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Čtyřleté volební období krajských samospráv se chýlí k závěru. Kandidátku politického hnutí Starostové 
pro Liberecký kraj do říjnových voleb vede stávající hejtman Martin Půta.
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Čtyřleté volební 
pro Liberecký kr

Bc. Martin Půta 
* 13. 9. 1971, Liberec 

Hejtman Libereckého kraje, zastupitel a bývalý starosta Hrádku nad Nisou stu-
doval na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci a na Metropolitní univerzitě v Praze. 
V letech 1993–2002 pracoval jako technolog a vedoucí výroby Vulkan Hradek a. s. Kan-
didát na hejtmana hnutí Starostové pro Liberecký kraj, předseda Rady Euroregionu Ni-
sa. V krajských volbách 2012 byl zvolen radním a následně hejtmanem Libereckého kraje. 
Martin Půta je ženatý a má tři dcery.

Práce hejtmana je náročná, Práce hejtmana je náročná, 
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 Proč kandidujete znovu?
Chtěl bych spolu s týmem 
mých kolegů pokračovat v za-
počaté práci. Spousta věcí se 
podařila, ale mnoho nám jich 
ještě zbývá, rádi bychom do-

končili připravené projekty 
jako je např. projekt mo-
dernizace liberecké ne-
mocnice. A kromě to-
ho dávám vždy do prá-
ce, kterou dělám, maxi-
mální nasazení a úsilí. 
A to práce hejtmana 
vyžaduje.

 Co pokládáte za 
největší úspěchy 
uplynulých čtyř 
let?
Do vedení Libe-

reckého kraje jsme 
před necelými čtyř-
mi lety přišli s cílem 
prosadit otevřenou 

a slušnou krajskou 
politiku, která bude 

vstřícná k obyvatelům, 
městům, obcím, nezisko-

vému i podnikatelskému 
sektoru. Tento cíl jsme splni-

li, kraj jsme otevřeli veřejnos-
ti. Zveřejňování smluv, objed-

návek či faktur je samozřejmos-
tí, hospodaření kraje mohou lidé 

sledovat prostřednictvím rozkliká-
vacího rozpočtu, transparentního 

účtu, zveřejňovány jsou všechny pod-
klady z jednání zastupitelstva i rady. 
Online přenosy z jednání zastupitelů 
umožňují každému sledovat zvolené 
zastupitele při práci a zároveň mít ve-
řejné výdaje pod kontrolou.
U konkrétních projektů mám největ-
ší radost z dokončení všech oprav 
krajských silnic, které v roce 2010 
zničily bleskové povodně. Obnovu 
čtyř velkých akcí jsme mohli zahá-
jit až v roce 2013, kdy jsme na jejich 
obnovu dokázali zajistit fi nanční 
prostředky. Předchozí krajské vede-
ní o dotaci totiž nepožádalo. Celko-
vé náklady na odstranění škod do-
sáhly výše 1,610 miliardy Kč. Poda-
řilo a daří se nám ale postupně zlep-
šovat stav i jiných silnic II. a III. tříd 
ve všech částech kraje. Investice do 
silniční sítě jen od roku 2013 dosáh-
ly výše 3,9 mld. Kč.
Do zdárného konce jsme také úspěš-
ně dovedli projekt lůžkového hos-
pice v Libereckém kraji. Patřili jsme 
k posledním krajům, kde kamenný 
hospic chyběl. Zatímco v posledních 

deseti letech o jeho nutnosti ostatní 
pouze hovořili, povedlo se nám myš-
lenku přetavit v realitu a v lednu ro-
ku 2016 kamenný hospic, který pod-
pořil svou návštěvou u příležitos-
ti slavnostního otevření i prezident 
republiky Miloš Zeman, přijal prv-
ní klienty. Celkové náklady na stav-
bu, dodávku technologií i vnitřního 
vybavení dosáhly částky necelých 
109 milionů korun. 

 A co se naopak, i přes vynalože-
né úsilí, nepodařilo?
Zřízení plnohodnotného krajské-
ho soudu v Liberci je „evergreen“ 
už třetí volební období. Poté co tu-
to myšlenku osobně podpořil prezi-
dent Zeman a bývalá paní ministry-
ně Válková se zdálo, že je všechno 
na dobré cestě. Přesto nakonec jeho 
zřízení vláda nepodpořila, i když je 
v Liberci jak personálně, tak staveb-
ně vše připravené. Kladné rozhod-
nutí, které je podle mého názoru 
důležité, protože v kraji by měly být 
všechny krajské instituce, se odloži-
lo s tím, že se bude tento problém 
řešit spolu s dalšími kraji. Na území 
kraje tak zatím v podstatě nyní pů-
sobí dva krajské soudy – KS Ústí nad 
Labem a KS Hradec Králové.

 Jak pod vaším vedením pracova-
lo zastupitelstvo?
Vždy jsem se snažil přistupovat ke 
všem zastupitelům, ať už jsou opo-
ziční nebo koaliční, stejně a hodno-
tit jejich návrhy podle obsahu a ne 
podle toho, kdo je předkládá. Mys-
lím, že se mi to ve většině případů 
a při většině zastupitelstev dařilo. 
Ostatně, když se podíváte do statis-
tik hlasování, tak naprostou většinu 
materiálů schvalovala výrazná vět-
šina zastupitelů, nejenom ti koalič-
ní. Já bych rád zastupitelům napříč 
politickým spektrem za tu čtyřletou 
spolupráci poděkoval. To, že se v po-
sledních dvou letech vytvořila sku-
pina, pro kterou nebyl žádný návrh 
dobrý a která zásadně všechno kriti-
zovala a tvářila se, že v Libereckém 
kraji nic nefunguje, se dá označit za 
politickou strategii. 

 Co vám pozice hejtmana dala 
a co naopak vzala?
Dala mi spoustu nových zkušeností 
a poznatků, k nimž patří i setkání se 
zajímavými lidmi, kterých bylo za ty 
čtyři roky opravdu hodně. Vzala mi 
snad jen volný čas na úkor mé rodi-
ny, ale rozhodně si nechci stěžovat, 
jak jsem řekl u jedné z předchozích 
otázek, práce hejtmana vyžaduje ma-

ximální nasazení a manželce a třem 
dcerám se snažím vše vynahrazovat 
během víkendů.

 Obhajovat je vždycky těžší, než 
zvítězit poprvé. Přicházíte s nový-
mi myšlenkami a strategií rozvo-
je kraje?
Nabízíme nejenom podrobný a kon-
krétní volební program, ale také 
kandidátku plnou zkušených staros-
tek a starostů a osobností, za který-
mi je vidět konkrétní práce. Neslibu-
jeme vzdušné zámky, nabízíme kon-
krétní kroky a opatření. Staráme se 
o náš kraj. Už čtyři roky. A jsme při-
praveni pracovat dál. Volby chce-
me vyhrát a po nich nabídnout féro-
vou spolupráci partnerům z jiných 
stran, kteří by chtěli na zlepšování 
života v kraji dál spolupracovat.

 Které problémy, podle vašeho 
názoru, trápí obyvatele regionu 
v současné době nejvíc a jaké máte 
řešení?
I když je nezaměstnanost v současné 
době na nízké úrovni, máme v kra-
ji pořád regiony, kde je práce má-
lo. Lidé musí do zaměstnání dlouho 
a komplikovaně dojíždět, a pak na-
stává problém s vylidňováním ven-
kova – mám na mysli například ob-
lasti Frýdlantska nebo částečně i Se-
milska. Tou správnou cestou je pod-
le mého názoru vylepšení dopravní 
sítě, a to jak nová silnice I. třídy z Li-
berce na Frýdlant, tak nová komuni-
kace II. třídy na Semily napojená na 
dálniční síť. Intenzivně o tom jedná-
me se všemi ministry, kteří se stačili 
na ministerstvu dopravy za součas-
né volební období vystřídat.

 Jak komunikujete s veřejností 
a představiteli městských a obec-
ních samospráv?
Liberecký kraj pro mě rozhodně neza-
číná ani nekončí v krajském městě, Li-
berci. Právě proto jsem od začátku vo-
lebního období, kdy jsem nastoupil 
do funkce hejtmana, vyjížděl do měst 
a obcí celého regionu, kde jsem se po-
tkával nejen se starosty, ale hlavně s tě-
mi, kdo život konkrétního města tvo-
ří. To znamená s místními zaměstna-
vateli, organizacemi a další instituce-
mi a hlavně na besedách s občany. Na 
základě mých desetiletých zkušeností 
v pozici starosty vím, že pokud je něja-
ký problém, má se řešit přímo na mís-
tě, kde vznikne. K nalezení východiska 
je právě mnohdy nejužitečnější se na 
to konkrétní místo vydat a vyslechnout 
si názory a náměty ke zlepšení.

