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ONLINE ZPRAVODAJ PRO OBCE

KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky
Milé kolegyně, milí kolegové,
uplynulý měsíc byl jeden
z nejtěžších v mém
pracovním i osobním životě.
V neděli 12. června přišla
totiž absolutně šokující
zpráva. Můj náměstek,
jeden z nejbližších spolupracovníků, mentor …
Věslav Michalik náhle zemřel. Stalo se to po krásně
prožitém víkendu na Vlčí hoře, srdce se mu zastavilo
nečekaně, a i přes okamžiku pomoc až do příletu
vrtulníku, odešel v náručí své milované ženy Hanky.
Rozloučili jsme se s ním ve čtvrtek 23. června.
Stovky smutečních hostí, které se přišly poklonit jeho
památce, byly tím nejpřesvědčivějším důkazem, jak
velký to byl člověk.
Doteď nemohu uvěřit, že už neprojde dveřmi mé
kanceláře, nedá si k pravidelné první pondělní poradě
své latté macchiato a nebudeme rozebírat, co je třeba
udělat pro to, aby náš kraj byl ještě lepším místem
pro život. Věšek byl nenahraditelným vizionářem,
leadrem, učitelem mnoha z nás. Viděl jako v šachové
partii o pět kroků dopředu, zatímco my ostatní jsme
dohlédli maximálně o jeden tah dál. Vím, že bez něj
to bude velmi nesnadná mise, ale také vím, že by
chtěl, abychom v jeho odkazu pokračovali, a to jsem

mu také, nejen na pohřbu, slíbila. My to zvládneme,
i když nám bude navždy nesmírně chybět.
Po necelém týdnu přišla další šokující zpráva. Kauza
Dozimetr, která, jak se ukázalo, zasáhla až na
středočeské silnice. Jako Rada jsme jednali rázně.
Nejdříve jsme postavili mimo výkon povolání a o pár
dní později jsme definitivně odvolali ředitele Krajské
správy a údržby silnic, který ze svého předchozího
působení spolupracoval s jedním z hlavních
obviněných. Schválili jsme zadání forenzního auditu
v této příspěvkové organizaci kraje a co nejdříve
vyhlásíme nové transparentní výběrové řízení na
tuto exponovanou funkci. Pro mě osobně je tento
příběh obrovským zklamáním, protože od počátku
našeho působení na kraji se snažíme o zprůhlednění
všech zakázek a činnosti KSÚS. Zadali jsme si
i velkou analýzu od společnosti Datlab, díky níž
jsme identifikovali rizikové zakázky (podrobnosti
se dočtete dále v tomto Zpravodaji), a budeme
dál pracovat na tom, aby se prostředky daňových
poplatníků vynakládaly efektivně a smysluplně.
Ale snad už k veselejším věcem… Od července
jsme se stali předsednickou zemí Evropské unie
a Středočeský kraj připravil v rámci předsednictví
skvělou akci. Jmenuje se Ochutnej Evropu a projede
11 středočeských měst, ve kterých budou moci

občané ochutnat jídlo a pití unijních států, slyšet
jejich hudbu a na venkovní výstavě si budou
moci prohlédnout, jaké projekty ve Vašich obcích
spolufinancovala EU. Budou to skvělé dny zábavy,
soutěží, gastronomie a kultury. Určitě si projděte
harmonogram níže a přijeďte! Dejte vědět také svým
občanům, že nejen v létě, ale i na podzim jsou tu pro
ně připravené skvělé akce. Já se už nemůžu dočkat!
Kromě toho se už rozeběhlo Středočeské kulturní
léto, které láká na výjimečná divadelní představení,
koncerty a další akce. A já věřím, že se na řadě z nich
potkáme. A společně si užijeme letní dny!
Podobně jako jsme si užili společný den v Lysé nad
Labem, kam se sjeli starostové ze Středočeského
kraje na pracovní setkání s námi – vedením kraje.
Představili jsme Vám priority pro další měsíce
a diskuze, nejen v sále, ale i potom v průběhu dne
byla skvělá. Upozornili jste nás na řadu problémů,
kterým čelíte, a my se vynasnažíme Vám s jejich
řešením pomoci, pokud je to jen trochu v moci
kraje. Těším se na další práci s Vámi na zvelebování
našeho kraje. Těm, kteří v podzimních volbách už
nekandidují, chci moc poděkovat za spolupráci.
A těm, kteří se se opět budou ucházet o hlasy voličů
přeji hodně štěstí, a především slušnou kampaň.

Vaše Petra Pecková, hejtmanka

Dejte si do kalendářů
VÝJEZDY DO ORP
v roce 2022

WEBINÁŘE
Jsou zde prázdniny, dovolená, čas, kdy je
potřeba zvolnit, a jak se říká, dobít baterky,
a proto i webinářů v těchto letních měsících
ubylo. V srpnu se můžete těšit na Setkání
Středočeských městských architektů v čele s
náměstkem hejtmanky pro oblast regionálního
rozvoje a územního plánování Jiřím Snížkem.
Jak jsme již psali, tyto webináře, které pořádá
Středočeský kraj, jsou zcela ZDARMA. 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.
16. 8. – 10:00 – Setkání Středočeských
městských architektů
15. 9. – Odpady a jak s nimi dále

O výjezdech do ORP jsme Vás již několikrát
informovali, a proto jen stručná připomínka.
• 30. 8. 2022 Beroun
(náhradní termín za zrušený výjezd z ledna 2022)
• 13. 9. 2022 Vlašim
• 25. 10. 2022 Nymburk
• 22. 11. 2022 Kralupy nad Vltavou  
• 13. 12. 2022 Český Brod

Termíny zasedání
ZASTUPITELSTVA

Záznamy webinářů, které jsme pořádali,
naleznete ZDE.
A stále platí, máte-li téma, které Vám leží
na srdci, neváhejte a napište nám
na obce@kr-s.cz.

Připomínáme termíny jednání zastupitelstva pro
první pololetí roku 2022:  
• 12. 9. 2022
• 31. 10. 2022
• 28. 11. 2022
Zasedání začíná vždy v 10:00 hodin.  
Termíny zastupitelstva a výborů naleznete
aktualizované ZDE.
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Odkaz Věslava Michalika budeme dál rozvíjet
V neděli 12. června náhle zemřel Věslav Michalik. Dlouholetému
starostovi Dolních Břežan, místopředsedovi hnutí STAN a také
náměstkovi hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí, dotací
a inovací bylo pouhých 59 let.
„Hnacím motorem všech pozitivních změn je pro mě̌ jako jaderného fyzika
věda a inovace. Proto ve vedení kraje klademe velký́ důraz na inovace, lákání́
vědců̊ do našich skvělých center a podporu firem, které́ inovace přinášejí.
S nimi totiž přicházejí́ do kraje nové pracovní́ příležitosti s vyšší přidanou
hodnotou, což zase zvyšuje životní úroveň,“ napsal Věslav Michalik v textu,
který je součástí výroční zprávy Středočeského kraje.
„Chci slíbit, že odkaz Věslava Michalika, kdy kladl důraz na inovace, řádné
hospodaření, smysluplné čerpání fondů a rozvoj kraje, budeme dále rozvíjet.
Nikdy nebudeme takovými vizionáři, jako byl on, ale pokusíme se být aspoň
trochu jako on,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
Rozloučení s Věslavem Michalikem za účasti stovek smutečních hostů se
konalo v kostele U Salvatora ve čtvrtek 24. června. Během obřadu bylo
proneseno mnoho dojemných slov. Farář přečetl i dopis od manželky Hany,
která popsala poslední minuty života svého drahého muže.
Svůj projev přednesla i hejtmanka Petra Pecková, která požádala své kolegy
z rady a úřadu, aby Michalika popsali jedním či dvěma slovy. „Borec, kapitán,
motivace, bezpečí, lídr, přítel...,“ jmenovala některé z odpovědí hejtmanka.
„Věř nám, my to zvládneme, ale vždycky nám u toho budeš moc chybět.“
Věslav Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval
Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a ekonomické
vzdělání získal na Rochester Institute of Technology v USA.
V letech 1986 až 1996 pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd ČR
v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření. Byl autorem desítek
publikací v mezinárodních vědeckých časopisech.
Po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních
institucích a od roku 2002 podnikal ve finančním poradenství.
V komunálních volbách v roce 2002 byl zvolen zastupitelem Dolních
Břežan, do roku 2004 byl místostarostou, poté se stal starostou. V roce
2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v letech 2016 až 2017
byl radním kraje pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských

fondů a rozvoje venkova, v listopadu 2020 se stal náměstkem hejtmanky
Středočeského kraje pro finance, dotace a inovace.
Od roku 2013 byl členem hnutí STAN a od roku 2014 jeho místopředsedou.
Věslav Michalik byl ženatý a měl dvě děti.
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Hejtmanka a radní navštívili Kutnou Horu  
Radní Středočeského kraje v čele
s hejtmankou Petrou Peckovou
pokračovali v sérii návštěv do obcí
s rozšířenou působností. Na konci
června se vydali do Kutné Hory.
První zastávkou bylo zdejší Gymnázium
Jiřího Ortena. Pan ředitel delegaci
provedl po moderně vybavené škole,
studenti tu mají k dispozici řadu
zajímavostí, které nejsou ještě úplně
obvyklé. Tak třeba bazén, foto studio,
letní a zimní zahradu, relaxační zóny,
arboretum anebo špičkově vybavené
počítačové učebny.
Součástí programu byla i návštěva
společnosti Philip Morris, zabývající
se výrobou cigaret několika značek.
Ročně tu dokáží vyrobit až 33 miliard
cigaret pro stejný počet trhů. Výroba
tabákových výrobků má ve městě
bohatou historii sahající až do
první poloviny 19. století (v areálu
cisterciáckého kláštera, vč. konventu).
Dále jsme se dozvěděli, jak se cigarety
vyrábí, ale i to, že firma v regionu velmi
pomohla zvládnout pandemii covidu.
Odpoledne delegace zavítala do
Hrádku, sídla naší příspěvkové
organizace, Českého muzea stříbra
a poté už do knihovny na setkání
s občany a zástupci místních
samospráv. Radní nejdříve prezentovali
své obory, následně se diskutovalo
zejména o školství a knihovnictví.

