
KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky

Milé kolegyně, milí kolegové,
letos již popáté Vás v rámci 
tohoto zpravodaje co 
nejsrdečněji zdravím do 
všech středočeských obcí. 
Jako vždy toho mám na 
srdci tolik, že nevím, kde 

začít. Ale přece jen je asi vhodné, aby první byly 
informace o Ukrajině a řešení migrační vlny. 
Tentokrát mám určitě pozitivní zprávu. Začátkem 
června už bylo dle dat úřadů práce zaměstnáno 
přes 12 tisíc uprchlíků v našem kraji. Vzhledem 
k tomu, že potenciálně ekonomicky aktivních jich 
může být jen něco přes 30 tisíc a v tom jsou ještě 
započítány maminky s malými dětmi do šesti let, 
kterých je přes pět tisíc, je to naprosto fantastické 
číslo.
Ukazuje se, že běženci skutečně chtějí pracovat, 
nechtějí být závislí na dávkách a pomoci, 
že naopak nám chtějí pomoc oplatit tím, 
že pomohou růst našim firmám a tím nám 
všem. To se mohlo podařit jednak díky skvělé 
práci zaměstnanců úřadů práce, ale také 
díky iniciativám, jako je ta naše, kdy jsme 
spustili ve spolupráci se soukromými firmami 
a taky s úřady práce portál nasharobota.cz. 
Ten shromažďuje nabídky firem, které chtějí 
uprchlíkům pomoci i s ubytováním, a hlavně 

převádí tyto nabídky do ukrajinštiny, přičemž pro 
firmy i zájemce o práci je vše zdarma.
A podařit se to mohlo především díky skvělé 
práci našich asistenčních center, která pomohla 
tisícovkám lidí s registrací, hledáním přístřeší 
a další potřebnou administrativou. Bez zázemí by 
se Ukrajinci nemohli zapojit do pracovního procesu 
a začít žít alespoň trochu normální život, který jim 
vzala válka. Proto můj obrovský dík patří všem, kteří 
se na práci našich KACPU podíleli. Postupně jsme 
díky slábnoucí migrační vlně mohli zrušit centra 
v Mladé Boleslavi a Příbrami a ponechat si jen 
Kutnou Horu a společné centrum s hlavním městem 
v Praze. A využít tak kapacity hasičů, policistů, 
dobrovolníků a všech dalších zase jinde. Chci věřit, 
že nebudeme muset kvůli válce znovu činnost 
těchto center obnovovat, ale samozřejmě jsme na 
to v případě potřeby připraveni. Přesto doufám, že 
naopak budeme moci v létě trochu vydechnout 
a třeba se podaří agresora vytlačit nebo zastavit 
a ti Ukrajinci, kteří budou chtít, se budou moci začít 
vracet.
Nás samozřejmě nadále čeká spousta práce. A aby 
toho nebylo málo, tak léto bude velkou přípravou 
na komunální volby, které nás čekají na konci září. 
Nejen proto bych Vás chtěla znovu upozornit na náš 
skvělý FOND OBNOVY VENKOVA, z kterého mohou 
čerpat obce do 2000 obyvatel na své projekty. Ať už 

jde o chodníky, střechy, potřebnou techniku. Zkrátka 
cokoliv, co potřebujete ke zvelebení své obce. Určitě 
ho využijte. Žádost je jednoduchá a peněz je ve 
fondu opravdu hodně.
Určitě Vám to já nebo některý z mých kolegů 
radních připomene i na našem setkání v Lysé nad 
Labem 16. června, kdy se na Vás a na diskuzi 
s Vámi opravdu velmi těšíme. My Vás tam určitě 
zahrneme novinkami, co všechno chystáme na 
kraji, takže tentokrát to tu nebudu vypisovat. 
Součástí setkání bude samozřejmě i „veletrh 
služeb“, kdy budete moci svými otázkami 
zahrnout jednotlivé odbory nebo středočeské 
organizace. A jako bonus budete mít volný vstup 
na výstavy, které právě v Lysé budou probíhat. 
A to zejména Komunál – výstavu komunální 
techniky a městského a obecního mobiliáře. 
Upřímně… už se nemůžu dočkat.
Stejně tak jako akcí, které se chystají v rámci 
Středočeského kulturního léta, jež odstartovalo už 
v sobotu 4. června a potrvá až do konce září. Když 
si vyšetříte aspoň trochu času, určitě se vyplatí 
mrknout do programu, který najdete v tomto 
Zpravodaji, a odměnit se za práci, kterou pro svou 
obec děláte. Já Vám za ni moc děkuji a těším se, že 
společně dál budeme pracovat na tom, aby byl náš 
kraj ještě lepší, než už je.
 Vaše Petra Pecková
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Po devíti měsících je zde opět setkání se starosty 
Druhé setkání starostů měst a obcí s vedením Středočeského kraje se 
uskuteční 16. 6. 2022 na výstavišti v Lysé nad Labem. Kromě členů 
Rady Středočeského kraje v čele s hejtmankou Petrou Peckovou se 
setkání zúčastní zástupci několika krajských příspěvkových organizací i 
jednotlivých odborů.
V odpoledním bloku budete moci využít široké nabídky služeb, dotačních 
titulů a osobních konzultací se zástupci jednotlivých odborů kraje a 
krajských příspěvkových organizací na tzv. Veletrhu služeb. Zde například 
Regionální dotační kancelář nabídne starostům bezplatné konzultační 
služby v souvislosti s přípravou a uplatněním žádostí o dotace ve 
výzvách operačních programů. 
Zástupci Krajské správy a údržby silnic a Integrované dopravy Středočeského 
kraje poskytnou konzultace a odpovědi na otázky týkající se dopravy či 
silniční sítě v kraji. Kolegové z jednotlivých odborů kraje mají připravený 
široký okruh témat, se kterými mohou starosty seznámit, odpovědět na jejich 
otázky, či pomoci jim s řešením jejich problémů týkajících se dané oblasti.
Setkání se koná v době, kdy se na výstavišti odehrává i veletrh 
komunální techniky a městského mobiliáře KOMUNÁL. Výstava je určena 

především starostům a pracovníkům měst a obcí. Výrobci městského 
mobiliáře a komunální techniky představí například sekačky a další 
techniku na údržbu zeleně či úklid ulic, ale i vybavení jako lavičky, 
osvětlení, zastávky, koše, dopravní značení, navigační systémy, dětská 
hřiště, poradenství v oblasti energetiky či nakládání s odpady. 
Setkání starostů měst a obcí Středočeského kraje začíná v 9 hodin. 

VÝSTAVIŠTÌ
LYSÁ NAD LABEM

16. - 19. 6. 2022

KOMUNÁL
VELETRH KOMUNÁLNÍ TECHNIKY, 

MÌSTSKÉHO MOBILIÁØE A VYUŽITÍ ODPADÙ

V Ý S T A V I Š T Ì 
L Y S Á N A D L A B E M

LÁZEÒSKÝ
VELETRH 

výstava léèebných lázní,
wellness pobytù a relaxace

SENIOR

RÙŽOVÁ
ZAHRADA

mezinárodní výstava rùží
a letních kvìtin

výstava pro lidi,
kteøí nezùstávají sedìt doma

16. - 19. 6. 2022

WEBINÁŘE
Jako vždy Vás zveme na webináře, které 
pořádá Středočeský kraj 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 – 

https://vimeo.com/user117471422/
videos
23. 6. 2022 – Odpady a jak s nimi dál
Máte-li téma, které Vám leží na srdci, 
neváhejte a napište nám na  
obce@kr-s.cz.

https://www.vll.cz/komunal
https://vimeo.com/user117471422/videos
https://vimeo.com/user117471422/videos
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Hejtmanka a radní navštívili Rakovník a Čáslav 
Radní Středočeského kraje v čele 
s hejtmankou Petrou Peckovou v úterý  
3. května navštívili Rakovník a okolí. Při 
výjezdu si prohlédli nejen obří kamenolom 
a obalovnu firmy Froněk v Lubném, zázemí 
vývojářské a výrobní společnosti Valeo, ale 
zavítali i mezi studenty Střední průmyslové 
školy Emila Kolbena. Den zakončili ve zdejším 
Tylově divadle na setkání s občany a starosty.
Tentokrát si možnost popovídat si s vedením kraje 
nenechalo ujít několik desítek lidí. Delegace si 
vyslechla celou řadu podnětů, ale i problémů, 
které místní pálí, a snažila se hledat možnosti, 
jak situaci řešit. Dotazy padaly například na téma 
nedostatku míst ve školách a školkách, financování 
rozličných projektů, dopravní obslužnost, ale 
i na možný vznik národního parku Křivoklátsko. 
Hovořilo se i o stavu silnic, obchvatu města anebo 
rekonstrukci rakovnického náměstí. K poslednímu 
jmenovanému bodu se nejobšírněji vyjádřil 
starosta Rakovníku Luděk Štíbr, který zároveň 
krajské radní celý den doprovázel.

Mají vlastní dílnu
Dalším cílem v květnovém rozpisu výjezdů byla 
Čáslav.  Na programu byly, kromě diskuse se 
zástupci města, i návštěvy školy, nemocnice, 
vojenského letiště a diskuse s občany v Dusíkově 
divadle. 

V dopoledním programu delegace zamířila 
do dílen Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště dopravního. Škola si 
přichystala exkurzi v rozsáhlých autodílnách, 
kde svůj um pilují mladí mechanici a další 
řemeslníci. Že jsou studenti šikovní, dokazuje 
fakt, že škola nabízí běžné servisní služby všem 
motoristům. Na automobilech sice pracují 
mladí servismani, ale jsou bedlivě hlídáni 
zkušenými pány mistry. 

Zacíleno na letiště
Další kroky vedení kraje mířily do Městské 
nemocnice. Management přítomné provedl 
například znovu otevřenou internou, 
rekonstruovanou rehabilitací, porodnicí, 
oddělením biochemie i kotelnou s novou 
úpravnou vody, kterou zafinancoval kraj. Jen pro 
zajímavost, v roce 2021 se ve zdejší porodnici 
narodilo 525 dětí. 

Třetí a poslední zastávkou byla 21. základna 
taktického letectva Čáslav „Zvolenská“, které má 
v rámci Vzdušných sil Armády České republiky 
za úkol zabezpečit ochranu vzdušného prostoru 
naší země a působení ve prospěch integrovaného 
systému protivzdušné obrany NATO.  Právě ve 
zdejších hangárech najdete nadzvukové stíhačky 
JAS-39C Gripen, lehké bitevníky L-159A ALCA, 

cvičné Albatrosy L-39ZA či L-159T1, na venkovní 
stojánce se pak prezentoval vládní Airbus A-319 
CJ. Hosty provedl velitel základny, brigádní 
generál Jaroslav Míka.

