
KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky

Dejte si do kalendářů

Milé kolegyně a kolegové, 
vedení obcí malých i velkých 
statutárních měst, 
právě jsem se vrátila ne 
z Hradu, ale z návštěvy 
partnerského regionu 
Kyjevská oblast, a než 

odjedu na dva dny na konferenci do Budapešti, 
kde budu hovořit o projektech, kterými chce kraj 
pomoci v digitalizaci Vašich agend, ráda Vám 
napíšu pár slov. 
Nejprve bych Vám ještě jednou ráda poděkovala 
za naše setkání 7. září. Hotelu Clarion. Bylo 
skvělé vidět se naživo! Díky pěti stovkám z Vás, 
kteří si udělali čas a strávili s námi celý den, 
jsme získali řadu podnětů ke zlepšení a zapsali 

si všechny Vaše stesky. Také na nich pracujeme, 
mnoho z nich již bylo vyřešeno. 
Nejvíce Vás pálila neuzavřená věcná břemena mezi 
Vámi a KSÚS kvůli nejasnosti v cenotvorbě s ČEZ. 
Materiál byl schválen na zastupitelstvu a KSÚS 
urychleně zpracuje všech více než 600 smluv, které 
čekaly na rozhodnutí.  
Z toho, jak živě jste diskutovali, jak v sále, tak mimo 
něj, bylo zřejmé, že živý a osobní kontakt nelze 
ničím nahradit (nejen ve veřejné správě). Velmi 
jsem ocenila otevřenost, s jakou jste vyjadřovali své 
názory, i ty nesouhlasné. Doufám, že jste pochopili 
mnohá naše rozhodnutí, která třeba nejsou úplně 
populární, ale jsou nutná, aby kraj mohl efektivně 
fungovat, protože jsme měli prostor je vysvětlit. 
Vše, o čem jsme na setkání mluvili, můžete 

samozřejmě využít ve své práci a při rozhovorech 
s občany. A pokud budete mít doplňující dotazy, 
obraťte se bez váhání na někoho z nás v Radě 
kraje. Krátké shrnutí Setkání i prezentace najdete 
na středočeském webu.
A co najdete v tomto vydání? Vedle pozvánek na 
akce – semináře, výjezdy, konference, také aktuality 
ohledně systému sociální péče v kraji, tip na dotaci 
umožňující odměnit příslušníky obecní policie či 
užitečný návod jak na energetické úspory v obcích. 
A pokud jste se někdy ptali, k čemu jsou všechny ty 
komise a výbory Kraje, přinášíme první díl seriálu, 
který Vám odpoví. 
A stále platí, že tipy na témata vítáme na adrese 
obce@kr-s.cz. Moc děkuji. 
 Vaše hejtmanka Petra Pecková 

Ředitel Krajského úřadu 
Středočeského kraje Jan Louška 
zve na metodickou poradu 
všechny tajemníky obecních 
úřadů obcí s rozšířenou 
působností. Sjezd účastníků je 
30. 9. 2021 od 14.30 v Leteckém 
muzeu v Mladé Boleslavi, 
vlastní program začíná v 15.00 
hodin. Druhý jednací den 
bude zahájen v 9.00 hodin 
v budově Magistrátu města 

Mladá Boleslav. Na programu 
budou mimo jiné informace 
o zavádění informačního systému 
projektových záměrů, podrobnosti 
ke 4. výzvě kotlíkových dotací 
a spolupráce mezi obcemi na 
rozvoji provozního portálu pro 
zpracování informační koncepce 
v rámci technologického centra 
kraje. V případě jakýchkoli dotazů 
k setkání kontaktujte Jiřího 
Libánského - libansky@kr-s.cz. 

Semináře/webináře/konference 
Webináře se konají vždy od 14 do 16 hodin.
Pozvánku s dalšími pokyny dostanete v dalších dnech.

