
KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky

Milé kolegyně, milí kolegové,
zdravím Vás co nejsrdečněji 
do všech středočeských 
obcí. Když jsem otevřela 
čistou stránku, abych 
Vám napsala toto úvodní 
slovo, říkala jsem si, že je 

toho zase strašně moc, co bych Vám chtěla říct. 
O tom, jak se daří stále lépe zvládat situaci kolem 
migrační vlny způsobené válkou na Ukrajině. 
Jak se daří uzavírat smlouvy s ubytovateli z řad 
komerčních subjektů i z řad samospráv. Jak 
se připravujeme na to, že někteří ubytovatelé 
budou s letní sezonou s poskytováním přístřeší 
Ukrajincům končit. Jak naše školy spustily 
kurzy češtiny. Jak náš středočeský Vzdělávací 
institut pořádá jeden webinář za druhým, aby 
pomohl s adaptací ukrajinských dětí ve školách. 
Nebo o tom, že podle vyhodnocení situace jsme 
na krizovém štábu dospěli k tomu, že můžeme 
omezit provoz našich Krajských asistenčních 
center pomoci Ukrajině. Všichni v nich odváděli 
neskutečnou práci a já jim budu navždy nesmírně 
vděčná, že právě díky jejich obětavosti a nasazení 
se podařilo první fázi migrační vlny zvládnout 
naprosto skvěle. Dál nás čeká hromada práce. 
Ať už je to vytvoření dostatku míst ve školách 
a školkách, nebo co nejlepší využití schopností 
uprchlíků v naší ekonomice, aby třeba 
doktorky nekončily v pomocných zemědělských 
zaměstnáních. Zkrátka to, abychom z této krize 
udělali příležitost a využili ji.

Ale pak jsem si řekla, že Vám chci v úvodním slovu 
říct také něco jiného (ostatně řadu informací 
k Ukrajině najdete dále v tomto Zpravodaji). 
Ukázat, že se opravdu nesoustředíme výhradně 
na problematiku uprchlíků, byť úspěšné vyřešení 
migrační vlny je klíčem k tomu, abychom dál mohli 
rozvíjet náš kraj a měnit ho k lepšímu.
A právě na měnění kraje k lepšímu jsme na posledním 
zastupitelstvu vyčlenili desítky milionů korun, 
Umožňuje nám to výborný výsledek hospodaření 
za loňský rok, kdy jsme skončili v přebytku. 
A tento přebytek můžeme využít na zkvalitňování 
středočeských silnic nebo na zlepšení dopravní 
obslužnosti. Velká část peněz také poputuje školám, 
kterým pomůže s rostoucími cenami energií.
Schválili jsme také podporu investičním akcím 
našich krajských nemocnic v celkové výši sto milionů 
korun. Díky tomu bude třeba v Mladé Boleslavi 
konečně rozeběhnut projekt pavilonu pro matku 
a dítě, v Kolíně zase začnou připravovat pavilon 
urgentní medicíny a stavět se bude i v ostatních 
krajských zařízeních.
Celkem 45 milionů schválilo zastupitelstvo pro 
Fond podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS na rok 2022. Peníze jsou určené na nové 
vybavení, podporu akceschopnosti, pořízení 
techniky nebo stavby a rekonstrukce požárních 
zbrojnic. Zastupitelé podpořili celkem zhruba 
120 žádostí. Díky tomu bude v našem kraji zase 
bezpečněji, protože naši hasiči a záchranáři 
budou mít díky těmto penězům lepší zásahové 
vybavení.

A takto bych mohla pokračovat dál a dál. Třeba se 
zmínit o tom, jak podporujeme kulturu a cestovní 
ruch. Jen na podporu doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu bylo vyčleněno dvacet milionů, 
které poslouží obcím například na budování 
záchytných parkovišť.
Mimochodem turistickou sezónu jsme již ve 
Středočeské centrále cestovního ruchu zahájili 
a je vážně na co se těšit. I o tom se dočtete 
dále. Já bych tady chtěla ještě zmínit, že 
hledáme pro tuto organizaci ředitelku nebo 
ředitele. V posledním výběrovém řízení se mezi 
kandidáty nenašel dostatečně kvalitní uchazeč. 
A my nechceme dát někomu trafiku, jak bylo 
v minulosti zvykem. My chceme, aby centrála byla 
skutečně významným hráčem na poli cestovního 
ruchu. A k tomu potřebuje opravdu kvalitní 
a kreativní vůdčí osobnost, která od kraje dostane 
podporu pro nové projekty a nápady. Novému 
vedení chceme poskytnout dostatečný prostor 
pro pozvednutí vnímání Středočeského kraje 
jako výjimečné a v mnoha směrech atraktivní 
turistické destinace. Všichni přece víme, jak je náš 
kraj skvělý a díky podpoře cestovního ruchu to 
mají zjistit i občané jiných krajů nebo zemí. Brzy 
vypíšeme nové výběrové řízení, takže kdybyste 
věděli o nějakém profíkovi, určitě mu o tom 
řekněte.
Společně se pak budeme chlubit krásami našeho 
kraje a dalšími výsledky naší společné práce. A na tu 
společnou práci s Vámi se jako vždy těším nejvíc.
 Vaše Petra Pecková
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Dejte si do kalendářů

WEBINÁŘE
Ani v tomto zpravodaji nebude chybět pozvánka na webináře, které 
pořádá Středočeský kraj v tomto roce a které jsou zcela ZDARMA. 
Webináře jsou průběžně doplňovány dle aktuálních potřeb a témat, 
se kterými se buď potýkáte, nebo která Vás zajímají. Tyto ONLINE 
SEMINÁŘE jsou vedeny odborníky, se kterými můžete diskutovat  
a téma dopodrobna rozebírat. V případě, že jste nestihli některý  
z našich webinářů živě nebo si chcete jen připomenout jeho obsah, 
záznamy je možné nalézt ZDE.

28. 4. 2022 – Informační systém projektových záměrů obcí, IROP II
26. 5. 2022 – Daň z nemovitosti. Jak naložit s koeficienty daně?
23. 6. 2022 – Odpady a jak s nimi dál

A stále platí, máte-li téma, které Vám leží na srdci, 
neváhejte a napište nám na obce@kr-s.cz.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/webinare
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/webinare
https://vimeo.com/user117471422/videos
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Máme nové ukrajinské žáky a spolužáky
l 19. 4. 2022 od 15:00 do 16:30 hodin 
– Psaní ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Lektorka: Mgr. Petra Jirásková (metodička ÚJOP UK)
Dozvíte se zde, co pomáhá ke zvládnutí psaní z hlediska zvládnutí písma, 
pravopisu a daných zvyklostí. Proč učit psaní, čeho chceme jeho výukou 
dosáhnout a co vlastně v rámci psaní učit. Jaká jsou specifika psaní u dětí 
a kroky, které ke skutečně samostatnému psaní vedou. Důležitá je také 
učitelská stránka věci, možnosti, jak psaní kontrolovat a dávat k němu 
zpětnou vazbu.
l  26. 4. 2022 od 16:00 do 18:00 hodin 
– Učíme se z příběhů žáků cizinců a uprchlíků
Lektorka: Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková 
(ředitelka ZŠ Jana Amose Komenského Karlovy Vary)
Na několika anonymních příbězích, které se staly inspirací pro práci 
se žáky cizinci/uprchlíky na základní, potažmo střední škole, bude 
vysvětleno, jak lze propojit metody pedagogiky a sociální práce. Budou 
popsány „kritické body“ při jejich vzdělávání, včetně doporučení, jak  
s nimi pracovat a zvládnout je. Lektorka pohovoří také o péči pro 
pedagogy, kteří s žáky cizinci pracují.
l  9. 5. 2022 od 15:00 do 16:30 hodin – Jak adaptovat učební texty
Lektorka: Mgr. Kateřina Vodičková, M.A., Ph.D. (metodička ÚJOP UK)
Dozvíte se zde, jak lze pomocí práce s reálnými texty z učebnic zapojit 
žáky cizince do obsahových předmětů (např. dějepisu, přírodopisu, 
zeměpisu) tak, aby i cizinec v těchto hodinách udržel pozornost. Jaké 

máme možnosti při adaptaci učebních textů, a to od těch náročnějších po 
ty rychlé a časově nenáročné.
l  23. 5. 2022 od 15:00 do 16:30 hodin 
– Možnosti a metody výuky českého jazyka žáků-cizinců
Lektorka: Mgr. Libuše Kohlíčková (lektorka češtiny pro cizince)
Seznámíte se zde s praktickým využitím piktogramů (obrázky, grafy, jasně 
srozumitelné jednoduché vizuální materiály, např. vyjmenovaná slova 
v obrázcích). Dozvíte se,  jak trénovat výslovnost, konverzaci a psaní. 
Čím zpestřit výuku, aby byla pro děti i učitele zajímavější. Kde hledat 
doplňující on-line materiály a jak je využít v prezenční výuce. Jaké jsou 
nejčastější chyby mluvčích-cizinců.
l  Všechny webináře jsou s odkazem na připojení jsou ZDE. 

WEBINÁŘE k aktuální situaci ve školách, které nabízí Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) 

Hejtmanka a středočeští radní navštívili Kolín
Středočeští radní v čele 
s hejtmankou Petrou Peckovou 
pokračují v návštěvách obcí 
s rozšířenou působností 
Středočeského kraje. V úterý 
26. dubna strávili den v Kolíně. 
Navštívili firmu SPEL, zabývající 
se průmyslovou automatizací 
anebo výrobou produktů z 
oblasti Smart City, dále Střední 
průmyslovou školou strojnickou, 
kde si mohli vyzkoušet modeláž 
3D projektů, a zdejší oblastní 
nemocnici. 

Hlavním bodem programu však 
bylo podvečerní setkání s občany 
a představiteli měst a obcí v 
Centru rozvoje podnikání (CEROP). 
První polovina patřila prezentaci 
z oblastí, které mají jednotliví radní 
na starosti. Následovala poměrně 

obsáhlá diskuze, kdy se občané 
zajímali hlavně o témata týkající 
se výstavby obchvatu Kolína, těžby 
písku nedaleko města, dopravní 
obslužnosti obcí, ale i vybavení 
jednotek požární ochrany. 
 
V pořadí šlo o čtvrtý výjezd krajské 
rady. Dříve navštívila Dobříš, 
Hořovice a Poděbrady.

VÝJEZDY DO ORP
 v roce 2022
O výjezdech do ORP jsme Vás 
již několikrát informovali, 
a proto jen stručná připomínka. 
• 24. 5. Čáslav
• 28. 6. Kutná Hora
• 30. 8. Beroun (náhradní 
termín za zrušený výjezd 
z ledna 2022)

Připomínáme termíny jednání 
zastupitelstva pro první pololetí 
roku 2022:  
• 30. 5. 2022   
• 27. 6. 2022,   
a to vždy od 10:00 hodin.   
Termíny zastupitelstva a výborů 
naleznete aktualizované ZDE.

Termíny zasedání 
ZASTUPITELSTVA

https://visk.cz/clanky/251-webinar-mame-nove-ukrajinske-spoluzaky/
https://visk.cz/clanky/251-webinar-mame-nove-ukrajinske-spoluzaky/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/204
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Celkem 8,5 milionu korun je pro letošní rok 
v krajském rozpočtu vyčleněno na Středočeský 
Fond prevence 2022. O peníze z fondu mohou 
žádat například školy na adaptační kurzy či 
programy primární prevence, ale i neziskové 
organizace zaměřené na pomoc osobám 

ohroženým důsledky užívání návykových látek. 
Tak rozhodli zastupitelé. 
„Oblast prevence kriminality je klíčová. Právě 
v nejmladším věku se formuje osobnost, 
děti jsou vnímavé, a pokud projdou dobrými 
výchovnými programy, může to pomoci. A vždy 
je dobré průšvihům předcházet, než pak řešit 
problémy a udělovat tresty,“ řekla hejtmanka 
Petra Pecková (STAN).
Na primární prevenci chce kraj rozdělit zhruba 
4,5 milionu korun, na prevenci kriminality více 
než 600 000 korun, na rozvoj a udržitelnost 
sítě adiktologických služeb jsou vyhrazeny  
3 miliony korun a zbývajících zhruba  
400 000 korun půjde centrům například na 
nákup zdravotnického materiálu. „Pro rok 
2022 se nám podařilo navýšit celkový objem 
finančních prostředků o dva miliony korun ve 

srovnání s rokem 2021. I tak peníze nestačily 
a někteří žadatelé dostanou méně, než 
požadovali. Chci poděkovat všem organizacím 
a školám za to, že k prevenci přistupují 
zodpovědně. Středočeský kraj se problematice 
dlouhodobě věnuje, máme program prevence 
kriminality, koncepci protidrogové politiky 
a spolupracujeme s policií i odborníky z mnoha 
oblastí,“ dodala hejtmanka.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo také 
návrh na rozdělení dotací ze Středočeského 
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS. „V tomto fondu je alokováno 45 milionů 
korun, peníze jsou určené na nové vybavení, 
podporu akceschopnosti, pořízení techniky 
nebo stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic. 
Dohromady navrhujeme zastupitelstvu podpořit asi 
120 žádostí,“ doplnila Petra Pecková.