Příště v Kutné Hoře
Pozdní odpoledne je v programu tradičně 
věnováno starostům a občanům. A Čáslav nebyla 
výjimkou. Bylo vidět, že občané se zajímají 
o dění ve svém městě a okolí, protože Dusíkovo 
divadlo téměř zaplnili. Diskuze byla přínosná, 
konstruktivní, mnohdy vedená do hloubky. 
Nejvíce otázek se týkalo školství, sociálních 
služeb a zdravotnictví, další dotazy padaly i na 
dopravní obslužnost. 

Další výjezd je naplánovaný do Kutné Hory. 
Těšíme se na Vás 28. 6. 2022.

VÝJEZDY DO ORP
 v roce 2022
O výjezdech do ORP jsme Vás již několikrát 
informovali, a proto jen stručná připomínka. 
• 28. 6. Kutná Hora
• 30. 8. Beroun (náhradní termín za zrušený 
výjezd z ledna 2022)  
• Již brzy Vás budeme informovat o dalším plánu 
výjezdů na příštích 12 měsíců
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Středočeský kraj podporuje propojení 
vodohospodářských soustav tak, aby občané 
měli dostatek pitné vody. V souladu s tímto 
názorem krajské zastupitelstvo odsouhlasilo 
návrh na vydání 7. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje. Navrhované 
řady v rámci záměru Rozšíření vodárenské 
soustavy v koridoru dálnice D3 kraje propojují 
dva skupinové vodovody, a to Posázavský 
skupinový vodovod a Skupinový vodovod 
Javorník–Benešov s možným napojením na 
jihočeskou vodárenskou soustavu. Návrh 
zastupitelstvu předložila krajská rada. 
„Vody začíná být nedostatek, vrty musí být 
čím dál hlubší a studny vysychají. Navrhovaný 
vodárenský systém umožní obcím zkvalitnění 
zásobení vodou v lokalitách s trvalými 
problémy s pitnou vodou a v dostatečné 
jakosti a v dostatečném množství. Navrhovaný 
systém umožní výhledově zásobení vodou 
až 20 000 obyvatel,“ potvrzuje Jiří Snížek, 

náměstek hejtmanky pro oblast regionálního 
rozvoje a územního plánování.

Kopíruje trasu dálnice
K tomu přispěje i aktualizace zásad 
územního rozvoje, která počítá právě 
s vybudováním připojení na Posázavský 
skupinový vodovod v Týnci n. Sázavou a na 
skupinový vodovod Benešov–Sedlčany 
v Benešově. „Výstavba vodovodu přesahuje 
finanční možnosti kraje. Náklady jsou 
v tuto chvíli odhadovány na 1 miliardu 
korun. Nicméně paní kolegyně, radní Jana 
Skopalíková, aktivně pracuje na tom, aby 
vodovod vznikl, a o případné dotaci jedná se 
státem,“ konstatuje náměstek Jiří Snížek. 
Časový harmonogram ještě není znám. 
Nový vodovod bude přibližně kopírovat 
budoucí dálnici D3. Novinkami tedy budou 
přiváděcí řady mezi Krhanicemi, Netvořicemi 
a Lažany anebo mezi Václavicemi 

a Benešovem. 
„Počítáme 
s tím, že 
musíme při 
budoucí stavbě 
minimalizovat 

zásahy do ochranných pásem přírodní 
památky Minartice, přírodního 
parku Jistebnická vrchovina a do 
poddolovaných území Přibyšice–Chlum 
a Divišovice a respektovat záplavová 
území Konopišťského a Janovického potoka 
a Mastníků. Zároveň nesmíme narušit 
podmínky obytného území Chlístova, 
Žabovřesk a Benešova,“ uzavírá náměstek Jiří 
Snížek s tím, že nové vodovody by měly vyjít 
na zhruba jednu miliardu korun.

Kraj podpořil rozšíření sítě vodovodních řadů

Krajské zastupitelstvo schválilo memorandum o vzájemné spolupráci 
na projektu nákupu vodíkových autobusů mezi Středočeským krajem, 
Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), společností ČEZ 
a dopravní firmou MARTIN UHER bus. V případě realizace se Středočeský 
kraj stane jedním z prvních samosprávných celků v České republice, který 
nasadí veřejnou vodíkovou dopravu s využitím obnovitelných zdrojů. Cílem 
uzavření memoranda je nastartování a co nejrychlejší zavedení provozu 
vodíkových autobusů v rámci dopravní obslužnosti v oblasti Mníšku pod Brdy 
a s optimálními náklady. Memorandum podepíše hejtmanka Petra Pecková.

Dotčení partneři spustí projekt, kdy bude zakoupeno deset 
dvanáctimetrových autobusů na vodíkový pohon. Předpokládaná 
hodnota projektu činí 242,2 milionu korun a bude většinově 
hrazena z dotací ITI Pražské metropolitní oblasti a od státu (za 
předpokladu získání dotace z ITI/IROP). „Autobusy chceme nasadit 
do oblasti Mníšku pod Brdy, kde je možné je otestovat v kopcovitém 
terénu a meziměstském terénu. Při výběru lokality jsme hleděli 
i na to, že obec podporuje bezemisní dopravu a výstavbu plničky 
s elektrolyzérem,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné 

Vodíkové autobusy by v kraji mohly vyjet již v roce 2024

Středočeská záchranka chce vylepšit své vybavení pro případ mimořádných událostí a krizových situací
Středočeská záchranka plánuje vylepšit své vybavení pro případ 
mimořádných událostí a krizových situací. Chce k tomu využít dotace 
ministerstva zdravotnictví. Kraj, tedy zřizovatel záchranky, schválil 
investiční záměry v hodnotě 7 150 000 Kč, které budou zcela hrazeny 
v rámci programu reprodukce majetku Ministerstva zdravotnictví ČR, 
a to v případě schválení poskytnutí dotace správcem programu.
„Neustále pracujeme na tom, aby středočeská záchranka měla co 
nejmodernější techniku a vybavení. Každoročně podporujeme nákup 
nových sanitek, investujeme do lepších přístrojů nebo vybavení 

výjezdových základen. Samozřejmě, že každá taková investice je velmi 
nákladná, a tak jsem rád, že v tomto případě můžeme využít dotačního 
programu z ministerstva. Děkuji záchranné službě za to, že investiční 
záměry připravila, protože dobré vybavení je v případě mimořádných 
událostí a krizových situací klíčové. Koneckonců, události poslední doby 
to jasně ukazují, a jak se říká – kdo je připraven, není překvapen,“ uvedl 
náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.
Záchranka plánuje pořídit dvě nová vozidla, jedno velitelské a jedno 
pro přepravu osob a materiálu. Tato transportní technika nahradí 
dosluhující či z dnešního pohledu již nevyhovující techniku a zajistí 
zvýšení kvality poskytování přednemocniční neodkladné péče při 
řešení mimořádných událostí a krizových situací. 
Dalším investičním záměrem je pořízení deseti mobilních nezávislých 
zdrojů elektrické energie k zajištění vyšší energetické bezpečnosti 
výjezdových základen v případě mimořádné situace způsobující 
výpadek elektrické energie. Posledním předkládaným investičním 
záměrem bude pořízení člunu vodní záchranné služby, který by 
byl určen pro mimořádné a specifické zásahy a situace na vltavské 
kaskádě. Plavidlo bude využíváno při reálných výjezdech k událostem 
na vodě, které jsou svým charakterem specifické, ale také při 
taktických cvičeních se složkami IZS a při výcvikových akcích ZZS 
SČK.

Aktuality
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Krajské zastupitelstvo projednalo Strategii 
romské integrace Středočeského kraje na 
léta 2022–2026. Dokument navazuje na 
původní strategii z roku 2017. Účelem je 
vytvořit strategický rámec pro opatření, 
která povedou ke zlepšení situace romské 
menšiny na území Středočeského kraje 
a zvrátí tak negativní trendy ve vývoji 
sociálního vyloučení Romů. 
„Vzhledem k tomu, že Romové tvoří nemalou část 
obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách, 
je nutné dosáhnout změn nejen v sociálně 
ekonomické situaci sociálně vyloučených Romů, 

ale i při odstraňování nepřijatelných rozdílů mezi 
Romy a většinovou částí společnosti. Dosavadní 
praxe ukazují, že v integraci Romů je nezbytné 
klást důraz na překonávání právě sociálně 
ekonomického vyloučení,“ vysvětluje radní pro 
oblast sociálních věcí Martin Hrabánek.

Čerpali jsme z vlastních strategií
Opatření jsou definována ve stěžejních 
oblastech vzdělávání, zaměstnanost, bydlení 
a zdraví. Cílem strategie je tak systematická, 
kontinuální a přiměřená podpora pozitivního 
rozvoje romské menšiny, a to jednotlivců 

i rodin žijících v sociálně vyloučených 
lokalitách. Strategie integrace romské menšiny 
ve Středočeském kraji je rozdělena do čtyř 
základních částí. „První část je věnována 
oblasti zaměstnanosti, která ovlivňuje stabilizaci 
životní situace Romů. Na oblast zaměstnanosti 
poté navazuje vzdělávání, které je zásadní pro 
úspěšnost na trhu práce a sociální vzestup 
romské menšiny. Následuje oblast bydlení a s ní 
úzce související oblast zdraví, poslední oblastí 
jsou sociální služby,“ dodává radní Hrabánek.

Dokument byl připomínkován
Materiál byl zpracován Odborem sociálních věcí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, přičemž 
při jeho zpracování bylo současně čerpáno 
i z vládních strategií, především ze Strategie 
romské integrace do roku 2020, Strategie 
sociálního začleňování 2014–2020, Strategie 
boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020, 
ale především strategie navazuje na krajskou 
strategii pro období 2017–2021 a Výroční 
zprávy o stavu romských menšin v kraji.
Dokument byl taktéž připomínkován obcemi 
s rozšířenou působností, poskytovateli 
sociálních služeb působících v sociálně 
vyloučených lokalitách, Radou vlády pro 
záležitosti romské menšiny, Agenturou pro 
sociální začleňování, Krajským ředitelstvím 
Policie Středočeského kraje, Krajskou pobočkou 
Úřadu práce v Příbrami. V neposlední řadě 
byly použity i poznatky pracovníků odboru 
sociálních věcí a odboru školství Krajského 
úřadu Středočeského kraje.