Plánované akce:
•   5. 10.  - Videokonference 
„Ochrana ovzduší“ pro zvané obce
•   14. 10. – Standardy dopravní 
obslužnosti v SK
•   4. 11. – Rozvoj cestovního ruchu 
(zejména) – zaměření na dotace
•   25. 11. – Myslivost  
a honitby v obcích
•   9. 12. –  Smart projekty obcí

číslo 2      září 2021
ONLINE ZPRAVODAJ PRO OBCE

Výjezdy do obcí 
Vedení kraje zastoupené hejtmankou Petrou Peckovou naplánovalo 
harmonogram výjezdů do Středočeského kraje. Jejich náplní 
budou nejen setkání na radnicích, ale také návštěva místních firem 
a rozpočtových organizací a především diskuse s představiteli 
místních samospráv a s občany. Aktuálně předpokládáme 
následující výjezdy:
12. 10. 2021 Hořovice
26. 10. 2021  Dobříš
30. 11. 2021  Rakovník
25. 1. 2022  Beroun
22. 2. 2022  Kladno
29. 3. 2022   Poděbrady
26. 4. 2022   Kolín
24. 5. 2022   Čáslav
28. 6. 2022   Kutná Hora
Harmonogram může doznat změn, za pochopení předem děkujeme. 

První z návštěv se bude konat 12. 10. 2021 v Hořovicích. Se starosty 
okolních obcí se vedení Středočeského kraje setká od 15.00 hodin 
na tamní radnici, Palackého nám. 2. Od 17.00 hodin potom proběhne 
v sále radnice setkání s občany. Kapacita sálu je 150 osob.

Výjezdní zasedání tajemníků obecních úřadů 
ORP s ředitelem KÚSK 30. 9. – 1. 10. 2021

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/prvni-setkani-starostek-a-starostu-se-stavajicim-vedenim-kraje
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Aktuality

Aktuálně ke covidu (k 23. 9. 2021) 

Vzdělávací institut Středočeského 
kraje (VISK) zařazuje do nabídky 
svých vzdělávacích aktivit horkou 
novinku - výcvik „Umění rozhovoru 
- rozhovory ve školní poradenské 
praxi“.
Jde o dvousemestrální víkendový 
kurz (říjen 2021 - červen 
2022) o celkovém rozsahu 120 
hodin. Program je určen pro 
poradenské pracovníky škol: 

školní metodiky prevence, 
výchovné poradce, školní 
psychology, školní speciální 
pedagogy a sociální pedagogy, 
také pro poradenské pracovníky 
školských poradenských zařízení: 
poradenské psychology, speciální 
pedagogy a metodiky prevence.
Podrobnosti a možnost přihlášení 
naleznete ZDE.
Výcvik začíná již 2. 10. 2021!

Minulý měsíc odešlo na obce první číslo 
online zpravodaje Kraj na vaší straně. 
Z následného elektronického dotazníku, 
který měli možnost vyplnit účastníci 
Setkání starostů 7. 9. 2021, vyplývá:

l Téměř 90 % z těch, kteří odpověděli, zpravodaj 
do své e-mailové schránky v pořádku dostalo. 
Jen něco málo přes 10 % newsletterů se ztratilo 
v kyberprostoru a dosud bloudí kdesi v předivu 
optických kabelů a wifin. Budiž jim bezlicenční 
frekvenční pásmo lehké.

l Hodnotíce formu a obsah zpravodaje, 44 % 
respondentů by mu dalo jedničku a stejně tolik 
dvojku. Dvanáct procent čtenářů jej hodnotí 
známkou tři čili jako dobrý. Konečně: Stojí 
psáno, že i Bůh, když stvořil svět, „viděl, že je 
to dobré“. A kdo jsme my, abychom takové 
hodnocení pokládali za neúspěch?

l Všem respondentům (tradičně podezřelým 100 %) 
vyhovoval formát PDF zasílaný jako příloha e-mailu. 
Současně se objevil jeden námět na zkvalitnění 
komunikace, a sice myšlenka mobilní aplikace pro 
komunikaci Středočeského kraje se starosty obcí. 

l Měsíční frekvence vyhovuje 90 % 
respondentů. Deseti procentům nevyhovuje. Na 

otázku, v jaké frekvenci by zasílání zpravodaje 
uvítali, neposkytl nikdo z této skupiny odpověď. 

l V hlasování o tom, který den v týdnu je  
pro rozesílku zpravodaje nejvhodnější, získala 
22 % středa a po 11 % úterý a čtvrtek.  
S 56 % se tak jednoznačným vítězem 
hlasování stala možnost „je mi to jedno“. 
Starostové opět prokázali schopnost odlišit 
podstatné od marginálního.

