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KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky
Milé kolegyně, milí kolegové,
zdravím Vás do všech
středočeských obcí. Nový rok
2022 začal pěkně zostra, a
proto i toto vydání Zpravodaje
pro obce je pořádně
našlapané informacemi.
Svou misi na kraji dokončil Martin Kupka a plně
se vrhnul do práce na ministerstvu dopravy. Takže
mám nového statutárního náměstka Pavla Pavlíka,
se kterým jsem už více než rok zvyklá denně
spolupracovat, protože je mým klíčovým partnerem
v řešení pandemické situace. A spolupráce je to
dennodenně pozitivní. A teď mu patří dík za to, že se
ujal i náročného poslání být mým přímým statutárním
zástupcem. Na horkou židli radního pro oblast silniční
dopravy usedl Karel Bendl, který dosud řídil výbor pro
zemědělství a životní prostředí. A důraz na životní
prostředí je i to, čím chce obohatit skvěle rozjeté
projekty na středočeských silnicích. I jemu patří dík, že
se do náročné práce spravování rekordně velké krajské
sítě silnic pustil.
A obrovský dík patří samozřejmě Martinovi Kupkovi.
Známe se mnoho let (dodnes máme v telefonech
uložená svá čísla s funkcemi, které jsme vykonávali
před těmi dávnými časy – Martin Kupka, tiskový
mluvčí Středočeského kraje, a Petra Černá, reportérka
Občanského juda) a také jsme spolu se svými prvními

dětmi trávili stejné okamžiky v červenci 2004 v porodnici
U Apolináře. Jen Martin u toho asi tolik netrpěl. 
Mít Martina po boku ve chvíli, kdy jsme se pustili do
měnění našeho kraje k lepšímu, byl prima zážitek.
Jeho zápal pro středočeské silnice byl skutečně
výrazný. Obrovské opravy komunikací po zimě, také
fond homogenizace (mimochodem právě prošel
schvalovacím procesem na další rok), který je skvělou
příležitostí pro obce, vysoké investiční tempo nebo
kontrola kvality stavebních prací… To byly priority.
Věřím, že jeho ztrátu Středočeskému kraji vynahradí
jeho vynikající nástupci a že v nové roli ministra bude
stejně úspěšný jako v roli radního pro dopravu.
Z ministerstva dopravy ale zpět k nám do středních
Čech. Přijde mi neuvěřitelné, že z nového roku už
je pryč měsíc a půl. Chtěla jsem doufat, že rozjezd
roku 2022 bude trochu pomalejší, ale člověk míní…
znáte to. Samozřejmě největší pozornost si uzurpoval
omikron. Pečlivě jsme se na něj připravovali. Složky IZS,
nemocnice, veřejná doprava, údržba silnic a všechny
oblasti klíčové infrastruktury zavedly opatření, aby
se zabránilo kolapsu. Povedlo se. A zdá se, že snad je
nejhorší za námi a omikron snad pomalu ustupuje.
Ráda bych věřila slovům paní doktorky Roháčové,
primářky Kliniky infekčních nemocí na Bulovce, která
řekla, že „doufá, že omikron bude ta opravdu konečná
fáze epidemie a snad povede k tomu, že se covid
přestane řešit“. Moc bych si to pro nás všechny přála.

Ale i kdyby nás ještě pandemické trápení neopustilo
zcela, rozhodně nehodláme upustit od rozjetých
projektů, které změní náš kraj k lepšímu. Ať už jde
o uzavírání smluv týkajících se dopravní obslužnosti,
plánování velkých i menších investic na středočeských
silnicích, ve zdravotnictví, kultuře a tak dále, nebo jde
o podporu zásadních vodohospodářských projektů,
aby Středočeši měli zabezpečenou pitnou vodu, či o
otevírání a vyhodnocování Fondů Středočeského kraje,
které jsou letos opravdu štědré. Také nás čeká velké
cvičení složek IZS nebo předávání Cen hejtmanky,
kterými bych chtěla poděkovat za práci pro lepší svět
kolem nás osobnostem, které jste sami nominovali.
A dobré zprávy mám i z jednání hejtmanů s novou
vládou. Domlouvalo se například financování
krajských silnic, kde to vypadá, že bychom si konečně
mohli polepšit a mít možnost vyspravit více těchto
zatížených komunikací. A dál se samozřejmě rveme
za spravedlivější rozpočtové určení daní. Aby náš kraj
nebyl bitý kvůli zastaralým parametrům. A když se to
podaří, vím, že společně budeme schopni využít tuto
příležitost. Nejvíc se ovšem těším, že konečně budeme
moci za Vámi a Vašimi občany vyjet a mluvit o tom, co
Vás trápí. Výjezdy plánujeme a jen co to situace dovolí,
nahradíme i ty zrušené. Už aby to bylo!
Přeji Vám ze srdce hodně sil a hlavně zdraví, buďte na
sebe opatrní. Vše ostatní zvládneme společnými silami!

Petra Pecková, Vaše hejtmanka

Dejte si do kalendářů
Termíny jednání
Zastupitelstva   
Připomínáme termíny
jednání ZASTUPITELSTVA
pro první pololetí roku 2022:
• 28. 2. 2022   
• 28. 3. 2022   
• 25. 4. 2022   
• 30. 5. 2022   
• 27. 6. 2022   
a to vždy od 10:00 hodin.  

Výjezdy hejtmanky
a radních do ORP
se budou konat dle již dříve
zveřejněného rozpisu. Jejich
realizace se ale vždy bude
odvíjet dle epidemické
situace    
• 29. 3. Poděbrady   
• 26. 4. Kolín   
• 3. 5. Rakovník (náhradní

termín za zrušený výjezd
z listopadu 2021)
• 24. 5. Čáslav   
• 28. 6. Kutná Hora   
• 30. 8. Beroun (náhradní
termín za zrušený výjezd
z ledna 2022)
Pro zrušený únorový výjezd
do Kladna hledáme náhradní
termín v co nejbližší době.

Zasedání tajemníků obcí
Jedná se o první metodickou poradu tajemníků úřadů obcí s
pověřeným obecním úřadem (obce II. typu) a tajemníků úřadů
obcí se základním rozsahem přenesené působnosti (obce I. typu)
Středočeského kraje s novým vedením krajského úřadu v čele
s ředitelem úřadu Mgr. Janem Louškou.

• DATUM A ČAS: 23. 2. 2022 od 9:30 hod.
• MÍSTO: videokonference na platformě Microsoft Teams  
V roce 2021 již proběhlo pět metodických porad tajemníků úřadů
obcí s rozšířenou působností (obce III. typu) Středočeského kraje
s novým vedením krajského úřadu.
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Webináře pro starosty v roce 2022  
Všechny vás srdečně zveme na webináře
pořádané Středočeským krajem. Vítáme
pravidelné diváky i ty, kteří se k nám
připojují dle probíraného tématu. Děkujeme,
že se vaše řady rozrůstají. První letošní
webinář s titulem „Památková péče“ máme
již za sebou. Druhý webinář v termínu
3. 3. 2022 bude pojednávat o Výzvách
programů a fondů Středočeského kraje pro
rok 2022, stručně o novém IROP II. Třetí

Žádost o spolupráci z MŽP

Ministerstvo životního prostředí prosí obce
o spolupráci a vyplnění krátkého dotazníku
k adaptaci měst ČR na změnu klimatu. Jde
zejména o otázku připravenosti na dopady
kvůli změnám klimatu, ať už jde o povodňové
nebezpečí, zvyšování teplot nebo dlouhodobé
sucho.

webinář naplánovaný na 31. 3. 2021 se
zaměří na Vztah zřizovatele a školy. A čtvrtý,
dubnový, bude o Informačním systému
projektových záměrů, novém IROPu.
Přehled všech webinářů, jejich záznamy
a prezentace naleznete ZDE.
A stále platí, máte-li téma, které vám leží na
srdci a chcete se o něj podělit s ostatními,
neváhejte a napište nám: obce@kr-s.cz.

MŽP jako garant národní adaptační strategie by
rádo získalo zpětnou vazbu ohledně adaptací/
strategií na regionální a lokální úrovni, proto
žádá o vyplnění zmíněného dotazníku, který je
dostupný ZDE:
Ačkoliv je na stránkách uvedeno jinak, otevřen
bude do 25. února 2022.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Lucii Lískovou
z odd. politiky a strategií životního prostředí na
e-mail napazk@mzp.cz, popř. na tel.: 602 643 037.
Zároveň MŽP upozorňuje, že v Národním
programu Životní prostředí byla otevřena výzva
k podpoře obcí z Paktu starostů, kde příjem
žádostí odstartuje dne 14. 2. 2022.