Strategie romské integrace Středočeského kraje do roku 2026 projednána

dopravy, a pokračuje: „Cestující by se měli vodíkových autobusů dočkat 
v průběhu roku 2024.“

Pomůže elektrárna Vrané
Svou roli pro nasazení vodíkových autobusů sehrála i emisně nulová 
výroba elektřiny ve vodní elektrárně ve Vraném nad Vltavou. „Jedním 
z důvodů, proč na celém projektu spolupracujeme se společností ČEZ, je 
skutečnost, že je schopna nabídnout trvalou a stabilní výrobu zeleného 
vodíku z elektřiny produkované ve vodní elektrárně Vrané nad Vltavou,“ 
potvrzuje Petr Borecký.
Vodíkový pohon je však oproti dieselům stále výrazně dražší, resp. vyšší je 
pořizovací cena autobusů. Autobus s konvenčním vznětovým agregátem 
vyjde na zhruba pět milionů korun. Model s vodíkovým pohonem vyjde 
na čtyřnásobek (zde je nutné počítat s tím, že byť náklady na pořízení 
vodíkového autobusu snižuje dotace, tak i dotace jsou veřejné peníze). 
Nevýhodou je i výstavba plniček a nedostatek dodavatelů vodíku. Na 
druhé straně jsou výhodami rychlé doplňování paliva, vysoký dojezd, nízká 
hlučnost a vysoká životnost palivových článků.

Chceme i vývoj
Středočeský kraj tímto reaguje na změny klimatu a podporuje Zelenou 
dohodu pro Evropu, neboli Green Deal, mající za úkol transformovat 
ekonomiky v Evropské unii tak, aby bylo zajištěno účinnější využívání 
zdrojů. „Současně usilujeme o to, aby když už k této transformaci 

ekonomiky dochází, na ní vývojově participovali i čeští výrobci, a Česko 
tak nebylo pouze kupujícím těchto technologií, ale též jejich vývojářem,“ 
dodává Borecký.
V současné době zabezpečuje základní dopravní obslužnost kraje  
28 dopravců, z toho 20 dopravců má přes třicet provozoven na území 
Středočeského kraje. Celkový počet vozů, které by měly spadat pod 
účinnost zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, je celkem 307,  
tj. 23,4 % z celkového počtu 1314 vypravovaných vozů.
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Středočeský kraj bude spolupracovat s hlavním městem Prahou a jeho 
Institutem plánování a rozvoje (IPR) při účasti v mezinárodním 
konsorciu, které usiluje o unijní grantový projekt Rurality in 
metropolitan governance (RMG, Venkov v metropolitní správě) 
v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg Europe. Aktuální 
výzva programu je zaměřená na meziregionální spolupráci. Hlavním 
tématem konsorcia, do kterého byl kraj Prahou přizván, je udržitelný 
potravinový systém metropolitních regionů. Spolupráci schválila 
krajská rada, zelenou projektu musí dát ještě zastupitelstvo. 
Kraj byl do konsorcia přizván Institutem plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy (IPR). „Jsem nesmírně rád, že se na projektu můžeme podílet 
právě s pražským IPR a být součástí konsorcia. V rámci Interreg Europe 
Evropská unie usiluje o snížení rozdílů v úrovni rozvoje, růstu a kvality 

života v evropských regionech a mezi nimi. Záměr koresponduje 
s aktivitami Středočeského kraje nejen jako veřejnoprávní korporace, ale 
též jako partnera na evropské úrovni,“ vysvětluje Jiří Snížek, náměstek 
hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje 
a územního plánování, a pokračuje: „Prospěch mohou z programu mít 
nejen regionální a místní veřejné orgány, ale i organizace na podporu 
podnikání, tedy rozvojové agentury, inovační agentury, obchodní komory, 
agentury životního prostředí, energetické agentury, nevládní organizace 
a další. Ti všichni pak mohou zlepšit život našim spoluobčanům,“ 
konstatuje.  
Konkrétně projekt RMG je zaměřen na efektivní spolupráci velkých 
měst a jejich zázemí v oblasti udržitelného potravinového průmyslu, 
soběstačnosti, zásobování potravinami, spotřeby a ochrany životního 
prostředí. Předmětem projektu by pak měla být výměna dobré 
praxe mezi metropolitními regiony a aplikace nástrojů pro zvýšení 
udržitelnosti lokálního potravinového průmyslu. Na této aplikaci se 
zároveň musí podílet orgány města Prahy a okolního regionu, tedy 
Středočeského kraje. „Zaměření programu i navrhovaného projektu 
dobře navazuje na započatou spolupráci Středočeského kraje a Prahy, 
která se v posledním období posunula dál. Uzavřeli jsme s Prahou 
memorandum, spolupracujeme i v dalších projektech, například na 
Klimatickém plánu a Cirkulární Praha 2030,“ říká náměstek Jiří Snížek. 
Vzhledem k časové náročnosti přípravy takové žádosti a dalších 
administrativních kroků se jako nejefektivnější možnost zapojení 
v rámci aktuální výzvy jeví účast v roli associated policy authority, 
tj. spolupracující politické autority. K účasti v projektu byl 
Středočeský kraj vyzván IPR. Finanční účast Středočeského kraje 
není vyžadována. Stejně tak se nepočítá s realizací veřejných 
zakázek.
Program nadnárodní spolupráce Interreg Europe má rozpočet ve výši 
379 milionů EUR, tedy zhruba 9,3 miliardy korun. Cílem programu je 
zlepšit realizaci politik regionálního rozvoje prostřednictvím výměny, 
sdílení a přenosu zkušeností a dobrých praxí mezi partnery. 

Středočeský kraj podporuje rozvoj udržitelného potravinového systému  

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) seznámilo náš 
kraj s vybudováním řady veřejných přístavišť 
pro velké i malé osobní lodě na Labsko-vltavské 
vodní cestě. Plánuje je vybudovat v rozmezí 
let 2023–2026. Středočeský kraj si je vědom 
značného turistického potenciálu, a to nejen 
v oblasti vodní turistiky, proto plánované a již 
i realizované kroky ředitelství jednoznačně vítá.
Cesta nabízí velký potenciál pro rozvoj 
rekreační plavby, a to ve formě velkých 
osobních lodí i malých plavidel. „Kroky, které 
vedou ke zvýšení atraktivity Středočeského kraje, 
jednoznačně vítáme. Vodní turistika a rekreační 
plavby obecně navíc patří dlouhodobě mezi 
velmi atraktivní oblast. Ve Středočeském kraji 
však v současné době chybí velká síť patřičné 
veřejné infrastruktury, kde by lidé mohli lodě 
bezpečně a legálně uvázat a získat tím spojení 
s infrastrukturou na břehové části. Jsme proto 
rádi, že Ředitelství vodních cest ČR s rozšířením 
takové infrastruktury počítá,“ hodnotí radní pro 
oblast kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu Václav Švenda.

Pro malá plavidla i Kolín
ŘVC je investorem a provozovatelem 
veřejných přístavišť a vývazišť a již 
v letošním roce se podařilo zahájit první 
investiční akci v Mělníku, kde má vzniknout 
první veřejné vývaziště pro malá plavidla. 
Projekty v dalších lokalitách jsou již ve fázi 
pokročilé přípravy a u vybraných z nich se 
v letošním roce též předpokládá zahájení 
realizace. „V roce 2023 by mělo dojít ve 
Středočeském kraji k otevření prvních z nich. 

Konkrétně by se pro malá plavidla mělo 
jednat o přístaviště Brandýs nad Labem, 
Čelákovice, Nymburk, Poděbrady či například 
Kolín. Do roku 2025 se předběžně počítá 
také s výstavbou přístaviště v Neratovicích,“ 
dodává Václav Švenda.
Současně se plánuje vybudovat servisní 
centra a provozovat servisní lodě, které 
nabídnou doplňkové služby v podobě načerpání 
pohonných hmot, vody a odčerpání odpadních 
vod.

Rozvoj veřejné infrastruktury pro rekreační plavbu na Labsko-vltavské vodní cestě podpoří cestovní ruch v kraji
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Další ročník celostátní soutěžní přehlídky Středoškolské odborné 
činnosti (SOČ) klepe na dveře. Cílem 44. ročníku soutěže je vést 
talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení 
odborných problémů v 18 vyhlášených vědních oborech. Pořadatelem 
přehlídky bude Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. 
Prestižní přehlídka se bude konat od 8. do 12. června 2022 a zúčastní 
se jí 400 žáků a studentů. „Vážím si toho, že pořadatelstvím této 
unikátní přehlídky bylo pověřeno kutnohorské gymnázium. Středoškolská 
odborná činnost je pro mladé aktivní lidi příležitostí, jak důkladně 
poznat obor, kterému se v životě chtějí věnovat, je to příležitost 
vyzkoušet si vědeckou práci, veřejnou prezentaci před odbornými 
komisemi a získat motivaci pro další studium. Věřím, že celostátní 
přehlídka bude mít opět vysokou úroveň, a přeji kutnohorskému 
gymnáziu, aby organizace akce proběhla bez problémů,“ uvedl krajský 
radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Z kraje na celostátní úroveň
Středoškolská odborná činnost má již letitou tradici. Vyvrcholením 
jsou přehlídky, na nichž jednotlivci i kolektivy prezentují a obhajují 
výsledky své práce ve vybraném oboru – od matematiky a statistiky, 
fyziky, chemie přes zdravotnictví, geografii až po filozofii, teorii 
kultury, průmyslový design nebo lesní hospodářství. Výsledkem SOČ je 
samostatně vypracovaná práce na zvolené téma nebo praktická ukázka 
didaktické pomůcky či výrobku, která je předkládána k odbornému 
posouzení a následně obhajována před odbornou, plně kvalifikovanou 

porotou. Vyhlašovatelem soutěžní přehlídky je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Hlavním garantem je Národní pedagogický 
institut ČR. Celoročně soutěž metodicky řídí Ústřední komise SOČ. 
Soutěž je organizována na úrovni školního, okresního a krajského kola. 
Vítězové krajských kol postupují do celostátní přehlídky SOČ.
Nejúspěšnější řešitelé SOČ jsou odbornými porotami navrhováni 
k ocenění řadou cen, které udělují Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, 
Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Česká nukleární společnost, 
Česká spořitelna, představitelé vysokých škol a další instituce, 
a účastní se obdobných mezinárodních soutěží v zahraničí.

67,9 kilogramu – v průměru tolik papíru, 
skla, plastů, kovů a nápojových kartonů 
vytřídil každý obyvatel Středočeského kraje 
v roce 2021. Meziročně si tak Středočeši 
připsali zlepšení skoro o 1 kilogram. Jak 
na tom byly ale jednotlivé obce kraje, resp. 
jejich třídiči? To zjišťovala tradiční soutěž 
My třídíme nejlépe.  