l Stran atraktivity témat se na čelních 
příčkách umístily fondy a investice, doprava 
a novinky v legislativě. Poněkud menšímu 
zájmu se těší školství, zdravotnictví, sociální 
služby a aktuality z Rady/Zastupitelstva 
kraje. Z témat, která by starosty zajímala, 
a v prvním čísle zpravodaje chyběla, jmenujme 
spolupráci s Prahou. Význam středočesko-
pražské kooperace si uvědomujeme a tématu se 
rozhodně budeme věnovat.

l Jako zdroj informací o dění ve Středočeském 
kraji a na Krajském úřadě označilo bezmála  
80 % starostů internetová média, 56 % klasická 
tištěná a audiovizuální média a 22 % přímo 
zastupitele, s nimiž jsou v kontaktu. Ani jeden ze 
starostů zúčastněných v dotazníkovém šetření 
nečerpá informace o kraji ze sociálních sítí.

Dotazník je i nadále možné vyplnit ZDE. Zpětná 
vazba od Vás, starostek a starostů středočeských 
obcí, je pro nás velmi důležitá. Umožní nám 
analyzovat výsledky šetření s větší přesností 
a dát dalším číslům zpravodaje podobu, která 
bude odpovídat Vašim potřebám a přáním. 
Jakékoli další podněty ke zpravodaji uvítáme 
také na e-mailu: obce@kr-s.cz. Za odezvu 
předem děkujeme.

Tip pro vaše školy – novinka v nabídce VISK

Zpětná vazba na 1. číslo zpravodaje pro obce Kraj na vaší straně

Situace se s podzimem zhoršuje, počty 
nakažených stoupají, ve středních Čechách bylo 
k ránu 23. 9. celkem 83 nově nakažených. Od 
začátku pandemie eviduje statistika ministerstva 
zdravotnictví ve Středočeském kraji bezmála  
234 575 případů COVID-19. 
Je však zřejmé, že vážný průběh postihuje 
především neočkované. Ve Středočeském kraji je 
aktuálně 616 415 osob s dokončeným očkováním, 
alespoň jedno očkování má přes  

800 000 Středočechů. Cíl naočkovat alespoň  
70 % plnoletých obyvatel kraje  jsme zatím 
splnili na 106 %. Pokud je ovšem ve Vašem okolí 
ještě někdo, kdo se k očkování zatím nedostal, 
můžete jej informovat, že možnost očkování 
v kraji zůstává v 21 očkovacích místech. Nově 
se přidaly i 4 mobilní týmy, o nichž jsme Vás 
informovali formou letáku. 
Podrobnosti k režimu očkování ve Středočeském 
kraji si můžete přečíst ZDE.

https://visk.cz/seminare/5178-umeni-rozhovoru-rozhovory-ve-skolni-poradenske-praxi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Qv9ydD-1yoxyDOxtTj0jZyu_96yM5YgFkbEj5begbfjFqg/viewform
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/ve-stredoceskem-kraji-zustava-v-provozu-21-ockovacich-mist-lidem-budou-k-dispozici-i-mobilni-tymy?_33_redirect=https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_33_advancedSearch=false&_33_keywords=&_33_delta=10&p_r_p_564233524_resetCur=false&_33_cur=2&_33_struts_action=%252Fblogs%252Fview&_33_andOperator=true
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Školní statek Středočeského kraje 
v Mělníku uspěl v Národní soutěži vín 
Šampionem Národní soutěže vín vinařské oblasti Čechy, 
jejíž porota zasedala minulý měsíc v Mělníku, se stal 
Ryzlink rýnský 2016, pozdní sběr, z mělnického Školního 
statku Středočeského kraje.
Národní soutěž vín je největší a nejvyšší 
soutěž vín v České republice a Školní statek 
Středočeského kraje v ní dosahuje úspěchů 
opakovaně; na nejvyšších příčkách se 
tamní vína umístila již v letech 2017 a 2018. 
Svůj letošní triumf podtrhl Školní statek 
Středočeského kraje ještě vítězstvím v 
kategorii bílých polosladkých vín. Soutěž 
organizuje Národní vinařské centrum, ve 
vinařské oblasti Čechy ji pořádá Cech českých 
vinařů.

První poprázdninové zasedání Zastupitelstva

Sociální péče

Středočeský kraj 
pokračuje v tradici 
udělování Cen hejtmanky. 
Mohou je získat osobnosti, 
které svou činnost, 
zásluhy či celoživotní 
práci významně spojily 

se Středočeským krajem. 
Návrhy pro letošní rok 
je možné zasílat do 31. 
října 2021. Kandidáti na 
ocenění musí být spjati  
s krajem: na jeho území 
se narodili, žijí zde, nebo 

je s krajem spojeno jejich 
působení, život, dílo nebo 
činnost.