(Pokračování na 2. straně)

Krajské a senátní 
volby

7. a 8. října 2016
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Jako každý rok i letos se společ-
nost Changhong účastní jedno-
ho z nejdůležitějších veletrhů spo-
třební elektroniky v rámci celého 
světa a defi nitivně nejdůležitější-
ho v rámci Evropy. Jedná se o ve-
letrh IFA, který se v prvním záři-
jovém týdnu konal na berlínském 
výstavišti Messe Damm. Navíc le-
tos je to trošičku specifi cké, neboť 
veletrh slaví své kulaté 90. výročí. 
Pro bližší představu velikosti vele-
trhu je nutné zmínit, že se ho v roce 
2015 ofi ciálně účastnilo pres 1 700 
vystavovatelů ze 100 zemí a brana-
mi veletrhu prošlo více než 250 tisíc 
lidí a pro letošní rok byla očekává-
ní ještě větší. 

Výstavní stánek společnosti Chang-
hong byl umístěn v hale 2.2 a rozklá-
dal se na ploše přesahující 500 metrů 
čtverečních. „Naše expozice charakteri-
zovala hlavně náš původ, který je v srd-
ci hornaté provincie Sečuán a proto ce-
lou naší expozici provázela tato témati-
ka. Snažili jsme se kromě jiného přinést 
účastníkům veletrhu možnost poznat 
něco typického a proto jsme připravili 
show, kde se propojil tradiční čínský ná-
stroj s klasickou ukázkou taichi doplně-

nou o moderní breakdance. Hlavním lá-
kadlem naší expozice bylo představení 
čtyř modelových řad 4K OLED zakřive-
ných TV Changhong,“ upřesnil obchod-
ní a marketingový ředitel Changhong 
pro střední a východní Evropu Jiří 
Mrkvička. Tyto modelové řady budou 
postupně uvedeny na evropský trh od 
prosince 2016 a kompletně budou na 
trhu k dispozici nejpozději do března 
2017. To, co zákazníky zajímá nejvíc, 
je plánovaná maloobchodní cena, kdy 

u modelu 55"4k to bude okolo 55 000 
korun včetně DPH.
Důležitým faktorem pro nákup OLED 
TV Changhong, ale i jiných prémi-
ových modelů, je podle společnosti 
fakt, že od 1. října 2016 zavádí značka 
Changhong jako třetí na českém trhu 
tzv. in home servis, což znamená, že 
u všech TV s úhlopříčkou nad 42" pro-
vede připadné servisní úkony u zákaz-
níka doma. Není tedy potřeba s TV ni-
kam chodit a složitě ji převážet k pro-
dejci. „Ono je to zavádějící, protože to, že 
v případě reklamace TV Changhong ji ne-
musíte nikam převážet, platí pro všech-
ny úhlopříčky, i ty menší než 42". Nově 
jsme od 1. srpna 2016 spustili vlastni ser-

vis, a v případě reklamace stačí navštívit 
naše www stránky Aftersales.changhong.
cz, kde buď zvládnete reklamaci registro-
vat sami, nebo v případě nutnosti se mů-
žete spojit s naším call centrem a to s vá-
mi registraci provede. Následně bude TV 
od vás na naše náklady svezena, oprave-
na a vrácena zpět. Proces od registrace do 
vrácení TV zpět zákazníkovi nebude delší 
než 7 dni,“ vysvětlil Jiří Mrkvička. Nově 
bude značka Changhong vždy spojena 
s logem servisu do 7 dnů..
Na veletrhu IFA byly dále k vidění tzv. 
Split TV, kdy s ohledem na neustále 
větší tlak ohledně tloušťky TV přichá-
zí Changhong s řešením, které veške-
rou nutnou elektroniku, včetně kvalit-

ních repro umisťuje do externího zaří-
zení mimo TV. Jako další zajímavost fi r-
ma zákazníkům ukázala první největší 
8k UHD TV, kterou uvedla již na začát-
ku tohoto roku, a jedná se o TV s úhlo-
příčkou 255 cm. Velký zájem vzbuzoval 
i laserový projektor Changhong stej-
ně jako prezentace smart centra pro-
střednictvím hologramu. Kromě toho 
Changhong také představil všechny 
nové řady ChiQ a také lednice. 
 Text a foto: Metropol

Veletrh IFA naznačil cíle společnosti Changhong

Komunikace a hledání dohod při ře-
šení věcných problémů se starost-
kami a starosty měst a obcí v Libe-
reckém kraji fungují během čtyř po-
sledních let velice dobře. Ve všech 
záležitostech se vždy snažíme spo-
lečně najít řešení nebo kompromis 
ve prospěch území a jeho obyvatel. 

 Jakou roli přisuzujete volebním 
preferencím a jak prožíváte před-
volební čas?
Předvolebním preferencím až tak 
významnou roli nepřisuzuji, jsou 
samozřejmě zajímavé pro orien-
tační přehled, nicméně měsíc před 
krajskými volbami v roce 2012 by 
Starostové dostali dle preferencí 
o 10 procentních bodů méně hla-
sů, než jsme ve fi nále získali. Před-
volební čas je vždy hektický, nicmé-
ně úřad hejtmana musí fungovat 

i v tomto období na 100 %. Na vo-
lební akce si samozřejmě vybírám 
dovolenou.

 Jaké vlastnosti by měl mít dob-
rý politik?
Dobrý politik by měl podle mého 
být vstřícný ke všem lidem a názo-
rům, vnímavý, zvídavý, pracovitý 
a měl by se umět rychle rozhodovat 
v nenadálých situacích.

 Patříte k nejmladším hejtmanům 
v ČR. Máte ambice vstoupit v bu-
doucnu do vyšších pater politiky? 
Doporučoval bych voličům, aby se 
dobře podívali na údaje o věku i u ji-
ných kolegů hejtmanů a hlavně u no-
vých kandidátů. Myslím, že věk v tom-
to případě není příliš parametrem pro 
to, jestli člověk bude ve veřejné funk-
ci pracovat dobře nebo ne. Vstup do 
vyšší české politiky v tuto chvíli ne-
plánuji a chci další čtyři roky dobře ří-
dit kraj. Protože jsou příští rok parla-

mentní volby, může tato otázka smě-
řovat i k nim. Ani příští rok v parla-
mentních volbách nebudu kandidovat 
na žádném volitelném místě. Nehod-
lám sedět na dvou židlích. Chci se i dál 
věnovat Libereckému kraji. 

 Proč by měli lidé volit SLK? 
Voličům nabízíme nejenom pro-
gram a vizi do roku 2020, které vy-
cházejí z konkrétních problémů 
obyvatel jednotlivých regionů kra-
je, ale také padesát lidí na kandi-
dátce, kteří za sebou mají dlouhole-
tou práci v obcích a městech, a dal-
ších 160 podporujících starostek 
a starostů. Vedle toho se mohou vo-
liči podívat na konkrétní práci, kte-
rá se nám za poslední čtyři roky ve 
vedení Libereckého kraje povedla. 
Například je to dokončený hospic, 
obnova silnic poničených povodně-
mi, opravy a rekonstrukce dalších 
krajských silnic ve všech částech 
kraje, investice do domovů senio-
rů, nemocnic i škol. To, co slibuje-
me, se dá podložit úspěšnou prací, 
která je již za námi.

 S kým byste šli do případné ko-
alice?

Koalice se budou skládat až po vol-
bách. My se teď soustředíme na pre-
zentaci našeho volebního progra-
mu a našich zajímavých kandidátů, 
úspěšných starostek a starostů ze 
všech částí kraje. Po volbách chceme 
nabídnout férovou spolupráci part-
nerům z jiných stran, kteří by chtěli 
na zlepšování života v kraji dál spo-
lupracovat.

 Máte nějaký vzkaz pro politické 
soupeře?
Volby chceme vyhrát a po nich na-
bídnout férovou spolupráci partne-
rům z jiných stran, kteří by chtěli na 
zlepšování života v kraji dál spolu-
pracovat.

 A co vzkážete voličům, občanům 
Libereckého kraje?
Voliče bych chtěl především požádat, 
aby šli k volbám a rozhodli, kdo bude 
příští čtyři roky řídit Liberecký kraj. 

Text: Metropol, foto: archiv

(Dokončení z 1. strany) ...

Jablonec n. N. - Galavečer k 150. vý-
ročí povýšení Jablonce na město se 
koná tento pátek 23. září v Měst-
ském divadle v Jablonci nad Nisou. 
V úvodu večera předá primátor 
města Petr Beitl padesáti sedmi 
jabloneckým osobnostem medaile 
GRATIAS TIBI AGO jako výraz po-
děkování za jejich práci pro město 
a podíl na veřejném životě. 