Do soutěže bylo automaticky zařazeno všech 
1138 středočeských obcí zapojených do 
systému EKO-KOM. Podle soutěžních pravidel 
byly rozděleny do čtyř velikostních skupin 
podle počtu obyvatel. Samotné hodnocení 
je prováděno na základě dat z čtvrtletních 
výkazů, které obce systému EKO-KOM 
pravidelně poskytují. Hlavním kritériem 
v soutěži je množství vytříděného plastu, 
papíru, skla a kovů v kilogramech připadající 
na jednoho obyvatele. Plusové body pak 
soutěžící získávají za sběr nápojového 
kartonu, za sběr papíru ostatními způsoby 
sběru a každá obec, která sníží svoji produkci 
směsného komunálního odpadu pod 200 kg na 
obyvatele a rok, získává 20 bonusových bodů.

Radní blahopřeje
Letošní, v pořadí již 17. ročník soutěže přinesl 
zejména díky změnám v kategoriích nejedno 
překvapení – nechyběla obhajoba titulu 
a na zlatých příčkách se objevili i nováčci. 
Zástupci Středočeského kraje a autorizované 
společnosti EKO-KOM je ocenili v pátek  

29. 4. 2022 v prostorách restaurace 
Ginger&Fred v Tančícím domě. „Cíl soutěže 
je jednoduchý – motivovat k třídění odpadu. 
Čím více papíru, skla, plastů a dalších znovu 
využitelných složek komunálního odpadu 
najde nové uplatnění, tím lépe. Děkuji všem 
Středočechům za to, že třídí, a vítězným obcím 
blahopřeji,“ uvedla radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

V kategorii nejmenších obcí, do 300 obyvatel, 
obhájila své prvenství z předchozího ročníku 
obec Třebsko z okresu Příbram. Tímto byla 
nominovaná do celorepublikové soutěže 
O Křišťálovou popelnici, vyhlašované 
každoročně v červnu na odpadové konferenci 
Odpady a obce v Hradci Králové. Stříbro 
získala, loni bronzová, obec Samopše a na 
třetím místě skončil Pavlov.

Dostaly šeky
Kategorie do 1000 přinesla oproti minulým 
ročníkům překvapení. Na první místo 
se tentokrát „protřídila“ obec Rynholec 
a z pomyslného trůnu sesadila obec Sýkořici. 
Stálice mezi oceňovanými se tak letos 
musela spokojit „jen“ se stříbrnou pozicí. Na 
třetím místě se umístila obec Teplýšovice. 
V kategorii do 3000 obyvatel vyhrála, loni 
druhá, obec Sulice. Oproti loňskému ročníku 
si tak polepšila o jednu příčku. Dalšími 
v pořadí jsou pak obce Tuklaty a Lety. 
V kategorii největších obcí, nad  

3000 obyvatel, se nejvíce projevila změna 
ve velikostních kategoriích obcí. Ze zlata se 
tak poprvé raduje obec Kamenice, na druhé 
příčce se umístilo město Sadská a bronzové 
ocenění získaly Mnichovice.

Oceněné obce obdržely plaketu vyrobenou 
z recyklovaného skla a dle umístění šek na  
60 000, 40 000 a 20 000 Kč. Finanční 
odměnou do soutěže přispěl již tradičně 
Středočeský kraj.

Bude se konat další ročník celostátní soutěžní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 

Soutěž v třídění odpadu vyhrály Třebsko, Rynholec, Sulice a Kamenice

Výsledky soutěže
My třídíme nejlépe 2021
Obce do 299 obyvatel
1. Třebsko
2. Samopše
3. Pavlov
 
Obce od 300 do 999 obyvatel
1. Rynholec
2. Sýkořice
3. Teplýšovice
 
Obce od 1000 do 2999 obyvatel
1. Sulice
2. Tuklaty
3. Lety
 
Obce nad 3000 obyvatel
1. Kamenice
2. Sadská
3. Mnichovice
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Projektový záměr na vybudování Geoparku 
Brd a Podbrdska je schválen. Park by měl 
vyrůst v areálu národní kulturní památky 
dolu Vojtěch. Projekt vznikne v Hornickém 
muzeu Příbram a přiblíží geologickou 
bohatost a rozmanitost zdejšího regionu. 
Návštěvníkům by se mohl otevřít již na konci 
tohoto roku. 
Cílem Geoparku je seznámit veřejnost se 
základními typy hornin Příbramska a jeho 
geologickou rozmanitostí. „Dojde tak 
k rozšíření expozice Hornického muzea Příbram 
o prezentační výstup, který doposud v nabídce 
muzea schází. Díky Geoparku bude uchováno 
a vystaveno mnoho unikátních dokladů 
přírodního bohatství dané lokality,“ vysvětluje 
radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch Václav Švenda.

Geopark vhodně doplní stávající nabídku 
stálých muzejních expozic přibližujících 
tuto z geologického i historického hlediska 
výjimečnou lokalitu. Geopark nabídne sdílnou 
a interaktivní formou nejdůležitější etapy 
geologického vývoje regionu s cílem vytvořit 
povědomí u široké veřejnosti, zejména 
u nejmladších návštěvníků, o základních 
momentech geologického vývoje Brd 
a Podbrdska. „Díky Geoparku bude uchováno 
a vystaveno mnoho unikátních dokladů 
přírodního bohatství dané lokality. Aktuálně se 
také počítá se zábavným typem interaktivních 
prohlídek, které jistě ocení jak laická a odborná 
veřejnost, tak školní mládež a rodiny s dětmi,“ 
dodává radní Švenda.
Přepokládaný termín zahájení výstavby je 
červen, dokončení očekáváme ještě do konce 

tohoto roku. Celkový rozpočet realizace 
projektu činí téměř 940 tisíc korun, přičemž 
se počítá se spolufinancováním ze strany 
Ministerstva kultury ČR, které uhradí 70 % 
nákladů.

Bezmála 3000 žáků a studentů ze středních 
Čech se zúčastnilo letošního ročníku 
soutěže Kraje pro bezpečný internet. 
Jejím cílem je upozornit na rizika, která 
v kyberprostoru uživatelům internetu 
hrozí, a současně informovat o možnostech 
prevence a pomoci. 
„Pro děti a mládež je svět internetu naprosto 
nezbytným prostředím pro každodenní život. 
Občas se jim dokonce prolíná se světem 
reálným a někdy hranice mezi oběma světy 
mizí. Právě proto je tak důležité s dětmi 
o rizicích a nástrahách internetu mluvit. 
Zákazy nepomohou, mnohem účinnější je 
poskytnout dostatek informací, případně 
pomocnou ruku. A oboje nabízí projekt 
Kraje pro bezpečný internet. Středočeský 
kraj se prevenci patologických jevů věnuje 
dlouhodobě nejen ve vazbě na kybernetickou 
bezpečnost, ale i třeba formou podpory 

projektů na primární prevenci. Děkuji 
všem účastníkům soutěže, kteří se zapojili, 
a blahopřeji vítězům,“ uvedla hejtmanka 
Petra Pecková.

Lekce i pro kantory
Díky znalostním kvízům v soutěži Kraje pro 
bezpečný internet se k dětem a mládeži 
dostávají zásadní informace, které 
souvisejí s kyberšikanou, se zabezpečením 
mobilních telefonů, se sociálními sítěmi, 
dezinformacemi a podobně. „V rámci 

projektu byly kromě e-learningových kurzů 
pro žáky a studenty připraveny také lekce 
pro učitele, rodiče a veřejnost, ale i pro 
sociální pracovníky a policisty. Vznikly 
také videospoty určené rodičům, seniorům 
a mládeži. Na tyto vzdělávací materiály, které 
je mimo jiné možné využít k samostudiu či 
ve výuce, navazoval soutěžní znalostní kvíz,“ 
vysvětlil krajský radní pro oblast vzdělávání 
a sportu Milan Vácha.
Po správném zodpovězení dvaceti otázek 
v kvízu byli soutěžící zařazeni do slosování 
o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také 
mohli po absolvování soutěžního kvízu 
zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který byl určen 
pro opravdové znalce problematiky 
elektronické bezpečnosti.

Nejlepší dostanou peníze
Středočeský kraj současně vyhlásil soutěž 
škol. Škola s nejlepším výsledkem získala  
30 000 korun, za druhé místo věnuje kraj 
škole 20 000 korun a za třetí místo  
10 000 korun. Hodnoticím kritériem podle 
pravidel soutěže základních a středních 
škol ve Středočeském kraji pro rok 2021 
byl koeficient, který vznikl jako výsledek 
podílu počtu žáků školy zapojených do 
soutěžního online kvízu a celkového počtu 
žáků školy. Finanční prostředky jsou určeny 
na pořízení vybavení (hardware i software) 
souvisejícího se zajištěním či zvýšením 
bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole 
v prostředí internetu.
Slavnostního předávání cen se zúčastnil 
i ředitel krajského ředitelství Policie 
ČR Václav Kučera a zástupci společností 
Microsoft a GORDIC, které jsou partnery 
soutěže.

V areálu národní kulturní památky dolu Vojtěch by měl vzniknout Geopark Brd a Podbrdska

Na rizika internetu a sociálních sítí upozorňuje soutěž 
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Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 
dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých 
obcí do 2000 obyvatel a doporučilo je 
zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude 
ze Středočeského Fondu obnovy venkova 
využito více než 6,7 milionu korun. Největší 

dotace přesahující 1,5 milionu korun by měla 
putovat na opravu místní komunikace v Libni.
Mezi podpořené akce s největší dotací patří 
také projekt parkovacích míst v Nové Vsi I, 
jež povedou ke zvýšení bezpečnosti chodců 
(1 326 000 Kč), dále například na vybudování 
prostranství před hasičskou zbrojnicí 
v Zákolanech (575 000 Kč) či výměnu zdroje 
tepla a zateplení stropu v Mateřské škole 
Pozdeň (473 792 Kč). Dotaci ve výši 200 000 
Kč obdrží také obec Janov na prodloužení 
dešťové kanalizace, obec Ujkovice na 
rekonstrukci bezdrátového rozhlasu, obec 
Radětice na výstavbu kanalizačních přípojek 
na veřejném prostranství či obec Žitovlice na 
obnovu cest na místním hřbitově. Téměř 169 
000 je poté určeno na elektronickou úřední 
desku v obci Nenačovice.