Soutěže pro Vás

Obec 2030: Obce opět soutěží
o nejlepší inovace
Sdružení místních samospráv ČR a platforma
Obec 2030 vyhlašují už druhý ročník soutěže
inovativních obcí na poli soběstačné energetiky a
řešení, která jsou prospěšná pro životní prostředí.
Vzhledem k aktuální situaci s cenami energií,
nejistotě související s válkou na Ukrajině nebo
environmentálním výzvám jsou tato témata pro
obce mimořádně důležitá. Uskutečněné projekty
mohou přihlašovat obce napříč Českou republikou
do konce letošního srpna.   
Do soutěže mohou zástupci kterékoliv obce v ČR
přihlásit tamní projekt vyplněním STRUČNÉHO
FORMULÁŘE. V rámci kategorie energetická
soběstačnost je možné přihlásit projekty, které
přispívají ke zvýšení podílu obnovitelných
zdrojů na výrobě energií či na snížení
energetické spotřeby. Kategorie environmentální
odpovědnost zahrnuje řešení, která přispívají ke
snížení uhlíkové stopy či přispívají k cirkulárnímu

pojetí obecního hospodářství. Vítězové získají
ceny, jež podpoří další obecní rozvoj v oblasti
elektrické mobility, energetiky nebo odpadového
hospodářství. Partnery soutěže jsou ŠKODA
AUTO, ČEZ ESCO a Institut cirkulární ekonomiky
(INCIEN). Témata a další informace najdete na
webu OBEC 2030.  
Přihlaste se do celostátní soutěže Komunální
projekt roku 2022
Letos se v soutěži Komunální projekt roku 2022
můžete hlásit se svými projekty do těchto
soutěžních kategorií:
• Sociální projekt roku;
• Děti a rodiče;
• Veřejná zeleň;
• Kulturní a vzdělávací činnost;
• Odpadové hospodářství;
• Utváření veřejného prostoru;
• Chytrá obec;
• Ekologický projekt roku;
• Trvale udržitelný projekt roku.

Udělena bude také Cena ministra pro místní
rozvoj.
On-line přihlášku / nominaci do soutěže
Komunální projekt roku 2022, informace o
jednotlivých soutěžních kategoriích i propozice
soutěže najdete na TOMTO ODKAZU.
Uzávěrka příjmu přihlášek a nominací do soutěže
je 11. července 2022. Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže se uskuteční 13. září v pražském
Obecním domě, kam budou pozváni všichni její
účastníci.
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Akce Ochutnej Evropu proběhne v 11 městech Středočeského kraje
Dny zábavy, soutěží, gastronomie a kultury v rámci předsednictví České
republiky v Radě Evropské unie bude pod názvem Ochutnej Evropu pořádat
Středočeský kraj. Celkem 11 akcí proběhne během srpna až října v největších
městech kraje. Organizačního zajištění se ujme Středočeská centrála
cestovního ruchu.
Osvěta veřejnosti v záležitostech Evropské unie a významu předsednictví, to
jsou hlavní cíle akcí Ochutnej Evropu. Radní pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu k tomu doplňuje: „Předsednictví v Radě Evropské
unie má pro naši zemi velký význam a zároveň s sebou přináší velkou
odpovědnost. Předsednictví je považováno za jeden z nejdůležitějších
nástrojů k posílení prestiže i schopnosti prosazovat zájmy jednotlivých
členských států a rozhodovat o unijní politice. Svůj dílčí podíl na tom
společně s vládou ČR nesou také jednotlivé kraje a obce.“ Česká republika
se ujme předsednictví 1. července letošního roku. Jeho význam je podle
radního Švendy nutné vysvětlovat i dále směrem k nejširší veřejnosti:
„Zejména v těchto dnech, kdy se východ Evropy ocitá ve válečném stavu,
má mimořádný význam přinášet osvětu široké veřejnosti v záležitostech
Evropské unie, informovat o významu předsednictví a zdůrazňovat
důležitost vytváření soudržnosti v rámci Evropské unie.“

evropských zemí. Kromě toho bude připraven i bohatý kulturní program.
Každá z 27 členských zemí EU bude mít vlastní stánek, na dalším se
představí Středočeský kraj společně s EU. Návštěvníci budou mít možnost
lépe poznat a pochopit význam členství ČR v Evropské unii a také
různorodost evropských regionů, jejich kulturu, tradice a gastronomii. Akci
organizačně zastřešuje Středočeská centrála cestovního ruchu, kraj na
ni vyčlenil 4,3 milionu korun. Součástí programu bude putovní panelová
výstava oceněných staveb, které byly vytvořeny za přispění finančních
prostředků z EU.

První akce z cyklu Ochutnej Evropu proběhne 6. srpna v Příbrami. Dalších
10 akcí se uskuteční postupně v průběhu srpna, září a října v největších
městech Středočeského kraje:
13. 8.
Nymburk
21. 8.
Beroun
27. 8.
Rakovník
3. 9.
Benešov
8.–10. 9. Výstaviště Lysá nad Labem
17. 9.
Kolín
24. 9.
Mladá Boleslav
1. 10.
Kutná Hora
8. 10.
Mělník
15. 10.
Kladno
Města s krajem spolupracují především formou poskytnutí náměstí a dalších
venkovních prostor pro konání akce. Hlavním lákadlem pro návštěvníky
budou chutě a vůně Evropy – stánky s gastronomickými specialitami
každého z 27 členských států Evropské unie. Prostor představit své země
dostanou ambasadoři každého členského státu. Lidé budou moci ochutnat
známé i méně známé speciality, poznat zvyky a kulturu jednotlivých

Aktuality
Náměstkem hejtmanky se stal dosavadní radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký
Zastupitelstvo Středočeského kraje na úvod svého
červnového jednání zvolilo náměstkem hejtmanky
dosavadního radního pro veřejnou dopravu Petra
Boreckého. Ten tak nahradí ve funkci zesnulého
Věslava Michalika. Agenda radního pro oblast financí,
dotací a inovací bude do doby jmenování nového
člena rady přerozdělena mezi jednotlivé radní.
Nový náměstek hejtmanky Petr Borecký se bude
nadále věnovat agendě veřejné dopravy. „Být zvolen
náměstkem po této tragické události a nastoupit tak
na funkci Věslava Michalika je pro mě velmi obtížné.
Udělám však maximum pro to, abychom odkaz tohoto
inspirativního člověka nadále rozvíjeli. Současně budu
pokračovat ve svěřené agendě veřejné dopravy s cílem

maximálně zvýšit kvalitu služby cestujícím v našem
kraji,“ říká nově zvolený náměstek pro veřejnou
dopravu Petr Borecký.
Jedním z dosavadních úspěchů radního Petra
Boreckého je plně dokončená dopravní integrace
celého kraje, což představuje historický zlom v rámci
krajské veřejné dopravy. Cestující tak po Praze
a Středočeském kraji mohou cestovat takzvaně
na jednu jízdenku. V oblasti veřejné dopravy je
dlouhodobým cílem modernizace dopravních
prostředků, ale také budování záchytných parkovišť
či aktuálně příprava nových soutěží na autobusové
dopravce od roku 2024 a příprava nových soutěží na
železniční dopravce.
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Rada odvolala šéfa Krajské správy a údržby silnic a zadá forenzní audit
Rada Středočeského kraje na svém
mimořádném jednání rozhodla
o odvolání ředitele Krajské správy
a údržby silnic (KSÚS) Jana Lichtnegera,
a to v souvislosti s veřejnými
informacemi nasvědčujícími zapojení
ředitele v kauze Dozimetr. Do doby
jmenování nového ředitele povede
organizaci dosavadní náměstek pro
investice Aleš Čermák.
Už předtím postavila preventivně ředitele
Lichtnegera mimo výkon funkce.
Zároveň Rada Středočeského kraje

schválila přípravu výběrového řízení na
firmu, která provede forenzní audit KSÚS.
„Cílem auditu externí společností je
důkladné prověření hospodaření
naší největší příspěvkové organizace poté,
co byl odvolán ředitel Jan Lichtneger,“
vysvětluje Karel Bendl, radní pro oblast
silniční dopravy. Rada navíc rozhodla
o provedení vlastní kontroly. Fungování
firmy prověří speciálně vytvořená skupina
specialistů z krajského úřadu, která bude
mít za úkol posoudit veškeré strategické
kroky ředitele Lichtnegera.

Středočeský kraj představil závěry analýzy nákupů krajského úřadu a příspěvkových organizací
S cílem prověření zadávaných zakázek nechal
Středočeský kraj zpracovat společností Datlab
analýzu nákupů krajského úřadu a jeho
příspěvkových organizací. Zkoumanými riziky
bylo například obcházení zákona o veřejných
zakázkách, ale také neplatné smlouvy, rizikoví
dodavatelé s nedostatečnými referencemi,
politické vazby či fiktivní soutěže. Ze závěrů
vyplývá, že se při nákupech podařilo omezit
obcházení zákona, neplatnosti smluv a další rizika,
díky čemuž je v rámci nákupů možné více šetřit.
Analýza prováděná společností Datlab
využívala informace z věstníku veřejných
zakázek, profilů zadavatele, registru smluv
a dalších zdrojů. V případě krajského úřadu
byly vyhodnocovány nákupy za celkem 4,5
miliardy korun od 886 dodavatelů. V rámci
analýzy se došlo mimo jiné k závěru, že oproti
předchozím rokům byly zakázky v roce 2021
zatíženy menším množstvím rizik, a proto
prostor pro úspory byl oproti předchozím
rokům výrazně menší. „Zatímco v roce 2018
byl potenciál úspory přibližně 90 milionů
korun a v letech 2019 a 2020 mírně přes 100
milionů, v roce 2021 to bylo zhruba 46 milionů
korun. Po zavedení řady opatření tak můžeme
pozorovat, že hodnota klesla více než na

polovinu, což považuji za velký úspěch,“ uvedla
hejtmanka Petra Pecková.
Ne vždy jde o pochybení
V rámci analýzy se jednalo o metodiku
zjišťující takzvanou úsporu, kterou by
mohl úřad či krajské organizace dosáhnout
při omezení rizik na minimální hladinu.
„Zkoumanými riziky jsou zejména obcházení
zákona o veřejných zakázkách, neplatné
smlouvy, ale také rizikoví dodavatelé, politické
vazby či fiktivní soutěže. Zjištěná rizika
nemusí také nutně znamenat vždy pochybení,
ale indikují možný problém, který je nutno
prověřit,“ vysvětlil zástupce společnosti
Datlab Jiří Skuhrovec.
Na základě prováděného zkoumání byla
prezentována také vybraná zjištění. V rámci
analýzy od společnosti Datlab byla kraji
představena také konkrétní vybraná zjištění.
Jako příklad lze uvést smlouvy v letech 2018–
2021, kdy bylo zjištěno, že společnost, která
se zaměřovala na technické zajištění akcí,
neměla žádné reference z veřejného sektoru
a nebyly doloženy ani žádné veřejné zakázky.
V jiném případě se zase jednalo o možné
obcházení zákona dělením zakázek.