O nominacích na medaili Gratias Tibi 
Ago, což latinsky znamená Vzdávám 
Ti dík, děkuji Ti, rozhodovali zastu-
pitelé v červnu letošního roku. „Na-
ším úmyslem bylo využít letošní měst-
ská výročí a oslavy jako vhodnou pří-
ležitost vyjádřit poděkování Jabloneča-
nům a jabloneckým fi rmám za jejich 
přínos pro život města Jablonec nad Ni-
sou. Vyzvali jsme občany k zasílání no-
minací, velmi podrobně jsme se v rám-
ci pracovní skupiny každou nominací 
zabývali a seznam jmen jsme předlo-
žili ke schválení zastupitelům,“ shrnu-
je proces primátor Beitl. Při posuzo-
vání nominací postupovala pracovní 
skupina podle pravidel schválených 
zastupiteli pro udělování nejvyššího 

městského ocenění Medaile Pro Me-
ritis – za zásluhy. 
Celkem se sešlo více než 100 nomina-
cí, komise z nich vybrala 59 jmen, jeden 
nominovaný ocenění odmítl z osobních 
důvodů. „V souladu s pravidly byli všich-
ni nominovaní osloveni, zda s nominací 
své osoby na udělení poděkování souhla-
sí,“ dodává primátor. Z původních 58 
osobností však medaili převezme jen 
57 z nich. Josef Hrbotický, který měl me-

daili získat za dlouholetou práci ve škol-
ství a založení Vyšší odborné školy me-
zinárodního obchodu v Jablonci nad Ni-
sou, bohužel v srpnu zemřel. 
Originální medaile vznikla v rámci 
studentské soutěže Střední umělec-
koprůmyslové školy a Vyšší odborné 
školy v Jablonci nad Nisou. Jejím auto-
rem je student VOŠ Jakub Matouš, kte-
rý medaili vytvořil zároveň jako svou 
absolventskou práci. 

Medaile jako poděkování za 
práci pro Jablonec nad Nisou

Brusel | V sídle Evropské komise 
v Bruselu  jednal v polovině minué-
ho týdne  hejtman Libereckého kra-
je Martin Půta o možnosti fi nancová-
ní oprav Ještědu z evropských zdrojů. 
Na jednání jej doprovodil Pavel Bran-
da, místostarosta Rádla a zástup-
ce Libereckého kraje při EU. Vedou-
cího kabinetu komisařky pro regio-
nální politiku mimo jiné seznámili se 
zkušenostmi Libereckého kraje s ev-
ropskými fondy. Důležitým bodem 
jednání byla problematika projek-
tů cestovního ruchu – konkrétně pří-
pad Ještědu, jehož opravu současná, 
přísně nastavená pravidla, neumož-
ňují, jelikož se jedná o hotel. „Vysvět-
lili jsme zástupcům komise, že se jedná 
o kulturní památku a dominantu kra-
je a požádali, zda by bylo možné najít 
společně řešení,“ uvedl Martin Půta. 
Opravu Ještědu jako pouhé památky 

však dle informací Nicoly de Miche-
lise, vedoucího kabinetu komisařky 
Cretu, fi nancovat nelze. „Nicméně po-
kud by byla regenerace Ještědu součástí 
širší strategie rozvoje území a měla vý-
znam pro rozvoj hospodářství a pracov-
ních míst, bylo by možné evropské fon-
dy využít. Liberecký kraj je připraven 
do takového širšího partnerství aktivně 
vstoupit a najít řešení,“ shrnul výstup 
z jednání hejtman.

O možné opravě Ještědu z EF

Kdy se protrhla přehrada 
na Bílé Desné 
v Jizerských horách?
Další otázky a pravidla soutěže hledejte na:

www.tydeniky.cz

f Český Metropol

Zářijová otázka č.1:
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Kandidátku do krajských voleb vedou
[1] 
Martin Půta
44 let, hejtman Libereckého kraje od 
roku 2012, starosta Hrádku nad Nisou 
v letech 2002–2012, původní povolání 
technolog a vedoucí výroby, od roku 
2011 předseda Euroregionu Nisa, 
ženatý, tři děti.

[2] 
PhDr. Hana Maierová
62 let, statutární náměstkyně hejtmana, 
řízení rezortu cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury od roku 2012, 
starostka Turnova v letech 2006–2012, 
původní povolání historička – archivářka, 
vdaná, dvě děti, tři vnoučata.

[3] 
Marek Pieter
42 let, náměstek hejtmana, řízení 
rezortu ekonomiky, investic, správy 
majetku a informatiky, v letech 2002 až 
2012 starosta Desné, původní povolání 
technický pracovník a vedoucí výroby, 
ženatý, čtyři děti.

[4] 
Ing. Eva Burešová
38 let, od roku 2010 starostka 
města Doksy, od roku 2012 krajská 
zastupitelka, předchozí povolání 
ředitelka obecně prospěšné 
společnosti, dvě děti.

[5] 
Ing. Květa Vinklátová
50 let, od roku 2014 zastupitelka 
Statutárního města Liberec, členka 
občanského sdružení Náš kraj, 
majitelka nakladatelství KNIHY 555, 
dvě děti.

[6] 
Lena Mlejnková
41 let, od roku 2015 starostka Semil, 
v předchozím období místostarostka, 
od roku 2012 krajská zastupitelka, již 
20 let dobrovolná hasička, vdaná, dvě 
děti.

[7] 
Ing. Vladimír Boháč
65 let, předseda okresní organizace 
ČUS v Liberci od r. 1990, předseda 
Krajské organizace ČUS Libereckého 
kraje od r. 2001, původní povolání 
technik a ekonom, od roku 2012 
krajský zastupitel, ženatý, dvě děti.

[8] 
Ing. Michael Canov
55 let, starosta města Chrastava od 
roku 2002, od roku 2012 krajský 
zastupitel, stále působí i jako učitel 
chemie na libereckém gymnáziu.

[9] 
Mgr. Jaromír Dvořák
55 let, starosta Nového Boru od roku 
2010, od roku 2012 krajský zastupitel, 
původní povolání středoškolský učitel, 
ženatý, dvě děti.

[10] 
Mgr. Jan Farský
36 let, od roku 2010 poslanec 
parlamentu ČR, v letech 2006–2014 
starosta Semil, původní povolání 
právník, v letech 2008–2010 krajský 
zastupitel, vedoucí skautského střediska 
v Semilech, ženatý, jedno dítě.

[11] 
Vladimír Stříbrný

47 let, starosta Heřmanic od roku 
2002, krajský zastupitel od roku 2012, 
dobrovolný hasič od roku 1982, ženatý, 
tři děti.

[12] 
Mgr. Jiří Ulvr
44 let, starosta Studence od roku 2006, 
původní povolání prodejní zástupce, 
ženatý, tři děti.

[13] 
Jiří Löffelmann
56 let, starosta Skalice u České Lípy od 
roku 1994, krajský zastupitel od roku 
2012, ženatý, tři děti.

[14] 
Mgr. Petr Tulpa
57 let, člen rady kraje, řízení rezortu 
zdravotnictví, v letech 2006–2010 
starosta Jablonce nad Nisou, původní 
povolání středoškolský učitel, ženatý, 
dvě děti.

[15] 
Vladimír Mastník
69 let, člen rady kraje, řízení rezortu 
dopravy, v letech 1998 až 2003 
a 2006 až 2014 starosta Lomnice nad 
Popelkou, ženatý, dvě děti.
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 Zastavme se hned u volebního 
obvodu. Marně hledám logiku v je-
ho teritoriu.
To je nás víc, senátní obvody neko-
pírují okresy, ale vytvářejí podiv-
né nelogické územní celky. Přitom 
je jejich počet shodný s okresy. Sice 
to není úplně prioritní problém, ale 
v Senátu bych ho rozvířil.

 Tak pojďme na ty palčivé, kte-
ré mohou zhoršit podmínky živo-
ta občanům.
Tak především jde o snahu vlády 
vrátit sousednímu Polsku kus úze-
mí. Není to jen problém Frýdlant-
ska, ale celé hranice s Polskem. Jsem 
přesvědčený o tom, že Česká repub-
lika Polsku nic nedluží a proto je pro 
mne toto rozhodnutí neakceptova-
telné. A v této oblasti máme ještě je-
den zásadní problém. Tím je možná 
ztráta podzemních vod v souvislosti 
s činností dolu Turów. V tomto spo-
ru je třeba stanovit rozhodce, kte-
rým by měla být Evropská komise 
pro řešení sporů členských států. Ji-
nak budou obě strany tvrdit své a ni-

kam se nepohneme. Ministerstvu ži-
votního prostředí ani vládě se do něj 
nechce, protože máme dobré vztahy 
s Polskem. Liberecký kraj přispěl na 
vypracování studií a udělal tím ma-
ximum, které mohl udělat.