Maximum je 200 tisíc korun
Poskytnutí dotací vychází z Programu 

2021–2024 pro poskytování dotací na rozvoj 
obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského 
Fondu obnovy venkova. Program je vyhlášen 
na čtyři roky a obce z něj mohou získat 
1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na 
jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce 
(do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální 
dotaci 200 000 Kč. Celkový objem 
finančních prostředků na celé čtyřleté 
období činí 578 milionů korun. „Jsme si 
vědomi toho, že finanční situace malých 
obcí v okamžiku, kdy mají investovat, není 
jednoduchá. Z tohoto důvodu jsem velice 
rád, že můžeme z krajského rozpočtu na 
rozvoj obcí přispívat,“ vysvětluje náměstek 
pro oblast financí, dotací a inovací Věslav 
Michalik.
Informace ohledně Středočeského Fondu 
obnovy venkova 2021–2024 pro obce do 
2000 obyvatel naleznou žadatelé na webu 
Středočeského kraje.

V červnu se otevírá nový dotační program na rozvoj doprovodné 
infrastruktury. Peníze je možné čerpat na vybudování stanovišť pro 
obytná auta, vývazišť, záchytných parkovišť v turisticky atraktivních 
lokalitách a dále na vybavení kempů, pořízení dopravního a 
orientačního značení a projektovou přípravu. Dotace je určena i na 
pořízení projektové přípravy v souvislosti s přípravou projektů IROP II. 
„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,” konstatuje radní pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda a doplňuje: „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. Zároveň tyto úpravy 
a nová vybavení přinesou návštěvníkům kraje větší komfort při jejich 
cestách za poznáním.“ 

Do malých obcí poputuje na rozvoj více než 6,7 milionu korun

Čerpejte dotace na doprovodnou infrastrukturu

Výsledková listina
Kategorie Soutěžní kvíz 8–12 let
1. Vojtěch Tomáš – bezdrátová sluchátka, 
fitness náramek (Základní škola 
Dobřichovice)
2.  Matěj Mlynář – bezdrátová sluchátka, 
fitness náramek (Základní škola, Příbram 
VIII, Školní 75)
3.  Eliška Jungvirtová – bezdrátová 
sluchátka, fitness náramek (Základní škola a 
Mateřská škola Nečín)

Kategorie Soutěžní kvíz 13 a více let
1. Zuzana Černá – bezdrátová sluchátka, 
chytré hodinky (Vyšší odborná škola 
a Střední zemědělská škola, Benešov, 
Mendelova 131)

2.  Ondřej Šlechta – bezdrátová sluchátka, 
chytré hodinky (Střední průmyslová škola a 
Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 
1840)
3. Marie Kořínková – bezdrátová sluchátka, 
chytré hodinky (Střední škola obchodní, 

Kolín IV, Havlíčkova 42) 

Kategorie KVÍZ PLUS
1. Ondřej Žitný – postupuje do 
celorepublikového finále! – XBOX S 
(Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 
191/1680) 
2. Martin Schrődl – herní ovladač 
(Gymnázium, Příbram, Legionářů 402)
3. Filip Kraus – myš k PC (Gymnázium, 
Příbram, Legionářů 402) 

Soutěž škol
1. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská 
škola, Benešov, Mendelova 131
2. Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
3. Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162

Dotace a fondy
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Alokovaná částka v rámci programu je dvacet milionů korun, žádat 
mohou pouze obce ležící ve Středočeském kraji. Žadatel může podat 
pět žádostí, a to jednu žádost do každého zadání. Celkový objem 
požadované dotace v rámci všech podaných žádostí jednoho žadatele 
musí být maximálně dva miliony korun. Minimální spoluúčast žadatele 
je 10 % z celkových uznatelných nákladů na projekt a dotace se 

poskytuje do výše 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 
Žádost o dotaci může žadatel podat ve lhůtě od 10. června do 
8. července 2022 přes internetovou aplikaci e-Dotace – http://
dotace.kr-stredocesky.cz. Způsob pro podávání žádostí a jejich 
povinné přílohy jsou stanoveny v Metodickém pokynu v rámci 
schváleného Programu. 

1. Středočeský fond hejtmanky 
a.  Podpora z fondu musí činit minimálně 
20 tisíc korun a maximálně 200 tisíc korun 
v tematickém zadání Podpora hejtmanky 
a zároveň je vyžadována minimálně 20pro-
centní účast žadatele. Čerpat lze na výchovné, 
vzdělávací, kulturní, sociální, humanitární či 
environmentální projekty. 
Pro zadání Zmírnění následků živelních kata-
strof může podpora činit až 1 milion korun 
s minimální spoluúčastí 20 procent. Zadání 
Humanitární pomoc umožňuje čerpat 20 až 
200 tisíc korun a spoluúčast není vyžadová-
na. 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 stano-
vena pro tematické zadání Podpora hejtmanky od 
1. února 2022 do 30. listopadu 2022, pro tematic-
ké 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 
vysazený 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 finančně 
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 infrastruk-
tury 
a. Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné 
svazky obcí na podporu projektů cyklistické 
infrastruktury, které byly již podpořeny ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury nebo 
z IROPu. Jedná se o projekty cyklistické infra-
struktury realizované na dálkových páteřních 
trasách, na vybraných páteřních regionálních 
trasách a na cyklotrasách spojujících území 

Prahy se Středočeským krajem. 
b. Žádosti je možno podávat od 28. 3. do 8. 
8. 2022 
c.Předpokládaná alokace programu je 20 mili-
onů korun a maximální možná výše dotace pro 
páteční regionální trasy a projekty spojující 
Prahu a Středočeský kraj je stanovena na  
2 miliony 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 dobrovol-
né svazky obcí na podporu projektů homoge-
nizace vozovek ve vlastnictví Středočeského 
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 mi-
lionů korun a maximální možná výše dotace 
je v Programu stanovena na 850 Kč na m2, 
maximálně však ve výši uznatelných nákladů 
projektu. 
6. Středočeský Fond obnovy venkova 
2021–2024 pro obce do 2000 obyvatel 
Připomínáme, že je neustále tento fond ote-
vřen, a to od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin 
do 28. června 2024 do 14:00 hodin. Adresu 
elektronického podání žádosti najdete zde. 
Tento fond je otevřen pro 1021 obcí. Prosí-
me, abyste jej vyčerpali do poslední koruny. 
Z fondu můžete čerpat peníze například na 
rekonstrukci veřejného osvětlení, obecního 
úřadu či hřbitovní zdi, nákup elektronické 
úřední desky, traktoru, vybudování nových 
chodníků, autobusové zastávky atd.  

otevřené fondy:

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 
návrh na vyhlášení programu Výměna zdrojů 
tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji 
pro nízkopříjmové domácnosti, jinak řečeno 
kotlíkové dotace. Žadatelům se program otevře 
již 6. června a potrvá do konce měsíce srpna. Na 
program je určeno více než 250 milionů korun.  

Krajská rada již schválila projektový záměr 
na tento program, následně byla podána 
projektová žádost v rámci vyhlášené 1. výzvy 
Ministerstva životního prostředí ČR pro kraje, 
Operačního programu Životního prostředí 
2021–2027. V žádosti o dotaci kraj požádal 
o téměř 259 milionů korun, přičemž po 
odečtení neinvestičních výdajů by se více než 

240 milionů rozdělilo mezi žadatele. „Celkově 
se jedná již o čtvrtou výzvu na příjem žádostí 
o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá 
paliva. Tentokrát však nejsou krajské projekty 
zaměřeny na širokou veřejnost, ale oprávněnými 
žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými 
příjmy,“ uvádí náměstek hejtmanky pro oblast 
financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

Konec na konci srpna
Pro domácnost žadatele platí, že průměrný 
čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 
nebyl vyšší než 170 900 Kč a současně jsou 
naplněny STANOVENÉ PODMÍNKY. Veškeré 
informace jsou k dispozici také na webu  
www.kotlikovedotace-sk.cz.

Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí 
dotace je stanovena v uvedeném programu 
od 6. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Žádosti 
budou podávány elektronicky a následně 
doručované v listinné papírové formě 
s podpisem konečného uživatele do podatelny 
Krajského úřadu Středočeského kraje nebo ve 
formátu pdf prostřednictvím datové schránky 
Středočeského kraje.

Začal příjem žádostí o kotlíkové dotace

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
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-fond-obnovy-venkova/-/asset_publisher/Le9IJDmhQX7L/content/stredocesky-fond-obnovy-venkova-2021-2024%3Bjsessionid=6B8CF0B34F567E1575609230BFB43EF6.liferay_s1
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova/-/asset_publisher/Le9IJDmhQX7L/content/stredocesky-fond-obnovy-venkova-2021-2024%3Bjsessionid=6B8CF0B34F567E1575609230BFB43EF6.liferay_s1
https://www.kr-stredocesky.cz/en/web/urad/home/-/blogs/18447809%3Bjsessionid=23327F866AFBC8784CFEDEC39E822CDF.liferay_s1?_33_redirect=/en/web/urad/home/-/blogs
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Krajský úřad Středočeského kraje je připraven 
všem žadatelům pomoci. Pracovníci, na které se 
můžete obrátit, sedí kousek od zadního vchodu 
úřadu (z Presslovy ulice), v kancelářích číslo 
0067 a 0066. Cesta od vchodu (hned zabočit 
vlevo) do kanceláří je krátká a je značena 
informačními tabulemi.  
Kolegové jsou na konzultace zvyklí, není tedy 

problém přijít bez ohlášení, vždy se bude 
zájemci někdo věnovat. Nově kraj disponuje 
i konzultační místností s počítačem, kde je 
možné ukázat všechny podrobnosti elektronické 
žádosti o kotlíkovou dotaci. Protože budeme 
žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele 
žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na 
úředním počítači. To by mohlo být bráno jako 
netransparentní a ovlivňující proces přidělování 
dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji 
zvládnou vyplnit a odevzdat všichni. 
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je 
(spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském 
kraji, ve které žadatel trvale pobývá a která je 
nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva  
1. nebo 2. emisní třídy. Tedy lidí z Prahy nebo 
s plynovým kotlem se to netýká. 
Žádost do dotačního programu kraje může také 
podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý 
příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl 
vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je 
(a také všichni další členové domácnosti) ve 
starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. 
Alternativou pro všechny žadatele je dotační 

titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 
95 % doložených uznatelných výdajů, a to 
maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si 
pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč – kotel 
na biomasu, 100 tis. Kč – plynový kondenzační 
kotel (pokud jste si ho závazně objednali do  
30. 4. 2022).

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na 
tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu 
a e-mailovou adresu? Žádost bude elektronicky. 
E-mail může být i rodinného příslušníka nebo 
zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po  
1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám 
fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? 
Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Na závěr povzbuzení pro všechny zájemce. 
Určitě vše dobře zvládnete! Pokud byste chtěli 
radu telefonem, je pro vás k dispozici linka 257 
280 991 anebo mail kotliky@kr-s.cz.