Zveřejňujeme smlouvy nad 10 tisíc
Z provedené analýzy současně vyplynulo, že
kraj je vysoce nadprůměrný v délce hodnocení
nabídek i počtu změn dokumentace. „O daném
problému bohužel víme. Jednoznačně
pracujeme na tom, aby došlo k zásadnímu
zrychlení procesů tak, aby hodnocení nabídek
probíhalo v mnohem kratším čase,“ vysvětlil
radní pro oblast investic, majetku a veřejných
zakázek Libor Lesák. „Za aktuální problém
považujeme také zveřejňování smluv, což je něco,
co nás pálí. Je to závislé na lidském faktoru
a ještě se možné problémy stupňují tím, že jsme si
sami řekli, že budeme zveřejňovat všechny smlouvy
nad 10 tisíc korun,“ dodala hejtmanka Pecková.
Nákupy nebyly prověřovány pouze v rámci
úřadu, ale také u krajských organizací. Od
společnosti Datlab bylo předáno celkem
264 dílčích analýz, přičemž u některých
segmentů byla pozorována vyšší rizika než na
krajském úřadě. V rámci našich příspěvkovek
zavádíme nový systém finančního řízení
s názvem Croseus. Ten představuje kontrolní
mechanismus pro schvalování všech dokladů,
finančních i majetkových operací v rámci
předběžné, průběžné i následné kontroly
v souladu s právními předpisy. Kontrolní
mechanismy buď přímo zamezí nesprávnému
postupu schvalování operací, nebo na něj
upozorní a zaevidují v auditní stopě.
Chceme porovnání
Středočeský kraj bude po obdržení konečné
zprávy riziková zjištění v rámci interních
procesů prověřovat. „S kontrolami nekončíme,
do budoucna budeme opakovaně prověřovat, jak
se kraji daří vypisovat zakázky. Identifikované
problémy necháme prověřit a přijmeme příslušné
kroky a nástroje, abychom rizika odstranili. Věřím,
že v budoucnu si analýzu necháme zpracovat ještě
jednou, abychom měli možnost porovnání, jak se
nám v čase daří,“ uzavřela hejtmanka Pecková.
Prezentace z tiskové konference je k dispozici
ZDE.
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Středočeský kraj se zaváže k implementaci systému managementu hospodaření s energií  
Rada Středočeského kraje schválila energetickou politiku kraje jakožto
součást zaváděného Energetického managementu podle normy ČSN
EN ISO 50001, a to v souladu s plněním Územní energetické koncepce
Středočeského kraje (ÚEK SK). Pro dosažení trvalého zvyšování energetické
účinnosti se kraj zavázal k implementaci a postupům podle požadavků
normy ČSN EN ISO 50001.
„Kraj se zavazuje k plnění závazku dlouhodobého zvyšování energetické
účinnosti. V rámci systému managementu hospodaření s energií budeme
přijímat opatření zaměřená na neustálé zlepšování energetické náročnosti,
monitorování, měření výsledků a tvoření plánů na efektivnější využívání
energie,“ konstatuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast
regionálního rozvoje a územního plánování, a pokračuje: „Zavazujeme
se zároveň poskytovat účinnou informační a finanční pomoc, na zajištění
fungování energetického managementu poskytnout finanční prostředky, lidské
zdroje, materiální zajištění a školení svým zaměstnancům všude tam, kde je
indikována potřeba k úspěšnému naplnění politiky.“ Rada rovněž schválila
pověřovací listinu, která pověřuje zástupce kraje pro implementaci
a provoz Systému managementu, a jmenovací listinu pro energetického
manažera kraje. Zástupcem kraje v tomto smyslu bude Libor Lesák, radní
pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek.

Systém managementu hospodaření s energií bude implementován
v první fázi v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze, Oblastní
nemocnici v Mladé Boleslavi a nemocnici v Kutné Hoře.

V Úvalech vyroste nové parkoviště P+R
Lidem z Úval a okolí začne na zdejším vlakovém nádraží sloužit
parkoviště P+R. Město a Středočeský kraj se domluvily na spolupráci
při jeho výstavbě. Krajské zastupitelstvo už schválilo znění smlouvy
o spolupráci. Jde o jedno z řady parkovišť z projektového záměru
výstavby krajských záchytných parkovišť schváleného na začátku
loňského roku.  

Investorem stavby je kraj, který zajistí přípravu i samotné provedení.
Ze svého rozpočtu kraj zaplatí zpracování předprojektové a projektové
přípravy, zadání a provedení staveb. Dále se zaváže zajistit dohled
nad projektovou přípravou, technický dozor, správu, provoz a údržbu.
Naopak Úvaly, kromě jiného, bezúplatně převedou dotčené pozemky,
na vlastní náklady vybudují přímé propojení mezi ulicemi Na
Spojce a Purkyňova, nechají parkoviště a zázemí napojit na veškeré
inženýrské sítě atd. „Předpokládaná výše nákladů projektu včetně
DPH je 76 milionů korun,“ říká radní Petr Borecký s tím, že výstavba
parkoviště by měla začít v roce 2024, cestujícím by se mělo otevřít
v roce 2025.

„Cílem Středočeského kraje je nalákat co nejvíce lidí do prostředků
hromadné dopravy, ušetřit tak životní prostředí a vlastně i peníze
v rodinných rozpočtech. Cestování v systému Pražské integrované
dopravy je finančně daleko výhodnější než cesta autem, a navíc nabízí
i lepší časové návaznosti, například při přestupech v Praze. Obecně
parkoviště P+R v našem kraji přispívají ke zlepšení dopravní situace ve
směru ku Praze,“ vysvětluje Petr Borecký, krajský radní pro oblast
veřejné dopravy. Související stavbou je přímé propojení mezi ulicemi
Na Spojce a Purkyňova.

Středočeskou centrálu cestovního ruchu povede stávající marketingový manažer
Novým ředitelem se stal Jakub Kulhánek, který v centrále působil
na pozici marketingového manažera. Uspěl ve výběrovém řízení,
do kterého se přihlásilo celkem osm kandidátů. Komise složená ze
zástupců krajského úřadu a odborné veřejnosti konstatovala, že pan
Kulhánek disponuje manažerskými kompetencemi a zřizovatel je mu
schopen poskytnout podporu k rozvoji dovedností v řízení týmů.
Prokázal dobrou orientaci ve struktuře cestovního ruchu, dobré
jazykové znalosti a schopnost přemýšlet o nastolených problémech.
Do funkce nastoupí 1. července.

Středočeská centrála cestovního ruchu, p. o. je strategickou organizací
Středočeského kraje podporující marketing a spolupráci cestovního
ruchu na území Středočeského kraje. Od února loňského roku byla bez
řádného vedení. Několik uskutečněných výběrových řízení na ředitele/
ředitelku nepřineslo očekávanou stabilitu. Na počátku letošního roku
byla do vedení SCCR jmenována do pozice ředitelky na dobu určitou
Mgr. Lucie Kaiserová, zkušená vedoucí oddělení cestovního ruchu
Krajského úřadu Středočeského kraje, jejímž úkolem bylo zejména řešit
starší problémy a personální otázky SCCR.
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Kraj dodatečně uvolní 10 milionů korun na úhradu žádostí zájemců o kotlíkovou dotaci v rámci třetí výzvy
Rada Středočeského kraje rozhodla o vyčlenění finančních prostředků
ve výši 10 milionů korun na úhradu žádostí zájemců o kotlíkovou
dotaci z programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech ve Středočeském kraji 2019–2023, kteří mají již žádost
podanou, ale nebude jim z důvodu vyčerpaných finančních prostředků
v rámci třetí výzvy proplacena z prostředků ministerstva životního
prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

nejvýše 95 tisíc korun. Podílu 80 % způsobilých výdajů lze dosáhnout,
bude-li instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním. V tomto
případě může konečný uživatel dosáhnout na dotaci nejvýše 100
tisíc korun. A 80 % způsobilých výdajů bude dosaženo i v případě,
že bude instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze
na biomasu. Konečný uživatel může v tomto případě obdržet dotaci
nejvýše 120 tisíc korun.

Kolik bylo přijato a proplaceno žádostí?
V rámci 3. výzvy na kotlíkové dotace bylo přijato více než 8300
žádostí, přičemž se podařilo proplatit naprostou většinu. Kraj velký
zájem očekával. Proto byla 3. výzva pro příjem žádostí o dotaci
otevřena nepřetržitě skoro dva roky. Aktuálně jsme rozhodli uvolnit
ještě 10 milionů z rozpočtu kraje, abychom vypořádali zbylé žádosti ze
třetí výzvy, které máme doposud v zásobníku a na které již vyhrazené
peníze nestačily. Díky tomuto kroku se zřejmě podaří vyhovět všem
žádostem a ovzduší v kraji bude zase o něco zdravější.
A jak to je s finanční dotací?
Finanční dotace je poskytována do maximálního podílu 75 %
způsobilých výdajů v případě, že se bude jednat o instalaci plynového
kondenzačního kotle, kdy konečný uživatel může obdržet dotaci

Středočeský kraj chce prostřednictvím dotačního
programu zvýšit nabídku obecních bytů
Zastupitelstvo Středočeského kraje
schválilo vyhlášení nového programu
ze středočeského Fondu na podporu
obecního bydlení. Dotační program
počítá s podporou vytvoření nových
obecních bytů z nebytových prostor,
které jsou ve vlastnictví obce. Dotace by
tak byla poskytována na rekonstrukce,
modernizace nebo vestavby stávajících
objektů, případně rekonstrukci bytového
prostoru, který není možné v současné
době k bydlení užívat. Na podporu by mělo
být vyhrazeno 5 milionů korun.
Kdo může být žadatelem?
Žadatelem o dotaci může být obec do 2000
obyvatel, přičemž maximální výše dotace
je v Programu stanovena ve výši 4000 Kč/
m2 do maximální výměry 50 m2 na jednu
bytovou jednotku. Maximální celková
výměra, na kterou může být dotace v rámci
jedné žádosti poskytnuta, je stanovena
na 200 m2. Díky dotaci mohou obce
své nebytové prostory zrekonstruovat
a vytvořit tak nové byty, které povedou

k větší nabídce obecního bydlení. Současně
mohou dotace využít na rekonstrukce bytů,
které nejsou v současné době k bydlení
uzpůsobeny. Tento program dále rozšiřuje
již existující krajskou podporu vzniku
dostupného bydlení v obcích.
Co je nutné doložit pro získání
dotace?
Dle Programu bude k žádosti o dotaci nutné
přiložit položkový rozpočet, výpis z katastru
nemovitostí a v případě, že se projekt
týká rekonstrukce bytového prostoru, také
vyjádření stavebního úřadu, že v současné
době není možné uvedený prostor užívat
k bydlení. Do jednoho roku od podpisu
smlouvy bude příjemce povinen doručit na
krajský úřad dokument stavebního úřadu
schvalující realizaci projektu, informaci
o způsobu provedení veřejné zakázky
a smlouvu o dílo s dodavatelem. Realizace
projektu musí být ukončena do dvou let od
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Po ukončení realizace projektu bude
mezi poskytovatelem a příjemcem dotace
uzavřena smlouva o zákazu zcizení
a zatížení nemovitosti, na základě které
se příjemce zaváže bez předchozího
písemného souhlasu poskytovatele nezatížit
nemovitost pořízenou či zhodnocenou
s účastí dotace jakýmkoli právem třetí
osoby a nepřevést své vlastnické právo
k nemovitosti na jakoukoliv třetí osobu.