Aktuality
Zastupitelstvo projednalo čerpání rozpočtu. Zůstatek 
ve výši 761,4 milionu poputuje do dopravy či na energie
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání, které se konalo dne 
25. dubna 2022, schválilo zprávu o čerpání rozpočtu Středočeského kraje 
za rok 2021. Ten v loňském roce disponoval příjmy po konsolidaci ve výši 
přesahující 42 miliard korun. Zastupitelé také schválili na návrh rady 
rozdělení zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 761,4 milionu Kč.
Rozpočet Středočeského kraje na rok 2021 byl schválen usnesením 
zastupitelstva v polovině prosince roku 2020 s příjmy ve výši 31,9 miliard 
Kč a výdaji ve výši 33,1 miliardy Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt 
financováním, a to zapojením bankovních úvěrů. Po zapojení financování 
byla tím pádem zdrojová a výdajová část ve výši 33,4 miliardy korun. 
V průběhu roku 2021 došlo na základě rozpočtových opatření k úpravě 
příjmové i výdajové části rozpočtu. „Jednalo se zejména zapojení zůstatku 
hospodaření z roku 2020, navýšení o prostředky ze sdílených daní a úpravy 
rozpočtu z titulu dotací přijatých ze státního rozpočtu, státních fondů 
a ostatních veřejných rozpočtů. Také docházelo k úpravě rozpočtů týkajících se 
projektů spolufinancovaných z Evropské unie a národních zdrojů a v neposlední 
řadě jsme prováděli operativní přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými 
kapitolami,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací 
a inovací Věslav Michalik.
Rozpočet Středočeského kraje po úpravách činil v roce 2021 v příjmové části 
42,4 miliardy a ve výdajové části 46,7 miliardy Kč. Financování upraveného 
rozpočtu kraje, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 4,3 miliardy bylo 
kryto finančními prostředky z minulých let a čerpáním bankovních úvěrů. 
„Díky zodpovědnému nakládání s finančními prostředky se nám však podařilo 
v minulém roce dosáhnout kladného výsledku hospodaření,“ doplňuje 
Michalik.  
Zastupitelstvo schválilo rozdělení zůstatku hospodaření z minulého roku 
ve výši 761,4 milionu Kč. Největší objem prostředků poputuje na alokaci do 
oblasti dopravy, a to 200 mil. Kč na úhradu odstraňování škod po zimě na 
silnicích II. a III. tříd, 25,0 mil. Kč na prodloužení životnosti kobercových 
úprav pro záruce (nátěry, mikrokoberce), a 170 mil. Kč na navýšení 
prostředků na dopravní obslužnost v autobusové dopravě.
Zastupitelstvo také schválilo posílení prostředků na úhradu navýšení cen 
energií (pro krajský úřad i zřízené příspěvkové organizace) o 250 mil. 

Kč. V oblasti sociálních věcí bude o částku 12 mil. Kč navýšen příspěvek 
příspěvkovým organizacím na odvoz odpadu. V oblasti životního prostřední 
a zemědělství bude posílen o 10 mil. Kč Středočeský Infrastrukturní fond: 
Tematické zadání Životní prostředí a 3 mil. Kč budou alokovány do Programu 
na podporu biodiverzity.
V oblasti projektů spolufinancovaných z Evropské unie budou prostředky 
navýšeny o 30,6 mil. Kč z důvodu navýšení cen staveb z důvodu inflace. 
Dále zastupitelstvo na návrh Rady schválilo rozdělení těchto prostředků 
např. do oblasti školství – Juniorní centrum kybernetické bezpečnosti při 
SOŠIS a SOU Kolín, na stavební opravy a renovaci budovy krajského úřadu na 
navýšení splátek úroků z přijatých úvěrů z důvodu zvýšení úrokových sazeb 
na bankovním trhu, na vybavení budovy krajského úřadu, apod.
Středočeský kraj byl v roce 2021 zřizovatelem 269 příspěvkových organizací 
působících v různých oblastech. Ty od kraje obdržely příspěvky ve výši 
5,2 miliardy Kč, v porovnání s rokem 2020 se jedná o nárůst o 6,1 %. Dále 
poskytl Středočeský kraj jako zřizovatel příspěvkovým organizacím návratné 
finanční výpomoci na předfinancování projektů spolufinancovaných z EU/
EHP nebo z národních zdrojů v oblasti dopravy, školství, kultury a sociálních 
věcí ve výši 617,3 milionu. „Hospodaření našich příspěvkových organizací je 
pro efektivní chod kraje velmi důležité. Velice mě proto těší, že v roce 2021 
vykázalo celkem 254 příspěvkových organizací, tedy téměř 95 %, kladný nebo 
vyrovnaný hospodářský výsledek. V porovnání s rokem 2020 je to o  
11 příspěvkových organizací více,“ uvedl náměstek Michalik.  

Kraj podpoří ze svých programů prevenci kriminality i dobrovolné hasiče

Ilustrační foto SDH Bedrč
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Středočeská záchranka chce i nadále 
pokračovat v nastaveném trendu pravidelné 
obměny vozového parku. Je to nezbytné pro 
zajištění kvalitní přednemocniční neodkladné 
péče. Pořízení nových sanitek s výhledem na 
další roky odsouhlasili krajští radní.  
Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje má v plánu na přelomu 
let 2023 a 2024 koupit celkem 15 sanitních 
vozidel typu C, což jsou nejprostornější 
a nejlépe vybavené sanitky. V případě 
potřeby mohou sloužit jako mobilní JIP. 
Výbava těchto vozů zahrnuje veškeré 
potřebné prostředky pro resuscitaci, 
monitoring a připojení na umělou plicní 
ventilaci. „V rámci středočeské záchranné 
služby se stále zvyšuje počet najetých 
kilometrů. Za rok je to už téměř 50 000 
kilometrů na jedno vozidlo a v případě 

odlehlých stanovišť záchranky se číslo dále 
zvyšuje. Moderní a spolehlivý vozový park 
je naší prioritou, abychom mohli garantovat 
kvalitní přednemocniční neodkladnou péči,“ 
řekl statutární náměstek hejtmanky pro 
oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).
Nákup dalších sanitek pro roky 2023 až 2024 
naváže na obměnu vozového parku během 
loňského a letošního roku, kdy má záchranka 

získat celkem 25 nových vozů. Na tento 
projekt ZZS SK získala zhruba 83 milionů korun 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu REACT-EU. Zbývající peníze zaplatí 
ze svého.
„Jsem rád, že se daří naplňovat naši vizi 
z programového prohlášení o systematické 
a ekonomicky udržitelné obměně vozového 
parku ZZS. Odrazem stárnutí sanitek je zvýšená 
poruchovost, nespolehlivost a enormní zvyšování 
nákladů na opravy vozidel. Proto je potřeba 
techniku postupně obnovovat, abychom mohli 
garantovat kvalitní neodkladnou péči pro 
pacienty i dobré pracovní podmínky záchranářů, 
pro které je spolehlivá a moderně vybavená 
sanitka základem pro úspěšný zásah,“ dodal 
Pavel Pavlík.
Nákup 15 nových sanitních vozů typu C na roky 
2023–2024 přijde zhruba na 70 milionů korun.

Středočeská záchranka chce i nadále pokračovat v trendu pravidelné obměny vozového parku

Zastupitelstvo přijalo doporučení Rady 
Středočeského kraje a schválilo celkem  
55 žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu 
životního prostředí a zemědělství a programu na 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 
Mezi žadatele kraj rozdělí bezmála třicet milionů 
korun.  
Z Fondu životního prostředí a zemědělství 
chce kraj vyplatit více než 22,23 milionu korun 
a podpořit tak celkem osmadvacet projektů. 

„Nejčastěji budeme vyplácet částku jeden milion 
korun, a to na rekonstrukce a revitalizace rybníků 
a menších vodních nádrží. Také podpoříme 
například výstavbu tůní v Líšnici u Prahy nebo 
v meandru Šternberského potoka ve Slaném–Kvíci,“ 
uvádí Jana Skopalíková, radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství a pokračuje: „Opatřeními 
dokážeme lépe zadržovat vodu v krajině a zabránit 
tak obecně nežádoucímu vysušování.“
Dalších sedm milionů korun Středočeský kraj 

Zastupitelstvo schválilo 55 dotací na projekty z oblasti životního prostředí. 
Peníze poputují například na rekonstrukci či revitalizaci rybníků

Školy vymění okna či vybudují laboratoře za devět milionů korun
Výměna oken, klimatizace do učebny, nákup spotřebičů do školní 
kuchyně – to jsou jen namátkou vybrané investice, které potřebují 
krajské školy a školská zařízení. Středočeští radní vyhověli jejich 
žádostem a schválili použití fondů investic na konkrétní nákupy 
či opravy majetku.
Stejně jako jiné příspěvkové organizace, ani školy a školská zařízení 
nemohou o použití fondu investic rozhodnout samy. „Kolegům 
radním jsem předložil žádosti zhruba pětadvaceti škol a školských 
zařízení. Některé potřebují dovybavit školní kuchyni, protože spotřebiče 
už dosluhují, jiné se chystají na stavební úpravy a modernizace. Několik 
škol chce pořídit čipový systém pro otvírání dveří, což je praktické 
i dobré z hlediska bezpečnosti. Celková hodnota investic je zhruba devět 
milionů korun,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu 
Milan Vácha (STAN).
Například Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní 
akademie Čáslav žádala o souhlas s čerpáním finančních prostředků 
z fondu investic v celkové výši 520 000 Kč. V této částce je zahrnutá 
výměna oken v dílnách, která jsou za hranicí životnosti, pořízení 
klimatizace do počítačové učebny a nákup spotřebičů do školní 
kuchyně. Plynová pánev a vodní lázeň jsou staré bezmála třicet let 
a nejdou opravit.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice žádala 
o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic v celkové 
výši 1 840 000 Kč na stavební úpravu a změnu užívání místnosti na 
laboratoř chemie a mikrobiologie včetně pořízení vybavení ve výši 

1 750 000 Kč. Škola v posledních letech vykazuje nárůst počtu žáků 
studujících přírodovědné odborné obory, a proto již kapacitně nestačí 
stávající laboratoř. Další investicí bude rozšíření automatického 
přístupového systému pro žáky školy ve výši 90 000 Kč. Jedná se o dva 
vchody v odloučených pracovištích Masarykova 387 a Tlustice 28.  
Se žádostí o souhlas s čerpáním peněz z fondu investic se na radu 
kraje obrátil i kladenský Labyrint-středisko volného času, vzdělávání 
a služeb. Částku 950 000 Kč chce použít na opravu balkonů. V ulici 
Arbesova sídlí středisko ve dvou historických budovách, které mají 
celkem šest balkonů. Kvůli jejich špatnému stavu zatéká do omítek  
a vnitřních prostor budov. V neposlední řadě je ohrožena bezpečnost 
chodců pod nimi.

ilustrační foto
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Výsledky 15. ročníku soutěže Potravinářský 
výrobek Středočeského kraj za rok 2021 byly 
slavnostně vyhlášeny na výstavišti v Lysé nad 
Labem. Soutěž, zaměřená na podporu propagace 
malých a středních potravinářských výrobců 
v regionu, v každé ze 7 kategorií vyhlašuje vítěze, 
který získává certifikát Potravinářský výrobek 
Středočeského kraje. Blanket výrobce opravňuje 
po dobu dvou let užívat na výrobku ochrannou 
známku s logem soutěže. Přihlášky do letošního 

16. ročníku je možné podávat až do 31. prosince 
2022. Podrobnosti lze najít na TOMTO WEBU.
Středočeský šupináč je soutěž organizovaná 
Středočeským krajem a Středočeským územním 
svazem Českého rybářského svazu o nejlepší 
rybářský úlovek v daném roce. Zúčastnit se může 
každý držitel rybářského lístku a povolenky k lovu 
na revírech ČRS na území Středočeského kraje, 
jenž má trvalý pobyt na území Středočeského 
kraje. Vyhodnocení a předání cen se uskuteční 
na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti 
konání Středočeských dožínek na podzim 2022. 
Přihlašování do letošního 13. ročníku je možné až 
do 10. září 2022. Bližší informace jsou k dispozici 
ZDE. 
Doposud bylo možné se do obou soutěží 
přihlašovat pouze vyplněním a zasláním 
tištěných formulářů. V rámci podpory digitalizace 
a moderních technologií chce Středočeský kraj 

vyjít účastníkům vstříc a umožnit jim přihlášení 
do soutěže kromě papírové formy přihlášek 
i formou elektronického formuláře. Pro aktuální 
ročníky obou soutěží jsou proto k dispozici také 
níže uvedené webové formuláře v aplikaci ArcGIS 
Survey123.

Soutěže Potravinářský výrobek a Středočeský šupináč nabízí novinky

Ve středních Čechách naplno běží turistická sezona. Letos se nese 
v duchu návratu k plnohodnotnému cestování, dosud omezovaného 
z důvodu pandemie koronaviru a následných vládních opatření. 
Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) podporuje postupný 
návrat turistů, včetně těch zahraničních, svou letní reklamní kampaní 
v médiích a na sociálních sítích. Kromě toho se podílí na vzniku 
desetidílného seriálu zaměřeného na tradice, prožitek a mladé 
cestovatele, vysílaného na MALL TV. Se začátkem sezony je rovněž 
spuštěna nová, uživatelsky přívětivější verze webových stránek 
www.strednicechy.cz. I letos SCCR rozvíjí produkt Střední Čechy 
královské, tentokrát s odkazem na tradice ve všech regionech 
středních Čech.
Loňský rok byl navzdory stále platným koronavirovým omezením 
rokem, který přinesl mírné oživení cestovního ruchu. I počet hostů ve 
středních Čechách, ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních, 
se podle dat Českého statistického úřadu meziročně zvýšil o 12,7 %. 
S vidinou toho, že dveře se již pomalu ale jistě otevírají plnohodnotnému 
cestování, zaměřuje se i SCCR na aktivity, které ho podpoří. Po covidu se 
navíc konečně může opět zaměřit i na zahraniční turisty. 
Letos bude rozvíjen produkt Střední Čechy královské s odkazem na tradice 
ve všech regionech středních Čech. Dochází tak k propojení dlouhodobého 
projektu destinace s akčním plánem pro rok 2022, zaměřeným právě 
na tradice. Během letní reklamní kampaně budou od května do září 
pořizovány nové profesionální fotografie včetně fotografií s modely 
a turisty a proběhne natáčení přibližně minutového reklamního spotu. 
Zároveň pod hlavičkou zvolené agentury bude spuštěna kampaň zaměřená 
na PR a tištěná média, v rámci níž bude nakoupena image a obsahová 
inzerce v profesionálních časopisech z oboru cestovního ruchu a lifestyle. 
On-line kampaň probíhající zejména na sociálních sítích a skrze PPC 
reklamy je zaměřená jednak na domácí cestovní ruch, ale i na příjezdový 
cestovní ruch. „Tak jako každý rok, i letos se ve spolupráci s Krajským úřadem 
Středočeského kraje podílíme na akci Středočeské kulturní léto,“ doplňuje 
Lucie Kaiserová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu. 