 A teď se naopak podívejme, co 
se dá zlepšit. 
Určitě dopravní spojení mezi Liber-
cem a Frýdlantem. Rychlostní komu-
nikace, která je nezbytná pro roz-
voj výběžku, měla být hotová v ro-
ce 2008, ale kde nic, tu nic. A tak tu 
prozatím stále máme, lidově řečeno, 
vidrholec. Protože stále vyučuji, vi-
dím řadu věcí k řešení i v této oblas-
ti. Školy jsou podřízeny spádovým 
oblastem určeným MŠMT, a tak rodi-
če a žáci prakticky nemají možnost 
svobodné volby výběru školy. Panuje 
uniformita, což je velká škola. Těž-
kým úkolem, za který bojuji, je zvý-
šení podílu z rozpočtového určení 
daní. V roce 2012 získalo 41 ze 42 
obcí Liberecka navýšení, tou jedinou 
výjimkou je právě krajské město. Li-
berec zaujímá v počtu obyvatel ČR 

5. místo a dostává 9 900 Kč na oby-
vatele, zatímco Brno 17 400 Kč. Je to 
nespravedlnost! A na programu je 
také boj proti rušení služeb v ma-
lých obcích, například České poš-
ty nebo České spořitelny. Většina 
z 38 obcí Liberecka má méně než ti-
síc obyvatel, ale přece všude žijí lidé 
a my jim podmínky nesmíme ztrp-
čovat. A tak bych mohl ještě ve vý-
čtu toho, co se dá zlepšit, pokračo-
vat. 

 Proč by měli lidé do Senátu zvo-
lit právě Michaela Canova?
Mám přezdívku chrastavský med-
věd, to asi proto, že dokážu jít vy-
trvale za svým cílem a snažím se 
vždycky dotahovat věci do konce. 

 Jaký máte vzkaz pro spoluobča-
ny?
Volby jsou důležitý okamžik, kdy mů-
žete promluvit do veřejných záleži-
tostí. Nevzdávejte se ho a přijďte. Jen 
tak se dají věci měnit k lepšímu. 

Text: Metropol
Foto: Milan Holenda

Ing. Michael Canov
Po listopadové revoluci 1989 se stal zakládajícím členem Občanského fóra v Chrastavě a roku 1994 neuvolněným 
místostarostou. Po osmi letech byl zvolen starostou, kterým je dosud. V roce 2008 se spolupodílel na vzniku hnutí 
Starostové pro Liberecký kraj, kde působí dodnes jako první místopředseda. V roce 2012 se stal krajským zastupite-
lem. Současně působí jako pedagog v Liberci na gymnáziu s aprobací chemie, fyzika a matematika, kterou postup-
ně získal studiem na VŠCHT Pardubice, pedagogickým studiem na VÚIS ČVÚT Praha a rozšiřujícím studiem středo-
školského učitelství fyziky a matematiky na MFF UK v Praze. Třicetiletou učitelskou praxi nepřerušilo, jen podstat-
ně redukovalo, uvolněné starostování. Ing. Michael Canov je autorem rozsáhlých chemických studijních materiálů, 
které využívají gymnázia a vysoké školy po celé České republice a které se staly v roce 2009 ofi ciální součástí čes-
kého kulturního dědictví a jsou archivovány Národní knihovnou ČR.

Volby jsou příležitostí promluvit do veřejných záležitostíVolby jsou příležitostí promluvit do veřejných záležitostí
Když nasloucháte chrastavskému starostovi Michaelu Canovovi, jde 
o smršť myšlenek, podnětů a vizí. Všechny má ale důkladně promyšle-
né a ví, čeho chce v politice dosáhnout. V říjnových volbách kandidu-
je do Senátu PČR za volební obvod číslo 34 a zároveň obhajuje pozici 
krajského zastupitele. 

N
Á

Š 
K

R
A

J,
 N

Á
Š 

D
O

M
O

V,
 N

Á
Š 

PL
Á

N



04 Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

S
e
ve

ro
če

sk
á
 vo

d
á
re

n
sk

á
 sp

o
le
čn

o
st, a

. s. 
w

w
w

.svs.cz

Se
ve

ro
če

sk
á 

vo
dá

re
ns

ká
 s

po
le
čn

os
t, 

a.
 s

.

SVS v roce 2016: Ohlédnutí 
za minulostí a příprava na budoucnost

Státní podnik SčVK
Rok 1989 znamenal nejenom pří-
chod významných změn politických, 
společenských i hospodářských. Za-
čal proces přípravy privatizace stát-
ních podniků, která probíhala pod-
le obecně platných předpisů o pri-
vatizaci a odstátnění majetku České 
republiky. Ministerstvo vypracovalo 
privatizační projekt Severočeských 
vodovodů a kanalizací s. p. podle 
tzv. francouzského modelu, to zna-
mená úplné oddělení provozní čás-
ti a infrastrukturní (vlastnické) čás-
ti. Provozovatel má zajišťovat zá-
sobování vodou a odkanalizová-
ní a má platit vlastníkovi nájem, ze 
kterého bude hrazena obnova vodo-
hospodářských zařízení. Prostřed-
ky na investiční výstavbu si zajišťu-
je vlastník. V roce 1993 Ministerstvo 
pro správu národního majetku tento 
privatizační projekt státního podni-
ku SčVK schválilo.

Vznik akciových společností 
SVS a. s. a SčVK a. s.

Privatizační projekt počítal se za-
ložením vlastnické společnosti, do 
které města a obce severních Čech 
měly zájem vstoupit, a se vznikem 
provozní společnosti, která navá-
že svým provozováním na tehdejší 
státní podnik. V září 1993 Fond ná-
rodního majetku vydal zakladatel-
skou listinu SVS, kde byly potvrze-
ny základní principy vznikající spo-
lečnosti dohodnuté v přípravných 
jednáních. Těmito principy se spo-
lečnost řídí po celou dobu existence 
a stále se osvědčují:
• jednotná solidární cena
•  vkládání zisku do majetku 

společnosti
•  rozhodování pomocí racionál-

ních ekonomických metod
•  udržení sociálně přijatelné 

ceny vody.
1. října 1993 byly Fondem národní-
ho majetku založeny 
Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. (SVS) vlastněná obcemi 
jako společnost vlastnická, na kte-
rou stát převedl státní vodohospo-
dářský majetek. Jednalo se o vodo-
hospodářský majetek různého stáří 
i kvality. Šlo zde o převod jak histo-
rického majetku, postaveného před 
rokem 1948, tak i o stavby pořizova-
né v tzv. akcích „Z“, vesměs neval-
né kvality.  
Severočeské vodovody a kanaliza-
ce, a. s. (SčVK) jako společnost pro-
vozující majetek SVS, dočasně vlast-
něná státem. Na ni stát převedl veš-
kerý státní majetek s provozováním 
související – budovy, strojní vyba-
vení, laboratoře, dokumentace, ale 
i zaměstnance státního podniku.

Stát privatizuje nově vzniklého 
provozovatele SčVK

Podstatná část majetku provoz-
ní společnosti SčVK byla navržena 
k privatizaci kuponovou metodou 
(58 %), s vyhrazením podílu k pro-
deji vybranému zahraničnímu inves-
torovi (19 %). K tomu došlo v první 
vlně kuponové privatizace v roce 
1994. Největší podíl akcií získaly in-
vestiční fondy. Současně prodal stát 
zahraničnímu investorovi Welsh 
Water Int. určený podíl 19 %. Tím se 
SčVK změnily ze státní akciové spo-
lečnosti na soukromý subjekt. 

Podíl v SčVK pro SVS 
ve 2. pol. 90. let

Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. (SVS) při svém založe-
ní neměla po privatizaci státního 
podniku SčVK v nově vzniklé ak-
ciové společnosti SčVK a. s. zcela 
žádný podíl a tudíž žádnou kontro-
lu nad provozem. Souběžně s kupo-
novou privatizací vedla SVS jednání 
s fondem a ministerstvy o přidělení 
části akcií dosud spravovaných Fon-
dem národního majetku. Vypraco-
vala podnikatelský záměr a získala 
širokou podporu starostů akcionář-
ských obcí. Vláda poté revokovala 
původní záměr rozdělení akcií pro-
vozní společnosti ve prospěch SVS 
a již v únoru 1997 se SVS zařadila 
mezi významné akcionáře provoz-
ní společnosti s podílem 13 %. V ro-
ce 1998 odkoupila SVS další akcie od 
investičního fondu a drobných akci-
onářů, a stala se druhým největším 
akcionářem s podílem 34,74 %.

Poslední velké posílení vlivu SVS 
v provozní společnosti 

na přelomu tisíciletí
SVS pokračovala ve snaze o posílení 
vlivu v provozní společnosti ve pro-
spěch svých akcionářů, což vyhroti-
lo její vztah s ostatními velkými ak-
cionáři, investičními fondy a zmí-
něnou velšskou vodárenskou spo-
lečností, kteří posléze nabídli své 
podíly akcií k prodeji. Nejvyšší na-
bídku podala Compagnie Générale 
des Eaux (CGE, dnes Veolie) a získala 
v SčVK podíl 43,16 %. 
Současný stav akcií SčVK (SVS 
49,1 %, Veolia 50,1 % a drobní ak-

cionáři 0,8 %) je výsledkem „sou-
boje“ o akcie na přelomu tisíciletí. 
Ačkoliv SVS nezískala majoritu, zís-
kala významný vliv. 
SVS požadovala možnost kontroly 
podnikání a rozdílení zisků SčVK, 
ovlivňování kvality provozu a sou-
lad dlouhodobého podnikatelské-
ho plánu SVS s ročními provozními 
plány. Výsledek jednání v podsta-
tě platí dodnes. SVS dosáhla zajiš-
tění významného vlivu v provozní 
společnosti a může proto pouká-
zat na pozitivní výsledky - zvyšo-
vání nájemného pro SVS, které se 
v plné výši reinvestuje do majetku, 
a zároveň růst objemu oprav, které 
provádí provozní společnost SčVK. 