Cena hejtmanky je 
udělována v těchto 
kategoriích:
•  Hrdinský čin  

a společenská 
odpovědnost

• Kultura
• Sport
•  Vzdělávání, věda  

a výzkum
•  Podnikatel / 

podnikatelka
•  Pracovník veřejného 

sektoru
Ze všech zaslaných 
nominací pak veřejnost 
vybere v on-line hlasování 
osobnost, jíž bude udělena 
Cena veřejnosti.  
Nominační formulář a 
další informace o Ceně 
hejtmanky naleznete ZDE.

1

1
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Nominujte osobnosti na Cenu hejtmanky Středočeského kraje 

Poprvé po letní pauze se zastupitelé sešli 13. září.  Na programu bylo 
úctyhodných 124 bodů, z nichž vybíráme to zásadní:
Dobrou zprávu pro středočeské silnice a jejich uživatele  představuje 
100 milionů korun na opravy silnic v rozpočtu navíc a schválené první 
dotace obcím z homogenizačního fondu. 
K silnicím patří mj. parkoviště – i na ta došlo: Středočeši se v dohledné 
době dočkají 4 P+R parkovišť.
Dotace na inovace ve výši více než 1 milion korun dostanou v rámci 
programu Smart Akcelerátor II ústavy Akademie věd ČR – Botanický, 
Fyzikální a Biotechnologický, a Výzkumný ústav geodetický, topografický 
a kartografický.  
Z Fondu obnovy venkova můžete čerpat až do roku 2024. Rozdělení 
prvních 26,6 milionu korun pro 38 obcí bylo dalším schváleným bodem. 
Neváhejte, žádat můžete průběžně! (Tedy teď musíte vyčkat na jaro 2022, 
ale mezitím máte čas na přípravu projektů.)

Ve městě stejně jako na venkově, v aglomeracích i odlehlých sídlech je 
lidský život provázen různými událostmi. Některé z nich jsou radostné, 
jiné přinášejí nejistotu a bezradnost. A stává se, že se člověk či celá rodina 
dostane do situace, kterou nemůže překonat vlastními silami, kdy potřebuje 
odbornou podporu a pomoc. Zákon o sociálních službách (č. 108/2006 
Sb.) tento stav nazývá „sociálně nepříznivou situací“ a definuje nástroje 
umožňující jej překonat. Mezi ně patří sociální služby. 
Laik, který se sociálními službami hlouběji nezabývá, se v legislativním 

vymezení snadno ztratí. Zákon totiž definuje celkem 34 druhů služeb, 
mnohdy jen nepatrně odlišných, a je třeba, aby kompetentní odborník určil, 
která je v dané situaci optimální. Systém sociálních služeb je rozsáhlý, 
protože musí umět reagovat na potřeby rozličných cílových skupin – od 
seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním přes ohrožené děti a rodiny až 
po lidi bez domova či obyvatele sociálně vyloučených lokalit. 
Pro člověka v nesnázích, jeho blízké, nebo třeba pro starostu malé obce, který 
potřebuje zajistit pro své občany potřebné řešení, je klíčové vědět, na koho 

Informace z Rady a Zastupitelstva Středočeského kraje

Novinky z odborů

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/cena-hejtmanky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/zastupitele-uvolnili-miliony-na-opravy-stredoceskych-silnic?_33_redirect=https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/zastupitele-otevreli-cestu-k-vystavbe-ctyr-p-r-parkovist?_33_redirect=https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-podporuje-inovace-smart-accelerator-ii?_33_redirect=https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/prvni-obce-do-2000-obyvatel-ziskaly-dotace-z-fondu-obnovy-venkova?_33_redirect=https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
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Dotace a fondy

Dotační program 
Ministerstva vnitra na 
podporu mimořádného 
finančního ohodnocení 
strážníků obecních 
policií
Chtěli byste odměnit své strážníky 
za nasazení v době covidu? Právě 
pro Vás je určen nový dotační 
program Ministerstva vnitra. 
Podrobnosti najdete ZDE.

Komise Rady kraje
Rada kraje může zřídit své orgány, označují se 
jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní 
a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska 
a náměty předkládají zmíněné komise výhradně 
svému zřizovateli, tedy Radě kraje.