V letošním roce také SCCR spolupracuje s MALL TV při natáčení seriálu 
zaměřeného na tradice, prožitek a mladé cestovatele. Celým pořadem 
bude provázet známá česko-japonská influencerka Naomi Adachi, která 
se podílela mj. na tvorbě pořadů zaměřených na českou kulturu a tradici, 
jako např. Život po Česku. Každý z přibližně desetiminutových dílů, 
vysílaných od konce dubna do konce června na MALL TV, je věnován 
jedné oblasti středních Čech. Diváci tak uvidí deset dílů, na nichž se 
každá z deseti středočeských organizací destinačního managementu 
ve spolupráci se SCCR podílela. Diváci se mohou těšit na lidovou 
architekturu i poutní místa. Podívají se do dolů a zaskočí si na pivo, 
zavítají na hrady a zámky, projdou se krásnou krajinou a splují některé 
středočeské řeky. Seriál je plný tipů, kde unavit malé uličníky anebo si 
užít zasloužený relax.
„Jsem velmi vděčná, že zde máme Středočeskou centrálu cestovního ruchu, 
která jako naše příspěvková organizace intenzivně pracuje na tom, aby 
střední Čechy byly vyhledávanou turistickou destinací. Věřím, že bude i díky 
aktivitám Centrály letošní turistická sezóna velice úspěšná. Všem za jejich 
práci děkuji,“ sdělila na adresu Středočeské centrály cestovního ruchu 
hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Turistická sezona zahájena. Pomáhá i influencerka

rozdělí z Programu 2022 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje na 
Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 
Dotaci dostane sedmadvacet žadatelů.  
„V tomto případě chce kraj například pěti 

sty tisíci korun podpořit II. etapu projektu 
Národního geoparku Barrandien: Příběhy 
pravěku – Jedno velké dobrodružství, které 
připravilo Ekologické centrum Orlov. Dále pak 
Národní kolo 50. ročníku soutěže Zlatý list 

a to částkou 466 tisíc korun anebo vybudování 
Lesního centra pro Environmentální vzdělávání 
a výchovu dětí základní a mateřské školy 
v Kojeticích. Sem chce kraj investovat 450 tisíc 
korun,“ jmenuje Jana Skopalíková.

Věříme, že nové webové formuláře umožní 
snadnější, rychlejší a levnější způsob 
přihlašování a přispějí k větší atraktivitě obou 
soutěží zejména pro mladou generaci.
l Potravinářský výrobek Středočeského 
kraje – webový formulář
l Středočeský šupináč – webový formulář

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/zemedelstvi-potravina
https://www.crs-sus.cz/
https://www.crs-sus.cz/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/rybarstvi-supinac
https://arcg.is/1qqGr9
https://arcg.is/1qqGr9
https://arcg.is/S0qnu0
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Středočeský kraj připravuje na letošní rok 
sérii vzdělávacích kurzů pro pedagogy, 
které se zaměřují na oblast primární 
prevence rizikového chování dětí a mládeže 
a na podporu duševního zdraví. Kurzy 
budou reagovat i na současnou situaci na 
Ukrajině. 
„Středočeský kraj se primární prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže věnuje dlouhodobě. 
Záleží nám na tom, abychom případné problémy 
ve školách a školských zařízeních dokázali včas 
zachytit. Škála rizikového chování je obrovská 
a včasná identifikace dítěte ohroženého 

rizikovým chováním je velmi důležitá. Proto 
chceme dát pedagogům možnost vzdělávat se 
v této oblasti, sdílet zkušenosti a pracovat na 
tom, aby byli připraveni pomoci svým žákům,“ 
řekl krajský radní pro oblast vzdělávání 
a sportu Milan Vácha.
Středočeský kraj bude o peníze na projekt 
žádat Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. Náklady jsou vyčísleny na 
667 000 korun. Tématy kurzů budou vedení 
třídnických hodin se zaměřením na prevenci 
všech forem rizikového chování, včasná 
identifikace dítěte ohroženého rizikovým 

chováním nebo rozvojem duševní nemoci, 
wellbeing a duševní hygiena žáků i pedagogů, 
supervize pracovníků školního poradenského 
pracoviště, extremismus, radikalismus a boj 
s dezinformacemi ve školním prostředí. 
Posledně jmenované téma je reakcí na 
aktuální vojenský konflikt na Ukrajině. 
V rámci projektu se také uskuteční krajská 
konference primární prevence na téma „Zažít 
prevenci 2022“.
Projektový záměr je v souladu se Strategií 
primární prevence rizikového chování dětí 
a mládeže ve Středočeském kraji 2022–2027.

Celkem 97 žádostí v rámci programu Podpora sociálních služeb 
v objemu 45,5 milionu korun a 28 žádostí na podporu sociálních 
aktivit v celkovém objemu pět milionů korun schválilo krajské 
zastupitelstvo. 
Program pro podporu sociálních služeb navázal na tradiční 
dotační titul určený pro poskytovatele sociálních služeb na území 
Středočeského kraje. Pro rok 2022 došlo k výraznému navýšení 
finančních prostředků do tohoto dotačního titulu, z původních 
35 na 45,5 milionů korun, což umožnilo poskytnout více peněz na 
dofinancování tolik potřebných sociálních služeb. V programu pro 
podporu sociálních služeb bylo podáno celkem 109 žádostí za více 
jak 51 miliónů korun, což odpovídalo každoročnímu velkému zájmu 
o tento dotační titul. Na základě hodnocení uspělo nakonec celkem 
97 oprávněných žadatelů. „Pečovatelská služba, osobní asistence, 

Učitelé budou mít kurzy zaměřené na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Dotace na podporu sociálních služeb a aktivit ve výši 50,5 milionu schválilo krajské zastupitelstvo

Kraj schválil osm projektových záměrů příspěvkových organizací v oblasti 
kultury. Celkové náklady na tyto projekty jsou více než 5 milionů korun, 
z toho finanční spoluúčast Středočeského kraje činí 1,2 milionu.
Mezi schválenými projekty je například záměr Arethusa – zvukové 
instalace v parku, který připravuje Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké 
u Příbrami. „Dlouhodobě se snažíme docílit co nejatraktivnější nabídky 
našich muzeí a galerií.  Nejen instalace Památníku Antonína Dvořáka 
v tomto roce nabídnou rozhodně velice působivý zážitek,“ říká radní pro 
oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda. Projekt 
Arethusa přinese oživení parku zvukovými instalacemi interaktivních 
zvukových uměleckých prvků, umístěných v zámeckém parku. Zároveň 
chce památník napomoci k vytvoření kulturního centra místní komunity 
a podpořit rozvoj zájmu o hudbu všeobecně.
Dalšími projekty jsou například výstavy Čarovný svět vějířů a výstava 
Včela, které představuje Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. 

Výstava vějířů přibližuje veřejnosti nejen historii a pestrou typologii 
vějířů, k vidění jsou rovněž fotografie a další nezbytné drobnosti 
užívané ženami během plesů. Výstavu v Roztokách u Prahy mohou 
návštěvníci zhlédnout až do 3. července 2022. Výstava Včela oproti 
tomu nabízí vhled do fascinujícího světa včel. Například v rámci včelí 
laboratoře si návštěvníci mohou moci prozkoumat jednotlivé části 
včel pod mikroskopem či lupou, zhlédnout videa a makro fotografie 
včel na samoobslužných tabletech. V neposlední řadě je součástí 
výstavy také kino a odpočinková zóna, kde si návštěvníci mohou 
prolistovat zajímavé publikace o včelách, zhlédnout vzdělávací video, 
či tvořit v rámci výtvarných dílen. 
Další projekt Středočeského muzea v Roztokách je realizace 
edukačních programů pro novou archeologickou expozici Archevita – 
Stopami věků, která by se měla pro návštěvníky otevřít během dubna 
2022. Nová stálá expozice s multimediálními prvky si klade za cíl 
umožnit návštěvníkům zažít dějiny všemi smysly. Programy budou 
rozděleny pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
Pro fanoušky automobilového sportu je určena výstava Jezdíš jako Širón. 
Cílem výstavy, kterou si připravilo rakovnické Muzeum T. G. Masaryka, 
je představit návštěvníkům počátky automobilového sportu světového 
formátu na našem území.
Muzeum Českého krasu si připravilo geologický vzdělávací program 
s poetickým názvem Na dno pradávných moří, který bude rozvíjet poznání 
souvislostí v oblasti geologie v regionu.
Dalšími schválenými projekty jsou nákup houslí vyrobených 
kutnohorským houslařem F. J. Homolkou v roce 1847 pro České muzeum 
stříbra v Kutné Hoře a restaurování olejomalby v rámu, Kristus podává sv. 
Petru klíče. Obraz z 18. století pochází ze sbírek Muzea Českého krasu.

Muzea v kraji budou ještě atraktivnější díky dotacím kraje, EU i státu
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Ukrajina

Středočeská Krajská asistenční centra 
pomoci Ukrajině (KACPU) v Kutné Hoře, 
Mladé Boleslavi a Příbrami nově fungují ve 
zkrácené pracovní době, a to od 8 hodin do 
17 hodin ve všední dny a od 8 hodin do  
15 hodin o víkendu. Mimo pracovní dobu je 
příchozím uprchlíkům k dispozici nouzové 
přístřeší. Tento režim platí od 30. dubna. 
Rozhodl o tom Krizový štáb kraje v čele 
s hejtmankou Petrou Peckovou.

Středočeská krajská centra do konce dubna 
fungovala v provozu od 7 do 21 hodin.

 „Dlouhodobě se vytíženost krajských 
asistenčních center snižuje, není tedy nutné 
zachovávat tak rozsáhlý provoz náročný 
především na lidské zdroje. Budeme dále 
sledovat efektivitu provozu a vyhodnocovat, 

zda je efektivní i nadále zachovat všechna tři 
centra v provozu. Chci věřit, že nebude nutné 
činnost center opět posilovat kvůli pokračující 
válce na Ukrajině, ale samozřejmě jsme na to 
vždy v případě potřeby připraveni,“ uvedla po 
jednání štábu hejtmanka Pecková.

Stejným způsobem byla zkrácena doba 
středočeské infolinky pro uprchlíky. Ta 
je dostupná ve všední dny od 8 hodin 
do 17 hodin a o víkendech od 8 do 15 
hodin na telefonním čísle 226 288 400. 
Informační linku provozuje Středočeský 
kraj ve spolupráci se společností Chytrá 
péče v profesionálním call centru, kde jsou 
k dispozici také tlumočníci do ukrajinštiny.

„Ve Středočeském kraji se aktuálně nepotýkáme 
s žádnými zásadními problémy při ubytovávání 
romských uprchlíků. Několik desítek osob 
je ubytováno v zařízení v Bezděčíně na 

Mladoboleslavsku, kde vše probíhá bez 
komplikací, a to i díky úzké spolupráci 
s občanským sdružením Romodrom, kterému 
velice děkuji. Je nezbytné, aby se maximálně 
zapojily právě romské neziskové organizace. 
Jejich aktivní role v komunitě a zapojení se do 
řešení situace v případě komplikací je naprosto 
klíčová,“ dodala hejtmanka Pecková.

Ve Středočeském kraji bylo k 27. dubnu 
registrováno k pobytu 45 848 uprchlíků 
s vydaným vízem z celkového počtu 310 tisíc. 
Středočeská KACPU V Kutné Hoře, Mladé Boleslavi 
a Příbrami odbavila od počátku migrační vlny do 
konce dubna přes 25 tisíc osob.

Společné KACPU Středočeského kraje 
a hlavního města, které je od poloviny dubna 
v pražských Vysočanech, odbavilo od počátku 
fungování do konce dubna na 80 tisíc 
uprchlíků.

