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Kvalita vody v Koupalištích a v přírodních Koupalištích  
na území StředočeSKého Kraje

Krajská hygienická stanice 
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 234 118 111 
Fax: +420 224 916 561 
Informace na http://khsstc.cz/koupaliste.aspx

dostává se Vám do rukou pravi-
delné vydání magazínu, v němž Vás 
vedení Středočeského kraje několik 
let informuje o důležitých aspek-
tech rozvoje našeho regionu. Toto 
číslo je charakteristické výraznou 
kvalitativní změnou, kdy vedle 
prezentace úspěšných krajských 
projektů přinášíme i podstatné 
informace důležité pro Váš každo-
denní život nebo volný čas. 
Před několika týdny došlo k neblahé 
události, která vrhla stín na práci 
celé krajské rady a zastupitelstva. 
Ačkoli se jednalo o zásadní a zcela 
nepochopitelné selhání jednotlivce, 
je na místě se všem Středočechům 
omluvit. Učinilo tak vedení sociální 
demokracie a z tohoto místa 
tak činím i já. Jako nově zvolená 
hejtmanka mám spolu se všemi 
radními mandát omezený asi čtyřmi 
měsíci, do doby uskutečnění kraj-
ských voleb. Budete to Vy, občané 
Středočeského kraje, kteří vystavíte 
našemu konání účet a vyjádříte tím, 
zda jsme pracovali tak, abychom 
opět získali vaši důvěru. 
I proto jsme učinili několik zásad-
ních opatření, která mají za cíl 
odstranit jakékoli pochybnosti 
o čistotě našeho konání a odpo-
vědět i na možné a zbytečné ataky 
politické konkurence. Provedli jsme 
dílčí personální změny a zrušili 
výběrová řízení, u nichž bylo využito 
tzv. zužování. Mohu garantovat, že 
všechny plánované infrastrukturní 
stavby zrealizujeme a v současné 
době zahajujeme nová, zcela trans-
parentní a otevřená výběrová řízení. 
Ačkoli mediální obraz kraje není 

aktuálně kvůli výše zmíněné indivi-
duální kauze nejlepší, dosáhli jsme 
celé řady úspěchů. V podstatných 
parametrech jsme dokázali zlepšit 
fungování kraje a tím i život jeho 
obyvatel. Vzpomeňme obnovení 
zubních pohotovostí, rozsáhlé 
rekonstrukce středočeských 
nemocnic, zvyšování a moderni-
zaci kapacity domovů pro seniory. 
V reakci na demografický vývoj, 
který zapříčinil vážný nedostatek 
škol a školek, jsme masově podpořili 
výstavbu těchto zařízení. V souvis-
losti se školstvím bych ráda připo-
mněla některé programy na podporu 
školství, mimo jiné Stipendia pro 
učně. Výraznou stopu jsme také 
zanechali v oblasti kultury. Před 
dvěma lety byla otevřena Galerie 
Středočeského kraje v Kutné Hoře, 
v březnu letošního roku turistické 
centrum v Husově ulici, kde jsme 
skloubili službu informativního 
charakteru s kulturním vyžitím. Dále 
bych ráda zdůraznila pokračující 
úsilí v opravách našich krajských 
silnic. Naše pomoc se také projevuje 
v přidělených dotacích jednotlivým 
obcím přesahujících dvě miliardy 
korun z Fondu rozvoje obcí a měst, 
který byl zřízen až s příchodem soci-
álnědemokratického vedení kraje. 
Chci zdůraznit, že budeme důsledně 
pokračovat v plnění volebního 
programu, k němuž jste dali 
sociální demokracii v kraji vítězný 
mandát: nadále budeme proplácet 
zdravotnické poplatky či finan-
covat žákovské jízdné. Díky těmto 
programům výrazně pomá-
háme zejména mladým rodinám 