Aktuality
Novým statutárním náměstkem je Pavel Pavlík, novým radním Karel Bendl

Pavel Pavlík

Karel Bendl

Zastupitelstvo Středočeského kraje zvolilo
nového radního pro silniční dopravu
a nového náměstka hejtmanky.
Novým náměstkem se stal radní pro
zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Zároveň
se stal také statutárním zástupcem
hejtmanky. Novým radním pro silniční
dopravu byl pak zvolen Karel Bendl (ODS),

dosavadní předseda výboru pro zemědělství
a životní prostřední.
Oba střídají nového ministra dopravy
Martina Kupku (ODS), který na funkce
rezignoval na konci ledna. Na jeho místo
v zastupitelstvu pak nastoupil starosta
Čelákovic Josef Pátek (ODS).
Radní Bendl současně kvůli novému
angažmá rezignoval na post předsedy
krajského výboru pro životní prostředí
a zemědělství. „Karel Bendl je velmi
pracovitý člověk a bezesporu bude skvělým
nástupcem Martina Kupky. Oblast životního
prostředí, v níž je pan Bendl odborníkem,
se mnohdy s dopravou překrývá, dává
stanoviska k různým dopravním stavbám
či obchvatům měst. S dopravou má navíc

zkušenosti také jako starosta. Do nové
funkce mu přeji mnoho štěstí a těším se
na budoucí spolupráci,“ uvedla hejtmanka
Petra Pecková (STAN).
Karel Bendl je od roku 2018 starostou
města Benátky nad Jizerou a od roku
2020 středočeských zastupitelem. „Na
novou funkci v rámci vedení kraje se velice
těším a přistupuji k ní s velikou pokorou.
Věřím, že se mi podaří úspěšně navázat na
započatou práci mého předchůdce. Jednou
z mých jednoznačných priorit je dokončení
realizace portálu silničních map, kde
řidiči najdou podrobné informace o všech
chystaných akcích a uzavírkách,“ dodává
nový radní pro oblast silniční dopravy
Karel Bendl.

Mizí imaginární hranice. Středočeský kraj a Praha uzavřely memorandum o spolupráci
Středočeský kraj a hlavní město Praha uzavřely Memorandum
o vzájemné spolupráci. Klíčový dokument slavnostně podepsali
středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) a pražský primátor
Zdeněk Hřib (Piráti) přímo na hranici obou krajů. Společně s nimi
pomyslnou hranici smazali koordinátor projektu, náměstek primátora
Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu)
a středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).
Cílem nového memoranda je prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci,
a to nejen v oblasti kvality života obyvatel, ale také technické
a dopravní infrastruktury či například životního prostředí a školství.
„Neexistuje žádná hmatatelná hranice mezi oběma kraji. Praha není
ostrov uprostřed středočeského moře a naopak Středočeský kraj není
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nějakým prstencem odděleným od Prahy. A proto je úzká spolupráce
s hlavním městem nezbytná. Věřím, že se nám podaří společně
zlepšovat podmínky života středočeských občanů, kteří v Praze
tráví velké množství času, a naopak Pražanů, kteří v našem kraji
většinou relaxují, ve všech oblastech. Ať je to doprava, sociální služby,
zdravotnictví, školství, kultura nebo digitalizace,“ uvedla hejtmanka
Středočeského kraje Petra Pecková.
Vzájemnou spolupráci prověřila v tomto roce i pandemie nákazy
covid-19. „Obyvatelé obou regionů využívají zdravotnictví jak Prahy,
tak Středočeského kraje, což bylo ve všech vlnách epidemie ještě více
patrné než běžně. Pro naše oblastní nemocnice jsou pak pražské
fakultní nemocnice tak zvaným vyšším pracovištěm, a právě v Praze
jsou specializovaná pracoviště. Úzká spolupráce při vytváření strategií

a koncepcí je proto nutná. A věřím, že nově zakotvená spolupráce, která
není jen deklaratorním prohlášením, nám v tom významně pomůže,“
popisuje středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík.
Nové memorandum nastavuje pravidelnou a efektivní spolupráci
a jasně deklaruje, že hlavní město a Středočeský kraj budou
všestranně pečovat o rozvoj svých území, a zdůrazňuje
výjimečnou krajinnou, urbanistickou, socioekonomickou, kulturní
i environmentální provázanost obou regionů a potřebu nastavení
trvalé spolupráce.
Memorandum zakotvuje, že vzájemná spolupráce bude pravidelně
vyhodnocována na společných setkáních Rady hlavního města Prahy
a Rady Středočeského kraje, která se uskuteční nejméně dvakrát
v kalendářním roce. Oba kraje delegují své zástupce, kteří budou
spolupráci průběžně analyzovat a navrhovat další kroky.
Regiony se také zavazují společně hledat cesty k zajištění
potřebných finančních prostředků pro naplňování rozvojových cílů
a priorit.

Staré a opuštěné stavby mají šanci na renovaci a nové využití
Středočeský kraj bude ve spolupráci
s agenturou CzechInvest vybírat projekty na
využití tzv. brownfieldů. Cílem je společně
vytipovat a následně s žadateli zkonzultovat
přípravu projektů na územích se starou
stavební zátěží, tzv. brownfieldech, které
by mohly získat podporu v rámci programů
z Národního plánu obnovy (NPO).
Blíží se vyhlášení 3 programů, které tvoří
součást Národního plánu obnovy. Tyto
programy (tzv. komponenta 2.8.) jsou určeny
na podporu renovace a nového využití
opuštěných, neefektivně využívaných,
zanedbaných, příp. kontaminovaných území
či staveb označovaných jako brownfieldy.
Komponenta bude obsahovat tři podprogramy
– Regenerace významných strategických
brownfieldů (MMR/SFPI), Regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití
(MMR/SFPI) a Regenerace brownfieldů pro
podnikatelské využití (MPO). Spolupráce se
bude dotýkat především projektů strategických,
které by měly být následně doporučeny skrze
Regionální stálou konferenci k podpoře.
Za strategické se považují rozsáhlejší
brownfieldové areály nadměstského významu.
Počítá se s tím, že za každý kraj bude vybrán
jeden projekt. Konzultovány budou ale
i projekty mířící do dalších dvou podprogramů.
Předpokládanými příjemci podpory jsou města
a obce.

„Vyhlášení výzev pro komponentu 2. 8.
k Národnímu plánu obnovy se blíží. Díky
užší spolupráci, sdílení dat a informací
o parametrech připravované podpory budeme
moci v území aktivněji pracovat s jednotlivými
žadateli a lépe tak vybrat smysluplné projekty
vhodné pro podporu. Ať se na nás starostové
určitě neváhají obrátit,“ vyzývá představitele
obcí Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast
regionálního rozvoje a územního plánování.
Nejblíže vyhlášení – v únoru nebo nejpozději
v lednu - je pak právě výzva MPO pro Regeneraci
brownfieldů pro podnikatelské využití.
Konkrétně budou z připravované výzvy
(MPO) podpořeny buď rekonstrukce nebo
demolice a výstavby budov. Podpora se dále
vztahuje i na projekty, kde proběhne částečná

V souvislosti s dotacemi pro brownfieldy současně
upozorňujeme na chystanou výzvu Regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití, která je
určena pro obce a kraje z programu MMR/SFPI a
bude vypsána ještě podle starých pravidel (následná bude již podle podmínek NPO). Podpora z
tohoto programu je určena na regeneraci objektů
určených pro účely občanského využití. Výzva
bude pravděpodobně vyhlášena v lednu či únoru
2022. Bližší informace na ZDE.
Se žádostí o konzultaci se mohou jednotlivá
města a obce obrátit na níže uvedené kontakty:
brownfieldy@czechinvest.org
praha@czechinvest.org
riha@kr-s.cz
rekonstrukce a částečná dostavba budovy.
Jedná se o investiční podporu regenerace
lokalit zejména tzv. brownfields ve vlastnictví
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obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo
i částečné využití pro nepodnikatelské účely.
MPO využije prostředky z Národního
plánu obnovy (komponenta 2.8.3.,
investice č. 3), o které je více informací
na tomto odkazu: Fyzická infrastruktura
a zelená tranzice | Národní plán obnovy
(planobnovycr.cz) Brownfieldem se
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rozumí lokality, které jsou ovlivněny
dřívějším používáním, jsou opuštěné
anebo nedostatečně využívané, mohou
mít problémy s kontaminací a vyžadují
intervenci, aby se vrátily k smysluplnému
využití.
Středočeský kraj se problematice
brownfieldových lokalit dlouhodobě věnuje

a spolupracuje s jednotlivými městy a obcemi.
Při výběru vhodných projektů se proto bude
vycházet jak z informací kraje a zájmu
jednotlivých měst a obcí, tak i z dostupných dat
v rámci Národní databáze brownfieldů, kterou
spravuje právě CzechInvest. Hlavním kritériem
výběru pak bude připravenost jednotlivých
projektů.

Dotazník je určen pro vedení nebo osoby odpovědné za problematiku územního či regionálního rozvoje nebo investiční politiky. Lze
ho vyplnit i anonymně. Pokud však budou
na konci dotazníku kontaktní údaje, MPO
v případě, že projekt bude vyhodnocen jako
vhodný pro financování z Národního plánu

obnovy, samo dotyčného
kontaktuje.

MPO žádá o vyplnění dotazníku

MPO uvítá od měst, obcí a krajů informaci,
zda se na jejich území nachází lokalita, která by byla vhodná pro získání podpory
z programu Regenerace brownfieldů pro
podnikatelské využití. Vyplnit dotazník lze
na odkazu níže, případně je možné využít
QR kód.

Vstup k vyplnění
dotazníku najdete ZDE,
nebo můžete použít
přiložený QR kód.

