů podle vás kraj za poslední 
roky nejvíce proměnil? 
Určitě rozvoj automobilového průmyslu. Pev-
ně ale doufám, že do budoucna to budou napří-
klad investice typu GE Aviation a na ně navá-
zané, které pomůžou kraji k ještě větší přidané 
hodnotě. Kraj rozhodně oplývá velkým poten-
ciálem pro dlouhodobý rozvoj.
Převzato z www.ctidoma.cz a redakčně kráceno.

Jako starosta se mnohdy nestarám jen o rozbité 
chodníky či opravy školky. Jako pedagog jsem vždy 
chtěl rozdávat poznání i radost. Proto u nás v Mni-
chově Hradišti návrat čápů do hnízda zaznamenala 
online kamera. Můžeme tak sledovat vše – od příletů 
čápů, narození a vychovávání mláďat, po jejich odlet 
do teplých krajin. Denně se na přenos dívá kolem  
800 osob, číslo, které mě samotného překvapilo. 
Náš čapák stál pár tisícovek a přenos jako takový si 
vzala na starost místní IT firma. Pro město a lidi po-
znání a radost zadarmo, stačil jen nápad. A vzniklo to 
bez podivného odkloňování dotací, jako to je u jiného 
čapáku. 

STřeDočeSKý RegIoN JaKo MoNToVNa 
eVRoPy? PlaTí To číM DÁl TíM MéNĚV minulých novinách jsme psali o tom, co už  

v kraji nechceme. a jak jsme se s tím poprali?

Ondřej Lochman 
starosta Mnichova Hradiště

DRžíMe SloVo a MÁMe JaSNý PlÁN

oDMíTlI jsme souběh placených 
funkcí na plný úvazek.

NePoDílíMe Se na krajské vládě 
spolu s komunisty.

oDMíTlI jsme v radě kraje blízké 
spolupracovníky Davida Ratha,  
jeho éra skončila.

oDMíTlI jsme rozdělování krajských 
peněz podle barvy stranického dresu.

NeRoZDĚluJeMe starosty obcí 
na „naše a ty druhé“.

NeScHoVÁVÁMe důležitá roz-
hodnutí před veřejností.

oDMíTlI jsme zneužívání krajských  
novin Středočech ve prospěch  
vládnoucí koalice.

oDMíTlI jsme plýtvání krajskými  
penězi na megalomanské nesmysly.

oDMíTlI jsme přihlížet dalšímu 
propadu Středočeského kraje ve 
srovnání s ostatními regiony.

oDMíTlI jsme orientaci kraje na 
Východ, začali jsme s orientací  
na Západ!

oDMíTlI jsme další nezodpovědné  
zadlužování Středočeského kraje.

NePřIPoušTíMe taková dopravní  
řešení, která pomohou hlavnímu 
městu, ale ublíží Středočeskému 
kraji!

NeRoZlIšuJeMe mezi „spřátele-
nými a ostatními“ firmami!

Věslav Michalik 
radní Středočeského kraje  
pro oblast hospodářského  
a regionálního rozvoje