Středočeský kraj omezil provozní dobu svých asistenčních center pro uprchlíky

odlehčovací služby, raná péče nebo azylové domy pro rodiny 
s dětmi, takové jsou naše priority. Letos se díky navýšení finančních 
prostředků dostalo na většinu všech žadatelů, z čehož mám osobně 
velikou radost,“ doplňuje radní pro oblast sociálních věcí Martin 
Hrabánek.
Program na podporu sociálních aktivit je nově vytvořený dotační 
titul. Zaměřuje se zejména na podporu rodinné politiky, podporu 
sociálně právní ochrany dětí, podporu obcí v oblasti komunitního 
plánování a podporu půjčoven zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek. „V pilotním programu pro podporu sociálních aktivit 
bylo podáno celkem 62 žádostí za téměř 11 miliónů korun, což 
představovalo více než jednou tolik, než byla alokovaná částka 
pět milionů korun. Je to pro nás důkaz, že takto zaměřený dotační 
program zde chyběl a je o něj velký zájem,“ uvádí radní Hrabánek. 
Dle výsledků hodnocení nakonec uspělo celkem 28 žadatelů.
Mezi úspěšné žadatele například patřilo zájmové sdružení Maminky 
dětem, které uspělo s projektem podpory rodin v Milovicích. Sdružení 
provozuje rodinné centrum, kde se mimo jiné realizuje poradenství 

v oblasti rodičovských kompetencí, dále vzdělávání rodičů v péči 
o dítě a zdravý životní styl. Obecně prospěšná společnost Statek 
Vlčkovice, uspěla se svým projektem Podpora ohrožených rodin 
v programu sanace. V rámci projektu se poskytují sociální byty 
ohroženým rodinám s dětmi z Benešovska. Součástí tohoto typu 
bydlení je i sociální práce s rodinami. Dalším příkladem úspěšné 
žádosti je projekt zaměřený na rozšíření půjčovny kompenzačních 
pomůcek organizace Hospic tempus. Právě podpora půjčoven 
zdravotnických a kompenzačních pomůcek bylo nové, podporované 
téma v rámci dotačního programu Středočeského kraje. Tyto půjčovny 
hraji velmi důležitou roli v péči o zdravotně postižené členy rodiny 
a umožňují rychlou a efektivní péči o nemocného nebo zdravotně 
postiženého v domácím prostředí.
„Jsem velice rád, že díky významnému navýšení finančních 
prostředků, a také díky zcela novému dotačnímu programu na 
podporu sociálních aktivit, se nám v letošním roce podařilo opravdu 
rozšířit nabídku sociálních služeb tak, aby pomáhaly těm, kdo pomoc 
nejvíce potřebují,“ říká radní Hrabánek. 
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INFO

www.kr-stredocesky.cz

POMOC PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY
Informační linka Ministerstva vnitra

Informační linka Středočeského kraje

VEŘEJNÁ DOPRAVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Uprchlíci z Ukrajiny budou moci od 1. května využívat prostředky hromadné dopravy zdarma 
po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Poté je nejjednodušším způsobem, 
jak cestovat po kraji levně a bez starostí, pořízení karty PIDLítačka. Kartu si nemusíte pořizovat 
fyzicky, pokud máte například karty VISA anebo MASTERCARD. Kupony k cestování je možné 
nahrát i na ně. Kartu anebo rovnou jízdné si můžete pořídit na webu www.pidlitacka.cz. 
Kontaktní místa pro osobní návštěvu najdete na  https://karta.litacka.cz/kontakt.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Neodkladná a akutní lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky bude ve všech krajských 
nemocnicích zdarma, a to i pro osoby, které prozatím nebudou zařazeny do systému 
veřejného zdravotního pojištění.
Jde o nemocnice v Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Příbrami, Mladé Boleslavi a Benešově.

PSYCHIATRICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ POMOC 
PRO OBČANY UKRAJINY
#delamcomuzu
Psychologické konzultace zdarma pro lidi postižené válkou na Ukrajině. 
www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina

HELP LINKA PRO UPRCHLÍKY V NOUZI
Organizace Člověk v tísni zřídila nouzovou linku pro poradenství uprchlíkům v nouzi. 
Tel.: 770 600 800, Po – Pá od 9 do 17 hodin

+420 974 801 802

+ 420 226 288 400
 www.nasiukrajinci.cz

Informace jsou platné k 27. 4. 2022

INFO

HUMANITÁRNÍ DÁVKA PRO OBČANY UKRAJINY
Humanitární dávka je určená občanům Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu 

válečného konfliktu. Cizinci s dočasnou ochranou mohou čerpat příspěvek ve výši 5 000 Kč 
měsíčně. O dávku žádejte elektronicky prostřednictvím aplikace, nebo na adrese 
davkyuk.mpsv.cz, případně na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, 

a to dle místa Vašeho skutečného pobytu. 
Druhá a následující výplata humanitární dávky

Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana (vízum), proběhla výplata první humanitární dávky 
a nemáte dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava, 

ošacení, léky apod.), požádejte Úřad práce ČR prostřednictvím elektronické žádosti 
o druhou výplatu humanitární dávky.  

Více informací najdete zde ➜ 
 

POSTUP NA TRHU PRÁCE
Ministerstvo vnitra uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice 

útočiště před válkou dočasnou ochranu. Držitelům víza za účelem strpění (speciálního víza  
s kódem D/VS/u) vydaného po 24. únoru 2022 se automaticky přizná dočasná ochrana.

Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za cizince  
s povoleným trvalým pobytem a získávají volný přístup na trh práce a mohou vstupovat do 

evidence uchazečů o zaměstnání.

KDE HLEDAT PRÁCI?
Vyzkoušejte například:    www.nasharabota.cz         www.workania.eu        www.jobs4ua.cz

 

BANKOVNÍ ÚČET
Nenechávejte si posílat peníze, například dávky pomoci, výplatu, na cizí účet. 

Zřiďte si účet v české bance. Nabízejí jeho zřízení na základě pasu a povolení k pobytu. 
Ve většině odpouštějí poplatky.

POZOR NA PODVODNÍKY, NEPLAŤTE PROVIZE!
Pomoc Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) 

i českých úřadů je ZDARMA. Pokud po Vás chce někdo peníze za zprostředkování, 
je to podvodník.

INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY

www.kr-stredocesky.cz
Informace jsou platné k 27. 4. 2022

INFO

Projekt Středočeského kraje, krajské hospodářské 
komory, úřadu práce a společností Nelisa a Grason

www.nasharobota.cz
je platforma, kde mohou zaměstnavatelé zadat nabídky 
práce pro uprchlíky a zároveň jim nabídnout ubytování 
pro ně samotné či i pro rodinné příslušníky, případně 

pomoc s jeho zajištěním.
 

Web bude nabídky ukrajinským uprchlíkům 
zprostředkovávat v ukrajinštině.

Služba je pro firmy i zájemce o práci ZDARMA!

NABÍDKA PRÁCE I BYDLENÍ  
PRO UPRCHLÍKY

www.kr-stredocesky.cz

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

INFO

www.kr-stredocesky.cz

POMOC PRO UPRCHLÍKY  
Z UKRAJINY

 KACPU - KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA POMOCI 
UKRAJINĚ PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ

   Praha
Budova bývalé Komerční banky ve Vysočanech,

adresa: náměstí Organizace spojených národů 844/1,
nedaleko stanice metra linky B – Vysočanská

Kutná Hora
Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje,

adresa: Kremnická 239/7 
 

Mladá Boleslav
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  

17. listopadu 1325, adresa: 17. listopadu 1325 
Příbram

jednací sál Zastupitelstva města Příbram,
nám. T. G. Masaryka 121, Příbram (bývalé ředitelství Rudných dolů)

 226 288 400
Mimo tuto dobu budou příchozí uprchlíci ubytováni v nouzovém  

přístřeší, aby mohli projít odbavením v pracovní době.

Informace jsou platné k 27. 4. 2022

Pro informace můžete 
volat také na Středočeskou 

asistenční linku

Provozní doba od 30. dubna: po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 15 hodin.

Provozní doba od 30. dubna: po – pá 8 až 19 hodin, so a ne 8 až 15 hodin.

Provozní doba od 30. dubna: po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 15 hodin.
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Informace k zápisům do mateřských školek:

Ukrajinci se chtějí učit česky, jazykové 
školy jim nabízejí kurzy zdarma

Zápisy probíhají ve dvou různých termínech. 
Běžný bude v květnu a další od 1. 6. 2022 do 
15. 7. 2022 pouze pro cizince definované zá-
konem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti 
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace (tzv. Lex Ukrajina). 
Cizincem jsou tak podle tohoto zákona 
pouze a výlučně osoby: 
l kterým byla poskytnuta dočasná ochrana 
v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro-
kazuje se vízovým štítkem nebo záznamem 
o udělení dočasné ochrany. 
l kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 
90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, 
který se nově automaticky ze zákona považuje 
za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. 
Pravidla pro oba termíny jsou shodná a řídí 
se školským zákonem s výjimkou termínu 

konání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 
30 dnů od obdržení přihlášky v souladu se 
správním řádem.
Místa v MŠ nebudou speciálně vyčleněna pro 
děti z Ukrajiny.
Ředitelé rozhodnou o přijetí už po prvním 
termínu zápisů a pak budou případnou další 
kapacitu doplňovat z druhého termínu zápisu.
„Povinnost vyhlášení ‚zvláštního zápisu’ (tedy 

pro cizince) platí i pro případ, kdy je současná 
kapacita školy naplněna, neboť počet podaných 
žádostí je v takovém případě signálem pro 
zřizovatele, že musí situaci řešit,“ vysvětluje 
mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová.
„V případě, že by byla kapacita v rámci zřizo-
vatele naplněna, ten uvedené sdělí krajskému 
úřadu. Pokud by nebyla volná kapacita ani 
v rámci kraje, krajský úřad kontaktuje Minis-
terstvo školství. To určí jiný krajský úřad, který 
vybere školu pro vzdělávání, a to po projednání 
s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovate-
lem,“ dodala mluvčí Lednová.
Podrobně výše uvedený zákon vysvětluje 
metodika MŠMT – komentáře k zákonu (viz 
příloha nebo Podpora MŠMT v době válečného 
konfliktu na Ukrajině – edu.cz). Podpora 
MŠMT v době válečného konfliktu na Ukraji-
ně – edu.cz).

Spolu s příchodem tisíců válečných uprchlíků do Česka 
se výrazně zvýšila poptávka po kurzech českého jazy-
ka. Některé jazykové školy Ukrajincům nabízejí výuku 
češtiny zdarma. Učit se bezplatně česky uprchlíci 
mohou například také v integračních centrech nebo  
v rámci kurzů, které připravily kraje.
VIDEOKURZ Češtiny pro cizince zdarma A0/A1

Důležité stránky pro informace  
o pomoci ukrajinským uprchlíkům:
Hlavní rozcestník:
www.nasiukrajinci.cz/cs/

Nová legislativa Lex Ukrajina i s doplňujícími 
informacemi:
https://www.smocr.cz/cs/novinky/pomoc-pro-ukra-
jinu/a/nova-legislativa-k-reseni-uprchlicke-krize-z-
-ukrajiny

Poradna pro obce:
www.poradnaproobce.cz/special/pomoc-ukrajine
www.poradnaproobce.cz/special/pomoc-ukrajine-2

Informace ke vzdělávání:
www.edu.cz/ukrajina/
www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-
-deti-v-cr/

Zaměstnávání a dávky:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-ob-
cany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatelele
https://davkyuk.mpsv.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program pro obce 
a kraje na pořízení a opravy bydlení pro uprchlíky. Vyčlenilo zatím 
téměř miliardu korun. O peníze mohou kraje, obce a jejich organiza-
ce žádat už nyní. Na byt a osobu mohou získat až 120 000 korun, na 
místo v obecní či krajské ubytovně pak až 40 000 korun. 
Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím bytů, 
které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou 
aktuálně neobyvatelné, a nebytových prostorů, které budou upra-
veny na byty nebo ubytovací jednotky. Program se nevztahuje na 
podporu rozšíření kapacit dočasného nouzového přístřeší ve smyslu 
usnesení vlády č. 207. Výzva je platná do 31. května 2022. Podrobné 
informace ZDE. 

MMR vyhlásilo dotační program pro obce a kraje 
na bydlení pro uprchlíky

https://www.edu.cz/ukrajina/
https://www.edu.cz/ukrajina/
https://www.edu.cz/ukrajina/
https://www.cicops.cz/cz/45-kurzy-cestiny/495-videokurz-cestiny-a0-a1
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit
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Rozvoj cestovního ruchu v oblasti karavaningu, rekreační plavby 
a budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního 
značení v turisticky atraktivních lokalitách Středočeského kraje, právě 
na tyto projekty vypsal Krajský úřad dotační program v celkové výši  
20 milionů korun: Krajské Zastupitelstvo podpořilo tento program na 
svém dubnovém zasedání.
Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Švenda 
vysvětluje důvody nového dotačního programu: „Pro rozvoj cestovního ruchu 
je nezbytné, aby také doprovodná infrastruktura reflektovala potřeby a nároky 
současnosti. Vzrůstající obliba obytných vozů a karavanů nás například 
tlačí k vybudování stanovišť s potřebným vybavením, zrovna tak, jako obliba 
obytných motorových člunů zvyšuje poptávku po nových plovoucích vývazištích 
na hlavních vodních cestách.“ Program je určen pro obce, které mohou čerpat 
finance na vybudování potřebné doprovodné infrastruktury, která pomůže 
s rozvojem cestovního ruchu v jejich lokalitě.
Vybudování nebo rekonstrukce celkové infrastruktury kempů a budování 
či rekonstrukce doprovodné infrastruktury jako elektro a vodovodní 
přípojky nebo vypouštěcí místa odpadové vody a chemického WC pro 
karavany, to je další tematický okruh dotačního programu. „Obliba 
Středočeského kraje jako turistické destinace za poslední rok výrazně 
vzrostla. Právě proto chceme obcím nabídnout finanční prostředky na 
vybudování tolik potřebného vybavení, které jim umožní omezit případné 
negativní důsledky zvýšeného turistického ruchu. Tyto úpravy a nová 
vybavení zároveň přinesou návštěvníkům kraje větší komfort při jejich 
cestách za poznáním,“ doplňuje radní.
Kromě dopravního a orientačního značení mohou obce žádat o finanční 
prostředky rovněž na pořízení projektové dokumentace například 
v souvislosti s přípravou projektů v rámci Evropských fondů a národních 
zdrojů u projektů stavebního charakteru.
Příjem žádostí bude otevřen od 10. června 2022 do 8. července 2022. 
Detaily dotačního programu budou zveřejněny na webových stránkách 
krajského úřadu.
Zastupitelé také schválili dotační program na podporu jiných než 
krajských nemocnic. Konkrétně jde o zařízení, která poskytují akutní 
lůžkovou péči minimálně v oboru vnitřní lékařství. O peníze budou moci 

žádat prostřednictvím Programu 2022 – Zdravotnictví. V programu je  
25 milionů korun.
 „Zdravotnická zařízení mohou požádat o příspěvek například na pořízení 
přístrojového vybavení a technologií souvisejících s poskytováním akutní 
lůžkové péče nebo na výdaje na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci těchto 
pracovišť. Chceme, aby ve středočeských nemocnicích dostávali pacienti kvalitní 
péči bez ohledu na to, kdo je provozuje. Díky Programu 2022 Zdravotnictví, 
který je vlastně pokračováním programu vyhlášeného v loňském roce, se 
podmínky pro poskytování péče opět o něco vylepší, kdy změny pocítí ti 
nejdůležitější, a to pacienti. Jsem velmi rád, že se nám tímto daří plnit to, co 
jsme si na začátku našeho volebního období předsevzali,“ uvedl náměstek 
hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).
Program 2022 – Zdravotnictví je určen výhradně pro poskytovatele, které 
nezřizuje či nezakládá kraj. Program bude vyhlášen 5. května, samotné 
žádosti o dotaci bude možné podávat od 6. do 20. června 2022.
V loňském roce se do programu zapojilo všech 11 oprávněných žadatelů. 
Nejčastěji žádali o příspěvek na modernizaci a obnovu přístrojového 
vybavení. Celková suma, kterou kraj v rámci programu rozdělil, byla bezmála 
20 milionů korun.