Informace z Rady a Zastupitelstva Středočeského kraje
Kraj přispěje na rekonstrukci vodovodu, který zásobuje vodou 200 000 Středočechů
Středočeský kraj chce poskytnout dotaci 10
milionů korun na rekonstrukci vodovodní přípojky
v blízkosti obce Obříství. Ta je součástí páteřního
řadu Hostín – Dolany, který je jedním ze základních
prvků skupinového vodovodu KSKM (Kladno – Slaný
– Kralupy – Mělník) a zásobuje vodou zhruba
200 000 obyvatel kraje.
Rekonstrukce shybky přijde na téměř 119 milionů
korun. Akciová společnost Vodárny Kladno – Mělník
ji realizuje i s podporou od státu, když na ni získala
dotaci 81 milionů korun.
„Rekonstrukce vodovodní shybky u obce Obříství
je pro tuto oblast Středočeského kraje naprosto
klíčová, protože tento přívodní řad zásobuje vodou
přes 200 000 obyvatel kraje. Rekonstrukce je jedním
z konkrétních opatření ke zmírnění negativních
dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském
kraji, takže se na ni vztahuje usnesení rady ze
začátku ledna letošního roku. To stanovilo, že kraj
bude projekty na konkrétní opatření ke zmírnění
dopadů sucha spolufinancovat deseti procenty,

maximálně však částkou do 10 milionů korun,“
vysvětlila radní pro oblast životního prostředí Jana
Skopalíková (Piráti).
Kraj vytipoval projekty z hlediska propojení
vodárenských soustav, které mají důležitou úlohu
při zajištění dodávky vody v případě krizových
situací. Projekty v různých fázích připravenosti
realizují jejich vlastníci a provozovatelé. Ve
většině případů jsou či teprve budou řešeny
a financovány individuálně nesystémovou dotací
ze státního rozpočtu. Středočeský kraj nabízí
v případě jejich realizace až 10% spoluúčast na
jejich financování, maximálně však do výše
10 milionů korun na jeden projekt.
„Pokrytí sítí vodovodů je ve Středočeském kraji
86 %, což je téměř o 10 % méně, než je
celorepublikový průměr. Téměř 20 % obyvatel je
odkázáno na individuální zdroje zásobování pitnou
vodou. Naší snahou je proto pomáhat obcím a jejich
obyvatelům tyto zásadní problémy řešit,“ dodává
radní Skopalíková.

VYTIPOVANÉ PROJEKTY
1) Rekonstrukce vodovodní shybky
skupinového vodovodu KSKM u obce
Obříství
2) Rekonstrukce přívodního
zásobního řadu včetně
modernizace a posílení kapacity
čerpací stanice Hostouň
3) Propojení vodárenských systémů
Nymburka a Mladé Boleslavi
4) Obnovení čerpání důlní vody na
Kladensku
5) Posílení zásobování pitnou vodou
oblasti Škvorecka
6) Rozšíření VDJ Kopanina
7) Úpravna vody Antonín v Rakovníku
8) Propojení skupinového vodovodu
Stebno – Jesenice – Rakovník
9) Vodovodní přivaděč v koridoru
dálnice D3 – „etapa 0“

Kraj uvolní desítky milionů na lékařské pohotovosti
Téměř 43 milionů korun uvolní Středočeský kraj na zajištění lékařské
pohotovostní služby na rok 2022. Rada kraje a posléze i zastupitelstvo
schválily dotaci a nyní kraj zveřejní síť pohotovostních služeb pro rok
2022.
„Jsem rád, že se nám pro tento rok podařilo zachovat stávající síť
pohotovostních služeb a rozšířit ji o zubní pohotovost na Benešovsku
a Kladensku. Zejména v oblasti Benešovska tato služba po dlouhou
dobu chyběla, proto jsme hledali možnosti, jak tuto službu zajistit,
což se nám po vzájemných jednáních opravdu podařilo. Nově byla
od letošního roku do sítě zubních pohotovostí zařazena i ordinace
v Kladně. Zde však byla situace o poznání jednodušší, neboť tato
ordinace zajišťuje víkendové služby standardně a po společném jednání
došlo se souhlasem poskytovatele k jeho zařazení do naší krajské sítě,“
uvedl radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).
Naprostou většinu kapacit lékařské pohotovostní služby ve
Středočeském kraji zajišťují poskytovatelé akutní lůžkové péče, tedy

nemocnice, kde mohou pacienti v případě potřeby využít navazující
odborná vyšetření. Výjimkou je z důvodu specifičnosti služby
pohotovost v oboru zubní lékařství, kde je služba zajištěna zejména
přímo ve smluvních ordinacích.  
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Nová pravidla pro poskytování individuální návratné výpomoci
Krajští radní a následně zastupitelstvo schválili
nová pravidla pro poskytování individuální
návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
návratných finančních zdrojů. Na konci roku
totiž skončila předchozími pravidly stanovená
lhůta pro podávání žádostí. V principu
se jedná se o půjčky obcím, které peníze
využívají zejména na předfinancování finančně
náročných projektů.
„Tyto návratné finanční výpomoci byly
poskytovány obcím Středočeského kraje již od
roku 2019, ale v prosinci 2021 skončila pravidly

stanovená lhůta pro podávání žádostí. Nyní jsme
proto schválili nová pravidla, ve kterých je lhůta
pro podání žádostí stanovena od 1. března 2022
do 16. prosince 2022,“ uvedl náměstek pro
oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.
V případě potřeby může být navíc koncem roku
2022 prodloužena lhůta pro podávání žádostí
pouze schválením dodatku k pravidlům.
„Cílem návratné finanční výpomoci je podpora
obnovy a rozvoje obcí a měst na území
Středočeského kraje. Do fondu bude alokováno
celkem 20 milionů korun, přičemž o návratnou
finanční výpomoc až do výše čtyř milionů

korun mohou žádat obce do 3000 obyvatel,“
doplňuje náměstek Michalik. Podporovanými
oblastmi pro zapůjčení finanční částky jsou
například projekty na zlepšování kvality
vody a snižování rizika povodní či projekty
vedoucí k energetickým úsporám. V neposlední
řadě mohou obce žádat o podporu projektů
například z oblasti vzdělávání, sociální
integrace i dopravy.
Peníze obce kraji vrací v okamžiku proplacení
dotace z Operačního programu Životního
prostředí (OPŽP) nebo Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP).

Pomoc pro lidi v nouzi. Zvyšuje se příspěvek pro Potravinovou banku
O dva miliony korun na provoz požádala
Středočeský kraj Potravinová banka pro
Prahu a Středočeský kraj. Poskytnutí
neinvestiční účelové dotace projednaly
a schválily jak rada, tak zastupitelstvo kraje.
„Při mé nedávné návštěvě v Potravinové
bance jsem měla možnost zblízka vidět, jak
nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka
poskytuje, jak je odpovědně provozována,
jak nakládá s potravinami a drogerií, jak
nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které
jsou čerstvé, a nezvládla by se distribuce
celého množství v syrovém stavu. Zaměstnanci,
z nichž je mnoho bývalých klientů banky, ve
vybavené kuchyni připravují marmelády nebo
omáčky, které jsou konzervovány pro další
konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova,
osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám
v azylových domech, přerozděluje potraviny

Jsou připraveny peníze pro záchytky či dětské centrum
Více než 30 milionů korun poskytne Středočeský kraj
na zajištění podpory činností nehrazených z prostředků
veřejného zdravotního pojištění na rok 2022. Jde například
o provoz záchytných stanic, dětského centra nebo na činnost
krizového managementu. Dotaci schválila rada kraje a následně
i zastupitelstvo.
„Jsem rád, že se nám pro tento rok podařilo zvednout příspěvek
na provoz dětského centra při nemocnici Mladá Boleslav. Jedná
se o další centrum, kde aktivně pracujeme na transformačním
plánu tak, aby zde byly poskytovány služby nejen zdravotní,
ale i sociální, které daná lokalita potřebuje. Současně došlo
pro tento rok ke zvýšení příspěvku na provoz protialkoholních
a protitoxikomanických záchytných služeb. Služba je to velice
potřebná, ale personálně, technicky i finančně náročná,“ uvedl
radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).
Z celkové částky 31,4 mil. Kč bude 25,3 mil. Kč použito právě
na pokrytí provozních výdajů záchytných stanic (8 mil. Kč)
a dětského centra (17,3 mil. Kč), jejichž činnost kraj zajišťuje
v souladu s platnou právní úpravou. Zbylá částka 6,1 mil. Kč bude
použita zejména pro zajištění činnosti krizového managementu
nebo pro podporu zdravotně sociálních činností realizovaných
při propuštění pacienta z hospitalizace nebo překladech do
pobytových sociálních služeb.

od řetězců, od výrobců a soukromých dárců,
vydává potravinové balíčky pro jednotlivce
i azylové domy. Činnost Potravinové banky je
nesmírně důležitá a potřebná a já věřím, že
krajští zastupitelé žádost o příspěvek, byť je
ve srovnání s předchozím rokem dvojnásobný,
schválí,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pandemie covidu-19 ovlivnila i počet lidí
a organizací, kterým banka pomáhá. Ke
konci roku 2021 šlo o 70 000 klientů. Kromě
velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin
byl zaznamenán také velký nárůst počtu
organizací, které pomoc odebírají. V roce
2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou
mezi nimi i města a obce. Očekává se, že kvůli
pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí
v nouzi dále přibývat.
V loňském roce přispěl Středočeský kraj
Potravinové bance milionem korun.
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Na příští olympiádu dětí a mládeže ČR vyšle kraj téměř 90 sportovců
Mladí středočeští sportovci se mohou začít připravovat na Hry X. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky, které se budou konat v roce 2023 v Královéhradeckém kraji. Účast středočeské výpravy schválili radní.
Středočeský kraj by měla reprezentovat výprava 121 osob ve složení 88 sportovců,
30 trenérů a 3 vedoucí. Účast přijde kraj na zhruba 1,8 milionu korun.
„Olympiáda dětí a mládeže je výbornou motivací pro všechny mladé sportovce. Je
důležité, že mají před sebou cíl, na který se mohou připravovat. Samotná olympiáda je
pak příležitostí nejen ukázat, co dovedou, ale i příležitostí navázat nová přátelství a
zažít něco mimořádného, vidět ostatní sporty a užít si doprovodné akce. Jsem rád, že
jsme účast našich mladých sportovců na olympiádě schválili,“ uvedl radní pro oblast
vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).
Nominace na hry je plně v kompetenci krajských sportovních svazů. Jsou stanovena
nominační kritéria a na základě jejich splnění každý klub vyšle své nejlepší sportovce. Podmínkou účasti je bydliště na území Středočeského kraje a splnění požadavků
dle propozic a nominačních kritérií.   