a seniorům. Zahájili jsme debatu 
s obcemi, opozicí i Prahou o inte-
graci veřejné dopravy. Do ní musí 
být zahrnuta i železnice! 
Kvalitní a dostupné vzdělání, 
kultura, služby v sociální oblasti 
a přinejmenším zachování velmi 
dobré kvality prostředí a života 
ve Středočeském kraji je pro nás 
v popředí našeho zájmu v péči 
o občany. O to více to platí zvláště 
ve složitém hospodářském období 
u nás i v celé Evropské unii, které 
přineslo mnoha lidem krácení 
rodinných rozpočtů. 
Středočeský kraj a jeho úřad je 
obrazně i fakticky otevřen opráv-
něným potřebám a zájmům Vás, 
našich spoluobčanů. Obraťte 
se, prosím, na nás opět s plnou 
důvěrou!
Děkuji a přeji Vám a Vašim blízkým 
krásné prožití léta, pro které 
Středočeský kraj nabízí celou řadu 
kvalitních příležitostí, jež Vám také 
přibližujeme v našem magazínu. 

vážení přátelé, 
spoluobčané našeho Středočeského kraje,

zuzana moravčíková  hejtmanka Středočeského kraje

zubní pohotovost Benešov 
nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s.
Máchova 400 
Tel.: 317 756 328 
Pá: 15.00-18.00 
So, Ne, svátky: 08.00-12.30 

zubní pohotovost mladá Boleslav 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
V. Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav 
Tel.: 326 743 721 
Po-Pá: 7.00-12.00  12.30–18.30  
So, Ne, svátky: 08.00-13.30  

zubní pohotovost příbram 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
tř. Osvobození 387, bývalá budova II. polikliniky 
Tel.: 318 626 791 
So, Ne, svátky: 8.00-14.00 

zubní pohotovost Kolín 
Oblastní nemocnice Kolín 
Žižkova 146 
Tel.: 321 756 668 
So, Ne, svátky: 08.00-13.00 

zubní pohotovost Kladno 
Oblastní nemocnice Kladno 
Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
Tel.: 312 606 574 
Po-Pá: 16.00-18.00 
So: 14.00-18.00  

zuBní pohotovoSti - nemocnice StředočeSKého Kraje

důležitá telefonní čísla

155........... Zdravotní záchranná služba

150........... Hasičský záchranný sbor

158........... Policie České republiky

156........... Městská policie

 112 ........... Evropské tísňové číslo volání 

800 888 155........... Call centrum
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nezavíráme   
oči nad proBlémy 
životního proStředí  

Podpora ochrany životního prostředí 
patří mezi naše priority. Naší snahou 
je, aby se Středočeský kraj vyznačoval 
životním prostředím příznivým pro 
život člověka a udržením existence 
ekosystémů typických pro vlastní 
území. Proto vznikl Fond životního 
prostředí Středočeského kraje. 
Dotační systém slouží pro podporu 
kreativního zapojení občanů do 
aktivní činnosti při tvorbě a ochraně 
životního prostředí ve Středočeském 
kraji. V roce 2009 byly z tohoto fondu 
podpořeny projekty v celkové částce 
zhruba 487 milionů korun. Odbor 
životního prostředí v posledních 
letech realizoval několik významných 
projektů. Mezi ně patří informační 
kampaň zaměřená na třídění komu-
nálních odpadů. Výraznou akcí byly již 
tradiční Středočeské dožínky v Lysé 
nad Labem, kde se oceňují nejlepší 
zemědělští hospodáři Středočeského 
kraje. V poslední době, kdy se tolik 
mluví o kvalitě potravin a klade důraz 
na obnovení jejich české produkce, 
se stává populární soutěž Potravi-
nářský výrobek Středočeského kraje, 
kde se oceňují nejlepší produkty. 
Středočeský kraj dále organizuje akci 
Středočeský šupináč. 