Jak dál po roce 2020?
Existují některé pevné principy fun-
gování SVS, které bezpochyby stojí 
za to hájit i do budoucna. SVS je to-
tiž postavena na jedinečném prin-
cipu solidarity velkých měst s ma-
lými obcemi, jejímž důsledkem je 
solidární cena vody, tj. jednotná ce-
na vodného a stočného pro všechny 
odběratele na celém území působ-
nosti SVS. Jiné věci stojí za přezkou-
mání a případnou změnu. S koncem 
roku 2020 skončí platnost stávající 
provozní smlouvy mezi SVS jakož-
to vlastníkem majetku a součas-
ným provozovatelem tohoto ma-
jetku, společností SčVK. SVS se pro-
to rozhoduje, jak dál. Včasné řešení 
této otázky má za cíl zajistit bez-
problémový odběr služeb v oblas-
ti vodného a stočného pro všech-
ny obyvatele a fi rmy v regionu pů-
sobnosti SVS.

Projekt SVS „Zajištění vodárenské 
infrastruktury po roce 2020“

Management SVS se již od roku 2013 
celou situací zabývá a připravuje růz-
né scénáře řešení. Jde o projekt „Zajiš-
tění vodárenské infrastruktury po ro-
ce 2020“, který nemá svým rozsahem 
v rámci České republiky obdobu. Vznik-
la proto i poradní skupina k projektu, 
ve které jsou zastoupeni akcionáři spo-
lečnosti. Začátkem roku 2015 manage-
ment SVS seznámil akcionáře se stavem 
přípravy projektu. Šlo o Studii variant 
s popisem třinácti různých variant ře-
šení. Na valné hromadě v červnu 2015 
akcionáři rozhodli o vyřazení těch va-
riant, které nebyly z pohledu právního, 
časového či provozně-technického reali-
zovatelné. Rok poté, na valné hromadě 
SVS v červnu 2016, byli akcionáři detail-
ně seznámeni s Koncesním projektem, 
který na Studii variant navázal. Konces-
ní projekt s využitím analýzy rizik, mul-
tikriteriálního hodnocení a dalších pa-
rametrů seřadil jednotlivé proveditelné 
varianty podle výhodnosti. Po schválení 
Koncesního projektu na této valné hro-
madě projekt vstoupil do své klíčové – 
vyjednávací – fáze. 

Rozhoduje se o budoucnosti
Představenstvo společnosti SVS dosta-
lo od svých akcionářů mandát zahájit 
jednání se společností Veolia o odkou-
pení akcií ve společnosti SčVK. Záro-
veň dostalo mandát alternativně jed-
nat také o odprodeji svého balíku ak-
cií v SčVK jak se společností Veolia, tak 
případně i s třetími stranami. Dalším 
úkolem, ke kterému představenstvo 
dostalo mandát, bylo založení nové 
100% dceřiné společnosti SVS s ná-
zvem Severočeská vodárenská pro-
vozní, která se v případě selhání vý-
še uvedených jednání má stát novým 
provozovatelem vodohospodářské in-
frastruktury po roce 2020. Vyjedná-
vací fáze projektu musí být ukončena 
do března příštího roku, aby byl do-
statek času pro konečné vyhodnocení 
výhodnosti variant a řádná valná hro-
mada SVS v roce 2017 mohla kvalifi -
kovaně rozhodnout o konečné varian-
tě k realizaci.
Generální ředitel SVS Ing. Broni-
slav Špičák k tomu dodává: „V průbě-
hu 23leté historie Severočeské vodáren-
ské společnosti se mnohokrát opakova-
ně potvrdilo, jak prozíravé bylo, založit 
silnou vodárenskou společnost, která je 
schopna odborně připravovat, realizo-
vat a fi nancovat i rozsáhlé vodárenské 
projekty, jež přesahují možnosti jednot-
livých měst a obcí. Těší nás proto anga-
žovanost našich akcionářů - starostů 
severočeských měst a obcí - jejichž pod-
poru a enormní zájem na úspěšném do-
končení celého projektu vnímáme.“

Severočeské vodovody 
a kanalizace,
státní podnik

rok 1993

akcionářem města a obce

akcionářem stát

ČOV VarnsdorfČOV Varnsdorf

ČOV LiberecČOV Liberec ČOV Roudnice n. L.ČOV Roudnice n. L.
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Eva Barkmanová, VESNA Česká Lí-
pa: Pokud by se mne někdo zeptal, 
proč dát hlas paní Romaně Žatecké, 
tak by byla jednoduchá odpověď. 
Když jsem měla s paní starostkou 
jednání, vždycky mi poradila a po-
kud to šlo, tak i pomohla. Když něco 
slíbila, vždycky to splnila. Českolip-
ské Vesně pomohla zajistit uspořá-
dání dvoudenní putovní výstavy Li-
gy proti rakovině Praha. Díky osob-
nímu zapojení paní Žatecké byla 
Česká Lípa z pohledu celého průbě-
hu nejúspěšnějším městem.

Mgr. Pavel Císař, ředitel p. o. Sport 
v České Lípě: Romaně Žatecké, sta-
rostce České Lípy, dám určitě prefe-
renční kroužek, a to hned z několi-
ka důvodů. Zaprvé: Plní svoje slo-
vo. V České Lípě mění věci k lepší-
mu, jak slíbila, když kandidovala 
na starostku. Chci, aby z Liberecké-
ho kraje mohla měnit i Českolipsko. 
Za druhé: Ač kandiduje na 7. místě 
kandidátky za ČSSD, je silnou osob-

ností, lídrem, má jasné vize a cíle 
a ty je schopná splnit. Zatřetí: Tak, 
jak mění město, mění i sebe. Jen 
málo lidí dokáže to, co ona.

Ing. Petr Máška, ADRA Česká Lí-
pa: Mgr. Romana Žatecká (na 7. mís-
tě kandidátky ČSSD) si jako starostka 
města Česká Lípa dokázala poradit 
s fungováním Městské policie, která 
do té doby byla ve funkčním a morál-
ním rozkladu. Dneska už nám měst-
ská policie neplní stránky bulváru 
a e-mailové schránky, ale plně se vě-
nuje své práci. Za to po několika le-
tech kritiky veřejnosti dnes sklízí 
i poděkování od občanů našeho měs-
ta, a to je velký obrat k lepšímu.

Eva Zemanová, ředitelka Sdruže-
ní tělesně postižených Česká Lípa: 
Bez její podpory a pomoci by se naše 
akce pro tělesně postižené nemohly 
uskutečnit v takovém rozsahu, pro-
tože sponzorů podporujících tako-
vé aktivity je stále méně. Nesmír-

ně si vážíme její záštity nad akcemi 
i osobní účasti, kterou hodnotí klad-
ně i sami účastníci. 

Simona Bradovičová, marketing spe-
cialista, Bratislava: Prečo volit Roma-
nu? U nej to nie je politika a túžba po 
moci, ale odvaha niečo zmeniť, túžba 
pomôcť a radosť z takovej práce.

A co vzkazuje voličům 
Mgr. Romana Žatecká, 
51 let, starostka města Česká Lípa: 
Umím a chci pomáhat. Ráda mlu-
vím s lidmi, poslouchám jejich sta-
rosti a hledám pro ně řešení. Českou 
Lípou žiju, každý den jsem s lidmi 
a mezi lidmi. Starám se o to, aby 
se naše město rozvíjelo a jeho obča-
né bez ohledu na věk tu měli své jis-
toty, bezpečí, inspiraci – prostě do-
mov.  Tak podle mého názoru má – 
a musí pracovat politik. Děkuji za 
Vaši podporu ve volbách do Zastu-
pitelstva Libereckého kraje.

Ve volbách podpoříme starostku České Lípy Romanu Žateckou
Volby do krajských samospráv se blíží. Budou 7. a 8. října. Svůj mandát do Zastupitelstva Libereckého kraje 
v nich obhajuje starostka České Lípy Romana Žatecká. Občané jí vzkazují… 

Město Česká Lípa dostalo od Liberec-
kého kraje nabídku koupit 49 pro-
cent podílu v Nemocnici s poliklini-

kou za 161 milionů korun a nyní se ptá obča-
nů, jak je to pro ně důležité. „Nemocnice po-
skytuje službu místním a ti v ní také pracují. 
Ani za poslední čtyři roky se její technický stav 
zásadně nezlepšil, a hlavně není v dobré kon-
dici její odborný personál. Záleží mi na tom, 

aby byli spokojení jak pacienti s úrovní péče 
a vybavením, tak zaměstnanci s podmínka-
mi k práci a přístupem. Pokud bychom koupili 
49 procent majetkového podílu, nerozhodova-
li bychom my, ale většinu by stále měl Liberec-
ký kraj. To je prostě hodně peněz za málo mu-
ziky, chci pro město silné slovo při rozhodová-
ní o dění v nemocnici,“ říká Romana Žatecká, 
starostka města. 