Info z dopravy
Jednání s obcemi o novém systému spolufinancování veřejné dopravy úspěšně pokračuje
Středočeský kraj nadále úspěšně pokračuje
ve vyjednávání s obcemi ohledně
spolufinancování dopravní obslužnosti
v kraji. Ty se budou na zajišťování dopravní
obslužnosti finančně podílet podobnou částkou
jako loni, ale na základě nově stanovené
metodiky jednotné pro celý kraj. Předběžný
souhlas s podmínkami vyjádřily dvě třetiny
středočeských obcí.
Zástupci Středočeského kraje a jeho
příspěvkové organizace Integrovaná doprava
Středočeského kraje v rámci „Kulatého stolu
k veřejné dopravě“ prezentovali aktuální
vývoj v oblasti uzavírání smluv o zajišťování
a financování dopravní obslužnosti.
Rada Středočeského kraje již schválila
uzavření prvního balíku smluv o zajišťování
a financování dopravní obslužnosti, a to
s prvními 317 obcemi z necelé tisícovky, které
budou do systému spolufinancování dopravní

obslužnosti v kraji zapojeny. V následujícím
období budou v několika etapách Radě
Středočeského kraje předkládány návrhy na
uzavření smluv s dalšími obcemi.
„Již nyní s téměř jistotou víme, že s nově
nastavenými spravedlivými podmínkami
spolufinancování souhlasí 628 z 945 zapojených
středočeských obcí. U 317 obcí jednání a procesní
zajištění spolufinancování dopravní obslužnosti
ještě stále probíhají. Necelá 3 %, konkrétně
31 obcí, aktuálně bohužel spolufinancování
odmítají. Z větších měst ještě probíhají jednání
s Kladnem či například Mladou Boleslaví. Ta
se aktuálně staví ke spolufinancování dopravy
v její oblasti bohužel poměrně zdrženlivě.
Pevně věřím, že se nám podaří s vedením města
dosáhnout shody a nebude tak případně pro
občany Mladoboleslavska veřejná doprava žádným
způsobem omezena. K tangu však musí být dva,“
vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr
Borecký.

Obcím byl nový plánovaný koncept
představen již v první polovině předchozího
roku. „Nově navržené standardy nastavují
spravedlivý a transparentní poměr
spolufinancování dopravní obslužnosti ve
středních Čechách pro obce, města i kraj. Do
této doby nebyla výše příspěvků ze strany obcí
a měst sjednocená. Některé přispívaly více,
jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec,“
dodává radní pro oblast veřejné dopravy Petr
Borecký.
Do konce roku 2021 totiž byla dopravní
obslužnost ve Středočeském kraji
zajišťována na základě smluv uzavřených jak
samotným krajem, tak i jednotlivými obcemi
a dobrovolnými svazky obcí přímo s dopravci.
„Konečně se budou náklady na dopravní
obslužnost rozdělovat mezi obce spravedlivěji.
Do současné doby se na nich některé obce vůbec
nepodílely a neplatily ani korunu. To se nyní
změní,“ říká starosta města Králův Dvůr Petr
Vychodil.
Kraj nyní bude vystupovat jako jediný
objednatel, který bude zajišťovat dopravní
obslužnost celého kraje, a to na základě
nových Standardů dopravní obslužnosti.
Samotné smlouvy poté uzavírá příspěvková
organizace Integrovaná doprava
Středočeského kraje (IDSK). „Naším cílem
bylo nastavit jednotný klíč pro výpočet
příspěvku obcí do systému. Nová pravidla
zohledňují nejen počet obyvatel obcí, které jsou
linkami obsluhovány, ale také význam linky
na obslužnosti lokality a četnost nabízeného
spojení. Obce se nově podílejí i na financování
železniční dopravy, na kterou doposud
nepřispívaly vůbec,“ říká náměstek ředitele pro
ekonomiku IDSK Andrej Hoffman.

Online zpravodaj pro obce
Zástupci organizátorů dopravy se v případě
potřeby s vedením obcí pravidelně setkávají
a vysvětlují, jak nastavení systému funguje.
„S Pražskou integrovanou dopravou se mi
spolupracuje dobře. Na požádání přijeli zástupci
PID a vysvětlili způsob výpočtu příspěvku naší
obce a reagovali také na moje připomínky
k jízdním řádům. Jednotný klíč pro výpočet
příspěvku obcí do systému tak považuji za
spravedlivý,“ uvedla starostka městyse Kácov
Soňa Křenová.

číslo 1/2022
V rámci jednání mohou obce uplatňovat také
své požadavky. „Chýně je obcí na rozhraní
Prahy a Středočeského kraje, silně ovlivněná
developerskou výstavbou. Satelit, který potřebuje
výrazně vyšší dopravní obslužnost. Obyvatelé
jsou zvyklí na obslužnost z původního bydliště,
primárně z Prahy. I přes prvotní komplikace
jsme byli schopni si vzájemně s IDSK vyjasnit
postoje a za obec jsme rádi, že se konečně
systém dopravní obslužnosti zavedl. Věřím, že
nový systém bude více odrážet realitu. Doufáme,
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že také bude impulsem k nastavení souladu
jízdních řádů vlakové a autobusové dopravy.
Každopádně je to první jasný systém stanovující
základní dopravní obslužnost a definující,
co je požadavkem nás jako obce nad rámec
stanovených spojů. To je i dobrým podkladem
pro občany požadující navyšování spojů,“ dodává
starostka Chýně Anna Chvojková.
Informace ohledně spolufinancování dopravní
obslužnosti jsou uvedeny také na unikátním
webu www.sdo2022.cz.

Na nová parkoviště či cyklostezky poputuje přes 1,5 miliardy korun
Rada Středočeského kraje schválila na počátku ledna zařazení dalších
projektů mezi projekty určené k financování v rámci Integrované
Strategie pro Pražskou metropolitní oblast. Jedná se o 5 záchytných
parkovišť P+R, 4 projekty cyklostezek a jeden projekt z oblasti veřejné
dopravy. Celková výše předpokládaných nákladů všech projektů činí
více než 1,5 miliardy korun.
V rámci nově zařazených projektů se počítá s výstavbou pěti záchytných parkovišť o kapacitě takřka 1500 parkovacích míst. Konkrétně se
jedná o parkovací dům v Hostivicích, Tuklatech a Zelenči-Mstěticích.
Nová P+R parkoviště by měla vzniknout také ve Zdibech a Úvalech.
„Parkoviště P+R budou také zaintegrována do systému PID. Kdo bude
mít předplatný kupón PID na dobu delší než 3 měsíce, může zaparkovat
v rámci kupónu bez dalších nákladů,“ doplňuje radní Borecký.
Současně se kraj zaměří na výstavbu cyklostezek. „Doprava na kole dnes
totiž není jen o sportu či rekreaci, ale je a do budoucna čím dál víc i bude
patřit mezi jednu z běžných forem cestování, kterou obyvatelé využívají
na běžné každodenní přesuny do požadovaných lokalit, a to i například do
práce,“ dodává radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Z oblasti cyklodopravy se jedná o cyklostezku Zdiby – Klecany, Úholičky – Libčice nad
Vltavou a Ostrá – Lysá nad Labem – Čelákovice nebo cyklostezky v úseku
Kostelec nad Labem – Kozly. Navrhované úseky cyklostezek jsou vybrány
tak, aby pomohly ke vzniku ucelené struktury cyklostezek podél Vltavy
severně od Prahy a podél Labe mezi Kolínem a Mělníkem.

Posledním ze schválených projektů, který doplnil zásobník záměrů,
s jejichž realizací se počítá do roku 2027, je nákup deseti vodíkových
autobusů pro veřejnou dopravu. „Počínaje rokem 2025 bude muset být
do provozu ve veřejné dopravě nasazeno 20,5 % zcela bezemisních autobusů, za což jsou považovány pouze elektrobusy a vodíkové autobusy, od
roku 2026 do roku 2030 to bude muset být již 30 % vozidel,“ vysvětluje
radní Borecký.