Ze Středočeského Fondu podpory
včasné přípravy projektů bude
podpořeno dalších 24 žádostí
Zastupitelstvo Středočeského kraje projednalo ke
schválení celkem 24 žádostí o dotaci prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy
projektů EU 2021 + a NIP. Dotace jsou poskytovány
obcím, příspěvkovým organizacím a dobrovolným
svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to na
včasnou přípravu projektů.
Mezi žadatele se rozdělí více než 5,8 milionu
korun. Jedná se o 17 projektů z oblasti životního
prostředí, 6 projektů se zaměřuje na revitalizaci
veřejného prostranství a jeden projekt se týká
oblasti vzdělávání. Dotace jsou v současné
době poskytovány na projektovou přípravu
v oblasti životního prostředí, vzdělávání,
cyklostezek, revitalizace měst a obcí. Jde nám o
to, aby středočeské obce a města měly co nejvíce
připravených projektů a mohly žádat z budoucích
dotačních titulů.
Největší dotace v částce 500 000 Kč poputuje do
oblasti životního prostředí, a to na projektovou
dokumentaci propojení vodovodního řádu místní
části v Ratajích nad Sázavou. Stejná částka je
určena na projektovou dokumentaci vybudování
vodovodu v obci Čím. Dalšími podpořenými
projekty jsou například revitalizace centra města
Liběchov (200 000 Kč), odbahnění a oprava rybníka
v Chotouni (186 945 Kč) či projektová příprava
novostavby mateřské školy v obci Býkev.
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Zastupitelstvo schválilo dalších 22 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 13 milionů korun  
Zastupitelstvo Středočeského kraje podpořilo dalších 22 žádostí
o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty
bude ze středočeského Fondu obnovy venkova využito více než
13,2 milionu korun. Největší dotace ve výši přes 1,9 milionu korun by
měla putovat na výstavbu a rekonstrukci chodníků v Plaňanech.
Mezi podpořené akce s největší dotací patří také projekt inženýrských
sítí v Kosově Hoře (1 357 000 Kč), dále například rekonstrukce
vodovodu v obci Načeradec (1 070 000 Kč) či oprava fasády objektu ZŠ
a MŠ v Předměřici nad Jizerou. Více než 1 milion korun je určeno na
rekonstrukci kuchyně v ZŠ Pavlíkov. Celkem 685 000 by také mělo být
poskytnuto obci Brázdim na pořízení traktoru s čelním nakladačem.
Dotaci 85 000 Kč obdrží obec Svatý Jan pod Skalou na opravu
Husova balvanu a průčelí staré školy. Rovných 80 000 Kč poputuje na
revitalizaci veřejného prostoru v obci Košice.
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. Kraj si je vědom toho,
že finanční situace malých obcí v okamžiku, kdy mají investovat, není
jednoduchá. Malým obcím s investicemi do veřejné infrastruktury
pomáhá prostřednictvím jednoduchého, transparentního a všem
malým obcím dostupného zdroje.
Informace ohledně Středočeského Fondu obnovy venkova 2021–
2024 pro obce do 2000 obyvatel naleznou žadatelé na WEBU
Středočeského kraje.

Bezmála 140 milionů korun chce letos rozdělit Středočeský kraj ze svého Infrastrukturního fondu
Bezmála 140 milionů korun chce letos
rozdělit Středočeský kraj ze svého
Infrastrukturního fondu. Připraven je návrh
na rozdělení dotací jednotlivým žadatelům,
resp. obcím.   

O dotace mohli zájemci žádat ve
dvou tematických zadáních. Prvních
z nich bylo Životní prostředí. Určeno
je ke kofinancování již podpořených
vodohospodářských projektů z národních
a evropských zdrojů. Dvojkou pak jsou
Drobné vodohospodářské projekty, naopak
pro nekofinancované projekty.
V rámci tematického zadání životní prostředí
bylo řádně podáno 56 žádostí. Celková
požadovaná částka je 147 573 685 Kč, po
jejím krácení podle určeného koeficientu je
k rozdělení navrženo 107 013 225 Kč. V rámci
zadání drobné vodohospodářské projekty bylo
řádně podáno 52 žádostí, z nichž navrhuje
hodnoticí komise podpořit 33 žádostí
v celkové výši 30 977 350 Kč.

„Většina obcí žádá o peníze na výstavbu
vodovodu, intenzifikaci čistírny odpadních
vod, rozšíření kanalizační sítě a další projekty
spojené s řešením vodovodů a kanalizací.
Jde o finančně náročné stavby, na které
obce nemají ve svých rozpočtech dostatek
prostředků. Proto jsem ráda, že Středočeský
kraj může díky Infrastrukturnímu fondu
obcím přispět a zajistit tak lidem lepší
přístup ke kvalitní vodě a pomoci k řešení
problematiky odpadních vod,“ uvedla radní
pro životní prostředí a zemědělství Jana
Skopalíková.
Celková částka, která by měla do obcí
z Infrastrukturního fondu putovat, je
bezmála 140 milionů korun.  

Středočeský kraj chce letos opět podpořit paliativní a hospicovou péči, částka je dvojnásobná
Celkem 6 milionů korun letos vyhradil Středočeský kraj na dotace
ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání
Zdravotnictví. S návrhem na rozdělení se nejdříve seznámili krajští
radní, kteří žádosti podpořili. Palec nahoru dalo i zastupitelstvo.  
Peníze jsou určeny například na podporu paliativní a hospicové
péče nebo péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním
sociálním prostředí pacienta. Dotace by měly být rozdělené mezi
17 subjektů. „Letos se nám podařilo prosadit zdvojnásobení částky, která
ve fondu byla v roce 2021. Mezi 17 organizací chceme rozdělit 6 milionů
korun. Každý z nás si zaslouží prožít svůj život ve všech jeho etapách
důstojně, a pokud to jen trochu okolnosti dovolí, tak, jak si přejeme.
Ne všichni se však obejdeme bez cizí pomoci. Občas je potřeba pomoci,
abychom se opět postavili na „vlastní nohy“, občas je nutné provést
zbytkem času, co je před námi. Tento druh podporované péče je pro
mnoho lidí a jejich blízkých naprosto nepostradatelný, proto jsem rád,
že budeme moci z krajského rozpočtu tyto služby podpořit,“ uvedl
náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Žádosti o poskytnutí dotací z předmětného programu byly podávány
v termínu od 28. března 2022 do 11. dubna 2022. Většina vybraných
projektů se zaměřuje zejména na paliativní péči v domácím prostředí
pacienta, výjimkou však není i podpora propojení „klasické“
ošetřovatelské péče s péčí paliativní tak, aby byla zajištěna tolik
potřebná kontinuita poskytované péče.  
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Středočeský kraj klade důraz na protidrogovou prevenci
Radní se seznámili s Akčním plánem realizace
Koncepce protidrogové politiky Středočeského
kraje na období 2022–2024. Koncepci schválilo
letos v únoru krajské zastupitelstvo. Akční
plán je nástrojem, který Koncepci uvádí v praxi,
který detailněji rozpracovává plánované
postupy pro naplňování jejích cílů. I tento
dokument ještě podléhá schválení zastupitelů.

Zatímco Koncepce určuje směřování protidrogové
politiky z dlouhodobého hlediska a v obecné
rovině stanoví hlavní cíl a priority, Akční plán
pak v kratším časovém úseku u příslušných
priorit stanoví konkrétní aktivity a podmínky
jejich naplnění. Aktivity jsou v něm rozděleny na
intervenční oblasti odpovídající charakteristice
a prioritám protidrogové politiky definovaným
v Koncepci. Těmi jsou oblast koordinace
a vzdělávání aktérů protidrogové politiky, oblast
primární prevence a vzdělání v oblasti primární
prevence, oblast harm reduction, tedy prevence
infekčních onemocnění a ochrany veřejného
zdraví, oblast adiktologických služeb, léčby
a resocializace a oblast financování.
Sledujme nové formy rizikového chování
„Ačkoliv mnoho lidí může mít pocit, že drogy

se týkají jen úzkého okruhu jedinců, není to
pravda. Důležité je problémům s návykovými
látkami předcházet, proto velký důraz klademe
na prevenci, na různé osvětové programy
ve školách. To s sebou nese potřebu zajistit
dostatek informací pro pedagogy, takže
chceme pokračovat v seminářích a webinářích,
které zajišťuje mimo jiné i Vzdělávací institut
Středočeského kraje. Průběžně je potřeba
sledovat nové formy rizikového chování
a reagovat na ně, stejně jako podporovat stabilní
a zavedené organizace poskytující adiktologické
služby. Ta problematika je samozřejmě ještě
mnohem širší, a také proto je důležité mít
kvalitně zpracovaný takzvaný Akční plán,“
uvedla hejtmanka Petra Pecková.
Akční plán na období 2022–2024 projednali
členové krajské protidrogové komise.  

Dotace na podporu center duševního zdraví i mimořádné dotace pro
sociální služby v celkové výši přes 25 milionů korun
Dotační program pro financování sociální části
center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů pro cílové skupiny děti, lidé s demencí,
lidé s problematikou závislosti a nařízeným
ochranným léčením ve výši 15,6 milionu korun
a mimořádné dotační řízení na financování
sociálních služeb ve výši 10 milionů schválila
v červnu krajská rada. Oba dotační programy
budou vyhlášeny v srpnu.
Nabídka sociálních služeb ve středních
Čechách zahrnuje širokou škálu pomoci. Jde
např. o sociální prevenci a odborné sociální
poradenství, jako jsou krizová pomoc, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro
seniory či osoby se zdravotním postižením,
kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, raná péče, dále jsou to pobytové
sociální služby, osobní asistence či tísňová
péče. Radní pro sociální oblast Martin Hrabánek
k tomu doplňuje: „Skutečný rozsah sociálních

služeb je mnohem širší. Od 1. července dochází
k upravování kapacity poskytovatelů sociálních
služeb. Právě pro tyto úpravy je mimořádná
dotace ve výši 10 milionů určena.“
Rozvíjet a zabezpečit síť služeb pro lidi
s duševním onemocněním, to je hlavním
účelem dotace v programu pro financování
sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny
dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným
léčením. Ty jsou poskytovány v souladu
s Národním akčním plánem pro duševní zdraví
2020–2030. Cíle programu vysvětluje radní
Hrabánek: „Cílem dotačního programu pro
letošní rok je zabezpečit poskytování sociální
části již existujících zdravotně-sociálních služeb
v oblasti duševního zdraví. Jeho prostřednictvím
chceme podpořit další rozvoj sítě služeb pro
lidi s duševním onemocněním ve Středočeském

kraji.“ Z programu lze podpořit okruh
činností související s poskytováním služeb
center duševního zdraví pro cílové skupiny,
přičemž podmínkou těchto služeb je, aby
byla poskytována jak zdravotní část, tak část
sociální.
Oba dotační programy podléhají schválení
krajským zastupitelstvem. Vyhlášení je
plánováno na začátek srpna, od 1. 8. 2022 do
05.08.2022. Podrobnosti k oběma programům
najdete na stránkách krajského úřadu
Středočeského kraje.