„Konec čekání - už loni jsme jasně řekli, že 
chceme být takovým vlastníkem, který bude 
mít sílu rozhodovat o tom, jak bude nemoc-
nice na jeho území fungovat. Pro Liberecký 
kraj je to stále Popelka, velké investice váže 
jen na libereckou krajskou nemocnici. S ome-
zováním poskytované péče, byť třeba jen do-
časným, a úbytky odborného personálu ne-
mohu souhlasit. Stejně tak s faktem, že lidé 

z České Lípy a okolí jezdí kvůli základním vy-
šetřením a léčbě do Liberce, Prahy, Ústí nad 
Labem nebo Mladé Boleslavi, protože v míst-
ní nemocnici nevidí jistotu,“ uvádí Juraj Ra-
ninec, místostarosta města Česká Lípa. Do-
dává, že veřejná anketa (7. a 8.10. v České 
Lípě) napoví, jak to vidí občané města, což 
bude i vodítkem pro další postup v jednání 
s Libereckým krajem. 

Českolipská nemocnice: Za peníze města chceme silný hlas

N E D Ě L E

1 6 : 0 0

23.10.
P Á T E K

1 8 : 0 0

7.10.
N E D Ě L E

1 6 : 0 0

30.10.
N E D Ě L E

1 6 : 0 0

16.10.
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Hledáte práci? Vybíráte školu pro 
sebe nebo své děti? Největší veletrh 
vzdělávání a pracovních příležitos-
tí v regionu přináší na jednom mís-
tě prezentace nejvýznamnějších za-
městnavatelů z Liberecka, přehled 
pracovních pozic v zahraničí i neju-
celenější nabídku středních a vyso-
kých škol v severních Čechách. Ho-
me Credit Arena se na tři dny, od 
čtvrtka 13. do soboty 15. října pro-
mění v obrovské náborové a vzdělá-
vací centrum. 

Desítky zaměstnavatelů, 
tisíce pracovních míst

Ochoz liberecké multifunkční haly 
obsadí se svými prezentacemi spo-
lečnosti, které hledají do svých tý-
mů spolupracovníky na nejrůzněj-
ší pozice. Mezi jinými se zde před-
staví Knorr-Bremse, MAKRO, Grupo 
Antolin, Benteler nebo význam-
ný partner veletrhu, společnost La-
svit. Ve spolupráci s libereckým Úřa-
dem práce a Evropskou službou za-
městnanosti EURES nabídne vele-
trh i konkrétní pracovní příležitosti 
v celé Evropské unii. 

Kam na školu, co po škole

Na středové ploše Home Credit Are-
ny můžete navštívit více než 80 stán-
ků středních a vysokých škol i dalších 
vzdělávacích institucí. Již tradičně své 
obory na veletrhu představí i Technic-

ká univerzita v Liberci. Studenti ně-
kterých vystavujících škol předvedou 
výsledky své práce v rámci dopro-
vodného programu na podiu středo-
vé plochy – těšit se tak můžete napří-
klad na módní přehlídky. Na čerstvé 
a budoucí absolventy i uchazeče o za-
městnání čeká navíc pomoc při sesta-
vení CV, konzultace s personalisty či 
testování jazykových znalostí.
 

Doprovodný program, 
HR konference i debata 
s osobnostmi
Již 10. ročník veletrhu nabídne kro-
mě desítek vystavovatelů i bohatý 
doprovodný program na podiu stře-
dové plochy, HR konferenci pro per-
sonalisty a další odborníky z oblas-
ti lidských zdrojů a debatu se zají-
mavými osobnostmi pro širokou ve-
řejnost. Pořadatelé zatím odtajnili 
pouze jedno jméno; do Liberce při-
jede debatovat muž mnoha přídom-
ků – zpěvák, skladatel, herec, auto-
mobilový závodník nebo amatérský 
bojovník mui-thai. Daniel Landa jis-
tě najde v Liberci jak své fanoušky, 
tak názorové oponenty. Seznámit se 
s jeho názory na živo budete moci 
ve čtvrtek 13. října v prostorách VIP 
restaurace Home Credit Areny.

Pro více informací i aktuální pře-
hledy vystavovatelů navštivte web 
educaliberec.cz nebo profi l face-
book.com/educa.liberec. 

Educa 2016 MYJOB LIBEREC nabídne práci, Educa 2016 MYJOB LIBEREC nabídne práci, 
školu i debatu se zajímavými osobnostmiškolu i debatu se zajímavými osobnostmi

educaliberec.cz

VSTUP
ZDARMA

HR konference  a debata s významnými osobnostmi

80 škol a 

 a  nabízejících konkrétní 
pracovní pozice

13. – 15. října

KONFERENCE
PŘEDNÁŠKY
WORKSHOPY

NEJVĚTŠÍ VELETRH
                             PRACOVNÍCH 
                               PŘÍLEŽITOSTÍ

V SEVERNÍCH ČECHÁCH

Radka TOMANDLOVA (A.RAYMOND 
JABLONEC s.r.o. - AUTOMOTIVE|HR 
Manager): Educa pro nás znamená 
jedinečnou příležitost představit na-
ši fi rmu. Je to možnost oslovit stu-
denty a školy a nabídnout spoluprá-
ci v oblasti odborných praxí a stáží, 
a to jak ve výrobě, tak ve vývoji. Na-
še fi rma v Jablonci se rozrůstá a díky 
Educe můžeme přiblížit potenciál-
ním zaměstnancům pracovní příleži-
tosti. Věříme, že máme co nabídnout 
a těšíme se na setkání s návštěvníky 
veletrhu v našem stánku.

Dana Petrýdesová (Krajská vědec-
ká knihovna v Liberci): V roce 2015 
měla Krajská vědecká knihovna v Li-
berci poprvé možnost zúčastnit se 
v roli vystavovatele veletrhu EDU-
CA MY JOB 2015. Jako nováčci jsme 
netušili, co od akce čekat, nicméně 
skutečnost předčila naše očekává-
ní. Návštěvníci veletrhu – budoucí 
studenti středních a vysokých škol 
– tvoří významnou cílovou skupinu, 
na kterou se činnost knihovny za-
měřuje. A my jsme se jim mohli pro-
střednictvím naší prezentace v Ho-
me Credit Aréně představit jako dů-
ležitý partner pro jejich vzdělávání 
a osobní rozvoj nebo jako místo, kte-
ré může být součástí jejich života od 
dětství až po seniorský věk. Děkuje-
me pořadatelům za podporu a těší-
me se na další ročník, kde nebude-
me chybět.

Jana Kuncová / HR Specialist Lasvit 
s.r.o.: Na veletrhu EDUCA budeme 
letos vystavovat poprvé a rádi by-
chom se představili jako výrobce za-
kázkových osvětlovacích zařízení, 
unikátních skleněných uměleckých 
děl a oceňovaných kolekcí. Se sídlem 
v Novém Boru a s prodejními poboč-
kami po celém světě se chceme na 
veletrhu EDUCA prezentovat jako vý-
jimečný zaměstnavatel v našem re-
gionu. Tradici českého skla sdružuje-
me s jedinečným designem, kvalitou 
zpracování a inovativními techno-
logiemi. Veletrh EDUCA považuje-
me za jedinečnou příležitost oslovit 
regionální specialisty a navázat tak 
dlouhodobou spolupráci s lidmi, kte-
ří se chtějí realizovat v tomto zají-
mavém tradičním řemesle.

Adéla Blažková (Personalistka, 
DGS Druckguss Systeme s.r.o.): Cí-
lem účasti naší společnosti na nej-
větším veletrhu vzdělávání a pra-
covních příležitostí v severních Če-
chách je rozšíření kontaktů s ucha-
zeči o zaměstnání, studenty a jejich 
školami, ostatními zaměstnavateli 
a personálními agenturami v regi-
onu. Uchazečům o zaměstnání na-
bízíme dlouhodobé pracovní uplat-
nění, zajímavé fi nanční ohodnocení 
a bohatý bonusový systém. Jedním 
z nejdůležitějších principů fungo-
vání naší společnosti je spokojenost 
zaměstnanců založená na přátel-
ských mezilidských vztazích a sna-
ze o naplnění životních hodnot kaž-
dého z nich. Návštěvníkům veletrhu 
z řad studentů se můžeme předsta-
vit jako rychle se rozvíjející zaměst-
navatel s nejmodernějšími techno-
logiemi a možností širokého uplat-
nění po ukončení studia i v jeho prů-
běhu.