Dotace a fondy
Nově otevřené Středočeské fondy
Fond hejtmanky, Fond na podporu obecního bydlení a Infrastrukturní fond na drobné vodohospodářské projekty. To jsou další ze Středočeských fondů, které se v únoru otevřely žadatelům. Kromě toho je stále možnost čerpat z Fondu obnovy venkova, který je určen na
podporu rozvoje obcí do 2000 obyvatel.
Zde přinášíme přehled fondů,
které se otevřou během února 2022:  
Fond hejtmanky
Má velice široké zadání. Kromě individuálních
dotací a darů na podporu aktivit v oblasti
kultury, tělovýchovy, sociální či ochrany životního prostředí, je zde vyčleněna podpora také na
zmírnění následků živelních katastrof, humanitární pomoc nebo pomoc v mimořádné nouzi.
Žádosti je možné podávat od 1. 2. 2022 do 30. 11.,
resp. 31. 12. 2022. Celé zadání najdete ZDE.
Fond na podporu obecního bydlení
Je určen na spolufinancování pořízení jednak
sociálních domů a bytů a rovněž spolufinan-

cování pořízení dostupných bytů či domů
prostřednictvím dostupného úvěru.
Lhůta pro podávání žádostí: od 1. února do
16. prosince 2022. Více informací najdete ZDE.

Infrastrukturní fond – drobné vodohospodářské projekty
Je určen na výstavbu či například na rekonstrukci čistíren odpadních vod či kanalizačních sítí.
Fond se otevírá od 14. února do 25. února
2022. Více info ZDE.
Kromě těchto nově otevřených fondů je stále
možné podávat žádosti do
Fondu obnovy venkova 2021–2024, který je
určen na rozvoj obcí do 2000 obyvatel.
Nově může podat obec až tři žádosti na
výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy
veřejné infrastruktury (dopravní i technické
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infrastruktury, občanské vybavenosti, úprav
veřejného prostranství) v minimální částce
50 000 Kč v průběhu čtyř let, a to:
• obce do 199 obyvatel do maximální souhrnné výše 200 000 Kč
• obce od 200 do 2 tis. obyvatel do maximální souhrnné výše 1000 Kč na jednoho
obyvatele
Více info ZDE.
Rada a zastupitelstvo schválily další fondy
s prostředky převyšujícími sto milionů korun
Krajští radní a následně i zastupitelé schválili další čtyři dotační fondy z Programu
2022. V březnu se otevře Fond cyklistické
infrastruktury, Fond na podporu výsadby
stromů, Fond homogenizace krajské dopravní infrastruktury a Humanitární fond
pro oblast zdravotnictví. Dohromady je
na programy vyčleněno celkem 103 milionů
korun.
Tyto nově schválené dotační tituly budou
vyvěšeny na stránkách kraje od 25. února na

níže uvedených odkazech, které zatím vedou na
loňské podmínky.
Fond homogenizace krajské dopravní infrastruktury. Účelem tohoto programu je homogenizace vozovek nebo také jejich uvedení do
původního stavu po pokládkách inženýrských sítí.
Stejně jako v loňském roce je i letos vyčleněno na
opravy vozovek a komunikací 75 milionů korun.
Lhůta pro podání žádostí bude od 30. března do
30. září 2022. Podrobnosti budou dostupné ZDE.)

Humanitární Fond oblast zdravotnictví
se otevře od 28. března do 11. dubna 2022.
Program je zacílen na aktivity a programy na
podporu paliativní a hospicové péče a péče

číslo 1/2022

poskytované ve vlastním sociálním prostředí
pacientů. Vyčleněno na
projekty z tohoto fondu
je šest milionů korun.
Podrobnosti budou k dispozici ZDE.
Zlepšení životního prostředí, takový je cíl
Fondu na podporu výsadby stromů má za cíl
zlepšení životního prostředí. Celková alokace
je pro tento rok dva miliony korun. Počítá se
s vyhlášením od 1. března do 31. prosince 2022.
Podrobnosti budou zveřejněny ZDE.
Středočeský Fond cyklistické infrastruktury
je určen na podporu výstavby
cyklostezek v koridorech páteřních
tras a cyklotras propojujících Středočeský kraj s Prahou. Pro tento
rok je vyčleněno 20 milionů korun.
Fond se otevře od 28. března do
8. srpna 2022. Podrobnosti budou
zveřejněny ZDE.

Aktuální covid INFO
COVID info

NOVÁ OPATŘENÍ
OD 10. ÚNORA
PROKAZOVÁNÍ „COVIDPASEM“ KONČÍ

l Ruší se omezení pro obchod, služby či volnočasové aktivity. Není
nutné se prokazovat očkováním nebo proděláním onemocnění
covid-19 pro vstup do restaurací, provozoven služeb, jako jsou
kadeřnictví, nebo při vstupu na kulturní či sportovní akce. Nadále je
regulován jen počet účastníků hromadných akcí. A platí povinnost
nošení respirátorů ve vnitřních prostorách.

OD 10. DO 18. ÚNORA
POČET LIDÍ NA AKCÍCH SE NEMĚNÍ

l Na kulturních či sportovních akcích nebo kongresech, kde jsou
účastníci usazeni, může být maximálně 1000 lidí.
l U společenských, kulturních či volnočasových akcí, jako jsou
večírky, ochutnávky, taneční či spolkové akce je maximum účastníků 100 osob.

OD 19. DO 28. ÚNORA
NA AKCE BUDE SMĚT VÍCE LIDÍ

l Limit pro akce se sedícími diváky se zvyšuje z 1000 osob
na 1000 plus polovina zbylé kapacity sálu či stadionu.
l U ostatních hromadných akcí se zvyšuje počet účastníků
ze 100 na 500.

KONEC PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

l Povinné testování ve firmách i školách končí.
l Testy ve zdravotnictví a sociálních službách budou pokračovat dle jejich
speciálního režimu.

KONČÍ PRACOVNÍ KARANTÉNA

l Nadále nebude možné využívat pracovní karanténu.

COVID info

MOBILNÍ OČKOVACÍ
TÝM I U VÁS
Mají lidé ve vaší obci zájem o očkování?

Můžete pro ně objednat mobilní očkovací tým!
Pro spojení s mobilním týmem, prosím, kontaktujte
příslušného koordinátora.
l Mgr. Zuzana Hanková, 731 542 871,
okresy Mladá Boleslav, Nymburk
l Ing. Jiří Geissler, 605 231 332,
okresy Benešov, Beroun, Příbram, Praha - západ
l Tereza Poledná, 733 599 330,
okresy Kolín, Kutná Hora, Praha – východ
l MUDr. Radek Havlas, 731 634 468,
okresy Mělník, Kladno, Rakovník
DÁLE TAKÉ:
l Comfort Care, Kateřina Čiháková, 739 544 134
l Rescue Help, Lukáš Kocanda, 770 665 155
(doplnění ke stávajícím týmům, nemají určenou územní působnost)

Z jedné ampule je očkováno
6 (Pfizer), resp. 10 osob (Moderna).
Vakcínou nechceme plýtvat – proto
prosíme, abyste objednávali mobilní tým
až v okamžiku, kdy má o očkování zájem 6,
resp. 10 osob, popř. násobky těchto počtů.
Přejeme pevné zdraví!
Středočeský kraj
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Proplácení testů
Obce, města a jejich příspěvkové organizace dostanou proplacené testy
na covid pro své zaměstnance. Od 17. ledna byl rozšířen okruh osob, které
mohou žádat o příspěvek na nákup rychlého antigenního testu určeného
pro sebetestování (použití laickou osobou), na všechny zaměstnavatele
působící na území České republiky.
Ačkoliv žádosti mohou územní samosprávy podávat až od 1. března 2022,
příspěvek jim bude vyplacen zpětně od 17. ledna 2022. Tedy testování
vašich zaměstnanců dostanete zaplacené, pokud se o příspěvek budete
ucházet.
Aktuální informace jsou dostupné na webové stránce www.samotestycovid.cz. Žádosti o příspěvek bude možné podat pouze prostřednictvím
aplikace na uvedeném portálu. Nové osoby, které mohou žádat o
příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si
mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup
testů od 1. 3. 2022.
Webové stránky programu na podporu provádění samodběrových testů
covid-19 www.samotesty-covid.cz byly vytvořeny ve spolupráci všech
zdravotních pojišťoven v České republice. Pokud máte dotazy a nenajdete je
v připravených otázkách a odpovědích, kontaktujte některou ze zdravotních
pojišťoven, u které jsou registrování vaši zaměstnanci.

Novinky z úřadu

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?
Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace.

STŘEDOČECH
RUBRIKA

Zpravodaj Středočeského kraje

Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

HEREC JAN BUDAŘ popisuje, jak se připravoval na roli v novém
výpravném velkofilmu Jan Žižka, který půjde do kin tento rok.
„Středočeský kraj je klenot naší země,”
hodnotí krásy regionu v srdci Česka
herec, spisovatel, básník, malíř, režisér,
hudebník, zpěvák a textař Jan Budař.
Ví, o čem mluví. Je jednou z klíčových
postav nového filmu režiséra, producenta a také scenáristy Petra Jákla Jan
Žižka. Zřejmě nejdražší snímek české
kinematografie se totiž natáčel v mnoha lokalitách Středočeského kraje. Žižka
v podání Bena Fostera tak zavítal například na Křivoklát nebo do lomu Amerika. A Středočeský kraj se stal hrdým
partnerem hvězdně obsazeného velkofilmu, v němž se kromě českých herců

Jan Budař ve snímku Jan Žižka.