Harmonogram dotací se upraví, aby pořadatelé akcí měli jistotu
Středočeský fond kultury a obnovy památek společně se Středočeským
fondem cestovního ruchu v letošním roce změní termín vyhlášení výzvy
pro přijímání žádostí o dotace. Na konci října chce radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda předložit
Zastupitelstvu kraje k projednání aktualizované znění výzev k přijímání
dotací: „Mým cílem je zvyšování jistoty žadatelů. Pokud na počátku roku
budou vědět, že akce, kterou připravují má jistotu dotace, mohou se lépe
soustředit na samotné pořadatelské aktivity a také na marketing, který má
podle našich zjištění stále ještě rezervy.“
V novém harmonogramu počítá Krajský úřad Středočeského kraje
s podáváním žádostí o dotace od 5. do 22. 12. 2022, formální kontrolou
od 2. do 13. 1. 2023 a s hodnocením odborníky od 18. 1 do 1. 2. 2023.
O přidělení dotací by zastupitelstvo jednalo na konci února a v dalších

měsících by se už mohly uzavírat smlouvy o poskytnutí dotací
s úspěšnými žadateli.
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Historicky první setkání ředitelů krajských příspěvkových organizací s Radou Středočeského kraje
Ve středu 1. června se uskutečnilo historicky
první setkání ředitelů krajských příspěvkových
organizací se členy krajské rady. Hejtmanka
spolu s dalšími členy vedení krajského úřadu
seznámila přítomné ředitele s celou řadou
systémů, opatření a aplikací, které kraj uvádí
do praxe v souladu se snahou o maximální
digitalizaci organizací krajské samosprávy. Akce
se zúčastnilo přes 230 zástupců organizací.
V nabitém konferenčním sále pražského TOP
Hotelu zahájila setkání hejtmanka Petra

Pecková. „Jsem ráda, že se nám podařilo toto
historicky první setkání uskutečnit. Ředitelé
a ředitelky se nikdy s předchozími vedeními
neviděli, neznají se ani navzájem. Středočeský
kraj má celkem 268 příspěvkových organizací.
Jsou to dětské domovy, dětská centra, střední
školy, speciální školy, muzea, galerie, domovy
seniorů a další organizace v oblasti sociální, ale
třeba také Krajská správa a údržba silnic, IDSK

V Lysé nad Labem se setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se na výstavišti v Lysé nad
Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné
setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září.
Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové
mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných
odborů krajského úřadu a dalších hostů.
V průběhu dopoledne postupně jednotliví radní v prezentacích shrnuli
činnost svých resortů a představili nejbližší cíle a výhled do budoucna.
Hejtmanka v úvodu poděkovala starostům za to, jak se po těžkých
měsících spojených s covidem postavili k ukrajinské krizi, jak pomáhali
nejen s ubytováním. Ve své prezentaci se věnovala například postupující
digitalizaci ve státní správě, zopakovala výhody Platebního portálu
Středočeského kraje a vyzvala k jeho využívání, protože pro obce je
zcela bezplatný. Obce a města mohou rovněž využít zdarma aplikaci pro
Participativní rozpočet. Se zavedením participativního rozpočtu získají
obce, které ho dosud neměly, dotaci 50 000 korun takzvaně „na rozjezd“.
Více o akci ZDE.

a další. To oni dělají pro kraj tu nejdůležitější
práci.“ uvedla při přivítání hostů hejtmanka.
Na programu bylo několik bodů: představení
systému výdajů Středočeského kraje do
jednotlivých oblastí působnosti příspěvkových
organizací
a nový finanční
systém Croseus,
seznámení
s činností
Regionální
dotační kanceláře,
představení
finanční aplikace
Platební portál
a průběh
pasportizace
krajského
majetku.
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Setkání ředitelů příspěvkových organizací v sociálních službách hostil Domov Laguna
Setkání zahájil radní pro oblast
sociálních věcí Martin Hrabánek,
který všem přítomným ředitelům a
ředitelkám poděkoval za jejich obětavou
a nelehkou práci, vyjádřil jim podporu
a nastínil budoucí kroky, které má v
plánu podniknout na vyšší úrovni, na
ministerstvu, protože situace je vážná
a je nutné ji řešit. Válka na Ukrajině,
zdražování, inflace, i to se totiž promítlo
do těchto služeb, do služeb, které nám
pomáhají starat se o naše blízké.
Středočeský kraj zřizuje v sociální oblasti

59 příspěvkových organizací. V rámci
těchto organizací je možné využít formu
sociální služby:
• pobytovou,
• terénní,
• ambulantní.
Naše PO v sociálních službách nabízejí
pomocnou ruku všem, kteří o ni požádají.
Máme domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, zřídili jsme chráněné
bydlení a azylový dům, nabízíme odlehčovací

služby, týdenní stacionáře, zřídili jsme
intervenční centrum a zařízení následné péče.
A co se na setkání převážně řešilo?  
• financování,
• metodika a budoucí koncepce,
• odborná práce s klienty,
• ke konci došlo k vyhodnocení
fotosoutěže „Jak jsme žili v době covidu“
(více o výstavě ZDE)
Sociální služby ve Středočeském kraji i v České
republice je nutné podporovat, protože jsou to
ony, které pomáhají nám, abychom obtížnou
životní situaci, která nastala, zvládli.

Kraj upozorňuje na velký problém s kapacitami základních škol, spolu se starosty žádá o řešení vládu
Chybějící kapacity základních škol – to bylo
hlavní téma setkání zástupců obcí s ministrem
školství Petrem Gazdíkem, hejtmankou Petrou
Peckovou a radním pro oblast vzdělávání
a sportu Milanem Váchou. Pracovního setkání na
Krajském úřadu Středočeského kraje se zúčastnila
zhruba stovka zástupců obcí. Další ho sledovali
on-line. Výsledkem je Výzva Vládě České republiky,
aby finančně dlouhodobými dotačními programy
a změnou legislativy podpořila kroky, které
povedou ke zvyšování kapacit základních škol.
Nedostatek místa pro děti v základních školách
– problém, se kterým obce bojují nejméně
od roku 2010. Letošní situace je ale zvláště
kritická – do základních škol míří silnější
ročníky a někde ještě přibydou děti z Ukrajiny.
„O problému jsme v poslední době často hovořili
s kolegy Věslavem Michalikem a Milanem Váchou
a rozhodli se co nejdříve svolat pracovní schůzku
se starosty obcí. Bohužel, pan náměstek Věslav
Michalik už se jí s námi nemůže zúčastnit,“
zaznělo na úvod od hejtmanky Petry Peckové.
Cílem setkání bylo pojmenovat hlavní problémy,
vyměnit si zkušenosti z jiných obcí a přijít
s návrhy řešení. Středočeský kraj také připravil
Výzvu Vládě České republiky ke krokům, které
povedou ke zvyšování kapacit základních škol. Na
místě ji podepsalo přes devadesát zástupců obcí.
„Po realizovaném přijímacím řízení k základnímu

vzdělávání pro školní rok 2022/2023
v deseti základních školách v kraji, vzhledem
k nedostatečným kapacitám spádových základních
škol, probíhalo přijímací řízení formou losování.
Rovněž se v plné míře projevila tzv. zápisová
turistika dětí. Obce ve Středočeském kraji nejsou
schopny zrealizovat zvýšení kapacit základních
škol z vlastních finančních prostředků. V minulosti
využívaly dotační tituly MF ČR, případně MŠMT,
kterým v tuto chvíli finanční prostředky pro uvedený
účel chybí. Žádáme Vás tedy o urychlené řešení této
situace, alokování financí ze státního rozpočtu,
vypsání dotačních titulů a ujištění o dlouhodobé
podpoře řešení tohoto problému, která umožní
vedení měst a obcí investovat významné finanční
prostředky do projektové přípravy vedoucí ke vzniku
nových žákovských míst,“ stojí mimo jiné ve Výzvě.
„Víme, že se mnoho obcí snaží, v minulých letech
tam třeba postavili novou školu, vzali si úvěry, ale ta
kapacita už zase nestačí. Počet obyvatel zejména
v prstenci kolem Prahy roste vyšším tempem, než
demografové odhadovali, a ten problém se postupně
rozšiřuje i dál do kraje. Náš kraj je navíc v zastoupení
věkové skupiny dětí do 14 let mezi celkovou populací
zcela mimo republikový průměr. I proto jsme
společné setkání iniciovali,“ řekla hejtmanka.
„Je zřejmé, že nedostatek míst pro děti v základních
školách je a bude problém. Nechtěli jsme dál nečinně
přihlížet a čekat, zda a kdy se obce příspěvků na

školy dočkají. To téma je velmi široké. Setkání
starostů považujeme za první krok k tomu, aby
se našlo opravdu efektivní a rychlé řešení. Nikdo
nechce, aby o osudu a budoucnosti jeho dítěte
rozhodovalo nahodilé losování už v mateřské školce.
Věřím, že společně s ministerstvy řešení najdeme,“
uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan
Vácha. Záznam ze setkání ZDE.
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Dotační výzvy MPSV pomohou s dětskými skupinami
Budování dětských skupin může být finančně
náročné. To platí i pro následný provoz.
Ministerstvo práce a sociálních věcí proto
upozorňuje na možnost čerpání evropských
prostředků, které pomohou nejen s vytvořením
nových kapacit dětských skupin, ale i s jejich
následným fungováním. Je tak možné
efektivně reagovat na narůstající poptávku po
umístění dětí v předškolních zařízeních.
Postavit či rekonstruovat budovu pro
dětskou skupinu je možné díky dotaci
z Národního plánu obnovy. Žádosti budou
přijímány až do 30. listopadu 2022. Veškeré
informace naleznete ZDE. Na poslední
čtvrtletní letošního roku je plánována
i výzva pro současné provozovatele, kteří
uvažují o rozšíření kapacity či adaptaci již
existujících dětských skupin a mikrojeslí. Na
tyto investice byly v rámci Národního plánu
obnovy vyčleněny necelé 2 miliardy korun.

Podporu přizpůsobení prostor pro novou
dětskou skupinu dlouhodobě poskytuje
Operační program Zaměstnanost. V poslední
výzvě sice bylo uzavřeno podávání
žádostí na konci června, nová výzva
se ale připravuje na únor příštího roku
s aktualizovanými částkami jednotkových
sazeb. Doporučujeme proto sledovat
zveřejňování dalších výzev. Všechny
potřebné informace jsou pravidelně
aktualizovány ZDE.
V souvislosti s válkou na Ukrajině byly
připraveny také mimořádné výzvy
z Operačního programu Zaměstnanost, které
se zaměřují na neinvestiční zprovoznění
dětských skupin. Jejich cílem je integrace
ukrajinských uprchlíků. Projekty kromě
vybudování skupin pamatují také na jejich
roční provoz.
Veškeré informace ohledně žádostí,

poskytování příspěvku na provoz, metodické
materiály a odpovědi na nejčastější dotazy
k provozu dětské skupiny naleznete zde:
Dětské skupiny (mpsv.cz)
Informační materiály pro poskytovatele
(dsmpsv.cz)

Dotace a fondy
Města a obce mohou i nadále čerpat dotace na homogenizaci silnic
Středočeský kraj poskytne dotace na homogenizaci povrchu vozovek po
výkopových pracích. Na dnešním jednání to schválili krajští radní. Peníze na kompletní obnovu vozovek poputují z dotačního Programu 2022,
resp. Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury. Výplatu
dotací schválilo zastupitelstvo.  
„Pokud města a obce budují kanalizaci anebo rekonstruují stávající inženýrské sítě, musí stavební firmy obvykle rozkopat i část krajských silnic.
Aby nevznikaly jen nevzhledné záplaty, třeba jen na polovině vozovky,
dostanou od nás městské a obecní úřady peníze na zcela nový, homogenizovaný povrch,“ vysvětluje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy,
a pokračuje: „Nejčastěji jde o nový živičný koberec.“
Peníze kraj vyplácí ze svého dotačního Programu 2022. V letošním roce
mohly samosprávy čerpat na stavební práce tohoto druhu 75 milionů
korun, kraj ale eviduje žádosti zatím jen za více než 21 milionů korun.

otevřené fondy:
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 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 minimální 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.