Robert Poláček, HR Director Eas-
tern Europe Plants: Veletrhu EDU-
CA se účastníme 2. rokem. Pocho-
pili jsme, že díky účasti na veletrhu 
EDUCA můžeme oslovit širokou ve-
řejnost, především studenty a absol-
venty učilišť, středních a vysokých 
škol a můžeme tak ukázat, že i prá-
ce v automobilovém průmyslu mů-
že být COOL.
Studentům nabízíme krátkodobé 
i dlouhodobé placené stáže. U absol-
ventů jsme si vědomi toho, že chtějí 
teorii, kterou se naučili, ihned uplat-
nit v praxi, a u nás jim tuto příleži-
tost dáme.
Věřím, že i díky letošní účasti může-
me motivovat mladé lidi, aby se za-
jímali o studium technických oborů, 
které jsou hlavním motorem auto-
mobilového průmyslu.
Nabízíme kvalifi kovanou a dobře 
placenou práci v zázemí rodinné fi r-
my s globální působností a dynamic-
kém pracovním kolektivu.
Naším cílem je tedy dostat se k zá-
jemcům o práci u nás, kteří mohou 
přispět k dalšímu rozvoji naší spo-
lečnosti.
Jsem přesvědčen, že veletrh EDUCA 
je tím správným místem, kde se nám 
to podaří.

Významní zaměstnavatelé Významní zaměstnavatelé 
Libereckého kraje hodnotí Libereckého kraje hodnotí 
přínos veletrhu Educapřínos veletrhu Educa
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Jako student Vysoké školy eko-
nomické v Praze jsem se aktivně 
zúčastnil událostí 17. listopadu, 
ale do politiky jsem nešel, chtěl 
jsem být profesionálem v říze-
ní podnikových financí i pomo-
ci českému exportu, a vrátit tak 
společnosti investici do mého 
vzdělání.
Po 25 letech od revoluce cítím po-
vinnost pomoci státu v boji proti 

korupci v politice, zastavit úniky 
peněz daňových poplatníků a re-
alizovat projekty, které naše spo-
lečnost nutně potřebuje k další-
mu dynamickému rozvoji.
Jsem přesvědčen, že hnutí ANO 
nastartovalo pozitivní změny 
v naší společnosti a tomuto smě-
ru chci pomoci i v Libereckém 
kraji, kde jsem se narodil a kde 
žiji.

Jedničkou na kandidátce hnutí je 
Jitka Volfová, českolipská zastupi-
telka, která uznává pouze fair play 
hru, slušné chování a dodržování 
pravidel. Svých politických konku-
rentů se nebojí a případné zákeř-
nosti bude vnímat jako jejich sla-
binu. Politik by podle ní měl jít pří-
kladem a vážit si důvěry a mandá-
tu od občanů. 
„Hnutí ANO se osvědčilo jak na vlád-
ní úrovni, tak v zastupitelstvech 
měst a obcí. Je na čase, abychom se 
prosadili i v regionu. Liberecký kraj 
na tom v porovnání s ostatními kra-
ji není nejhůře, stále tu je ale řada 
problémů, které musíme řešit,“ říká 

kandidátka na hejtmanku Liberec-
kého kraje Jitka Volfová.
Nejvíce ji přitom pálí špatný stav 
komunikací druhé a třetí třídy, 
nedostavěné obchvaty, nedotaže-
ný tendr na dopravní obslužnost 
či chybějící koncepce zdravotnic-
tví. „Doprava, zdravotnictví, hos-
podaření s majetkem, právě tam 
spatřuji veliké rezervy a zde cítím, 
že bych mohla uplatnit své dlouho-
leté zkušenosti. Mimo jiné chci za-
vést KRB, neboli krajský registr bu-
dov, a provést hloubkovou revizi 
majetku,“ dodává.
Sama však uznává, že bez peněz to 
také nepůjde. „Nabízí se řada mož-

ností, jak peníze ušetřit, a hnutí ANO 
v Libereckém kraji ví, jak na to. In-
vestovat účelně a do udržitelných 
projektů, více využívat evropské do-
tace, provést revizi hospodaření kra-
je. Najít rezervy, neplýtvat prostřed-
ky, využívat to, co máme, prodat to, 
co nepotřebujeme,“ vysvětluje.
Jak bude hospodařit Liberecký 
kraj v následujících čtyřech le-
tech, je na voličích, kteří budou 
rozhodovat svými hlasy v říjno-
vých krajských volbách. „S hnu-
tím ANO se Liberecký kraj do dluho-
vé pasti nedostane, protože nedo-
volíme zbytečně prošustrovat ani 
korunu,“ uzavírá Jitka Volfová.

Celý svůj profesní život pracu-
ji na různých postech veřejné 
správy v sociální oblasti, a proto 
bych se s ohledem na své vzdělá-
ní, dlouholetou praxi a pracovní 
zkušenosti ráda rozvoji této ob-
lasti, v případě volebního úspě-
chu našeho hnutí, věnovala.

Za svou přednost považuji zna-
lost prostředí a chodu krajského 
úřadu a také příspěvkových orga-
nizací v oblasti sociálních věcí, 
jež jsem před svým odchodem na 
rodičovskou dovolenou řídila.

Často se na mě obraceli a obrací 
občané s žádostí o radu, jak a kde 
mají řešit své problémy napří-
klad s bydlením, s péčí o své ne-
mocné rodiče či děti. Proto bych 
ráda, jako službu občanům kra-
je, prosadila zřízení krajského in-
formačního portálu s informace-
mi z oblasti sociálních a zdravot-
ních služeb a sociálních dávek. 
Jednalo by se o jednoduchý roz-
cestník, který by občany nasmě-
roval k potřebným institucím, jež 
jim s řešením jejich situace po-
mohou. 

Ráda bych také navázala na před-
chozí kvalitní komunikaci kraje 
a krajského úřadu s poskytovate-
li sociálních služeb v kraji, věno-
vala se metodické činnosti a roz-
voji sociálních služeb, kam spadá 
i dokončení procesu transforma-
ce pobytových služeb zřizova-
ných Libereckým krajem.
Je mi 40 let, jsem vdaná, mám vy-
sokoškolské vzdělání v oboru so-
ciální pracovník, a v současné do-
bě jsem na rodičovské dovolené. 
Kandiduji do zastupitelstva LK za 
hnutí ANO.

Jitka Volfová: Je na čase, aby se hnutí ANO Jitka Volfová: Je na čase, aby se hnutí ANO 
prosadilo i ve vedení Libereckého krajeprosadilo i ve vedení Libereckého kraje

Doprava, zdravotnictví, bezpečnost, životní prostředí, cestovní ruch, vzdělávání a sociální péče. To jsou 
hlavní oblasti, na které se zaměřuje hnutí ANO v Libereckém kraji v rámci předvolební kampaně k pod-
zimním krajským volbám. 

Martina Teplá je odborníkem v oblasti veřejné správyMartina Teplá je odborníkem v oblasti veřejné správy

Milan Kouřil: Hnutí ANO nastartovalo pozitivní změny ve společnosti
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Po historickém zápisu se mu pro-
měnila kabina. Titulové tváře, v ex-
tralize rozdíloví hráči, se mu rozu-
tekly do světa. Co podle Petra Syro-
vátka zůstává, to je liberecká kultu-
ra. „Může se zdát, že máme poloviční 
mužstvo oproti loňsku, ale pravda to 
není,“ prohlašuje.

 Liberec je po zlaté sezoně syno-
nymem moderny, progresu. Pociťu-
jete, jak se vás řada klubů snaží ko-
pírovat nebo minimálně se vámi 
nechává inspirovat? Například Vít-
kovice.
Je to správně. Já se nikdy netajil tím, 
že jestliže tady něco děláme dobře, 
tak já to nevymyslel. Díval jsem se, 
cestoval po světě, bral s sebou celou 
řadu lidí. Začalo to výstavbou aré-
ny. Protože si vážím peněz, nechtěl 
jsem, abychom v Liberci postavili 
podobnou halu, jako má například 
Chomutov. Což je jenom zimní sta-
dion, nikoli multifunkční aréna. Ale 
dobře pro hokej, že ji mají. Máme 
myšlenku, říkáme jí „liberecká ces-
ta“ a opečováváme si ji. Budu straš-
ně rád, pokud si z nás někdo vezme 
příklad a nebude hledat inspiraci 
v zahraničí. Pokud nás v něčem ces-
ty do Ameriky poučily, tak v otevře-
nosti tamních lidí vůči okolí. V cho-
vání ke druhým. Co za tím stojí, to 
vám neřeknou, ale ve fi nále vidíte 
správný výstup.

 Pak se společně zvedá úroveň 
produktu jménem extraliga, ale to 
tady málokdo chápe.
Ano, úroveň v této době poddimen-
zovaného produktu, jehož hodnotu 
si sami snižujeme, protože se o něj 
nestaráme dostatečně. Neženeme 
ho kupředu, nedáváme mu správný 
komerční význam. Neodpustím si 
to, ale hrajeme-li na neplacených ka-
nálech, tak zkrátka nemáme žádnou 
cenu. Vytloukáme si za mrzké pení-
ze potenciál, který všude na světě 
hokej má. Pořád se chceme s někým 
srovnávat, ale nevytváříme tu zá-
kladní věci a principy ve snaze zís-
kat vlastní identitu, abychom se sta-
rali sami o sebe a tím se zlepšova-
li. Neděláme všechno pro to, aby po 
nás byl hlad.