Prozradíte něco o své roli ve
filmu Jan Žižka?
V Žižkovi hraju Matthewa, jednoho
z povstalců, který Žižkovi pomáhá
v jeho strastiplné misi, o níž vám
nebudu nic prozrazovat, abyste měli
chuť se na film podívat.
Co znamená tato role pro vás
osobně? Změnila váš pohled
na české dějiny?
Pohled na dějiny mi nezměnila ani
mýty nezbořila, ale byla pro mě
krásným zážitkem. Středověk mě bavil a setkání s Petrem Jáklem také.
V rámci přípravy na Žižku jsem si jako
pravý snílek a dobrodruh vyzkoušel,
jaké to je živit se čtrnáct dní jen směnným obchodem. Žádný mobil, kreditka, peníze, nic, pěkně strava a ubytování za všechny druhy řemesel – jako
ve středověku. Moc mě to bavilo!
Lidé vás asi nejvíce znají jako
herce, ale vy jste také režisér,
hudebník, zpěvák, textař, spisovatel, básník a malíř. Zapomněli
jsme na něco?
Myslím, že jste vyjmenovali vše, co
jsem zatím stihl vyzkoušet (smích).
Vším, čím jsem, jsem rád, jinak bych
to nedělal. V poslední době mám

moc rád malování, protože je to zatím můj nejefektivnější způsob obživy. Svoje obrazy buď rozdávám (ale
jen těm, kterým svůj obrázek hodně přeji), nebo je prodávám. Jeden
za 20 tisíc korun. Ilustrace z Prince
Mamánka jsou dokonce za 100 tisíc.
Peníze z prodaných ilustrací však
vkládám do výroby stejnojmenné pohádky, která právě vzniká.
Jste autorem několika knih.
Jak často píšete?
Píšu nárazově, takže nejsem denní
psavec, a dokonce jsem pořád ještě
překvapený, že o sobě můžu říkat, že
jsem spisovatel a ilustrátor! Všechny
moje knížky miluji: Prince Mamánka,
který má i skvělou audioverzi. Tu načetli Libuška Šafránková, Josef Abrhám, Ondřej Vetchý a já. Příběh lásky,
Leopolda Bumbáce největší tajemství
a Snílka, který je čerstvou novinkou
a kterého jsem vydal ve vlastním nakladatelství. Snílek je určitě můj nejosobnější projekt, který jsem kdy udělal. V té knize je mnoho o mně, jsou
v ní povídky, eseje, reportáže, úvahy,
fotky, ilustrace. Je velmi pestrá, barevná a místy dost erotická.
Kde berete pro své kresby
inspiraci?
Všude, kam se podívám. Už jsem ve fázi,
kdy vidím všelijaká zvířata, šklebící se
obličeje třeba v mracích, vídám různé
bytosti ve stínech, ve větvích stromů, někdy bych to chtěl i vypnout, nevidět je,
ale vidím je pořád (smích). To pak právě
pomáhá je nakreslit, dostanou se na svět
a tím mě přestanou tlačit.
Máte raději město, nebo
venkov?
Tam já nemám „raději“. Místa mám
spojená s lidmi a s pocity, které s nimi
zažívám. Mám rád, když k sobě duše
ladí. To pak většinou ladí i slova vypouštěná z úst, a to je pak hudba, která mě naplňuje kvalitní stravou.
Ptáme se proto, že Žižka se natáčel i na atraktivních místech
Středočeského kraje. Jaký je váš
vztah ke Středočeskému kraji?

Slovo hejtmanky

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

V polovině ledna byly po celém Středočeském kraji distribuovány
noviny Středočech. V elektronické podobě jsou i ke stažení ZDE.
Pokud do vaší obce nedorazil, dejte nám prosím vědět na adresu
stredocech@kr-s.cz, abychom mohli u distributora zjednat nápravu.

v čele s Karlem Rodenem, Ondřejem
Vetchým nebo právě Janem Budařem
objeví i oscarový herec Michael Caine,
který mimochodem převzal minulý rok
Křišťálový glóbus v Karlových Varech.

Výpravný film Petra Jákla má hvězdné obsazení. V hlavních
rolích uvidíte Bena Forstera
(uprostřed) a Michaela Cainea.

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991

Vyšly noviny Středočech

leden 2022

Živil jsem se směnným obchodem

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT

ZDARMA

Milí občané našeho krásného kraje,
zdravím Vás v novém roce 2022.
Chtěla bych nám všem popřát, aby to
byl skutečně nový začátek bez komplikací uplynulých dvou let. Covid tu
byl, a ještě určitě dál ovlivňovat naše
životy bude, přesto nechci, aby si doslova urval všechnu naši pozornost.
Život je krásný, náročný, pestrý a nesmí ho řídit jen covid. Přesto se u něj
na chvíli zastavit musím.
Ve Středočeském kraji zvládáme covidové vlny velmi dobře, a to díky vedení nemocnic a všem zdravotníkům,

kteří zcela na hraně možného bojují
o životy nakažených. A je jedno, jestli
v nemocnici krajské, městské, nebo
soukromé. Velké díky patří Armádě
ČR, dobrovolným i profesionálním
hasičům, také příslušníkům Aktivních
záloh Armády ČR a dalším lidem, kteří v nemocnicích nebo při očkování
neváhali pomoci. Obrovskou úctu si
zaslouží starostové a starostky, na
které často bleskové změny v opatřeních dopadaly. Poděkovat chci a musím radnímu pro zdravotnictví Pavlu
Pavlíkovi a odboru zdravotnictví,
který skvěle fungoval, také všem lidem z krizového oddělení a jednomu
nenápadnému pánovi, který oddělení řídí. Jmenuje se Luboš Navrátil,
a kdybych jej neměla po svém boku,
bylo by všechno mnohem složitější.
Díky i celému Krizovému štábu kraje.
Poděkovat chci i zaměstnancům kraje, kteří přijímali Vaše hovory na covidové lince a pomáhali Vám se zorien-

tovat nejprve v registracích na první
dávky a teď na dávky třetí. Po této
zkušenosti vím, že i příští případnou
krizi společně s Vámi zvládneme.
A dost covidu. Když jsme u těch telefonátů, tak jsme pro Vás rychle zřídili
i linku na pomoc lidem, kteří přišli
o svého dodavatele energie. Volaly
Vás stovky a stovky. Chceme tu být
pro Vás, když potřebujete pomoci.
Chceme být přívětivý a otevřený kraj,
takže Vám říkáme vše o tom, jak dáváme do pořádku region. A děláme i nepopulární kroky. Na oblíbenosti nám
nepřidaly, ale jsou nezbytné. Slíbili jsme
odpovědné hospodaření a zlepšování
služeb, a to bez těchto kroků nejde.
Takže jsme zastavili objednávku dopravy na šesti lokálních železničních
tratích. Nikdo těmito vlaky nejezdil,
průměrná vytíženost byla 5 až 10 procent. Kdybychom každému cestujícímu
platili nejdražší taxík, pořád by se to
vyplatilo. Ale to dělat nemůžeme. Do

Foto: Tomáš Beran

INFO

Je to nádherný kraj s nádhernými místy, kam se vždy rád vracím.
Nejsem odborník na kraje, takže se
mi někdy jejich hranice slévají, víc
se cítím být obyvatelem Země. Ale
mám někde uloženo, že Středočeský kraj je klenot naší malé země,
i když, abych nekřivdil jiným krajům, naše země je nádherná celá.
A jak vnímali zahraniční kolegové při natáčení filmu české
reálie?
Myslím, že se nám všem moc líbila
místa, kde jsme točili, jsou to skutečně
krásné lokace a film moc hezky zdobí. Práce na Žižkovi byla pro mě jako
budoucího producenta nesmírná škola.

všech obcí na těchto trasách, kromě tří
malých osad, jezdí autobusy. Uspořené peníze investujeme do lepších vlaků
na lokálkách, které fungují a jsou plné.
Do lepších vlaků na hlavních železničních koridorech, kde z 31 nových vlaků
RegioPanter, které České dráhy koupily, bude jezdit 22 v našem kraji.
Také jsme museli sloučit některé školy. Nebylo to populární a pěkně jsme
to schytali. Ale nemůžete mít dvě
poloprázdné školy s průměrně šesti
žáky v ročníku 20 kilometrů od sebe.
Neuplatíte to, budovy jsou v hrozném stavu, učitelé nejsou dostatečně
kvalifikovaní, nemůžete investovat
do moderního vybavení. Byli jsme
na třetím nejhorším místě mezi kraji
v kvalitě středního školství. Chceme
být na bedně, chceme vašim dětem,
studentům, dávat to nejlepší vzdělání. Právě proto se jen do vybavení
středních škol v roce 2021 investovalo skoro 80 milionů korun.
Za peníze, které slouží rozvoji kraje
a jdou z Vašich kapes, se podařila řada
dalších skvělých věcí. Máme desítky kilometrů nově opravených silnic, také se
povedlo zateplit řadu objektů a mohou
teď energeticky úsporněji hospodařit.

Co vás nejvíce potěšilo v uplynulém roce? V pracovním
i třeba osobním životě?
Těší mě, že žiju, že dýchám, že tvořím
a že miluji.
Díváte se do budoucna s optimismem? Věříte v lepší časy
a lepší atmosféru ve společnosti?
Ano. Navíc máme krásnou jistotu, že vše
pomine, a také máme jistotu, že se vše
změní.
A na závěr mi dovolte otázku:
O čem sní Jan Budař?
Já sním o tom, že se organismus lidstva
posune do komunikační vývojové fáze,
kterou si sám pro sebe nazývám telepatie.