Krizový štáb Středočeského kraje průběžně zadává odpovědným orgánům 
kontrolu ubytovacích zařízení, která poskytují přístřeší uprchlíkům z 
Ukrajiny. Dosud hasiči, policie, hygiena nebo sociální odbor krajského 
úřadu prověřili jednotky zařízení. Aktuální situaci dnes členové štábu 
projednali na svém pravidelném zasedání.  
Středočeský kraj dělá maximum pro to, aby bylo pro uprchlíky zajištěno 
odpovídající ubytování. „Doposud kontroly dopadly uspokojivě. Většinou 
jsme postupovali na základě žádostí obcí nebo samotných ubytovaných, 
abychom prověřili podmínky v daných zařízeních. Není možné, aby nebyly 
dodržovány základní standardy, byť například v dobré víře a snaze pomoci 
více lidem. V této chvíli neevidujeme problémy u kohokoliv z ubytovatelů, 
kteří mají uzavřené smlouvy se Středočeským krajem, nebo jsou v procesu 
uzavírání smluv, kdy jde v tuto chvíli o více než 470 smluvních vztahů. 
Drobné nesrovnalosti byly okamžitě napraveny,“ uvedla po jednání štábu 
hejtmanka Petra Pecková.

Dvě centra skončila
9. května ukončilo, vzhledem k snižujícímu se počtu přicházejících 
uprchlíků, svou činnost Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině (KACPU) v Mladé Boleslavi. O několik dní později 
následovalo i to v Příbrami. „Chtěla bych ještě jednou poděkovat za 
hladké uzavření. Nenastaly žádné komplikace a ostatní asistenční 
centra úspěšně dál zvládají registraci a ubytovávání přicházejících 
uprchlíků. Nadále chci věřit, že nebude třeba jejich činnost posilovat, 
ale jsme na to vždy připraveni,“ dodala hejtmanka Pecková. 
Středočeská asistenční centra od počátku fungování odbavila v 
regionální KACPU ve Středočeském kraji zhruba třicet tisíc osob. Ve 
Středočeském kraji má registrovaný pobyt celkem asi padesát tisíc 
ukrajinských držitelů víz dočasné ochrany. 

Využívejte aplikaci
Postupně se daří také zaměstnávat uprchlíky z Ukrajiny. Podle 
informací středočeského úřadu práce má ke konci května v kraji 
zaměstnání již přes 11 tisíc občanů Ukrajiny. Nejvíce v oborech 
zemědělství, zahradnictví, službách, potravinářském průmyslu. 
„Nastává období sezónních prací, takže je šance, že se zaměstnanost 
Ukrajinců ještě zvýší. Pokud zaměstnavatelé potřebují sehnat nové 
pracovníky, je možné a vhodné kontaktovat nejbližší úřad práce, 
který jim může pomoci s náborem,“ uzavřela hejtmanka Pecková.
Nadále platí, že mohou zaměstnavatelé zcela zdarma využít aplikaci 
nasharobota.cz, kterou vytvořil Středočeský kraj ve spolupráci s úřadem 
práce, Krajskou hospodářskou komorou Středních Čechy a soukromými 
společnostmi Grason a Nelisa. Nabídky jsou převáděny do ukrajinštiny 
a umožňují propojit nabídku zaměstnání a ubytování či pomoci s jeho 
hledáním.

Středočeský kraj poradí a pomůže

Středočeský kraj průběžně prověřuje kvalitu ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Ukrajina

http://www.nasharobota.cz
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Studovat češtinu je možné na středních školách
Vybrané krajské střední školy začínají pořádat kurzy českého jazyka pro 
uprchlíky z Ukrajiny. V každém okrese je jedna škola, kam se zájemci 
starší osmnácti let mohou na kurz přihlásit. Výuka je samozřejmě zdarma.
„Chceme udělat maximum pro to, aby se ukrajinští uprchlíci mohli co 
nejrychleji začlenit do běžného života. Odstranění jazykové bariéry je pro to 
důležitým předpokladem. Jakmile získají alespoň základy českého jazyka, 
může to usnadnit hledání práce a celkově pomoci se začleněním do společ-
nosti,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Kurz je na měsíc
Informace zájemci naleznou na webových stránkách škol. „Děkujeme 
školám za rychlou reakci na naši žádost o spolupráci. Ve vybraných školách 
se kurzy budou konat v odpoledních hodinách podle časových možností lek-
torů, kterými budou ve většině 
případů učitelé českého jazyka 
z příslušné školy. Zahájení kurzů 
si každá škola naplánuje podle 
svých potřeb a možností, někde 
to bude až po maturitách,“ 
vysvětlil radní pro oblast vzdě-
lávání a sportu Milan Vácha.
Kurz by měl trvat čtyři týdny, 
tj. 24 hodin výuky (3x2 h/tý-
den, příp. 2x3 h/týden). Kurzy 
budou otevřeny pro minimálně 
8 účastníků, maximum je  
14 lidí.

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 
  

Mimo tuto dobu budou příchozí uprchlíci ubytováni v nouzovém  
přístřeší, aby mohli projít odbavením v pracovní době.

Informace jsou platné k 1. 6. 2022

Provozní doba: po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 12 hodin.

Provozní doba: po – pá 8 až 18 hodin, so a ne 8 až 15 hodin.

 226 288 400Pro informace můžete 
volat také na Středočeskou 

asistenční linku
Provozní doba: po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 12 hodin.

Registraci uprchlíků provádějí i Pracoviště MV odbor azylové
a migrační politiky (OAMP) - Středočeský kraj a Odbory cizinecké policie, 

oddělení pobytových agend.

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

KDE JE MOŽNÉ STUDOVAT
OKRES ŠKOLA 
Benešov  Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, 

Benešov, Mendelova 131, více informací ZDE

Beroun  Gymnázium J.B. Beroun, Talichova 824,  
Beroun, info ZDE

Kladno  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, info ZDE

Kolín  Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín IV, 
Heverova 191, info ZDE

Kutná Hora  Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola  
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Kutná Hora, Masarykova 197, info ZDE

Mělník  Střední průmyslová škola stavební, Mělník,  
Českobratrská 386, info ZDE

Mladá Boleslav  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Mladá Boleslav, příspěvková organizace, info ZDE

Nymburk  Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, info ZDE

Praha-východ  Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem  
- Stará Boleslav, Královická  668, info ZDE

Praha-západ  Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace,  
info ZDE

Příbram  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113, info ZDE

Rakovník  Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková 
organizace, info ZDE

Přesné termíny najdete na webech škol.

https://www.zemsbn.cz/aktuality/otevirame-kurzy-ceskeho-jazyka-pro-uprchliky-z-ukrajiny
https://www.gymberoun.cz/news/1028/20/Kurz-%25C4%258Desk%25C3%25A9ho-jazyka-pro-ukrajinsk%25C3%25A9-uprchl%25C3%25ADky
http://www.sosasoukladno.cz/files/kurzy-cz-ua.jpg
https://www.sps-ko.cz/pripravny-kurz/
https://www.voskh.cz/uchazeci-o-studium/cesky-jazyk-pro-ukrajince
https://www.spss-mel.cz/index.php?type=Post&id=1434&ref=blog&ids=838
https://www.oamb.cz/2022/05/%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8-%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2597-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586i%25D0%25B2-%25D0%25B7-%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8/
https://www.gym-nymburk.cz/clanky/akce-skoly1/nezaraditelne-clanky-na-hlavni-stranku/kurz-ceskeho-jazyka-pro-ukrajince-.html?section_id=573
https://gbl.cz/news/kurz-%25C4%258Desk%25C3%25A9ho-jazyka-pro-ukrajinsk%25C3%25A9-uprchl%25C3%25ADky-/-%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2597-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585-%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B2/
https://www.gymnazium-hostivice.cz/
http://www.szs.pb.cz/
https://gzw.cz/clanky/1694-kurz-ceskeho-jazyka-pro-ukrajinske-uprchliky/
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Na začátku května začala podle Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) 
stavební sezona. Na mnoho silnic proto vyjela těžká technika a za úkol 
má napravit vše, co napáchala zima. Aby řidiči dopředu věděli, kde se 
mají připravit na komplikace, protože bez uzavírek, případně objízd-
ných tras opravit silnice nikdo ještě neumí, informujeme o připravova-
ných opravách také přímo v jejich místě, prostřednictvím informačních 
tabulí,” informovala Petra Kučerová, mluvčí KSÚS. Správa měla jen v 
dubnu v evidenci 93 staveb za bezmála miliardu korun, přičemž pode-
psala 20 smluv v hodnotě více než 171 milionů korun. 

Vlak poháněný vodíkem by se mohl objevit na Posázavském pacifiku, 
trati z Prahy do Čerčan. Není to ale hudba blízké budoucnosti, vyjet 
by měl nejdříve v roce 2029. Středočeši si ale mohli vlak na vodíkový 
pohon už prohlédnout při reprezentačních jízdách z Prahy do Mníšku pod 
Brdy a Vraného nad Vltavou. Jednotka, která by měla nahradit dieselové 
kolegyně, se jmenuje Coradia iLint. 

„Elektrickou energii pro trakci vyrábí právě palivový článek. Vlak s nulo-
vými emisemi vydává nízkou hladinu hluku a jeho emise tvoří pouze pára 
a kondenzovaná voda. Coradii bychom případně využili na neelektrifikova-
ných tratích, přičemž jako nejsmysluplnější nám vychází právě Posázavský 
pacifik,“ potvrdil Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy Středo-
českého kraje.

V neděli 12. června bude završen dlouholetý 
a náročný proces integrace dopravy v celém 
Středočeském kraji. Nově bude možné jezdit 
za prací, do školy i za zábavou na jeden lístek. 
Občané nemusí ani řešit, který prostředek 
hromadné dopravy využijí a který dopravce je 
poveze. Není to ale jediná výhoda – jízdní řády 
jsou synchronizované a jednotlivé spoje na sebe 
navazují, přičemž cestující nemusí řešit, zda 
stihnou přestup. Návaznosti jsou hlídány dispe-
činkem PID, vedení linek je navíc přehlednější. 
Integrace tak šetří čas i peníze. 
„Novátorské dílo, které bylo započato před třiceti 
lety, je u konce a můžeme s hrdostí oznámit, že 
jde, parafrázovanými slovy Niela Armstronga, 
o malý krok pro organizátory dopravy, kterými 
jsou Integrovaná doprava Středočeského kraje 
a Regionální organizátor pražské integrované 
dopravy, ale i velký skok pro naše cestující,“ kon-
statuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné 
dopravy Středočeského kraje.
 