Zastupitelé schválili dva fondy. Pomohou nemocnicím a cestovnímu ruchu

1. Středočeský fond hejtmanky
a.  Podpora z fondu musí činit minimálně 20 

tisíc korun a maximálně 200 tisíc korun 
v tematickém zadání Podpora hejtman-
ky a zároveň je vyžadována minimálně 
20procentní účast žadatele. Čerpat lze na 
výchovné, vzdělávací, kulturní, sociální, 
humanitární či environmentální projekty.

Pro zadání Zmírnění následků živelních katastrof 
může podpora činit až 1 milion korun s minimál-
ní spoluúčastí 20 procent. Zadání Humanitární 
pomoc umožňuje čerpat 20 až 200 tisíc korun 
a spoluúčast není vyžadována. V případě Pomoci 
v mimořádné nouzi lze čerpat maximálně 100 
tisíc korun a opět není vyžadována spoluúčast.
b.  Lhůta pro podávání žádostí o dotace je 

stanovena pro tematické zadání Podpora 
hejtmanky od 1. února 2022 do 30. listo-

padu 2022, pro tematické zadání Zmírnění 
následků živelních katastrof, Humanitární 
pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi od  
1. února 2022 do 31. prosince 2022.

2. Středočeský Fond na podporu výsadby 
stromů
a.  Dary ve výši 1,5 tisíce korun na jeden vysa-

zený strom jsou určeny pro obce, které již 
realizovaly projekty podpořené ze Státního 
fondu životního prostředí.  Účelem těchto 
darů je zlepšení životního prostředí v ob-

cích a jejich okolí prostřednictvím podpory 
následné péče o vysazené stromy.

 b.  Žádosti je možno podávat od 1. 3.  
do 16. 12. 2022.

3. Středočeský Fond návratných finančních 
zdrojů
 a.  Návratné finanční výpomoci jsou určeny 

obcím, a jejich účelem je podpora obnovy 
a rozvoje obcí při předfinancování finanč-
ně náročných projektů podpořených dotací 
z OPŽP nebo z IROP. 

b.  Žádosti je možno podávat od 1. 3. do 16. 
12. 2022.

4. Středočeský Fond cyklistické  
infrastruktury
a.  Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné 

svazky obcí na podporu projektů cyklistické 
infrastruktury, které byly již podpořeny ze 

aktuálně otevřené fondy:

Dotace a fondy

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmanky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-vysadby-stromu
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-vysadby-stromu
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-navratnych-financnich-zdroju
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-navratnych-financnich-zdroju
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/93
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/93
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Generální rekonstrukce pražského 
Barrandovského mostu začne v pondělí  
16. května 2022. O dva dny dříve začnou 
silničáři vyznačovat objížďky a dopravní 
omezení. První fáze prací na pražské klíčové 
dopravní stavbě potrvá 110 dní. Oprava 
mostu, po kterém denně přejede asi 140 tisíc 
aut, potrvá několik let. I přesto, že most 
nebude nikdy zcela uzavřen a v provozu 
zůstane šest z osmi pruhů, zásadně se sníží 
dopravní kapacita Prahy a ovlivněna bude 
i dopravní situace v přilehlých částech 
Středočeského kraje. Dobrou zprávou je, že 
objízdné trasy jsou již stavebně upraveny 
tak, aby zvýšené zátěži odolaly.
Jako první začne v polovině května oprava jižní 
mostovky a zároveň s tím bude vyměněna rampa 
z pražské Strakonické ulice, jedné z hlavních 
tepen, po které ráno přijíždí tisíce lidí do 
práce. Řidiči, kteří běžně využívají rampu na 
Strakonické, tedy budou moci na most vjet nově 
vybudovanou vratnou „rampou“ u smíchovského 
Lihovaru. V souvislosti s otáčením na Lihovaru 

bude snížen počet pruhů na Strakonické ve směru 
z centra ze dvou na jeden. 

Otevřen i sjezd z dálnice
Velkou roli by tedy měl při první etapě hrát 
Pražský okruh a dálnice D1. Například řidiči 
mířící z Příbramska na druhý konec Prahy 
by měli najet už před Prahou na Lahovickou 
estakádu a dále pokračovat do Modletic a zpět do 
centra. Pravda, najedou přitom asi čtyřikrát více 
kilometrů, ovšem časově by měla cesta vyjít lépe, 
než přes ucpaný „Barranďák“.  Šoféři se budou 
snažit využít i objízdnou trasu přes Zbraslav 
a Libuš. Tady bude hrát hlavní roli zbraslavský 
most Závodu míru, přičemž silný provoz bude 
v exponovaných časech panovat i v jeho širokém 
okolí. Most se zároveň dostane na hranu 
kapacity.  
Naopak ulevit ulici Modřanské by měl běžně 
uzavřený sjezd z Pražského okruhu do Libušské 
ulice, spojující Písnici a Dolní Břežany. Otevřen 
ale bude jen po dobu rekonstrukce. 
Dobrá rada: vyrazte do Prahy „em-há-déčkem“. 

I přes možné komplikace by mělo být zachování 
plynulosti MHD prioritou. Posíleny budou 
i tramvajové linky 2 a 21 a zvýší se průjezdnost 
tramvají na Zlíchově či Palackého mostě. 
Upraveny budou linky autobusů 125, 170 nebo 
196. Preference MHD bude zlepšena v ulicích 
Československého exilu (Cholupice a Modřany), 
Vrbově (Lhotka – Braník), Jeremenkově (Pankrác 
– Podolí) nebo Ke Krči (Braník). V kritických 
oblastech přibude zvláštních pruhů pro 
autobusy.

Do konce srpna. Prozatím
První etapa rekonstrukce by měla být hotová 
koncem srpna. Další tříměsíční etapa začne zase 
za rok. Stejně dlouho budou trvat opravy i v roce 
2024, závěrečná část o rok později zabere 82 dní. 
Práce jsou rozloženy do několika let a dopravní 
omezení bude platit vždy jen část roku. 
První část soumostí byla otevřena v roce 1983 
a most dosud nebyl kompletně opraven. Loni byla 
opravena spodní část včetně pilířů, kdy si práce 
nevyžádaly omezení na mostě.

Uzavírka části Barrandovského mostu zkomplikuje dopravu

Info z dopravy

Státního fondu dopravní infrastruktury nebo 
z IROPu. Jedná se o projekty cyklistické 
infrastruktury realizované na dálkových 
páteřních trasách, na vybraných páteřních 
regionálních trasách a na cyklotrasách spoju-
jících území Prahy se Středočeským krajem.

b.  Žádosti je možno podávat od 28. 3. do  
8. 8. 2022.

c.  Předpokládaná alokace programu je 20 mi-
lionů korun a maximální možná výše dotace 
pro páteční regionální trasy a projekty spo-
jující Prahu a Středočeský kraj je stanovena 
na 2 milionu korun, pro dálkové páteřní trasy 
je stanovena až na 5 milionů korun.

5. Středočeský Fond homogenizace krajské 
dopravní infrastruktury
a.  Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné 

svazky obcí na podporu projektů homo-
genizace vozovek ve vlastnictví Středo-
českého kraje, které navazují na pokládky, 
opravy či rekonstrukce inženýrských sítí.

b.  Žádosti je možno podávat od 30. 3.  
do 30. 9. 2022.

c.  Předpokládaná alokace programu je  
75 milionů korun a maximální možná výše 
dotace je v Programu stanovena na 850 Kč 
na m2, maximálně však ve výši uznatelných 
nákladů projektu.

6. Středočeský Infrastrukturní fond 
– Tematické zadání: Podpora rozvoje a 
obnovy základních a mateřských škol.
Od 4. dubna až do 31. srpna mohou podávat žá-
dosti o dotace z tohoto fondu další obce, které 
realizují projekty rekonstrukcí, modernizací 
nebo výstavby nových objektů základních a ma-
teřských škol, a jejich projekty byly podpořeny 
ze státního rozpočtu v loňském, nebo případně 
budou podpořeny ještě v letošním roce.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/99
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/99
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-infrastrukturni-fond/-/asset_publisher/ixmbqg7AxaZQ/content/program-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-infrastrukturniho-fondu-tematicke-zadani-podpora-rozvoje-a-obnovy-?redirect=https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-infrastrukturni-fond?p_p_id=101_INSTANCE_ixmbqg7AxaZQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=5
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-infrastrukturni-fond/-/asset_publisher/ixmbqg7AxaZQ/content/program-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-infrastrukturniho-fondu-tematicke-zadani-podpora-rozvoje-a-obnovy-?redirect=https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-infrastrukturni-fond?p_p_id=101_INSTANCE_ixmbqg7AxaZQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=5
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-infrastrukturni-fond/-/asset_publisher/ixmbqg7AxaZQ/content/program-2022-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-infrastrukturniho-fondu-tematicke-zadani-podpora-rozvoje-a-obnovy-?redirect=https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-infrastrukturni-fond?p_p_id=101_INSTANCE_ixmbqg7AxaZQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=5
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V hromadné přepravě osob se v posledních 
měsících odehrála řada změn. Novinky se 
týkají tarifů systému Pražské integrované 
dopravy (PID) anebo integrace jako takové. 
Nyní je možné na Lítačku jezdit v Posázaví 
a Vlašimsku. Ale pěkně popořadě. 
Na začátku dubna začaly platit jízdenky PID 
i ve vybraných autobusech mířících do a z obcí 
a měst Libereckého a Ústeckého kraje. 

LIBERECKÝ KRAJ
Tarifní přesahy zjednoduší cestování přes 
hranice kraje – cestující si může vybrat 
tarif integrovaného dopravního systému, 
který pro svou jízdu využije – PID nebo 
Integrovaného dopravního systému 
Libereckého kraje (IDOL).

Tarifní přesahy:
400 – tarif PID až do Dubé,  
tarif IDOL až do Mělníka
410 – tarif PID až do Doks,  
tarif IDOL až do Mělníka
697 – celá linka v PIDu a i v IDOLu  
(tj. Mšeno – Dubá – Doksy)
721 – Český Dub – Všelibice – 
Chocnějovice – Mohelnice n. Jiz. – 
Mnichovo Hradiště – celá trasa
722 – Český Dub – Všelibice – Hlavice – 
Neveklovice – Mnichovo Hradiště – celá 
trasa
427 – Mimoň – Ralsko – Mnichovo 
Hradiště – ŠKODA Mladá Boleslav – celá 
trasa

ÚSTECKÝ KRAJ
Do společné integrace byly zapojeny 
mezikrajské linky 596, 600, 646, 650, 711 
a 760, které nahradí některé dosavadní 
linky PID a Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). 
Na mezikrajských linkách tedy souběžně 
platí Tarif PID i DÚK. Platnost Tarifu DÚK 
je rozšířena i na stávající linky PID 305, 
369, 389, 405 a 467. Rozsah platnosti 
systémů PID a DÚK je vyznačen v jízdních 
řádech jednotlivých linek. Pro cesty mezi 
zastávkami, kde platí pouze Tarif PID nebo 
DÚK, jsou cestující odbaveni podle tarifu 
příslušného systému. V případě, že pro tyto 
cesty bude možné využít souběžně Tarifu 
PID i DÚK, může si cestující zvolit odbavení 
podle libovolného z těchto systémů. Na 
autobusových linkách vybavených novým 
odbavovacím zařízením (305, 369, 389, 405, 
464, 466, 467, 468, 475, 600, 646, 650, 711, 760) 
je prodáván a odbavován veškerý sortiment 
elektronických jízdenek PID i DÚK.
Na linkách PID 592, 595, 596, 619 jsou 
uznávány v úsecích vyznačených v jízdních 
řádech kromě jízdenek PID pouze papírové 

jízdní doklady DÚK a jízdenky zakoupené 
v mobilní aplikaci DÚKapka.
Naopak na linkách DÚK 633, 635, 639, 680, 682, 683, 
685 a 687 budou kromě jízdenek DÚK uznávány 
v úsecích vyznačených v jízdních řádech pouze 
papírové jízdní doklady PID a jízdenky zakoupené 
v mobilní aplikaci PID Lítačka.
Tarif DÚK bude nově platit i při jízdě vlakem 
mezi Kralupy nad Vltavou a Horními Počaply.