„Vyzývám tak vedení měst a obcí, aby se o dotaci přihlásila. Čas na podání
žádosti je jen do konce září letošního roku,“ informuje Karel Bendl.
Odbor dopravy Krajského úřadu SK už provedl formální kontrolu a hodnocení doposud podaných žádostí. Pořadí žadatelů bylo sestaveno podle
data a času řádného podání. Finanční prostředky poputují na opravu silnice III/27929 mezi Žehrovem a Skokovy, do Horek nad Jizerou, Hlásné
Třebaně, Vinařic, Libeže, Svaté a Újezdu na Hořovicku.
Připomínáme, že dotace na doprovodnou infrastrukturu
je možné čerpat pouze do 8. 7. 2022!
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.

b. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je
stanovena pro tematické zadání Podpora
hejtmanky od 1. února 2022 do 30. listopadu
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
vysazený strom jsou určeny pro obce, které již
realizovaly projekty podpořené ze Státního
fondu životního prostředí. Účelem těchto
darů je zlepšení životního prostředí v obcích 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

Online zpravodaj pro obce
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
infrastruktury
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 IROP. Jedná
se o projekty cyklistické infrastruktury realizova-
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né 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 milionů 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 dobrovolné
svazky obcí na podporu projektů homogenizace 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 milionů korun a maximální možná výše dotace je v Programu stanovena na 850 Kč na m2,
maximálně však ve výši uznatelných nákladů
projektu.

6. Program 2022 pro poskytování dotací na
podporu rozvoje doprovodné infrastruktury
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu.
Program je určený výhradně obcím s podporovanou infrastrukturou cestovního ruchu
a je určen především na vybudování stanovišť
pro obytná auta, vývaziště, vybavení kempů,
záchytná parkoviště v turisticky atraktivních
lokalitách, pořízení dopravního a orientačního
značení a na projektovou přípravu. Termín pro
podávání žádostí je do 8. 7. 2022. Připraveno
je 20 milionů korun.

Běží příjem žádostí o kotlíkové dotace
Nezapomeňte, že je vyhlášen program
Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
pro nízkopříjmové domácnosti, jinak
řečeno kotlíkové dotace. Žadatelům
je program otevřen do konce měsíce
srpna letošního roku a vyčleněno je
více než 250 milionů korun.   
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.
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 kotlikovedotace-sk.cz.
Žádosti podávejte elektronicky a
následně doručte v listinné papírové
formě s podpisem konečného
uživatele do podatelny Krajského
úřadu Středočeského kraje, nebo ve
formátu pdf prostřednictvím datové
schránky Středočeského kraje.

Středočeský kraj poradí a pomůže
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 nemovitost ve Středočeském kraji, v 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 procent 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.
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Dotace na brownfieldy

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Obce i města mohou připravovat své žádosti o dotace na regeneraci
brownfieldů z Národního plánu obnovy. V rámci komponenty 2.8
„Revitalizace území se starou stavební zátěží“ mohou získat peníze
na regeneraci specifických, podnikatelských i nepodnikatelských
brownfieldů. Ohledně konzultací se mohou obrátit na Oddělení
regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje
(tel.: 257 280 375) nebo se podívat na webové stránky
www.planobnovycr.cz

Od 28. června 2022 je možné předkládat žádosti o dotace v rámci nové
výzvy v rámci Podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách (MMR). Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov
v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“).
Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu
plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí
se sociální segregací. Aktuální informace jsou zveřejněny na webových
stránkách MMR ZDE.

Ukrajina
!!!Upozornění!!!
Dne 20. 7. bude z technických důvodů uzavřeno KACPU Kutná Hora.

INFO
POMOC PRO UPRCHLÍKY
Z UKRAJINY
KACPU - KRAJSKÉ ASISTENČNÍ
CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kutná Hora

Kongresové centrum Galerie
Středočeského kraje,
adresa: Kremnická 239/7
Provozní doba: po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 12 hodin.
Mimo tuto dobu budou příchozí uprchlíci ubytováni v nouzovém
přístřeší, aby mohli projít odbavením v pracovní době.
Registraci uprchlíků provádějí i Pracoviště MV odbor azylové
a migrační politiky (OAMP) - Středočeský kraj a Odbory cizinecké policie,
oddělení pobytových agend.

Pro informace můžete
volat také na Středočeskou
asistenční linku

226 288 400

INFO

NABÍDKA PRÁCE I BYDLENÍ
PRO UPRCHLÍKY
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!

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

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

Informace jsou platné k 27. 6. 2022

www.kr-stredocesky.cz

www.kr-stredocesky.cz

Důležité stránky pro informace o pomoci ukrajinským uprchlíkům:
Hlavní rozcestník:
www.nasiukrajinci.cz/cs/
Informace ke vzdělávání:
www.edu.cz/ukrajina/
Zaměstnávání a dávky:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
https://davkyuk.mpsv.cz/
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Info z dopravy
Byla dokončena integrace do systému Pražské integrované dopravy
Společný integrovaný dopravní systém Prahy
a Středočeského kraje počínaje 12. červnem
2022 pokrývá celé území Středočeského kraje.
Díky integraci posledních dvou oblastí na
Příbramsku a Kutnohorsku se již podařilo zapojit
všechny příměstské regionální autobusové linky
do systému PID, který zahrnuje veškeré vlakové
a autobusové spoje včetně MHD v Praze a ve
většině středočeských měst. Systém PID už také
zasahuje i do sousedních krajů, pokrývá území
o rozloze 13 tisíc km čtverečních a obsluhuje
více než 3 miliony obyvatel v téměř 1300 městech a obcích.
„Je mi nesmírnou ctí být u historického okamžiku, kdy jsme po 30 letech od vypravení první
příměstské linky za hranice Prahy dokončili
celý proces integrace veřejné dopravy v celém
Středočeském kraji. Doprava v celé oblasti se
musí chovat jako jeden celek, což právě systém
PID umožňuje. Právě jsme dokončili největší
dopravní systém v České republice,“ uvádí Petr
Borecký, radní Středočeského kraje pro veřejnou
dopravu.
Po sérii integračních projektů, díky kterým se
systém PID postupně rozšířil na celé území
Středočeského kraje, se v červnu 2022 připojilo
22 dalších autobusových linek na Březnicku,
Krásnohorsku a Čáslavsku. Tarif PID se ke stejnému datu rozšířil také do dalších měst a obcí
Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Aktuálně
je k 12. 6. 2022 v systému PID zapojeno 72 vlakových a 485 regionálních autobusových linek,
všechny linky MHD v Praze a MHD ve většině
středočeských měst kromě Kolína, Mladé Boleslavi a Příbrami, jejichž integrace se aktuálně
také připravuje.

Kolik nyní máme tarifních pásem
Území Středočeského kraje a přilehlých oblastí
je rozděleno na 13 tarifních pásem, ve kterých
je možné použít širokou škálu jednorázových
i dlouhodobých předplatných jízdenek. Ty je
možné si pořídit pomocí mobilní aplikace PID
Lítačka, přes e-shop Lítačky nebo na jednom
z prodejních míst včetně 11 středočeských
měst. Jednorázové jízdenky je možné zakoupit
také přímo ve vlacích i autobusech včetně
možnosti platby bankovní kartou.
Nad fungováním 36 dopravců, kteří se řídí
jednotnými standardy kvality PID, bdí 24 hodin
denně koordinační dispečink, který hlídá
provoz, řeší mimořádné události a zajišťuje
předepsané návaznosti. O aktuálním provozu
i novinkách informuje telefonická infolinka,
cestující najdou veškeré informace na webových stránkách www.pid.cz nebo na sociálních

sítích Facebook, Twitter a Instagram. Informace o aktuálních jízdních řádech jsou doplněny
on-line mapou poloh vozidel a taktéž informacemi o případných zpožděních jednotlivých
spojů, které se díky otevřeným datům propisují
i do dalších aplikací třetích stran. Organizátory systému PID jsou pražská organizace ROPID
a středočeská IDSK.
PID – společný dopravní systém Prahy
a Středočeského kraje
l cca 3 000 000 obyvatel,
l cca 1300 měst a obcí,
l rozloha cca 13 000 km2,
l 72 vlakových linek,
l 485 regionálních autobusových linek,
l cca 15 000 stanic a zastávek,
l 36 dopravců,
l cca 5000 vozidel,
l přes 15 000 regionálních spojů denně.

Výhledy středočeské dopravy
Cestující ve Středočeském kraji se mohou setkat s řadou novinek. Nejenže je od 12. června kraj kompletně zaintegrován do systému Pražské
integrované dopravy (PID), díky čemuž je možné na jeden lístek cestovat
po celém kraji i Praze, ale dočkali se i zvýhodněného cestování na
některých mezikrajských linkách na územích krajů Královéhradeckého
a Pardubického.
Tarifní přesahy ještě o něco zjednoduší cestování. Lidé si mohou vybrat
tarif integrovaného dopravního systému, který pro svou jízdu využijí,
buď PID, anebo Tarif regionální dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (IREDO).
Výborná spolupráce základem
Na tarif PID je možné cestovat až do Kopidlna, Jičína nebo Chrudimi a na
tarif IREDO do Mladé Boleslavi nebo Čáslavi. Na mezikrajské relace je
možno využít jízdenku jednoho nebo druhého IDS, na vnitrokrajské rela-