Rada Středočeského kraje zřídila tyto komise:
• Komise pro bezpečnost a IZS
• Komise pro majetek
• Komise pro spolupráci s městy a obcemi

Výbory Zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje zřizuje některé výbory 
povinně, jiné podle svého uvážení. Zákon stanoví 
jako povinné (obligatorní) tři výbory. Jedním je 
výbor finanční, druhým výbor kontrolní a třetím 
výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. 

Zastupitelstvo kraje však může zřídit další své 
výbory podle potřeb kraje a jeho specifik.  
Mohou tak vzniknout výbory nejrůznějšího 
zaměření, vždy však platí, že by mělo jít 
o oblast samostatné působnosti kraje. Jinak je 
zastupitelstvo kraje prakticky zcela „svobodné“ 
v tom, kolik a jaké výbory zřídí.
 
Aktuálně Zastupitelstvo kraje ustavilo tyto 
výbory:
• Výbor finanční
• Výbor kontrolní
• Výbor pro dopravu
• Výbor pro regionální rozvoj
• Výbor sociálních věcí
• Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
• Výbor pro zdravotnictví
• Výbor pro životní prostředí a zemědělství
• Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj

• Výbor pro tělovýchovu a sport
•  Výbor pro památkovou péči, kulturu  

a cestovní ruch

Dnes představujeme Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství. Jde o poradní orgán 
Zastupitelstva Středočeského kraje, jehož 
členy nominují zastupitelské kluby. Složení 
výboru je tak velmi pestré, od odborníků 
v oblasti environmentalistiky a zemědělství 
přes komunální politiky až po angažovanou 
veřejnost. Současně jeho členové reprezentují 
různé oblasti Středočeského kraje, a mohou tak 
v rozhodování výboru zohlednit i regionální 
specifika. Společně reprezentují celou šíři 
názorů a zdravě odlišných akcentů. V čele výboru 
momentálně stojí krajský zastupitel PhDr. Ing. 
Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M., starosta Benátek 
nad Jizerou.

Kotlíky – další 
informace

Představujeme komise a výbory

se může obrátit. Nejbližší podanou ruku nalezne u sociálních pracovníků 
spádových obcí II. (POÚ) nebo III. typu (ORP) či u pracovníků krajského 
úřadu nebo také u poskytovatelů sociálních služeb, kteří v místě působí 
(každá služba je povinna vždy poskytnout základní sociální poradenství).
Aby byly sociální služby dostupné tam, kde je lidé potřebují, a v čase, kdy 
je potřebují, vytváří kraj síť sociálních služeb. Pro vybudování dostatečné 
kapacity v celém regionu se kraj musí průběžně dozvídat, kde služby chybí, 
kde se naopak překrývají atd. Potřebnost a další informace zjišťujeme 
společně s obcemi, poskytovateli a dalšími důležitými aktéry. V současné 
době se tyto procesy v našem regionu řídí „Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020–2022“. Jeho 
znění je dostupné ZDE.
Během podzimu 2021 zahájí Odbor sociálních věcí Krajského úřadu 
Středočeského kraje zpracování návazného střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb, který bude platit v období 2023–2025. 
Ambicí Středočeského kraje je, aby tento plán opět reagoval na aktuální 
i nadcházející potřeby lidí (spojené např. s demografickým vývojem, 
ztíženou situací ohrožených rodin v důsledku pandemie COVID-19 
a podobně). 

Sociální služby nechceme plánovat stylem „o nás bez nás“. Příprava 
bude probíhat společně s poskytovateli, obcemi, zástupci odborné 
veřejnosti i uživatelů služeb. Bude také vyhlášeno celokrajské 
připomínkové řízení, v němž může vznést připomínku kdokoliv, komu rozvoj 
dostupnosti a kvality sociálních služeb v našem regionu leží na srdci. 
Abyste se mohli do procesu tvorby nového střednědobého plánu zapojit 
i Vy, přineseme Vám v dalších číslech našeho zpravodaje aktuální informace 
o této agendě. Lucie Mikolášková, DiS, Odbor sociálních služeb

Už minule jsme psali o přípravě 
nové vlny dotací na výměnu 
tepelných zdrojů. Užitečné 
informace najdete na webu 
Státního fondu životního 
prostředí. Oficiální vyhlášení 
programu by se mělo uskutečnit 
snad už příští týden. O dalším 
vývoji a postupu na úrovni kraje 
Vás budeme informovat průběžně.