ZAVEDENÍ NOVÝCH LINEK PID 
V BEROUNĚ
Nově zavedené autobusové linky v Berouně 
obsluhují mimo jiné celkem osm nových 
zastávek především v rodinné zástavbě 
za Městskou horou v oblasti ulic K Dubu 
a Kollárova a zlepší například dostupnost 
supermarketů v Obchodní ulici nebo základních 
a mateřských škol napříč celým městem. 
V souvislosti se zavedením linek 861 a 862 bude 
ve městě zřízeno i osm nových zastávek.

DO SYSTÉMU PID JSOU ZAHRNUTY 
OBLASTI VLAŠIMSKA A POSÁZAVÍ
Při další vlně integrace do dopravního 
systému PID bylo  nově zavedeno 26 
autobusových linek v Posázaví a na 
Vlašimsku. Díky tomu je veškerý provoz 
koordinován a kontrolován dispečinkem 
PID. Na linkách bude platí pásmový a časový 
tarif PID s možností využití přestupních 
jízdenek i časových kuponů, a to v papírové 
i elektronické podobě, včetně možnosti 
nákupu jednorázového jízdného platební 
kartou u řidiče nebo pomocí mobilní 
aplikace PID Lítačka. Podrobnější info ZDE.

ÚPRAVY TARIFŮ INTEGROVANÉ 
DOPRAVY
Jistých změn doznal i cestovní tarif PID. 
Mezi největší změny patří zavedení slev 
pro držitele Průkazu válečného veterána či 
Osvědčení účastníka odboje a odporu proti 
komunismu, sjednocení ceníku přepravy pro 
seniory 70+ a zavedení jízdního dokladu PID 

pro přepravu  kol ve vlacích. Současně tarify 
zohledňují i změny státem nařízených slev.
Váleční veteráni a odbojáři musí mít pro 
získání slevy PID Lítačku, ke které jim bude 
vydán kupon s platností 365 dní za 365 Kč. 
Další novinkou je sjednocení jízdného 
pro seniory v autobusech i vlacích. Dosud 
poskytoval Středočeský kraj zdarma jízdné 
pro seniory 70+ na území kraje pouze 
v autobusech, ve vlacích si cestující musí 
zakoupit jízdní doklad, časový kupon 
neexistuje. Po zrušení této kategorie 
bude senior 70+ jezdit stejně jako senior 
65+, tedy budou mu poskytovány slevy od 
státu, možnost nákupu časového kuponu 
a nastanou shodná pravidla cestování 
u autobusové i u vlakové dopravy. 

VE VAZBĚ NA STÁT
V neposlední řadě se v rámci úpravy tarifů 
zohledňuje přeprava kol. Jednotlivý 
jízdní doklad bude za 30 Kč na 120 minut 
a celodenní jízdní doklad za 80 Kč. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje také 
schválilo úpravy Tarifu Pražské integrované 
dopravy a Tarifu Středočeské integrované 
dopravy ve Středočeském kraji ve vazbě 
na státní slevy, konkrétně snížení státem 
nařízených slev pro žáky, studenty 
a důchodce ve věku 65+. S ohledem na 
rozhodnutí vlády z ledna tohoto roku 
dochází ke snížení slevy na jízdném pro 
studenty a seniory ze 75 % na 50 %. 
Zdravotně postižení ZTP, ZTP/P se ve 
Středočeském kraji přepravují se slevou  
75 %. Zdarma se i nadále přepravují děti do 
6 let a doprovod ZTP/P. Změna nenastane 
ani u rodičů dětí v ústavech, zde zůstane 
sleva 50 %. Společně se změnou výše slevy 
jsou nově více zvýhodněny rodiny s malými 
dětmi, vzhledem k tomu, že dochází ke zrušení 
omezující podmínky bezplatné přepravy 
jednoho dítěte do 6 let v autobuse, nebo dvou 
dětí ve vlaku, které jsou v doprovodu osoby 
starší 10 let.

Hromadná doprava osob hlásí řadu novinek

https://www.idsk.cz/integrace-vlasimska
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Patnáctičlenný krajský Výbor pro regionální rozvoj (VRR) je poradním 
orgánem Středočeského kraje složený z členů Zastupitelstva Středočeského 
kraje bez ohledu na politickou příslušnost a odborníků na regionální rozvoj, 
dotace a územní plánování. Už na samém začátku jsme si nastavili plán 
práce a držíme se jej. Jsem velmi rád, že se ve výboru nepolitikaří a že při 
řešení úkolů a problémů dokážeme najít společnou cestu. 
Zasedání VRR se pravidelně účastní náměstek hejtmanky Středočeského 
kraje Jiří Snížek a vedoucí oddělení regionálního rozvoje Jiří Kubiš, kteří nás 
pravidelně informují o dění z regionálního oddělení. 
VRR v minulém roce například upozornil a zároveň otevřel problém kapacity 
vody v lokalitách Středočeského kraje. Díky tomu se zahájila jednání 
a přípravy s cílem uzavření memoranda o spolupráci mezi hlavním městem 
Prahou a Středočeským krajem při budovaní vodojemu Kopanina, který je 
pro rozvoj některých částí našeho kraje prioritou. 
V letošním roce nás například čeká projednávání Regionální surovinové 
politiky. Úkolem regionálních surovinových koncepcí je rozpracování platné 
Státní surovinové politiky do podmínek našeho regionu, přičemž státní 
surovinová politika je v tomto případě závazným rámcem.  
Mimochodem, už loni krajské zastupitelstvo schválilo záměr pořízení 
strategického regionálně rozvojového dokumentu s názvem Regionální 

surovinová politika Středočeského kraje. Nejde přitom o koncepci 
hromadného otvírání a exploataci ložisek nerostných surovin, nýbrž 
o komplexní a kvalifikované zhodnocení hospodářského významu 
surovinového potenciálu, jeho očekávané potřeby v rámci rozvoje dopravní 
infrastruktury, pro výrobní závody, průmysl a obyvatelstvo, ale i zajištění 
surovinových potřeb státu atd. Tímto krokem zároveň klademe důraz na 
respekt a funkci spolutvorby při územně plánovací činnosti. Samozřejmostí 
je konzultace a komunikace s veřejností a zástupci obcí. 
Dalšími důležitými dokumenty, kterými se budeme zabývat, bude například 
Aktualizace ZÚR SK vydání vodovodu podél D3 a celková aktualizace Zásad 
územního rozvoje kraje. 
VRR je otevřen i pro nečleny. Pravidelně se 
ho účastní například zástupci Středočeského 
inovačního centra (SIC). V případě zájmu 
o podrobnější informace či vašich podnětů 
k projednání mi můžete napsat na e-mail 
starosta.kd@seznam.cz.

Petr Vychodil  
předseda Výboru regionálního rozvoje 

Středočeského kraje a starosta města Králův Dvůr

Výbor pro regionální rozvoj 

Odbor životního prostředí a zemědělství: 

Představujeme komise a výbory

Na konci letošního se na kolínský Nový most, 
klenoucí se přes řeku Labi, nejspíše vrátí 
obvyklý provoz. Informovala o tom Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje 
(KSÚS). Most byl ve špatném technickém 
stavu a opravy jsou tedy nezbytně nutné. 
Velmi špatný až havarijní stav některých 
částí a konstrukcí mostu však není 
důsledkem špatné údržby, ale zapříčinily ho 
použité technologie a materiály a nevhodně 
řešené detaily v průběhu jeho výstavby. 

Náklady na opravy mostu dosáhnou téměř 
400 milionů korun.
„Během loňské zimy se technický stav 
nosných konstrukcí mostu výrazně zhoršil 
a některé jeho části už splňovaly znaky stavu 
havarijního. Celkovou opravu, se kterou jsme 
začali loni v dubnu, již nebylo možné odkládat, 
protože veřejný provoz pod i na mostě už 
nebyl bezpečný,“ shrnula důvody oprav Petra 
Kučerová, mluvčí KSÚS. 

Most z devadesátek
Nyní je doprava v obou směrech převedena 
do pravé poloviny mostu s režimem 1+1 
s vyloučením nákladní dopravy. Pracujeme 
obdobně jako v již dokončené pravé 
polovině.  „Jde o demolice mostního vybavení, 
resp. říms, vozovky, veřejného osvětlení atd., 
pokračují sanace spodní stavby a podhledu 
nosné konstrukce včetně prostoru nad 
železničním koridorem, nad plavební komorou 
a v prostoru nad skate parkem. Provádíme 

diagnostiku již odhalených kotev příčného 
předpětí, následně sanujme kotvy podle 
výsledku a doporučení z diagnostiky. Zároveň 
sanujeme nosné konstrukce uvnitř komory 
mostu a také diagnostikujeme a sanujeme 
prvky podélného předpětí,“ vyjmenovala Petra 
Kučerová s tím, že obvyklý provoz by se na 
kolínský most mohl vrátit koncem letošního 
roku.
Nový most pochází z počátku devadesátých 
let minulého století. Jeho délka je 463,70 
metrů a plocha 9 071,40 metrů čtverečních. 

Oprava mostu přes Labe v Kolíně pokračuje

NEJEN NOVÝ MOST
Krajská správa údržby silnic má správě 1 848 
mostů. V oblasti Benešov jich je 451, v oblasti 
Kutná Hora 528, v oblasti Mnichovo Hradiště 
324 a v oblasti Kladno 545. V loňském roce 
dokončila opravy 41 mostů a 19 demolic  
a následných staveb mostů nových. Plocha 
všech mostů ve Středočeském kraji je 325 925 
metrů čtverečních.

Informace z odborů

PROBLEMATIKA STANOVOVÁNÍ A ZMĚN 
ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ A OMEZENÍ Z TOHO 
PLYNOUCÍ 
Pojem záplavové území může mít různou 
interpretaci podle kontextu, ve kterém se 
použije. V technických oborech a technických 
normách může být pojem chápán šířeji, než 

je tomu na úseku působnosti správních 
orgánů, svou definici záplavového území 
mají i pojišťovny a jejich asociace. V rámci 
výkonu státní správy je pojem záplavové 
území zaveden vodním zákonem (zákon č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů). Záplavové území je podle tohoto 

zákona administrativně určené území, které 
může být při výskytu přirozené povodně 
zaplaveno vodou (§ 66 odst. 1 vodního zákona) 
a je stanovováno ve veřejném zájmu, kterým 
je ochrana majetku a osob před případnou 
povodní. Takto administrativně stanovené 
záplavové území vznikne jeho stanovením 
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příslušným vodoprávním úřadem, který tak činí 
na návrh správce vodního toku. Dle vodního 
zákona má vodoprávní úřad povinnost dle 
předloženého návrhu záplavového území 
stanovit, není tedy v moci vodoprávního úřadu 
rozhodnout kdy, pro jaký vodní tok a jaký jeho 
úsek se záplavové území stanoví nebo změní.  
Záplavové území nebo jeho změnu stanovuje 
vodoprávní úřad formou opatření obecné 
povahy, které je dobře známé z projednání 
a vydávání územních plánů. Vodoprávní úřad 
po kontrole formalit návrhu tento návrh 
projedná s dotčenými orgány, kterým zasílá 
návrh opatření obecné povahy s interaktivními 
odkazy na potřebné podklady-části návrhu 
záplavového území zpracovaného správcem 
toku. Mezi dotčenými orgány jsou obce, jejichž 
území se záplavové území týká (tzn. jejichž 
správní území je dotčené návrhem Q100) a dále 
dotčené stavební a vodoprávní úřady. Tato část 
řízení je neveřejná a probíhá písemnou formou 
přes datové schránky.  
Vedení obce by tomuto projednání mělo 
věnovat pozornost. Při novém stanovení 
záplavového území i jeho změnách se 
zároveň stanovuje či mění hranice aktivní 
zóny záplavového území, pro kterou platí 
omezení v ustanovení § 67 vodního zákona 
(v podstatě zde krom taxativně jmenovaných 
výjimek nelze postavit ani plot). Záplavové 
území a jeho aktivní zóna se stanovuje 
zákonem stanoveným způsobem a počítá dle 
metodiky dané vyhláškou č. 79/2018 Sb. Při 
zpracování návrhu ani stanovení záplavového 
území se nezohledňují platné územní plány 
či záměry projednávané ve stavebním řízení. 
Takže se může stát a opravdu se to v praxi 
stává, že pozemek, který je dle územního 
plánu zastavitelný, např. i v intravilánu obce, 
zasíťovaný a určený k zástavbě, spadne do 
aktivní zóny záplavového území. To po nabytí 
účinnost opatření obecné povahy o stanovení 
záplavového území pro daný pozemek znamená, 
že nemůže být zastavěn, dokonce by se zde 

neměla provést ani již pravomocně povolená 
stavba nebo dokončit stavba rozestavěná 
(ust. § 67 vodního zákona výslovně uvádí, že 
se v aktivní zóně záplavových území nesmí 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby).  
Vodní zákon v tomto případě neřeší náhrady 
za omezení vlastnického práva ve veřejném 
zájmu a náhrady za zmařené investice 
a znehodnocení pozemku se jejich vlastníci 
budou muset domáhat soudně.

JAK PŘITÁHNOUT MLADÉ K ZÁJMU 
O EKOLOGII
Máte rádi přírodu a rádi se o ní dozvídáte 
nové věci? Víte, co znamená zkratka EVVO? 
A jak je to vlastně s environmentální 
výchovou ve Středočeském kraji? 

Co je to EVVO
Environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta (EVVO) by měla vést k myšlení 
a jednání, které je v souladu s principem trvale 
udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti 
za udržení kvality životního prostředí a k úctě 
k životu ve všech jeho formách. EVVO má 
tak obecně přispívat k uvědomění a přijetí 
zodpovědnosti všech obyvatel Středočeského 
kraje za stav životního prostředí. 