ci vždy tarif daného kraje. Cestujícím přinese zlevnění jízdného, jelikož
mu stačí pouze jedna jízdenka na celou trasu. Dosud bylo nutné si koupit
jízdenku na PID i na IREDO zvlášť. Nyní si cestující může koupit na relaci
Praha–Jičín jízdenku PID na 12 pásem za 120 Kč.
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Platí pro vlaky i autobusy
Nově bude možné na jízdenku IDS IREDO cestovat vlaky Českých drah
například do Poděbrad, Nymburka nebo do Kolína. Jízdenky z/do těchto
stanic platí v osobních a spěšných vlacích i v rychlících. U autobusové
dopravy dojde k rozšíření IDS IREDO mimo jiné na linkách jedoucích
mezi Sobotkou a Mladou Boleslaví. Další dvě linky budou od Kopidlna
a Libáně (ve směrech Mladá Boleslav a Dolní Bousov). K rozšíření na
dvou linkách dojde také do Čáslavi (od Třemošnice a od Heřmanova
Městce). U linek z Chlumce nad Cidlinou do Kutné Hory se prodlouží
integrovaný úsek do Záboří nad Labem.
Tento způsob kooperace není pro Středočeský kraj novinkou. Od jara
podobně spolupracuje i s kraji Ústeckým a Libereckým.
Podmínky sjednoceny
Od 12. června 2022 platí i upravený tarif PID. Nejvýraznější změnou je
zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích
PID. Senioři nad 70 let nově platí poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní
senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých
i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální
zlevněné jízdné je zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.
Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno podle počtu tarifních pásem a časové platnosti. Zakoupit jej je možné přes mobilní aplikaci PID
Lítačka, u řidičů autobusů nebo v jízdenkových automatech, případně
v pokladnách ČD ve stanicích a u průvodčích ve vlacích. V autobusech
i na pokladnách je možné platit kartou.  
Na dopravu jdou miliony
Bezplatná přeprava pro seniory nad 70 let byla nesystémová, jelikož ve
všech sousedních krajích nebyla zavedena – při současných mezikrajských přesazích by tak logicky nastal problém při odbavení těchto cestujících. Navíc platila pouze v autobusech, ve vlacích si cestující museli
zakoupit jízdní doklad. Cena, kterou nově cestující v této kategorii za-

platí, rozhodně není enormně vysoká, jelikož si mohou zakoupit časové
kupóny, po kterých navíc evidujeme dlouhodobě rostoucí poptávku.  
Středočeský kraj vynakládá na zajištění veřejné dopravy cca 3,7 mld.
korun ročně, což je 34 % disponibilních příjmů, celkové náklady systému
činí 5,9 mld. korun. Podle rozpočtového určení daní (RUD) dostává Středočeský kraj na obyvatele menší částku než většina krajů, přitom jsou
na něj vzhledem ke specifické poloze kladeny nejvyšší nároky z pohledu
dopravní infrastruktury a přepravy cestujících.   
Další technické novinky
Zabýváme se obnovou vozového parku, aktuálně např. ve spolupráci
s Ústeckým krajem prověřujeme možnost nasazení nových elektrických jednotek na linku S32/U32 (Lysá nad Labem – Ústí nad Labem)
s předpokládaným nasazením od prosince 2024. V červenci ještě uzavřeme se společnostmi ČEZ a Martin Uher Bus memorandum o nákupu
vodíkových autobusů. Desítka dvanáctimetrových autobusů bude
nasazena na linkách v kopcovitém okolí Mníšku pod Brdy. Pokračuje
i příprava projektu Všejanské spojky a dalších souvisejících staveb
v rámci nové trati Lysá nad Labem – Mladá Boleslav. Další zajímavostí
je i postupné zavádění nových infoprvků na zastávkách v našem kraji.
Čerstvě jsou nainstalovány v Čáslavi. Informace dodané na umělohmotné samolepce a podkladové plechové tabuli jsou v této kombinaci finančně výhodnější než zalaminovaný potištěný papír, umístěný
do plechové cedule s plexisklem.    

Představujeme komise a výbory
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj
Tento výbor, jako
poradní orgán
zastupitelstva, vznikl
nově po krajských
volbách 2021.
Program digitalizace
se prolíná všemi
oblastmi. Chceme
kraj moderní, který
využívá technologie
pro své občany. V zavádění chytrých
opatření se snažíme preferovat funkční
a účelná řešení s vysokou přidanou
hodnotou. Chytrá řešení mají usnadňovat
životní situace a komunikaci s úřadem.
V rámci spolupráce s krajským úřadem
a pro aplikaci inovací bylo založeno
Oddělení digitalizace.  

Ve výboru byly založeny pracovní skupiny
(PS). PS pro Středočeský platební portál
vede pan Tomáš Novák. Platební portál
umožňuje občanům či těm, kteří využívají
služeb ve Středočeském kraji, snadno
a jednoduše zaplatit za poplatky a služby,
aniž by museli opustit pohodlí svého
domova. Občané tak snadno dohledají
zapojené organizace dle obce, v níž sídlí,
a podobně jako v jakémkoliv e-shopu
jednoduše vyberou produkt a jeho
variantu. https://platby-sc.cz/
Pracovní skupinu pro Digitální technickou
mapu vede pan zastupitel Jakub Rejzek.
Výbor spolupracuje na Projektu zaměřeném
na vytvoření Digitální technické mapy
(DTM SK). Tato povinnost vyplývá z platné

legislativy a bude dílčí částí komplexního
záměru na vytvoření DTM ČR. Výsledkem
projektu je DTM SK – geografický databázový
soubor, který bude obsahovat údaje
o přírodních, stavebních, inženýrských
a technických objektech a zařízeních.
Projekt je financován za podpory EU.
Pracovní skupina Digitální infrastruktura
pod vedením pana zastupitele Jakuba
Rejzka pracuje na odstraňování zbytečných
překážek pro rychlé rozšíření optických sítí
a umožnění snadného položení optických sítí
podél nově budovaných či rekonstruovaných
silnic II. a III. třídy, chodníků i cyklostezek
na celém území kraje.
Mezi další úkoly výboru patří spolupráce na
nových webových stránkách kraje. Zabýváme

Online zpravodaj pro obce
se kyberbezpečností krajských nemocnic,
digitalizací dotačního systému, kde cílem je
plná elektronizace krajských dotačních titulů,
zveřejňujeme všechny výdaje kraje nad 10
tisíc korun a zahájili jsme úzkou spolupráci

číslo 6/2022
s Prahou a Operátorem ICT. Mnohé záležitosti
má na starosti pan zastupitel Tomáš Zmuda.
Mimořádnou pozornost věnujeme odolnosti
krajského úřadu a krajem zřizovaných organizací
proti možným kybernetickým útokům.  
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Závěrem bych rád poděkoval za spolupráci
všem aktivním členům výboru.  
Michael Kašpar,
předseda Výboru pro
digitalizaci a chytrý kraj

Pozvánky
Středočeský kraj jako partner Noir Film Festivalu
Rozvoj turistického ruchu v kraji a větší využití potenciálu mezinárodního
festivalu filmů specifického žánru „noir“ s názvem Noir Film Festival. To
je cílem Memoranda o spolupráci se spolkem Ekofest z.s., organizátorem
Noir Film Festivalu, které za Středočeský kraj podepsal radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda.

dlouhodobě významným partnerem filmových tvůrců, produkcí a
filmových festivalů. Noir Film Festival nabízí atraktivní žánrově
specifickou mezinárodní filmovou přehlídku oslovující diváky jak v České
republice, tak i v zahraničí s vysokým kulturním kreditem,“ doplňuje
radní.

Noir Film Festival se uskutečňuje od roku 2013 na hradech na území
Středočeského kraje. „Noir Film Festival je evropským unikátem
nejen svým zaměřením, ale také místem konání. Hrad Český Šternberk
poskytuje festivalu ty správné kulisy. Spoluprací na poli propagace
chceme dosáhnout zvýšení popularity a atraktivity kulturních
turistických cílů ve Středočeském kraji,“ vysvětluje radní Václav
Švenda cíle vzájemné spolupráce. „Středočeský kraj je prostřednictvím
Středočeské centrály cestovního ruchu a její filmové kanceláře

„Velmi si vážíme spolupráce se Středočeským krajem, kterou jsme letos
posunuli na novou, vyšší úroveň. Jsme rádi, že 10. narozeniny Noir Film
Festivalu budeme moci na hradě Český Šternberk oslavit společně s
Vámi,“ vyjádřil se výkonný ředitel Noir Film Festivalu Vít Grigartzik. Noir
Film Festival letos slaví 10. narozeniny. Unikátní žánrová akce se v roce
2013 poprvé konala na hradě Kokořín. Letos se již podruhé v řadě bude
konat na hradě Český Šternberk. 10. ročník NFF proběhne ve dnech 17. až
21. srpna 2022 a slibuje 55 filmových projekcí.

Středočeské kulturní léto: památky netradičně a na vlnách pohody  
K létu patří výlety a cestování, hrady a zámky,
kultura a prázdninová pohoda. Spojte vše
do jednoho a vyberte si lákavé představení
z pestrého programu Středočeského
kulturního léta. Užijete si kulturu i na méně
obvyklých místech a jako bonus prozkoumejte
jejich krásné okolí. Představení jsou
rozprostřena do čtyř letních měsíců a nabídka
je pestrá.  
Nabídka je pestrá, přijměte malou inspiraci.
Historické město Kutná Hora je vždy dobrá
volba k výletu. Krásné zahrady místní
Galerie Středočeského kraje si užijete ještě
intenzivněji, spojíte-li jejich návštěvu
s účastí na představení Médeia divadla
JEDL (23. 7.) anebo novodobého cirkusu –
Středočeské kulturní léto do zahrad přivádí
Cirk La Putyka (4. 8.).  
Na Točník!
Moderní cirkus je letošní novinkou.
Nezapomíná se však ani na starou dobrou
klasiku. Na zámek Nižbor si v červenci můžete
zajet na představení Zdravý nemocný (29. 6.),

v srpnu na Baladu pro banditu (23. 8.).  
Že k létu patří návštěvy hradů a zámků?
Navštivte hrad Točník, kde v rámci
letošního Středočeského kulturního léta
v srpnu zazpívá Karel Plíhal (19. 8.).
V areálu zámku Benátky nad Jizerou si
užijete představení Divadla Bez zábradlí
s názvem Art (23. 8.), v areálu hradu
v Mladé Boleslavi zase koncert kapely
Krajanka (7. 9.). Ožije i roztocký zámek,
a to energickým hudebním představením
N.O.H.A. (26. 8.). Spojte kulturní zážitek
s obhlídkou letos otevřené expozice
Archevita – stopami věků.
Za našimi předky
Někdo raději hrady a zámky, jiný lidovou
architekturu. Jak si příjemnou atmosféru našich
(nejen) skanzenů užít tak, že na návštěvu
budete dlouho a rádi vzpomínat? Stanete-li se
zároveň diváky na pořádaných představeních.
V Muzeu lidových staveb v Kouřimi si například
můžete užít koncert dechového orchestru
Krajanka (14. 8.), ve skanzenu ve Vysokém
Chlumci zase představení Jak jsem vyhrál válku
(4. 9.). Stejné představení bude k vidění také
v divadle přírodního areálu ve Lhotce u Mělníka
(2. 9.) a v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy
(7. 9.).  
K létu patří i hudební festivaly. Jeden
takový, Jurkovič Open Air (16. 7.), si můžete
i v rámci Středočeského kulturního léta užít
v městském parku v Jílovém u Prahy. Zdejší
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy také

nabídne představení Saturnin (31. 8.) a již
zmíněné Jak jsem vyhrál válku.  
Pro inspiraci
Hudbu Štěpána a Jana-Matěje Rakových
(15. 7.) si užijete netradičně v expozici
Geoparku Barrandien v Berouně. A kam se
vydat za Karlem Čapkem? Pro představení
Jak se co dělá podle Karla Čapka (9. 7.),
čtení z knih Karla čapka (20. 8.) a koncert
etnické hudby s přednáškou – hold sběrateli
gramodesek Karlu Čapkovi (24. 9.) není lepšího
prostředí než v Památníku Karla Čapka ve
Staré Huti u Dobříše. Do Památníku Antonína
Dvořáka ve Vysoké u Příbramě si zase můžete
vyrazit na koncert Kalabis Quintet (23. 7.)
a představení Iliada (27. 8.), dramatizaci
jednoho z nejslavnějších eposů všech dob. Bylo
to právě v okolí současného památníku, kam si
Antonín Dvořák chodil pro inspiraci ke svým
dílům.  
Středočeské kulturní léto je v plném proudu.
Vybírejte na www.stredoceskekulturnileto.cz,
kde se zároveň můžete nechat inspirovat
k výletům po okolí.
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30.8.2022 – Pes baskervillský