Vyladěný servis
Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) 
v systému PID si dává záležet i na zákaznickém 
servisu. „Máme propracovaný kontaktní formulář, 
s lidmi komunikujeme přes sociální sítě, aktuální 
informace z provozu anebo o polohách vozidel jsou 

jednoduše dohledatelné na webu a v neposlední 
řadě dbáme na vysoké standardy kvality vozidel 
a čistoty. Samozřejmostí je kontrola chování řidičů 
a dodržování jízdních řádů,“ shrnuje Petr Borecký. 
Proces integrace začal v roce 1992, ale třeba 
jen za poslední rok a půl bylo v rámci IDSK 
do systému PID zaintegrováno více než deset 
oblastí. Jmenuje například Čáslavsko, Vlašim-
sko, Posázaví, Dobříšsko, Berounsko anebo 
Rožmitálsko. Posledním krokem je integrace 
Březnicka a Krásnohorska, která začne platit 
v neděli 12. června. „Za procesem úspěšné 
integrace je dlouhodobá spolupráce a úsilí celé 
řady lidí, bez kterých by tento největší integro-

vaný systém nemohl fungovat. Naše práce ale 
rozhodně nekončí – je před námi prohloubení 
spolupráce s okolními kraji na integraci příhra-
ničních oblastí, integrace městské hromadné 
dopravy v řadě středočeských měst a zkvalitňo-
vání integrovaného systému jako takového,“ 
konstatuje Zdeněk Šponar, ředitel Integrované 
dopravy Středočeského kraje (IDSK).
Dalším nesporným benefitem je, že se Středo-
český kraj domluvil se sousedními regiony a na 
jednu jízdenku je možné vyrazit vybranými spo-
ji i přes hranice krajů. Tento model je například 
možné využít při jízdách na Ústecko, Liberecko 
a nově i na jih Čech.

O opravách správa informuje dopředu

Vodík chceme využít na Posázavském pacifiku 

Hotovo. Integrace je po 30 letech dokončena

Info z dopravy
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Bez infrastruktury to nejde
Využití čistých technologií v dopravě je v dnešní situaci důležitým 
krokem ke zbavení se závislosti na fosilních palivech. „Z mého pohledu je 
důležité, abychom nevsázeli všechno na jednu kartu, nic nediktovali shora 
a byli otevřeni pro různá řešení. Vodík nepochybně může být v železnič-
ní dopravě zajímavou alternativou zejména jako náhrada konvenčních 
dieselových lokomotiv na tratích, kde se nevyplatí elektrifikace,“ uvedl 
ministr dopravy Martin Kupka. 

Česká železniční infrastruktura však ještě není na vodíkový pohon do-
statečně připravená. Neexistuje například síť plniček vodíku. Nevyřešena 
je i otázka financování, neboť vodíkové jednotky jsou stále velmi drahé 
na pořízení. Nové vlaky sice kupují dopravci, ale Středočeský kraj, stejně 
jako ostatní kraje, platí za dopravní výkon. Fakticky tedy vlaky splácí 
dopravcům kraje. „Náklady na provoz, v podobě nových vlaků pro naše 
občany, budeme platit my v rámci objednávky,” potvrdil Petr Borecký. 

V tuto chvíli většinu železničních výkonů v kraji, v rámci desetileté 
smlouvy, zajišťují vlaky Českých drah. Smlouva končí až v prosinci 2029 
a nové dopravce bude kraj soutěžit tak, aby plynule navázali. Právě 
v rámci nové smlouvy by se mohla objevit i podmínka pořízení vlaků na 
alternativní pohon, kterým je i vodík. 

Kontrolní výbor, stejně tak jako výbor finanční, patří mezi obligatorně, 
tedy povinně ze zákona zřizované výbory Zastupitelstva Středočeského 
kraje. Působnost kontrolního výboru je dána především ustanovením  
§ 78 odst. 5 Zákona o krajích, přičemž kontrolní výbor, ať již na základě 
vlastní iniciativy, či vnějšího podnětu, kontroluje plnění usnesení 
zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory 
a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další 
kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. 
Předsedou kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva. Členy 
kontrolního výboru nemohou být hejtman, zástupce hejtmana, ředitel 
krajského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
krajském úřadu. 
Kontrolní výbor vykonává svoji činnost jak prostřednictvím pléna 
kontrolního výboru, které je tvořeno všemi přítomnými členy kontrolního 
výboru, tak i prostřednictvím jednotlivých pracovních skupin.  
Na každém zasedání pléna kontrolního výboru je tak projednáváno 
dodržování termínů plnění usnesení Zastupitelstva a Rady 
Středočeského kraje. Na čtvrtletním základě pak kontrolní výbor 
projednává příkladně zprávy o projednávání stížností a petic. 
Oproti minulému volebnímu období si pak kontrolní výbor počínaje 
rokem 2020 vymínil projednávání jak dílčích, tak i výsledných 
kontrolních zpráv Ministerstva financí ČR o výsledku přezkoumání 

hospodaření Středočeského kraje, jakož i výsledků kontrol 
prováděných Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 
Průběžně je činnost kontrolního výboru zaměřena na kontrolu 
nakládání s majetkem Středočeského kraje, zejména pokud jde 
o poskytování tohoto majetku do užívání třetím osobám. Činnost 
kontrolního výboru tak přispěla k přijetí nových pravidel týkajících 
se užívání majetku Středočeského kraje a majetku příspěvkových 
organizací Středočeského kraje.
Kromě plošně zaměřených kontrol je pozornost kontrolního výboru 
věnována tematicky zaměřeným kontrolám, jako je příkladně kontrola 
užívání objektu bývalého cestmistrovství v Tuchlovicích, SOU 
a SOŠ Středokluky či Středočeské centrály 
cestovního ruchu. 
Zcela nově, oproti předchozímu volebnímu 
období, se též kontrolní výbor zaměřuje na 
oblast vnitřního systému řízení příspěvkových 
organizací ze strany krajského úřadu 
a doporučení na změny směrnic přijímaných 
Radou Středočeského kraje.

 JUDr. Robert Bezděk, CSc. 
Předseda Kontrolního výboru

Kontrolní výbor

Představujeme komise a výbory

Odbor školství 

Informace z odborů

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se 
Středočeským krajem vyhlásil 10. ročník soutěže 
o titul Škola udržitelného rozvoje na období 
2023–2025. Vyhlášení výsledků a předání 

certifikátu se uskuteční na 15. ročníku setkání 
koordinátorů ekologické výchovy Středočeského 
kraje. Zúčastnit se může každá škola (státní, 
soukromá i církevní) a školské zařízení se sídlem 

ve Středočeském kraji. Soutěž má tři kategorie 
a je otevřena i školám začínajícím. Přihlásit 
do soutěže se mohou školy do 31. 12. 2022, 
informace najdou na WEBU SK a na WEBU KEV.

JUBILEJNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠEN

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/evvo/-/asset_publisher/FL9nOaA5CLNl/content/10-rocnik-souteze-skola-udrzitelneho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
https://kev.ecn.cz/
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Odbor sociální 

Odbor kultury

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 
pro poskytování transferu ze státního rozpočtu obcím 
s rozšířenou působností a na financování výkonu 
přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí byla změněna dodatkem ministra práce a sociálních 
věcí. 
Je zachováno finanční krytí osobních nákladů těch 
zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD), kteří mají uznánu rovnocennost vzdělání 

zákona o úřednících samosprávných celků. V původním 
znění metodiky byla tato skupina zaměstnanců 
vyloučena. Ze strany MPSV nebude vyžadován požadavek 
retroaktivity u zaměstnanců OSPOD, kterým byla uznána 
ve správním řízení ze strany ministerstva vnitra (MV) 
rovnocennost vzdělání. To znamená, že po zaměstnancích 
s uznanou rovnocenností vzdělání nebude vyžadováno 
zpětné složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
v agendě sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). 

První aprílový den vstoupilo České muzeum stříbra, po pravidelné zimní 
odmlce, do své dvacáté sezóny. O měsíc později byla do funkce ředitele muzea 
jmenována dlouholetá pracovnice Regionálního muzea v Kolíně, historička 
Mgr. Lenka Mazačová, která si klade za cíl rozšířit spolupráci muzea s městem 

Kutná Hora, galerií GASK a dalšími kulturními institucemi v regionu. 
Aktuální sezóna byla zahájena několika výstavami ve třech objektech muzea: 
na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě. V pozdně gotickém hodovním sálu 
Hrádku se vyjímají modely gotických staveb studentů Fakulty stavební ČVUT na 
výstavě Česká vrcholná gotika v modelech, ke které je připraven interaktivní 
doprovodný program pro žáky základních škol nazvaný Cesta za gotikou. Další 
aktuální výstava na Hrádku je věnována tvorbě fotografa Andreje Barly a 
plastikám sochařů Jiřího Kašpara ml. a Jiřího Kašpara st. 
V Kamenném domě je k vidění sezónní výstava uspořádaná pod záštitou 
Velvyslanectví Polské republiky s názvem Čaj a stříbro prezentující rozsáhlou 
sbírku čajových sítek a příslušenství krakovské zlatnické rodiny Komorowski. 
V mázhauzu Kamenného domu se mohou návštěvníci seznámit se zajímavými 
geologickými i archeologickými nálezy na výstavě Průzkum stříbrných dolů 
kutnohorských.
Tylův dům aktuálně zve k prohlédnutí abstraktních fotografií kutnohorského 
fotografa Miroslava Perného. Od 17. července bude tamtéž k vidění výstava 
Kutná Hora četnická, připravená k 80. výročí atentátu na Heydricha.
Nově byly veřejnosti zpřístupněny balkóny v prvním patře Hrádku a 
Kamenného domu, které nabízejí krásné výhledy na kutnohorské památky. 
Další novinkou pro návštěvníky je možnost zdarma navštívit část expozic 
Hrádku v exteriéru i interiéru. Tedy nádvoří, zahradu s barokními sochami, 
havířskou osadu, expozici ve sklepě a výstavy v přízemí, a to každý lichý pátek 
v měsíci. I v letošním roce České muzeum stříbra v prázdninových měsících 
nabízí noční prohlídky dolu každou středu od 21.30 hodin. 