EVVO ve Středočeském kraji
Prioritou Středočeského kraje je vytvořit 
funkční systém EVVO zaměřující se rovnoměrně 
na všechny skupiny obyvatel, oblasti života 
a celé území kraje. Tato snaha je podložena 
rozhodujícím dokumentem Koncepcí 
environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro 
roky 2021–2026 (Koncepce EVVO SK)
Po praktické stránce je EVVO ve Středočeském 
kraji realizováno hlavně prostřednictvím 
neziskových organizací – středisek ekologické 
výchovy. Střediska EVVO jsou zařízení, která 
se zaměřují především na realizaci výukových 
programů pro děti a mládež, vzdělávací akce 

pro pedagogické pracovníky, mimoškolní 
činnost pro děti a mládež, akce pro širokou 
veřejnost, publikační činnost a případně na 
další činnosti z oblasti EVVO. Souběžně při nich 
fungují i stanice pro handicapované živočichy. 
Ve Středočeském kraji fungují už od roku 2003 
tzv. Krajská střediska ekologické výchovy, 
která zaštiťují poskytování EVVO v kraji a jsou 
spojovacím článkem mezi Krajským úřadem 
SčK a ostatními středisky/poskytovateli EVVO 
ve Středočeském kraji. Existence Krajských 
středisek je zásadní z hlediska zefektivnění 
koordinačního a systémového přístupu pro 
fungování EVVO v kraji. 
Krajský úřad Středočeského kraje koordinuje 
5 Krajských středisek ekologické výchovy 
k plnění úkolů a opatření vyplývajících 
z akčního plánu Koncepce EVVO SK. Rádi 
bychom Vám je v tomto čísle všechny 
představili, protože pokud ještě váháte 
s plány na volný čas a jste milovníci přírody, 
z jejich nabídky si určitě vyberete. Určitě také 
navštivte náš Facebook „EVVO Středočeský 
kraj“, kde najdete pozvánky na důležité akce 
od různých středočeských ekocenter. 

KRAJSKÁ STŘEDISKA EVVO 
Ekocentrum Huslík
Hlavním posláním ekocentra je výchova 
k trvale udržitelnému způsobu života. 
Vzdělání a výchovu tu vnímají jako důležitého 
celospolečenského hybatele. Motto mluví 
za vše: ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, 
PEČUJME o přírodu.
https://ekocentrumhuslik.cz/ 
https://www.facebook.com/www.
ekocentrumhuslik.cz

Ekologické centrum Orlov o.p.s.
V roce 2010 v Orlově založili Ekologické 
centrum v rámci, kterého připravuje programy 
pro školy a veřejnost. Využívá k tomu prostředí 
areálu malé zemědělské farmy. Areál se nadále 
rozšiřuje a nabízí další nové aktivity. http://
www.eco-centrum.cz/, https://www.
facebook.com/dumnatura
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Naučné středisko ekologické výchovy 
Kladno-Čabárna o.p.s. 
Život v souladu a v rovnováze s přírodou, 
podpora její rozmanitosti všemi ekologicky 
i ekonomicky udržitelnými způsoby, 
a vzdělávání všech, kterým není lhostejné, 
v jakém prostředí a jakým způsobem žijí. To 

hlásají v Naučném středisku ekologické 
výchovy Kladno-Čabárna. Více tady: 
https://www.nsev-kladno.cz/
https://www.facebook.com/NSEVKladno

Ochrana fauny ČR o.p.s.
Kromě provozu záchranné stanice a ekocentra 
se věnují realizaci řady programů druhové 
ochrany, zajišťují péči o zachovalé přírodní 
lokality v regionu, organizují celonárodní 
kampaně na ochranu přírody a poskytují 

odborné konzultace – ekoporadnu a vytváří 
mnoho informačních materiálů. 
http://www.ochranafauny.cz/
https://www.facebook.com/ochranafauny 

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
Podblanické ekocentrum je součástí Základní 
organizace Českého svazu ochránců přírody 
Vlašim. Jeho posláním je osvěta dětí, pedagogů 
a veřejnosti v oblasti ochrany přírodního 
a kulturního dědictví především na Podblanicku. 
Rozvoj vztahu k přírodě, živočichům i k místu, 
k odpovědnosti k životnímu prostředí. Odhalování 
tajemství přírody, posilování postojů vedoucích 
k ohleduplnosti k přírodě a k udržitelnému 
způsobu života.
https://www.csopvlasim.cz/
https://www.facebook.com/csopvlasim

Personální odbor: 
KVĚTEN JE MĚSÍC DIVERZITY
Evropský měsíc diverzity je v našem kalendáři důležitým měsícem – 
všichni zaměstnavatelé a Středočeský kraj nevyjímaje společně mění 
trh práce k větší diverzitě, flexibilitě a inkluzi!

BOŘÍME PŘEKÁŽKY A BARIÉRY
Jsou tomu již dva roky, co se život nás všech – lidí, zaměstnanců, 
zaměstnankyň, zaměstnavatelů výrazným způsobem a navždy proměnil. 
Pandemie a dva roky trvající různá mimořádná vládní opatření, 
přicházela ve vlnách, opakovaně a dlouhodobě výrazně zasáhla do 
našeho každodenního pracovního i soukromého života. 
Toto prožité období nám ukázalo řadu témat, souvisejících s diverzitou, 
flexibilitou a inkluzí v nových souvislostech a ve světle souvislostí, 
nedostatků a potenciálních řešeních.
Středočeský kraj – Krajský úřad, jako první z velkých krajských úřadů 
se v loňském roce stal signatářem Charty diverzity České republiky. 
Pracujeme na slaďování rodinného života a práce, náš domov se pro 
mnohé z nás stal místem, ze kterého už i pracujeme, naučili jsme se 
pojmy jako hybridní systém práce a home office, učíme doma naše děti, 
současně ale také prožíváme dlouhodobý tlak na naši psychiku, duševní 
rovnováhu a zdraví. Poslední týdny tento tlak ještě více prohloubily.
Práce z domova a naše zkušenosti ukazují, že flexibilita práce není a už 
nikdy nebude jen „pouhým benefitem pro některé pracovní pozice“, ale 
stává se naší běžnou součástí – standardem práce pracovního rytmu 
života krajského úřadu. Učíme se tento hybridní model propojovat 
s dalšími flexibilními formami práce vhodně a inovativně začlenit 
a propojit s aktuálními potřebami našich kolegyň a kolegů s prací 
a životem jednotlivých oddělení, odborů a úřadu. Flexibilitu práce je 
současně důležité vnímat a podporovat i vzhledem ke kolegyním a kolegů, 
kteří se starají o své blízké – tzv. neformálně pečující. Diverzita, inkluze 
a flexibilita práce jsou významné indikátory kvality pracovního života 
a konkurenceschopnosti na současném trhu práce, neboť se jako úřad 
nacházíme ve velké konkurenci hlavního města a její metropolitní oblasti.
Společně hledáme cesty, jak ochránit Ty, kteří jsou z nás nejvíce 
zranitelní (kolegové a kolegyně věkově starší a naši nejmladší 
zaměstnanci) a současně zajistit vysokou odbornou kvalitu, 
rozvoj, učení se (učící se úřad) a předávání zkušeností mezi našimi 
zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Mezigenerační solidarita by se 
měla patřičně projevit i v diverzitě, inkluzi a flexibilitě pro všechny 
věkové skupiny na našem krajském úřadě. Lidé jsou naším skutečným 
bohatstvím. 

DÍKY NAŠEMU PŘÍSTUPU K DIVERZITĚ SI UVĚDOMUJEME 
JEDINEČNOST KAŽDÉHO ČLOVĚKA
Uvědomujeme si, že uplynulé období silně dopadá na ženy, ženy – 
matky, ženy - dcery. Proto jsme ve spolupráci s odborovou organizací 
krajského úřadu připravili a uvedli v život řadu nových benefitů, které 
za zaměřují tímto směrem.
Cestou k modernímu a moudrému úřadu, veřejné správě a samosprávě 
je nastoupení cesty inspirující diverzity, flexibility a inkluze. Nejen 
ta teoretická, daná různými formami strategií a závazků schválených 
a definovaných ve vizích rozvoje našich úřadů. Role inspirace na 
úrovni krajských, městských, obecních úřadů ale i Místních akčních 
skupin a Národní sítě zdravých měst České republiky je pro oblasti 
diverzity, flexibility a inkluze klíčová, je to role, která je motorem změn 
a inovací! Má-li ale diverzita skutečně žít, je důležité podporovat 
i naše úřadová specifika, možnosti a regionální souvislosti. Inspirující 
diverzita, která se stane vědomou součástí našeho úřednického 
každodenního života.
Květen je proto měsícem diverzity v celé Evropě a i u nás v České 
republice a Středočeském kraji. Společně můžeme hledat cesty, jak 
stavět mosty napříč rozdělenou společností. Jak z respektu, podpory, 
šance k využití individuality a talentu udělat standard, žádanou 
a klíčovou hodnotu, nikoliv „nechtěné“ či opomíjené „dítě“.
Přidejte se k nám. K našemu Středočeskému kraji – krajskému úřadu. 
Květen je měsícem, kdy společně můžeme sdílet příklady našich úspěšných 
projektů, aktivit, kampaní, strategií a jejich řešení, lidské inspirativní 
příběhy – vše, čím v rámci diverzity, flexibility a inkluze žijeme v našich 
obcích a úřadech. Není malých kroků. Každá kapka je důležitá.
Jsme úředníci, jsme zastupitelé, jsme občané – ano, obyčejní úředníci, 
obyčejní zastupitelé a obyčejní lidé, kteří mohou inspirovat a stát se 
moderní a moudrou rodinou veřejné správy a samosprávy. Neváhejte se 
nám ozvat!
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Odbor kultury

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA LÁKÁ I NA 
POMNÍK DÁŠEŇKY
Spisovatel Karel Čapek je neodmyslitelně 
spjatý také se Středočeským krajem. Po jeho 
stopách se můžete vydat přímo v jeho letním 
sídle ve Staré Huti u Dobříše na Příbramsku. 
O dílo a muzeum tohoto českého velikána 
a jeho ženy, herečky Olgy Scheinpflugové, se tu 
stará krajská příspěvková organizace Památník 
Karla Čapka. 
Památník, resp. nádherná empírová vila se 
nachází v historickém areálu, kde byla již 
od 18. století zpracovávána železná ruda. 
Podle blízkého rybníka je areál nazýván Strž, 

anebo hovorově Čapkárna. Karel Čapek se tu 
nestaral jen o dům a zahradu. Na Strži vznikala 
i světově známá díla Válka s Mloky, Cesta na 
sever anebo Bílá nemoc. Zde také přijímal řadu 
osobností české kultury a politiky, zejména 
v kritickém předmnichovském létě 1938. Právě 
zde odmítl nabídku k emigraci do USA: Zůstal 
v milovaných středních Čechách.

ZVOU I NA 3D
Stálá expozice, jejíž modernizace byla 
dokončena loni o Vánocích, přibližuje Čapkovu 
osobnost, nicméně samostatnou expozici má 
v podkroví domu také novinář a spisovatel 
Ferdinand Peroutka. Kolem areálu vede naučná 
stezka, kterou vlastně trasoval sám Karel 
Čapek. Vede historicky i přírodně zajímavým 
územím. Vždyť celá oblast byla v minulosti 
hojně využívána zejména průmyslově, stále 
tu jsou pozůstatky hamrů, mlýnů, rybníky 
a dalších zajímavostí, ale můžete tu stopovat 
i počátky českého trampingu. V areálu zahrady 
Památníku Karla Čapka se nachází také 

pomníček věnovaný Čapkově Dášeňce. Dílo 
sochaře Michaela Stránského bylo slavnostně 
odhaleno v roce 2013. Na webových stránkách 
www.capek-strz.cz najdete odkaz na novou 
virtuální 3D prohlídku, ochutnávku, která láká 
k ještě mnohem působivější osobní návštěvě 
Strže.
Aktuálně je zde k vidění výstava „V nouzi 
poznáš přítele“ autora a zároveň ředitele 
Památníku Zdeňka Vacka. Prezentovány tu 
jsou nově objevené informace a dokumenty 
ze soukromých sbírek. Silné téma výstavy, 
vzájemná pomoc přátel v kritických 
okamžicích života umělců i české společnosti 
30. - 70. let minulého století, bohužel působí 
mrazivě aktuálně. Připomeňme dopis Karla 
Poláčka dceři Jiřině, které zachránil život 
odjezd z okupované Prahy do Anglie: „Nyní 
jsi jen refugee č. 5951. Ale to je jen odrazový 
můstek…“ Výstavu si můžete prohlédnout 
do 20. září 2022, dům se zahradou a bistrem 
jsou přístupné denně mimo pondělí od 9:00 
do 17:00.

MAPOVÁ APLIKACE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE 
STŘEDOČESKÉM KRAJI NABÍZÍ NOVOU VRSTVU 
Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském 
kraji je dlouhodobým projektem Krajského úřadu Středočeského kraje 
od pilotního spuštění v březnu 2017. Jejím cílem bylo a je usnadnění 
přístupu široké veřejnosti k jednotlivým nástrojům územního plánování. 
Dokumenty jsou sjednocovány do jednoho datového skladu umožňující 
dálkový přístup. Nyní aplikace nabízí v bezešvé mapě 806  územních 
plánů obcí a více než 1000 jednotlivých dokumentů a podkladů.  
Mapová aplikace nabízí mnohé funkcionality v podobě vyhledávání 
i ve vizualizaci tematických vrstev územně plánovacích nástrojů a to 
na úrovni kraje i obcí. 
Novinkou je vrstva Vybrané jevy Územně analytických podkladů 2020-
2021. Tato  zobrazuje tematické okruhy vybraných A-jevů dle vyhlášky 
500/2006 Sb.   