Polabské muzeum – PNM Přerov n. Labem

11.6.2022 – Další roky ve stejnou dobu
Muzeum T. G. M. Lány – prostor před
Muzeem

11.6.2022 – Ve dvě na Kodaňské

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 – Famílie/Léto na zámku

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

31.8.2022 – Saturnin

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

2.9.2022 – Jak jsem vyhrál válku
Regionální muzeum Mělník

3.9.2022 – Sáňky se zvonci
Nádvoří zámku Nižbor

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

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

Ústav archeologické památkové péče
středních Čech – nádvoří zámku Nižbor

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

Galerie Středočeského kraje– zahrada GASK

26.6.2022 – N.O.H.A.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
– SM park

6.8.2022 – JEDL

8.7.2022 – Koncert čtyř kapel
Středočeské skutečné ligy

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 – Balada pro banditu

Ústav archeologické památkové péče
středních Čech – nádvoří zámku Nižbor

23.8.2022 – Art
Změna programu a termínů vyhrazena

4.6.2022 – Koncert Davida Kollera
a kapela Vesper

29.6.2022 –Turumtay / Erdogan / Liška / Dés

Galerie Středočeského kraje– vodní pódium

Muzeum Mladoboleslavska – Zámek
Benátky n. J.

26.8.2022 – Balada pro banditu

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně –
Hornický skanzen Mayrau

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
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně –
Hornický skanzen Mayrau

1.8.2022 – Jistě, pane premiére!

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy –
nádvoří muzea

20.8.2022 – Scéna Čapkovy Strže 3/4:
Koncert etnické hudby

16.7.2022 – Čechomor

30.6.2022 – Iliada

Polabské muzeum
– PNM Přerov nad Labem

číslo 6/2022

Muzeum T.G.M. Rakovník – nádvoří

České muzeum stříbra – Kurná Hora zahrady GASK

16.7.2022 – Čechomor

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

7.9.2022 – Krajanka

Muzeum Mladoboleslavska – Hrad Mladá
Boleslav

11.9.2022 – Krajanka

Oblastní muzeum Praha-východ – PJLA Hrusice

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně –
Hornický skanzen Mayrau

7.8.2022 –Bratři Ebenové

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně –
Hornický skanzen Mayrau

23.6.2022 – The Loser(s)

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
– SM park

23.7.2022 – Cirk La Putyka

14.8.2022 – Věra Martinová

Galerie Středočeského kraje– zahrady GASK

18.8.2022 – Karel Kahovec + Viktor
Sodoma

11.8.2022 – Cossi fan tutte

Muzeum Mladoboleslavska – Letecké
muzeum, Mladá Boleslav

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

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

Muzeum T.G.M. Rakovník – nádvoří

19.6.2022, 22.6.2022, 25.6.2022
– Rusalka

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Online zpravodaj pro obce
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GASK představí životní dílo sester Válových u příležitosti 100. výročí jejich narození
V GASK se 6. listopadu otevře pro veřejnost
výstava sester-dvojčat Květy a Jitky
Válových s názvem Cesta předurčena osudem,
která představí životní dílo těchto dvou
výrazných osobností u příležitosti stého
výročí jejich narození. Sestry Válovy patří
k nejvýraznějším osobnostem českého umění

od konce 50. let 20. století, kdy se staly
součástí výrazného nástupu mladé umělecké
generace v rámci uvolňujících se poměrů
společensko-kulturního „tání“. Od samého
počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester
z hlubokého soucítění s údělem člověka,
nejdříve promítaného do konkrétních výjevů
z průmyslového prostředí jejich rodného
Kladna, posléze jako všelidská symbolika
zobecněných figur. I když je jejich umělecké
svědectví jasně zakotvené v generačních
a historických souvislostech, neobyčejně
silný lidský „náboj“ jejich tvorby tyto hranice
daleko přesahuje. Dílo sester Válových nás
tak znovu a znovu vrací k jádru toho, proč je
člověk – se svou odvahou i zranitelností –
člověkem.
Výstava Cesta předurčena osudem bude
komplexně prezentovat tvorbu sester
Válových a její význam v dnešních
souvislostech a bude mj. zkoumat svědectví
sester Válových ve světle dnes stále
diskutovanějšího tématu pozice ženyumělkyně. Klíčovou součástí expozice
budou ukázky z pozůstalosti sester Válových
(kresby, skici, grafiky), která byla v roce
2021 darována do sbírek GASK. Spolu se

zahájením výstavy zpřístupní GASK na
portálu sbirky.gask.cz 400 zrestaurovaných
děl sester Válových právě z této pozůstalosti.
Digitalizace z větší části probíhala ve
spolupráci s digitalizačním pracovištěm
Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Životní dílo sester Válových si budou moci
návštěvníci prohlédnout do února 2023.
„Neznám jediného společného známého nebo
přítele, který by se při vyslovení jejich jména
„Holky Válovky“ nezačal usmívat. Jejich
drsnost, temperament, pravdivost výpovědi,
naprostá neschopnost se bát a neříct, co si
myslí, z nich vytvořily pravdivou legendu…“

Představujeme obce Středočeského kraje
VESNICE ROKU
Vesnicí Středočeského kraje roku 2022 je Kostelní Lhota na Nymbursku
Vesnicí Středočeského kraje roku 2022 je Kostelní Lhota na
Nymbursku. Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice
roku se dnes konalo na Krajském úřadu Středočeského kraje. Do
26. ročníku se přihlásilo 11 obcí.
Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola převzali zástupci Kostelní
Lhoty od hejtmanky Petry Peckové. „Moc blahopřeji vítězné obci a přeji
hodně úspěchů i v celostátním kole. Dobře vím, kolik energie je potřeba
vynaložit, pokud se chce obec zúčastnit soutěže Vesnice roku. Vyžaduje to
spoustu práce a aktivity místních lidí, kteří se během příprav často semknou
a vzniknou nová přátelství. Na obci je to také znát, nikomu není lhostejné,

v jakém prostředí žije, takže všechno je upravené a přispívá to k dobré
atmosféře mezi lidmi. Porota letos opět neměla lehkou práci a já všem
přihlášeným obcím děkuji a gratuluji k dílčím úspěchům,“ uvedla hejtmanka
Petra Pecková (STAN). Ta zároveň v rámci soutěže udělila Cenu hejtmanky
Středočeského kraje Spolku Zděná za společenskou odpovědnost
v souvislosti se záchranou historické budovy bývalého zájezdního
hostince z 18. století v Zaječově.
Obec Kostelní Lhota se zúčastnila soutěže Vesnice roku už podruhé;
poprvé to bylo v roce 2016. Tehdy získala Zelenou stuhu Vesnice roku ve
Středočeském kraji. Následně uspěla i v celostátním kole a postoupila do
evropského kola soutěže Entente Florale Europe 2017 – Evropská kvetoucí
sídla. Zde byla v silné konkurenci oceněna stříbrnou medailí, přičemž ta
zlatá unikla pouze o dva body.
Obec žije aktivním a bohatým sportovním, kulturním a společenským
životem. Příkladně pečuje o veřejná prostranství. Obci se podařilo
získat do vlastnictví kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl kvalitně
zrekonstruován. Další venkovské stavby, které jsou součástí centra obce,
se podařilo získat do vlastnictví za účelem zachování venkovského
rázu obce. Silnou stránkou obce je přístup ke strategickému plánování
a všestrannému rozvoji obce.
Zelenou stuhu – za péči o zeleň a životní prostředí – letos získala obec
Čistá (okres Rakovník).
Obec Čistá významně a dlouhodobě pečuje o krajinu na základě
zpracovaných koncepčních dokumentů k rozvoji krajiny ve spolupráci se
zemědělskými podniky a místními spolky. V posledních letech obnovili
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několik historických ovocných alejí v celkové délce jednoho kilometru.
Neodmyslitelnou součástí obce je řada drobných sakrálních staveb vhodně
zasazených do krajiny, o které obec pečuje a postupně je ve spolupráci
s odborníky rekonstruuje.
Bílou stuhu – za činnost mládeže – získala obec Pátek (okres
Nymburk).
Malí Pátečáci jsou neoddělitelnou součástí bohatého spolkového života
obce. Obec provozuje již osmým rokem Dětský klub při Sousedském
spolkovém domě. V obci se ve spolupráci s TJ Pátek podařilo vybudovat
nadstandardní sportovní zázemí využívané především dětmi a mládeží.
V období letních prázdnin organizují příměstské tábory.
Další udělené diplomy:
Diplom za podporu školství – Obec Jinočany
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – Obec Jinočany
Diplom za příkladnou pospolitost a spolupráci
mezi částmi obce – Obec Kluky
Diplom za rekonstrukci a obnovu expozice Muzea Tetín a úpravu povrchu
v historickém veřejném prostoru obce – Obec Tetín
Diplom za podporu SMART technologií a jejich podporu komunitní
energetiky – Obec Kněžice
Diplom za záchranu a restaurování souboru
barokních památek – Městys Březno
Diplom za podporu sportu a sportovní infrastruktury – Obec Vojkovice

Diplom za inovativní obec – Obec Zaječov
Obec Zaječov na kraji chráněné krajinné oblasti Brdy vybudovala
unikátní nanomembránovou úpravnu pitné vody. Zahájila přípravné
práce na položení optického kabelu pro vysokorychlostní připojení
k internetu. Zaječov zavedl samoobslužný výdej pytlů s QR kódem na
tříděný odpad a zajišťuje jeho odvoz. Vytvořil elektronickou aplikaci
umožňující průjezd bývalým Vojenským újezdem Brdy místním
obyvatelům. Obec uvedla do provozu další elektronické aplikace
zjednodušující správu technické infrastruktury. Postupně naplňuje
význam slovního spojení SMART Village.
Cena naděje za živý venkov – Obec Maršovice
Obec Maršovice zaujala komisi svou bohatou spolkovou činností, zejména
prací s dětmi a mládeží. Obec dále klade důraz na spolupráci s místními
podnikateli regionálních produktů.
Cena hejtmanky Středočeského kraje v rámci soutěže Vesnice roku
2022 – Spolek Zděná, z.s.,
Za společenskou odpovědnost v souvislosti se záchranou historické
budovy bývalého zájezdního hostince z 18. století v Zaječově.
Koláčová cena – Obec Kluky
Všechna ocenění budou předána zástupcům obcí na slavnostním předání
cen krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 v Kostelní Lhotě 30.
července 2022.

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.