https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-program-ministerstva-vnitra-za-financni-spoluucasti-obci-ktere-zridily-obecni-nebo-mestskou-policii-na-podporu-mimoradneho-financniho-ohodnoceni-strazniku-obecnich-policii-v-roce-2021-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19.aspx
https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/proces-planovani-socialnich-sluzeb
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
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Středočeské inovační centrum připravilo užitečnou „kuchařku“ pro obce, které 
chtějí uspořit v oblasti energií. V manuálu najdete vše o výměně oken, úpravách 
střech, zateplení, osvětlení nebo fotovoltaických systémech. To vše s pozitivním 
dopadem na životní prostředí i rozpočet. Na zpracování metodiky se po odborné 
stránce podílelo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.
Manuál je rozdělen do několika kapitol, které přehledně a srozumitelně provedou 
představitele (nejen) malých obcí procesem plánování i přípravy energetických 
opatření. Jednotlivé karty jsou koncipovány jako seznamy úkolů, které se po 
vykonání odškrtávají. Díky časové ose má čtenář přehled, v jaké fázi projektu se 
nachází a co již splnil. Příručka je dobře využitelná i pro širokou veřejnost.Manuál 
naleznete ZDE. 

Mirka Kremrová, SIC

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 uplyne 120 let od narození básníka 
Jaroslava Seiferta, jediného českého nositele Nobelovy 
ceny za literaturu. Jakkoli se autor formálně brilantní 
a myšlenkově hluboké poezie narodil na Žižkově a v Praze také 
celoživotně žil, od dětství byl spjat rovněž se středočeskými 
Kralupy nad Vltavou.

Z Kralup pocházela básníkova matka, k prarodičům Borutovým 
sem Jaroslav jezdíval na prázdniny. Místo si velmi oblíbil 
a návštěvy Kralup nepřerušil ani po smrti matčiných rodičů. 
Figurují jak v jeho vzpomínkách, tak v básních, zejména ze 
sbírek Býti básníkem a Maminka. Podle svého přání byl na 
zdejším hřbitově v roce 1986 také pohřben.

V roce 1984 získal Jaroslav Seifert jako první a jediný 
československý spisovatel Nobelovu cenu za literaturu. Zprávu 
o udělení ceny se básník Jaroslav Seifert dozvěděl na klinice 
Univerzity Karlovy v Praze. Dle ošetřujícího lékaře „zpráva 
národního umělce Jaroslava Seiferta rozrušila.“ V roce 1976 
byl Seifert mezi prvními, který podepsal Chartu 77, za což byl 
v období normalizace nucen odejít do ústraní a jeho dílo bylo 
z oficiální literatury vyčleněno do exilových a samizdatových 
edic. O tom, že básník Nobelovu cenu získal, informovala 
československá média minimálně.

Významné výročí básníka a statečného občana si 23. 9. 
připomněla také hejtmanka Středočeského kraje Petra 
Pecková, která u jeho kralupského hrobu položila květiny.

Mohlo by se hodit

Chybí Vám v obsahu nějaké téma? Chcete se na 
něco zeptat? Máte připomínky? Pište na adresu 

obce@kr-s.cz.

Informace o Krajském úřadě, novinky 
a užitečné informace naleznete:

Výbor plní úkoly, které mu stanovuje 
zastupitelstvo, především vydává stanoviska, 
usnesení a vyjádření k různým záměrům 
v oblasti životního prostředí v situacích, v nichž 
je kraj dotčenou osobou. Měsíčně výbor vydává 
desítky těchto stanovisek k záměrům.
Členové Výboru pro životní prostředí  
a zemědělství jsou současně rozděleni do 
tří geograficky vymezených pracovních 
skupin. 
V současné chvíli tvoří stěžejní agendu 
zejména Zařízení na energetické využití 
odpadů - ZEVO Mělník v Horních Počaplech, 

v areálu elektrárny Mělník II. Ta v srpnu 
utlumila výrobu elektřiny z hnědého uhlí 
a existuje snaha o její možné využití pro 

spalování odpadu. Jde ovšem o dlouhodobý 
strategický plán, který je na samém 
počátku.

Manuál pro základní energetická opatření VÝROČÍ MĚSÍCE

https://1url.cz/LKa7l
https://1url.cz/@SKFB
https://1url.cz/@SKTW
https://1url.cz/@ScK
https://1url.cz/@SKYT
https://1url.cz/@SKIG