A přitom to všechno je jen start pro
další měsíce práce, která nás čeká
a která zase posune náš kraj k lepšímu. Namátkou představíme úplně
novou koncepci zdravotnictví, která
odpovídá 21. století, dokončíme integraci dopravy kraje, aby se dalo jezdit
opravdu na jednu jízdenku po celém
regionu, a začneme připravovat nové
tendry na autobusové i železniční
dopravce, aby s tou jednou jízdenkou
byla jízda opravdu i komfortní. Budeme dál posilovat sociální služby.
A samozřejmě podpoříme řadu kulturních akcí a také těch pro posílení
cestovního ruchu. Protože věříme, že
střední Čechy jsou kraj, kde chcete žít,
ale také trávit volný čas.
A vždy pak platí, že jsme kraj na Vaší
straně.
Vaše Petra Pecková
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Představujeme komise a výbory
Zlepšování středních škol je prioritou
Krajský výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost slouží jako poradní orgán
zastupitelstva a skládá se ze zastupitelů kraje
všech politických stran, ředitelů škol, pedagogů
a zástupců odborných uskupení. Vždy jsou hosty
i radní pro příslušnou oblast a zástupci odboru
školství. Aktuálně připravujeme školení pro členy
školských rad krajských středních škol ve spolupráci s experty, nově
podpoříme projekty volnočasových aktivit v celkové výši tři miliony
korun a spějeme k prvnímu návrhu tzv. optimalizace středních škol
v našem kraji. Ukázalo se totiž, že některé střední školy jsou po
předchozí vládě kraje v zanedbaném stavu, neboť dlouhodobě se
o majetek nikdo řádně nestaral.
Uvědomujeme si, že zvýšení kvality vzdělání našich žáků znamená
vyšší a smysluplné investice do škol a řešení problémů, s kterými

se naše školy potýkají. Vzhledem k nízké naplněnosti některých
odborných škol jsme nuceni definovat podmínky pro optimalizaci,
kdy sloučením umožníme lepší rozvoj oborů a kvalitnější podmínky
studia i práce pro pedagogické týmy.
Proces optimalizace středních škol v našem kraji není politicky
příjemný – za každou školou jsou pedagogové a žáci se svými
rodinami, kteří si danou školu z určitých důvodů vybrali. Vždy se
velmi podrobně seznamujeme a objektivně posuzujeme každý případ.
V tomto ohledu chci podtrhnout velmi pozitivní zkušenost z jednání
členů krajského výboru napříč politickým spektrem, které vždy
nakonec vede k dohodě. Oproti minulému vedení kraje máme
dostatek odvahy čelit problémům a odpovědně je řešit. Jak lze po
více než roce prokázat, i těžká rozhodnutí nakonec vedla ke zlepšení
na konkrétních školách.

Ing. Jana Krumpholcová, MSc., předsedkyně výboru

Právní novinky
Kraj nabízí obcím pomoc s novou povinností
Středočeský kraj nabízí obcím pomocnou ruku v případě zájmu
o posouzení připravených návrhů místních nařízení či vyhlášek,
a to ještě před schválením příslušným orgánem obce. Tento
krok tak přispěje k zamezení věcných či formálních pochybení
ve vydávaných nařízeních obcí. K zavedení této možnosti
dochází v reakci na vytvoření centrálního veřejně přístupného
informačního systému.
Na základě vytvoření informačního systému s názvem „Sbírka
právních předpisů územně samosprávných celků a některých
správních úřadů“ nabízí krajský úřad v rámci své metodické
činnosti obcím možnost zasílat k posouzení připravené návrhy
nařízení ještě před jejich schválením příslušným orgánem obce.
Tento postup může zamezit věcným i formálním pochybením ve
vydávaných nařízeních obcí. S návrhy nařízení je možné se obracet
na Ing. Alenu Gaňovou, oddělení přestupků a správních agend
odboru legislativně právního a krajský živnostenský úřad, tel.
974 827 694, e-mail: ganova@kr-s.cz.
Ve sbírce se zveřejňují pouze vydané právní předpisy, které již byly
schválené zastupitelstvem nebo radou. Do sbírky se však nikdy
nevkládají koncepty právních předpisů před jejich schválením
příslušným orgánem obce.

Vyhlášení právního předpisu (obecně závazné vyhlášky, nařízení)
ve sbírce bude podmínkou jeho platnosti, to znamená, že právní
předpis, který nebude zveřejněn ve sbírce, se nestane součástí
platného právního řádu. Zároveň územní samosprávné celky
a dotčené správní úřady jsou povinny vkládat do sbírky i platné
a účinné právní předpisy, které byly vydány před nabytím účinnosti
zákona o sbírce, a to nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona (tj. nejpozději do 31. 12. 2024).

Nové stravné a náhrada za používání vozidel
Ministerstvo práce a
sociálních věcí vydalo
novou vyhlášku upravující
sazbu základní náhrady
za používání silničních
motorových vozidel a
stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad. Základní
náhrada za 1 km jízdy
tak u osobního vozidla

aktuálně činí 4,70 Kč,
stravné za pracovní cestu
v délce 5 až 12 hodin 99 Kč
a průměrná cena za 1 litr
benzinu automobilového
95 oktanů činí 37,10 Kč.
Pro delší pracovní cesty,
jakož i jiné pohonné hmoty,
došlo rovněž k navýšení
základních hodnot.
Úplné znění vyhlášky
naleznete ZDE.
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Nové limity pro veřejné zakázky
Každé dva roky se mění výše finančních
limitů a částek pro účely zákona o
zadávání veřejných zakázek. Pro roky
2022 a 2023 tak nový finanční limit pro

určení nadlimitní veřejné zakázky na
služby a dodávky v případě územních
samosprávných celků činí 5 610 000
Kč, u stavebních prací jde pak o částku

140 448 000 Kč. Jiné limity pak platí
například pro koncese a sektorové
veřejné zakázky.
Úplné aktuální znění novely naleznete ZDE.

Mohlo by se hodit
Soutěž ocení opatření, která bojují proti suchu, vedru či povodním
Celostátní soutěž Adapterra Awards 2022 hledá
projekty, které řeší přehřívání měst, sucho,
přívalové deště, extrémní vítr, erozi půdy a další
výzvy spojené s klimatickou změnou.
Hotové realizace v krajině, městech, pracovním
prostředí i v oblasti bydlení je možné přihlásit
do 31. března prostřednictvím elektronické
přihlášky na www.adapterraawards.cz. Finálové
projekty pak mohou získat jednu z 8 cen
i finanční odměnu od partnera soutěže. Navíc
se budou moci zařadit do jedinečné online
databáze příkladů dobré praxe. Soutěž letos
již po čtvrté pořádá Nadace Partnerství ve

spolupráci s Integra Consulting pod záštitou
Ministerstva životního prostředí ČR.
V loňském roce se do soutěže přihlásila více
než stovka realizací. Mezi vítězné projekty
se pak zařadilo například hospodaření
v lesích u Klokočné bez holin a pasek, 200
km alejí pod horou Blaník, nový pavilon
tropického zemědělství České zemědělské
univerzity či domov pro seniory v Podhradí
v pasivním standardu, se zastíněnými
verandami, permakulturní zahradou
a ovocným sadem.
Podrobnosti naleznete na webu MŽP ZDE.

Středočeská soutěž obcí „My třídíme nejlépe“ za rok 2021 proběhne podle nových hodnotících kritérií
Připravovaný 17. ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadu,
který zhodnotí, jak si obce vedly v uplynulém roce, proběhne podle
aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn je úprava
velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí
v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování, a aby při
vyhlašování výsledků nezažíval nikdo déjà vu, je zavedeno nově pravidlo
dvakrát a dost.
Do soutěže obcí pořádané Středočeským krajem
a Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s., budou stejně jako v minulých letech automaticky zapojeny
všechny obce v systému EKO-KOM ve Středočeském kraji, aktuálně je to
1 146 obcí. Tradičně budeme hodnotit výsledky obcí za 1. až 4. čtvrtletí
daného roku. Slavnostní vyhlášení a ocenění budou předána v průběhu 1.
pololetí letošního roku.
Upravené velikostní kategorie
I nadále zůstávají čtyři velikostní kategorie, změní se ale rozpětí.
V první kategorii tak změří své schopnosti obce do 299 obyvatel
(dříve: do 499 obyvatel), ve druhé kategorii budou obce, které mají
300 až 999 obyvatel (dříve: 500 až 1 999 obyvatel), ve třetí kategorii
se potkají obce od 1 000 do 2 999 obyvatel (dříve: 2 000 až 10 000
obyvatel). V největší kategorii pak budou obce od 3 000 obyvatel
(dříve: od 10 000 obyvatel).
Princip hodnocení
Hodnocení obcí probíhá zvlášť podle výše uvedených specifických
velikostních kategorií. Počet obyvatel je stanoven dle údaje
uvedeného Českým statistickým úřadem ke dni 1. 1. 2021. Výsledné
body, které jednotlivé obce získají, jsou součtem bodů ze 7 dílčích
soutěžních kategorií (4 hlavní a 3 doplňkové). Podle počtu
výsledných bodů za celé hodnotící období je stanoveno výsledné
pořadí v souboru obcí.