Tematickými okruhy jsou: 
l Územní plánování –> Zastavěné území; Plochy změn vymezené v ÚP
l Voda -> Vodovod – STAV; Kanalizační síť – STAV; Technologické 
objekty; Záplavové území a aktivní zóny
l Energetika a spoje -> Elektrické vedení – STAV; Elektrická stanice – 
STAV; Ochranná pásma; Plynovod – STAV
l Doprava -> Osy dálnic a silnic I., II. a III. třídy – STAV

Doufáme, že Vám aplikace i nadále umožní jednodušší, a především 
komplexní přístup k územně plánovacím nástrojům ve Středočeském 
kraji a ulehčí vám a vašim spoluobčanům  práci s nimi. Nás naopak těší 
vaše spolupráce například ve formě poskytování potřebných podkladů, 
dokumentů, která nám zrychluje celý proces. Dalším velkým poděkováním, 
je využívanost aplikace formou nástroje Sdílení v požadovaném rozsahu 
na stránkách vaší obce. Požadovaný odkaz pro sdílení aplikace případně 
naleznete a vygenerujete v pravém horním rohu aplikace.  
Mapovou aplikaci naleznete na stránkách Mapového portálu 
Středočeského kraje. V případě zájmu o školení Vašich pracovníků 
úřadu s mapovou aplikací, prosím pište na: rezac@kr-s.cz 

Mohlo by se hodit

Pro obce, které provozují, nebo by chtěly spustit Participativní rozpočet, 
nabízí nově Středočeský kraj zdarma technologickou platformu. 
„Participativní rozpočet (dále jen „PAROZ“) je proces, ve kterém občané 
mohou uvažovat, diskutovat, navrhovat a hlasovat o tom, na jaké veřejně 
prospěšné projekty bude vynaložena část veřejných financí z rozpočtu 
obce. Cílem je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu obce 

a ve spolupráci s obecním úřadem zvýšit kvalitu života v obci, oživit 
veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost...“

Jak začít? 
Pokud se obec rozhodne implementovat participativní rozpočet 
jako nástroj pro efektivnější rozhodování o části svých investic, 

Jak na participativní rozpočet
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je nejdůležitější zvážit 
a nastavit dvě základní 
oblasti:
1. Finanční rámec a časový 
harmonogram (celkem Kč 
vyčleněných, maximální 
hodnota podpory jednoho 
projektu, a termíny podávání 
návrhů, sběr podpory pro 
projekty, veřejná diskuze 
nad návrhy, hlasování 
a realizace). Je velmi důležité 

se rozhodnout, jak velká část finančních prostředků bude vyčleněna a zároveň 
určit také výchozí mantinely pro jednotlivé podávané návrhy projektů. 
2. Zásady participativního rozpočtování obce – dokument popisující 
a zpřesňující všechny etapy jednoho ročníku. Jde například o formální 
stanovení pravidel podávání projektu, veřejného projednávání, vyhodnocení 
a v neposlední řadě i pravidla pro realizaci. 
S obojím pomůžeme a nasdílíme know-how z jiných obcí. Technologická 
platforma je web, který pomůže s celým procesem počínaje sběrem návrhů, 
přes jejich prezentaci až po mechanismus hlasování. 

Hlasování
Klíčovou funkcionalitou celého procesu participativního rozpočtu je 
hlasování. Smyslem PAROZ je co nejširší zapojení občanů nejen do návrhů 
projektů, ale především do samotného rozhodování, na který z navržených 
projektů se vyčleněné finance použijí.
Přesné určení, kdo může v PAROZ hlasovat si specifikuje každá obec zvlášť a je 
to uvedeno v základních zásadách. Systém umožňuje 3 způsoby hlasování.
1) Bez ověření
Základní a nejjednodušší způsob hlasování. Ověřuje se pouze unikátnost 
e-mailu hlasujícího a ochrana proti robotům (tzv. captcha).
2) Ruční ověření vůči vlastnímu seznamu obyvatel
Hlasující zadává své jméno, příjmení, ulici a č.p a e-mail. E-mail je uvěřován 
pro unikátnost a poté administrátor PAROZ ručně ověřuje jednotlivé hlasující 
v administraci systému na základě vlastního výpisu z registru obyvatel. 
Vhodné pro obce, kde hlasující mohou být například jen obyvatelé s trvalým 
bydlištěm v obci.
3) Ověření vůči vlastnímu seznamu kódů nebo unikátních identifikátorů
Obec nebo město může mezi občany distribuovat vygenerovanou sadu 
unikátních kódů. Každý občan je následně ověřen zadáním svého kódu. 
Nevýhodou je potřebná distribuce kódů. Administrátor může ale importovat CSV 
souborem jakýkoli seznam unikátních dat, tedy například rodná čísla nebo čísla 
OP oprávněných občanů. Veškerá data jsou v databázi šifrována.
Středočeský kraj iniciuje podporu vzniku participativních rozpočtu 
v jednotlivých obcích.
Za tímto účelem vznikl Fond na podporu participativních rozpočtů obcí, ze kterého 
je možné čerpat finanční prostředky na spuštění prvního ročníku. Pro každou obec 
je připraven dar 50 000 Kč. Finance je možné použít buď na software a vytvoření 
webu nebo z něj pokrýt část projektů nebo o tuto částku alokaci navýšit.

Kdo už je zapojen a kde najdu více informací?
Do pilotního provozu jsou zapojeny například obce a města Hořovice, 
Zaječov, Beroun, Jinočany, Mnichovice, Roztoky, Slaný či Chýně. Systém je 
plně připraven pro zapojení dalších obcí, vytvoření 
vlastních stránek a přístupy trvají jen pár minut. Veškeré 
informace a kontakty naleznete na: 
https://mojeobec.kr-stredocesky.cz/

Tomáš Zmuda, místopředseda Výboru pro digitalizaci 
a chytrý kraj a člen zastupitelstva

e-mail: zk_zmuda@kr-s.cz

MOJE OBEC
Participativní rozpočet

l Školení pro úředníky zdarma
Středočeský kraj podepsal se Svazem měst a obcí memorandum 
o spolupráci při zajišťování vzdělávání úředníků a zaměstnanců 
územních samosprávných celků v rámci projektu Efektivní správa 
obcí. Vzdělávací programy jsou zdarma a vybrat si je můžete na 
TOMTO ODKAZU. 

l Co jsou mise EU?
Technologické centrum AV ČR pořádá 18. 5. 2022 od 9:30 do  
12:00 akci, jejímž cílem je usnadnit městům a regionům orientaci 
v problematice misí EU a představit možnosti, jak se do projektů 
zapojit. 
Jedná se o mise:
• Rakovina
• Adaptace na změnu klimatu
• Obnova našich oceánů a vod
• Dohoda o půdě pro Evropu
• Klimaticky neutrální a chytrá města
Program semináře naleznete ZDE, registrační formulář ZDE. 
Akci je možno sledovat fyzicky v Technologickém centru AV ČR 
v Praze nebo on-line.

l Přihlaste se do soutěže
Šestnáctý ročník mezinárodní soutěže – Evropské ceny za 
podporu podnikání 2022 (EEPA – European Enterprise Promotion 
Awards) pro Českou republiku. Evropská komise vyhlásila již 
šestnáctý ročník soutěže Evropské ceny za podporu podnikání, ve 
které oceňuje a odměňuje nejúspěšnější projekty veřejné správy 
zaměřené na podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě. 
Více informací o soutěži naleznete ZDE.

l Aplikovaný výzkum ve Středočeském kraji
Dne 19. 5. 2022 se bude konat první ročník konference 
Science4Business. Konference S4B je určená zástupcům 
výzkumných organizací, inovativních firem, spin-offům, start-
upům, investorům a všem zájemcům o inovační prostředí. 
Prezentující poodhalí zejména přínosy i problematické momenty, 
které jsou s procesem transferu znalostí a technologií mnohdy 
spojeny. Součástí konference je i možnost prohlídky unikátních 
laserových center ELI Beamlines a HiLASE. Podrobné informace 
ZDE. Akcí vás provede moderátor Aleš Vlk.  

DROBNÉ ZPRÁVY

https://projekteso.cz/
https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/2593/program_Mise%20pro%20mesta%20a%20regiony_kveten%202022.pdf
https://geform.tc.cz/Evropske_mise
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en
https://konference.s-ic.cz/
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Představujeme obce Středočeského kraje

V Hvožďanech se pustili do 
náročné záchrany památky
Spolek pro obnovu venkova Středočeského 
kraje se rozhodl vyhlásit anketu Koronavirová 
doba v životě středočeských obcí, jako náhradu 
za soutěž Vesnice roku v Programu obnovy 
venkova, zrušenou v posledních dvou letech 
v důsledku vládních opatření proti šíření 
nemoci SARS-CoV-2. S přehlídkou zajímavých 
projektů, které se uskutečnily během tohoto 
období v některých obcích našeho kraje, vás 
postupně seznamujeme v tomto seriálu. Dnes 
představíme, co se podařilo v uplynulých 
letech v obci Hvožďany, které leží na 
Příbramsku.
Hvožďany jsou nevelkou obcí ležící 
v jihozápadním cípu Středočeského kraje, 
který zde tvoří trojmezí s kraji Jihočeským 
a Plzeňským. Již její historický název 
napovídá, že jde o ves situovanou v lesnatém 
území na úpatí hvozdů jihozápadních 
Brd pod vrchem Třemšínem. Je to krajina 
malebná, dosud přírodně zachovalá 
a turisticky atraktivní. Dominantou obce 
prvně zmiňované v písemných pramenech 
roku 1352 je gotický kostel Navštívení Panny 
Marie a sv. Prokopa a bývalá středověká tvrz 
s mohutným špýcharem. Ale najdeme tu také 
moderní sportovní a školní areál s kotelnou 
tepelného čerpadla, skládající se ze základní 
a mateřské školy a tělocvičny, dále kulturní dům 
s hospodou, dům seniorů a další občanskou 
vybavenost. O bohatý kulturní a společenský 
život se stará několik aktivních spolků. Obec 
má dalších pět místních částí, v nichž lze 

objevit řadu zajímavostí, například romantický 
dřevěný lovecký zámeček ve Vacíkově nebo 
půvabnou náves v Pozdyni s opravenou kaplí.  

Špejchar ve Hvožďanech 
a jeho obnova
Nejvýznamnější a nejnáročnější stavební 
akcí, která se uskutečnila v naší obci během 
koronavirového období, byla rekonstrukce 
historického špejcharu, který je součástí 
většího komplexu původně středověké tvrze. 
V roce 2009 objekt špejcharu zakoupila obec 
Hvožďany od soukromých majitelů a od roku 
2016 zahájila postupnou systematickou 
obnovu této památky. V průběhu let 
2010–2014 byl zdokumentován skutečný stav 
objektu, zjištěn rozsah poškození a navrženo 
a realizováno statické zajištění budovy 
špejcharu.  V následujících letech 2017 a 2018 
byly kompletně opraveny všechny střechy. 
Na podzim roku 2019 byla zahájena asi 
nejrozsáhlejší etapa rekonstrukce objektu, a to 
v levé části špejcharu, kdy samotným stavebním 
pracím předcházelo kompletní vyklizení 
vnitřních prostor včetně klenutých sklepů, kde 
byly za několik desetiletí „uskladněny“ různé 
nepotřebné věci. V rámci prací došlo k opravě 
omítek včetně klenby v přízemí špejcharu. 
Vnější omítky byly opraveny v nádvorní části 
památky. Ve všech patrech špejcharu byly 
kompletně vyměněny podlahové krytiny za 
prkenné dubové podlahy, v přízemní části, 

kde vzniká obřadní síň, byla položena cihelná 
dlažba (tzv. „topinky“) a součástí prací bylo 
i zhotovení nových schodišť. Obřadní síň se 
pyšní chytrými světly ovládanými pomocí 
aplikace.  Nový vzhled hvožďanskému 
špejcharu, dala také dřevěná okna ve světle 
zeleném odstínu, která byla osazena do 
původních otvorů s žulovým ostěním. Dosud 
opravené interiéry špejcharu byly veřejnosti 
slavnostně zpřístupněny 5. září 2020. V roce 
2021 úspěšně proběhly další dvě etapy 
rekonstrukce – vybudování hygienického 
zázemí a obnova zbylé části objektu. Zároveň 
byl dokončen stavebně historický průzkum 
celého špejcharu. Již několik let sbíráme staré 
zemědělské stroje, nářadí, které bychom chtěli 
ve špejcharu vystavit. Dále zde bude muzeum 
hasičstva, které se sem přestěhuje z Rožmitálu 
pod Třemšínem, a také by zde mělo být muzeum 
seker.
Rekonstrukce hvožďanského špejcharu 
ještě není zcela hotova, ale za 11 let jsme 
se mílovými kroky přiblížili k cíli a věříme, 
že v několika nejbližších letech dokončíme 
kompletní obnovu této významné hvožďanské 
památky společně i s přilehlým prostranstvím 
a nedalekým Zíbovým mlýnem! 

Markéta Balková, 
starostka obce Hvožďany 

KORONAVIROVÁ DOBA V ŽIVOTĚ STŘEDOČESKÝCH OBCÍ

Informace okrajském úřadě, novinky 
a užitečné informace naleznete:

Chybí Vám v obsahu nějaké téma? Chcete se na něco zeptat? Máte připomínky? 
Pište na adresu obce@kr-s.cz.

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