Rozehrajte to s námi! Tak zní motto 
Středočeského kulturního léta, které i letos 
přichází s padesátkou představení na celkem 
17 místech – v příspěvkových organizacích 
Středočeského kraje. Představení, koncerty 
a hudební vystoupení různých žánrů, recitály 
i novo-cirkusové kousky budou rozprostřeny 
do čtyř letních měsíců. 
V letošním programu potěší a pobaví stará 
dobrá klasika i novinky, jednou z nich je 
moderní cirkus. Inscenace The Loser(s) bude 
k vidění 23. června v parku Středočeského 
muzea v Roztokách u Prahy, kde se diváci 
mohou těšit také na Miroslava Donutila 
v konverzační komedii Divadla Na Fidlovačce 
Muž mojí ženy, představení Limonádový 
Joe příbramského Divadla A. Dvořáka i na 
energetické rytmy drum & bass skupiny 
N.O.H.A. 
Lákavá představení se letos odehrají na 

řadě středočeských hradů, zámků a jejich 
nádvořích, ve dvorech muzeí a v jejich 
interiérech, ve skanzenech, na faře anebo již 
tradičně v zahradě Památníku Karla Čapka ve 
Staré Huti u Dobříše. Zazní Mozartova opera 
Cosi van tutte i hudba skupiny Čechomor, 
k vidění bude Balada pro banditu i moderní 
adaptace eposu Iliada. 
Středočeské kulturní léto, to je příležitost 
k jedinečným kulturním zážitkům i pobavení, 
příjemně strávenému času vlahých letních 
večerů pod hvězdami i poznávání středních 
Čech a jejich krás. Program vzešel ze 
spolupráce kraje s jeho příspěvkovými 
organizacemi v oblasti kultury. Doprovodnou 
kampaň pomáhá zpracovávat Středočeská 
centrála cestovního ruchu. Kompletní 
program včetně tipů k výletům v okolí je 
k dispozici na 
www.stredoceskekulturnileto.cz.

PO ZAMĚSTNANCÍCH S UZNANOU ROVNOCENNOSTÍ VZDĚLÁNÍ NEBUDE VYŽADOVÁNO ZPĚTNÉ SLOŽENÍ ZKOUŠKY

DVACÁTÁ SEZÓNA V ČESKÉM MUZEU STŘÍBRA

ROZEHRAJTE TO S NÁMI! I LETOS SE TĚŠÍME NA STŘEDOČESKÉ KULTURNÍ LÉTO
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Věra Martinová  
vystoupí 14. 8. 2022 

v Mladé Boleslavi.
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11.6.2022 – Další roky ve stejnou dobu
Muzeum T. G. M. Rakovník – prostor před 
Muzeem

11.6.2022 – Scéna Čapkovy Strže 1/4
Památník Karla Čapka ve Staré Huti 
u Dobříše – Zahrada PKČ

23.6.2022 – Jak jsem vyhrál válku
Muzeum Českého krasu – Starý zámek 
Hořovice

25.6.2022 – Muž mojí ženy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
– SM park

28.6.2022 – Limonádový Joe
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
– SM park

29.6.2022 – Zdravý nemocný
Ústav archeologické památkové péče 
středních Čech – nádvoří zámku Nižbor

30.6.2022 – Iliada
Polabské muzeum 
– PNM Přerov nad Labem

9.7.2022 – Scéna Čapkovy Strže 2/4:
Jak se co dělá
Památník Karla Čapka ve Staré Huti 
u Dobříše – zahrada PKČ

1.8.2022 – Balada pro banditu
Ústav archeologické památkové péče 
středních Čech – nádvoří zámku Nižbor

1.8.2022 – Jistě, pane premiére!
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – 
nádvoří muzea

6.8.2022 – JEDL
Galerie Středočeského kraje– vodní pódium

11.8.2022 – Blbec k večeři
Muzeum Podblanicka – nádvoří zámku 
Vlašim

14.8.2022 – Varieté pro tři páry rukou
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – 
nádvoří muzea

23.8.2022 – Art
Muzeum Mladoboleslavska – Zámek 
Benátky n. J.

26.8.2022 – Balada pro banditu
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně – 
Hornický skanzen Mayrau

30.8.2022 – Pes baskervillský
Podlabské muzeum – PNM Přerov nad 
Labem

31.8.2022 – Saturnin
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – 
nádvoří muzea

2.9.2022 – Jak jsem vyhrál válku
Regionální muzeum Mělník

4.9.2022 – Jak jsem vyhrál válku
Hornické muzeum Příbram – Skanzen 
Vysoký Chlumec

7.9.2022 – Jak jsem vyhrál válku
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – 
nádvoří muzea

24.9.2022 – Scéna Čapkovy Strže 4/4
Památník Karla Čapka ve Staré Huti 
u Dobříše – zahrada PKČ

4.6.2022 – Koncert Davida Kollera 
a kapela Vesper
Galerie Středočeského kraje– zahrada GASK

26.6.2022 – N.O.H.A.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
– SM park

29.6.2022 –Turumtay / Erdogan / Liška 
/ Dés
Muzeum T.G.M. Rakovník – nádvoří

8.7.2022 – Koncert čtyř kapel 
Středočeské skutečné ligy
České muzeum stříbra – Kurná Hora - 
zahrady GASK

16.7.2022 – Čechomor
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně – 
Hornický skanzen Mayrau

7.8.2022 –Bratři Ebenové
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně – 
Hornický skanzen Mayrau

14.8.2022 – Věra Martinová
Muzeum Mladoboleslavska – Letecké 
muzeum, Mladá Boleslav

18.8.2022 – Karel Kahovec + Viktor 
Sodoma
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – 
nádvoří muzea

19.8.2022 – Karel Plíhal a Petr Fiala
Muzeum Českého krasu – Točník

20.8.2022 – Scéna Čapkovy Strže 3/4: 
Koncert etnické hudby
Památník Karla Čapka ve Staré Huti 
u Dobříše – zahrada PKČ

11.6.2022 – Krajanka
Muzeum Mladoboleslavska – Fara Dolní Krupá

1.7.2022 – Aneta and the Soul Uncles + 
Lazy Brass
Galerie Středočeského kraje– vodní pódium

14.7.2022 – Petr Kroutil a Original 
Vintage Orchestra
Muzeum Podblanicka – nádvoří zámku 
Vlašim

15.7.2022 – Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak
Muzeum Českého krasu – dvorek muzea, 
Beroun

16.7.2022 – Jurkovič Open Air
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – 
nádvoří muzea

30.7.2022 – Sládkovský večer
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami 
– Park PAD

14.8.2022 –Krajanka
Regionální muzeum v Kolíně – Muzeum 
lidových staveb v Kouřimi

4.9.2022 – Krajanka
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – 
nádvoří muzea

7.9.2022 – Krajanka
Muzeum Mladoboleslavska – Hrad Mladá 
Boleslav

11.9.2022 – Krajanka
Oblastní muzeum Praha-východ – PJLA Hrusice

23.6.2022 – The Loser(s)
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
– SM park

23.7.2022 – Cirk La Putyka
Galerie Středočeského kraje– zahrady GASK

11.8.2022 – Cossi fan tutte
Muzeum T.G.M. Rakovník – nádvoří

19.06.2022, 22.06.2022, 25.06.2022 
–  Rusalka
Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
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Představujeme obce Středočeského kraje

Městys Kněževes, ORP Rakovník
Městys Kněževes ležící v západním výběžku 
Středočeského kraje na Rakovnicku je jednou 
z největších a nejproslulejších chmelařských 
obcí u nás. Mnohým dříve narozeným 
čtenářům se v této souvislosti jistě vybaví 
nejedna nostalgická vzpomínka na chmelové 
brigády v mládí. Kněževes patří do skupiny 
vesnických sídel na Rakovnicku (dále např. 
Hředle, Kolešov, Nesuchyně aj.) s unikátně 
dochovaným středověkým urbanismem 
vyznačujícím se typickými rozměrnými 
pravidelnými návsemi, vzniklých nebo 
přebudovaných díky kolonizační aktivitě krále 
Jana Lucemburského v první polovině 14. 
století – proto také pojmenování Kněževes, 
tedy knížecí ves. Po celé feudální období 
patřila Kněževes pod Křivoklátské panství, ať už 
ho vlastnili čeští panovníci, nebo později rod 
Fürstenberků. Chmelařství, jež dosáhlo vrcholu 
ve 20. letech minulého století, ovlivnilo 
podobu řady zdejších usedlostí. Ještě dnes se 
setkáme se štěrbinovými větracími otvory ve 
střechách chmelových půd, se samostatnými 
sušárnami chmele nebo skladovými komorami 
v patrech. Ukázkovým příkladem takové 
architektury je tzv. Vrábíkův statek čp. 55. 
Místně charakteristické jsou zejména esteticky 
působivé domy postavené z opracovaných 
opukových kvádrů. Upravenému rozlehlému 
náměstí vévodí původně gotický a po požáru 

roku 1718 pravděpodobně F. M. Kaňkou barokně 
přestavěný kostel sv. Jakuba Většího, který 
obklopuje původně souvislý vodní příkop. Další 
pozoruhodností obce je železniční muzejní 
depo Klubu historie kolejové dopravy umístěné 
na vlečce v její jižní části, jež navazuje na dnes 
již jen muzejní železnici zvanou Kolešovka, 
postavenou roku 1883 pro dopravu cukrové 
řepy, chmele a uhlí jako lokální odbočka 
z Krupé do Kolešovic.  
Další důležitou dominantou prostorné 
kněževeské návsi je historicky hodnotný 
areál zájezdního hostince situovaný poblíž 
kostela a školy, jehož jednotlivé budovy 
stojí po obvodu nevelkého obdélného dvora. 
Nejcennějšími památkově chráněnými částmi 
souboru jsou vlastní budova hostince a k ní 
vzadu přiléhající hospodářské stavení, které 
však dlouhodobě chátralo. Jeho regenerace 
a využití se ujal úřad městyse a rekonstrukcí 
hospodářské budovy stájí a dvora v památkově 
chráněném areálu hostince čp. 102 vzniklo 
komunitní centrum. Prvním krokem k záchraně 
této stavby bylo její celkové statické zajištění 
a poté následovaly další stavební práce včetně 
obnovy vjezdové brány. Po dokončení tak 
vznikl nový prostor pro setkávání, zázemí 

pro spolky, výstavy, semináře, tvořivé kurzy, 
slavnostní obřady, svatby, vítání dětí, akce 
pro děti i seniory apod. Revitalizovaný dvůr je 
vhodný na pořádání kulturních, společenských 
a vzdělávacích akcí a stal se příjemným 
veřejnosti přístupným místem k posezení 
a odpočinku. Celkové náklady na rekonstrukci 
dosáhly 7 664 512 Kč, z toho dotace činily 5 635 
473 Kč a vlastní zdroje městyse 2 029 039 Kč.   

Zdena Malafová, ÚM Kněževes

KORONAVIROVÁ DOBA V ŽIVOTĚ STŘEDOČESKÝCH OBCÍ

Informace o krajském 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.

V památkově chráněném areálu vzniklo komunitní centrum

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