1. Hlavní hodnocení
a) Výtěžnost papíru
Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, pytlovém a individuálním
sběru, ale také ve sběrných dvorech, sběrných místech a výkupnách,
zapojených do systému obce. Za každý 1 kilogram papíru na obyvatele
a rok sebraný prostřednictvím nádobového pytlového a individuálního
sběru, získává obec 1,5 bodu. Za 1 kg papíru na obyvatele a rok sebraný
prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen zapojených do
systému obce náleží obci 0,5 bodu (původně to byl 1 bod).
b) Výtěžnost plastu
Hodnotí se celková výtěžnost plastu, a to všemi způsoby sběry. Obec
získává 0,8 bodu (původně to byl 1 bod) za každý 1 kg plastu na obyvatele
a rok.
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c) Výtěžnost skla celkem
Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsného a čirého), a to všemi
způsoby sběru. Za každý 1 kilogram skla na obyvatele a rok získává obec
1,2 bodu.
d) Výtěžnost kovů
Hodnotí se celková výtěžnost kovů v nádobovém, pytlovém a individuálním
sběru, ale i ve sběrných dvorech, sběrných místech a ostatních způsobech
sběru. Za každý 1 kilogram kovů na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím
nádobového, pytlového a individuálního sběru získává obec 5 bodů. Za
každý 1 kg kovů na obyvatele a rok sebraný ve sběrných dvorech, sběrných
místech a ostatních způsobech sběru (výkupna zapojená do systému obce,
mobilní svoz, školní sběr) získává obec čtvrt bodu (dříve to bylo 1,5 bodu).
U všech komodit se zaokrouhlují body na 2 desetinná místa.
2. Doplňkové hodnocení
Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, zlepší si
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bodové skóre o další 2 body. A také za sběr papíru ostatními způsoby sběru
získá obec 2 body.
V letošním roce zaniká bonus za dostupnost sběrné sítě, za který mohli
obce získat 1 bod. Na 20 bonusových bodů si pak může přijít obec
v případě, že dokáže omezit produkci směsného komunálního odpadu pod
200 kg na obyvatele a rok!
U všech komodit se zaokrouhlují body na 2 desetinná místa. V případě
rovnosti bodů, rozhoduje vyšší nezaokrouhlená hodnota.
Čestný titul
Jak již bylo zmíněno na začátku, nově byla kritéria doplněna o pravidlo
„dvakrát a dost“. V případě Středočeské soutěže obcí v třídění odpadů
to znamená, že obec, která se umístí 2 roky po sobě na prvních třech
příčkách, získává čestný titul „Třídič Středočeského kraje“, ale následující
2 roky bude vyřazena z hodnocení. Šanci tak dostanou i další obce, které
mohly být v „neporazitelností“ nejlepších obcí demotivovány.

A co paměť, slouží? Ne? Netřeba panikařit,
pomoc je na dosah
Každý z nás si občas nemůže
na něco vzpomenout. A bývá
to k vzteku. Jsou lidé, kterým
vzpomínky mizí rychleji
a nenávratně. Jistě, je mnoho věcí,
na které bychom raději zapomněli,
ale… Odborníci odhadují, že v České
republice je lidí s Alzheimerem či
jinou demencí na 170 000. Tato
onemocnění jsou sice pro pacienta
fyzicky bezbolestná, o to náročnější
jsou však pro duši a pro všechny
blízké. Jak se k nemocnému chovat?
Jakou lékařskou péči potřebuje?
Na co se máme připravit? Kdo nám
pomůže s další péčí?  
Středočeši na tyto starosti nejsou
sami. V našem regionu působí
organizace Dementia, která ve

svých dvanácti Poradnách Včera
poskytuje bezplatnou poradenskou
činnost i podporu, a to včetně
online poradenství. Dementia
organizuje také podpůrné skupiny
pečujících a podpůrná centra.
Vedle toho věnuje nemalý prostor
i osvětové činnosti, jejímž cílem je
zvýšení povědomí o kognitivních
poruchách i možnostech jejich
léčby.  
Budeme rádi, když svým občanům
zprostředkujete informace o těchto
službách. Včasná diagnóza může
významně zpomalit vývoj nemoci,
informace zase pomohou pečujícím
a ulehčí jim život.  
Podrobné informace na
www.dementia.cz.

Diář starosty pomůže s úkoly
Ztrácíte se občas v termínech, které jako starosta obce máte plnit vůči
orgánům státní správy? Neboli kdy je co třeba odeslat úřadům? Diář
starosty je publikace Svazu měst a obcí a má za cíl provést samosprávy

KOMUNÁL
2022
VELETRH
KOMUNÁLNÍ
TECHNIKY,
MOBILIÁŘE
A VYUŽITÍ
ODPADŮ

21. 4. - 24. 4.

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

v roce 2022 zákonnými povinnostmi výkaznictví vůči orgánům státní
správy. Publikace vznikla jako užitečný a přehledný pomocník a je ke
stažení ZDE.

REGIONY
ČESKÉ REPUBLIKY

VELETRH TUZEMSKÉHO CESTOVNÍHO
RUCHU KRAJŮ, MĚST, OBCÍ,
TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH
CENTER, KEMPOVÁNÍ, VENKOVSKÉ
TURISTIKY A AGROTURISTIKY

21. - 24. 4. 2022

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM
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Představujeme obce Středočeského kraje
KORONAVIROVÁ DOBA V ŽIVOTĚ STŘEDOČESKÝCH OBCÍ
V minulém čísle vyšla první část seriálu
o úspěších středočeských obcí navzdory
pandemii a o jejich životě v ní. A protože je to
seriál, je třeba pokračovat. Tentokrát se vám
představí Boseň.

široká. Současně bylo zasazeno 115 ovocných
stromů třešní, švestek a hrušní a došlo i k
vysazení skupinky keřů, které budou sloužit
jako úkryt pro drobnější živočichy. Realizace
probíhala od října do listopadu 2020.

Zvýšeným úsilím proti viru

Boseňská lípa na Vyšehradě
Tak na tenhle počin jsou všichni Boseňáci
nesmírně pyšní. Naší obci se dostalo té cti, aby
štěp z památné boseňské lípy byl vysazen na
bájném Vyšehradě. Stalo se tak dne 20. 6. 2020 při
zahájení výstavy Má vlast cestami proměn. K jejím
kořenům jsme položili hlínu od jejího mateřského
stromu a zalili vodou z místního pramene.

Hana Maudrová, starostka obce

Ač covidová doba vnesla na svět pro spoustu
lidí osamění a nejistotu, pro firmy útlum výroby,
ne-li její úplné zastavení, pro nás v Bosni se tento
čas stal jedním z neplodnějších za hodně dlouhé
období. Asi jsme chtěli na všechny těžkosti, které
s sebou zákeřný vir přinesl, zapomenout a jeli
jsme „o sto šest”.
Amfiteátr Valečov
Původní dřevěný amfiteátr z roku 2000 již hodně
nahlodal zub času. I prostorově bylo pódium
pro vystupující zcela nevyhovující. A tak jsme
se s radostí vrhli do příprav na stavbu, jak my
říkáme „amfíku”, nového. Projekčně jsme byli
dobře připraveni, a tak jsme v únoru 2020 mohli
„rýpnout do země” a v polovině června 2020 byl
nový amfiteátr na světě. Slavnostně byl otevřen
20. 6. 2020 tradiční Valečovskou slavností. Celkové
náklady na stavbu činily 2,3 milionu korun.

Sociální zařízení na parkovišti
pod hradem Valečov
Hodně dlouho nás trápilo, že obec, která je
částečně postavena na turistickém ruchu,
jelikož se nachází v srdci Českého ráje a navíc
je vlastníkem hradu Valečov, nenabízí turistům
kvalitní sociální zázemí. A tak bylo rozhodnuto
vybudovat nové zařízení. Stavba obsahuje WC
pro muže, ženy, imobilní občany a také úklidovou
komoru a sklad pro přilehlý občerstvovací kiosek.
Zároveň bylo třeba zřídit vodovodní a kanalizační
přípojku. Stavba proběhla v období červen–

prosinec 2020 a celkové náklady na něj činily 2,5
milionu korun.
Hřbitovní zeď v Bosni
Opravdu kritický
stav hřbitovní
zdi, zejména její
jihozápadní strany,
nás donutil k
zadání vyhotovení
projektové
dokumentace
na opravu této
části. Ujíždějící a
praskající zeď se zpevnila kamennými opěrami
a získala nový plášť. Stavební firma odvedla
skutečně dobrou práci. Nyní připravujeme projekt
na opravu zbývající části zdi. Oprava probíhala
od března do října 2020 a celkové náklady činily
1,2 milionu korun. Na tuto jedinou akci jsme
čerpali dotace, a to příspěvky 200 tisíc korun od
Ministerstva zemědělství a 458 tisíc korun od
Středočeského kraje.
Obnova polní cesty
Tuto úžasnou akci
si přivlastňujeme
trochu neprávem.
Obnovu polní
cesty mezi Bosní a
Kněžmostem, která
byla v 70. letech
rozorána, má „na
svědomí“ Správa
CHKO Český ráj, která
vše administrovala
a hlavně – zaplatila.
Polňačka je 1 km
dlouhá a 2,5 m

Boseň je nevelká ves ležící
v nejsevernějším výběžku Středočeského
kraje nedaleko Mnichova Hradiště
v půvabné krajině na prahu Českého ráje
pod masivem Příhrazských skal. Spolu
s místními částmi Mužský, Zápudov
a Zásadka má necelých 500 obyvatel.
Do majetku obce patří unikátní skalní
hrad Valečov, jehož návštěvnický provoz
a památkovou údržbu zajišťuje. V katastru
obce se nachází také vesnická památková
rezervace lidové roubené architektury
ve vesničce Mužský a část Příhrazských
skal s dominantním vrcholem se shodným
názvem Mužský, z něhož se naskýtá
jedinečný panoramatický kruhový rozhled.

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.