 Patří podle vás celá extraliga na 
placený kanál, anebo pouze Spar-
ta s Libercem, týmy, které si vyjed-
naly od roku 2018 přímé přenosy 
na O

2
?

Hokej je sport, který stojí strašné 
množství peněz a který je třeba za-
platit i z televizních přenosů. Někte-
rá utkání ať se vysílají i na neplace-
né televizi, ale jinak je systém všude 
jinde zaběhnutý. Žádný z komerč-
ních sportů ve vyspělém světě se ne-

objevuje na neplacených kanálech. 
Pokud ano, tak s jistým zpožděním, 
anebo jde o utkání bez velké atrakti-
vity. Má-li se český hokej srovnávat 
se světovým, což jistě chceme, ne-
můžeme si myslet, že se česká ex-
traliga nemůže srovnávat s ostatní-
mi evropskými ligami. Sami sobě si 
lžeme. Bereme to tu jako zvykovou 
záležitost (přenosy na ČT), která tu 
panovala prakticky odjakživa. Ale 
na místě je minulý čas. Takhle už to 
být nemůže a nebude. Jinak nám ten 
vlak bude ujíždět, my tu budeme se-
dět a divit se, proč jsme tak pozadu.

 Vy víte, jak docílit změny uvažo-
vání v prostředí extraligy, o které 
tu mluvíte?
Chybí nám ten základ, abychom si 
byli ochotni říci pravdu. Že bez pe-
něz to nejde.

 Nemáte obavy, že tuzemský fa-
noušek na placenou extraligu ne-
přistoupí?
Dnes, když chcete některou fi rmu 
zbláznit pro sport, musíte jí vyklá-
dat o marketingu, identitě, hrdosti. 
Ale není to ten marketing, který by 
přidával hodnotu vaší značce. Všude 
po světě, kdo vám dává peníze, se 
vás ptá na mediální zásah, na vizu-
alitu na televizním kanále, dnes už 
na placeném. A je to v pořádku. Fot-
balová Champions League se před 
dvaceti lety hrála za zlomky dneš-
ních peněz. A přece se ten produkt 

na placený kanál dostal. Hokejová 
Liga mistrů se několikrát rozpad-
la, přesto začala znovu žít ve chvíli, 
kdy se o ni začaly starat kluby. A rok 
od roku její respekt stoupá. Chcete-li 
něco posouvat, musíte začít od píky. 
Kdysi jsme tu v Liberci prodávali na 
stolečku před stadionem šály a čepi-
ce. Prodali jsme jich pár kusů, dnes 
máme jeden z největších fanshopů 
v zemi. Za jeden zápas máme i stati-
sícové tržby. To je jediná možná ces-
ta. Dříve málokdo věřil, že se v Čes-
ku ujme McDonald´s. Kdekdo si ří-
kal: Koupí si to někdo za tři dolary? 
Kupujete to dnes automaticky. Slovo 
„nejde“ neberu.

 Znamená to, že extraligový pakt 
s marketingovou agenturou BPA, 
která dlouhodobě pumpuje do klu-
bů peníze, považujete za přežitý?
Řekněme, že zůstaneme stát. Tak jako 
tady stojíme s marketingovou agentu-
rou, která se o extraligový hokej stará 
léta. Osmdesát procent klubů říká, ať 
do toho nevrtáme, hlavně, že to nějak 
funguje. To je pro mě to samé jako pro 
býka červený hadr. Roční suma osm 
milionů korun, kterou kluby dostáva-
jí, je úžasná suma, ale pokud trvá dva-
cet let? Mít neustále hlavu v písku je 
stagnace, nepřipouštění si problémů 
a nedívání se ani o jeden den dopředu. 
To si český hokej nezaslouží.

 Firmě BPA zakonzervované myš-
lenky klubů samozřejmě vyhovují.

Jednoznačně. Aby však bylo jasno, 
já nekritizuju agenturu. Ale je mi 
jasné, proč Tipsport, který do agen-
tury vstoupil, učinil toto rozhod-
nutí. Jde o jeho výrazný a úspěš-
ný byznysový krok. Dobře věděl, 
proč ho dělá. Dvanáct klubů je spja-
to smlouvou do roku 2022, což je 
pro mě absolutně nemyslitelný po-
čin. Být pět let zavřený ve stejném 
konceptu, aniž bychom se pokusi-
li vyjednávat o tom, proč by měl 
být náš produkt lepší, výraznější. 
Představitelé BPA a Tipsportu říka-
jí, že situace je zachráněna a nyní 
se obě strany vynasnaží všemi sila-
mi vytvořit nový a lepší produkt. Já 
to tak necítím. Možná to bude lep-
ší pro jednu stranu, ale nikoli pro 
extraligu.

Když se vrátím k vašemu odlou-
čení od BPA, potažmo ČT, s jakou 
koncepcí pracujete?
Konkrétní odpověď vám budu moci 
dát možná za tři, za čtyři roky. Jen 
jedna věc je jistá. Museli jsme se 
o to pokusit. Jediná správná cesta 
je hledat nové cesty. Vezměte si fot-
balovou ligu. Jeden den ztratí svého 
sponzora (Synot), ale už od druhé-
ho dne extrémní pílí jejího předsta-
vitele se pracuje na zajištění náhra-
dy. A také se to povede. Tahle ener-
gie mi v českém hokeji chybí. Hyba-
telem dění jsou extraligové kluby, 
ale zoufale mi u nich chybí jedno-

ta, extrémní a jednolitý zájem o roz-
voj. Pořád tam je to české: Aspoň, že 
to funguje takhle… Pokud to takhle 
ale půjde dál, v budoucnu už nás ni-
kdo nepozve na Světový pohár.

 Po vašem a sparťanském odště-
pení se mezi vašimi konkurenty 
vzedmula vlna kritiky, u řady klu-
bů jste byl možná až za zrádce. Ja-
kou odezvu jste pocítil vy, potažmo 
Liberec?
Jde o trvalý stav věcí. Někdy před 
šesti, sedmi roky po vypršení smlou-
vy mezi kluby a BPA jsem patřil me-
zi strůjce diskuze na téma vypsání 
výběrového řízení na nového stra-
tegického partnera. Musím říct, že 
diskuze mezi čtrnácti kluby je velmi 
složitá, specifi  cká, neboť se v pro-
středí majitelů nebavíte se skuteč-
nými vládci. V řadě případů je totiž 
majitelem klubu město. Na zasedá-
ních APK zastupují vlastníky gene-
rální manažeři klubů a ne vždy se 
stává, že mají dostatečné pravomo-
ci k rozhodování, nebo aby uvažova-
li strategicky a v horizontu několika 
příštích let.

 A narazil jste?
Bohužel už tenkrát se přihodila chví-
le, kdy společenství sedmi, osmi klu-
bů, připravující výběrové řízení, se 
zvrhlo do lobbistické skupiny, kte-
rou inicioval Zbyněk Kusý (bývalý 
GM Pardubic). Výsledkem bylo pře-
svědčení, že vypovíme smlouvu sva-
zu a uděláme si svoji vlastní. Což by-
la kardinální hloupost, pro kterou se 
více méně nadchli všichni. Liberec 
hlasoval proti. Neviděl jsem v tom 
procento logiky.

 Proč?
Nastala poslední chvíle sednout si 
s naším marketingovým partnerem 
k debatě o tom, co si kdo do budouc-
na slibuje. K tomu bohužel nedošlo. 
Tomáš Král (prezident ČSLH) se ten-
krát pouze usmíval a ťukal si na čelo, 
co jsme za hlupáky. Takže se vypo-
věděla smlouva a namísto jedné ko-
lektivní s BPA si každý klub uzavřel 
svoji. Od té doby se traduje zlom ve 
vztahu řady ostatních klubů k Liber-
ci a vnímání naší organizace. Do-
dnes to máme na talíři. Výsledkem 
je, že Ctibor Jech zcela náhodou ne-
prošel do nových svazových orgánů, 
ačkoli kandidoval do všech předcho-
zích pozic. Po volbě samozřejmě do-
šlo k vysvětlení a větám zaintere-
sovaných, že mu nemohli dát hlas, 
protože je „podrazil“ s tou televizí. 
Což je úsměvné.

Text: Miroslav Horák
Foto: archiv

Druhou část rozhovoru naleznete 
v říjnovém vydání Metropolu.

Petr Syrovátko: Extraligu musíme víc a líp prodávat
Dlouhé roky sledoval, jak se mu klub přímo pod rukama posouvá dál, jenže bez patřičné odezvy. Petr Syrovátko věděl, že si Bílí Tygři produpávají správnou cestu, avšak až letos na jaře při-
šel viditelný důkaz. Titul. Liberec zároveň zaujal neotřelou vizí a předal jasný signál extralize, jak růst. Její chod by si 49letý boss klubu představoval jinak. „Staráme se o ni nedostatečně, sa-
mi si její hodnotu snižujeme,“ tvrdí Petr Syrovátko v rozhovoru pro deník Sport.
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