chráníme přírodní památky
Mezi hlavní činnosti Odboru život-
ního prostředí bezpochyby patří 

vyhlášení tzv. zvláště chráněného 
území. V kategorii přírodní památka 
a přírodní rezervace bylo celkem 
vyhlášeno 17 nových zvláště chráně-
ných území v evropsky významných 
lokalitách. V případě dvou lokalit byla 
zajištěna ochrana evropsky význam-
ných druhů netopýrů, v ostatních 
případech jde například o ochranu 
mizejících mokřadních stanovišť se 
zvláště chráněnými druhy obojživel-
níků, o významná luční společenstva 
s výskytem orchidejí nebo o loka-
lity ochraňující mizející populace 
sysla obecného. Jedná se například 
o přírodní památky Ledce – hájovna, 
Kolín – letiště, Bezděčín, Kerské 
rybníky, přírodní rezervaci Milská 
stráň, a Týnecké mokřiny. Vyhlášení 
dalších 43 zvláště chráněných území 
je v přípravě. Zajištění péče o již 
vyhlášená chráněná území a přípravy 
na vyhlášení nových zvláště chráně-
ných území je zajišťováno z rozpočtu 
Středočeského kraje a spolufinan-
cováno z Operačního programu 
životního, dotační část prostředků 
tvořila více než sedm milionů korun 
a rozpočtové prostředky Kraje více 
než 10 miliónů korun.

Kulturou  
StředočeSKý Kraj 
žije  

Známé pořekadlo praví, že nejen 
chlebem a solí živ je člověk. Co by 
byl moderní člověk bez skutečné 

kultury? Asi jen přežívající bytost 
čekající před mrtvolným modravým 
svitem komerční televize na další 

„báječný produkt“ v příští vemlou-
vavé reklamě. 
Na kulturním životě v regionu se 
výrazně podílejí krajské příspěv-
kové organizace. Od roku 2009 
investoval Středočeský kraj do 

těchto příspěvkových organizací 
více než miliardu korun! Odbor 
kultury a památkové péče má za 
sebou svědomitou práci, která 
souvisí s péčí o tradice i budováním 
a rozvojem nových kulturních 
statků. Posuďte sami...

lepší život  
v regionu 

Středočeský kraj vypisuje každo-
ročně dotační programy, které jsou 
prioritně zaměřeny na vyvážený 
rozvoj Středočeského kraje. Za 

posledních několik let se tak díky nim 
podařilo postavit či zrekonstruovat 
řadu školek, přispět k větší propa-
gaci cestovního ruchu a vylepšit 
život na venkově. Mezi hlavní 
dotační programy patří Středočeský 
Fond rozvoje obcí a měst (FROM), 
z kterého se od roku 2009 vyplatilo 
přes dvě miliardy korun. Ty přispěly  

k rozvoji venkova, konkrétně 
k obnově infrastruktury, stavbě 
a rekonstrukci škol i školek, kultur-
ních zařízení, dětských hřišť, čekáren, 
silnic a chodníků, ale také hřbitovů. 

cyklostezky
Za uplynulé tři roky byla dokončena 
příprava pěti projektů cyklostezek 

(lávka přes Sázavu ve Zbořeném 
Kostelci, cyklostezka Praha - 
Klecany, cyklostezka vozíčkářům 
přátelská Trhový Štěpánov – Klad-
ruby – Tehov, cyklostezka Rakovník 

- Pavlíkov, cyklostezka Zeleneč 
- Lázně Toušeň) a probíhá příprava 
staveb dalších šesti cyklostezek. 

investiční příležitosti
Mezi další aktivity Odboru 
regionálního rozvoje patří 
prezentace investičních příležitostí 
ve Středočeském kraji domácím 
i zahraničním investorům na 
různých mezinárodních veletrzích. 
Tyto prezentace otevírají další 
možnosti spolupráce. Velmi 
úspěšná ukázka našich služeb 
proběhla v letošním roce na 
veletrhu MIPIM v Cannes. 

peníze z eu
Získané evropské peníze se čerpají 
na rozmanité projekty. Od propa-
gace cestovního ruchu, až po 
plánované vybudování leteckého 
muzea v Mladé Boleslavi. Mezi 
významné projekty podporované 
Evropskou unií bezpochyby patří 

„Road trip“. Myšlenka projektu 
spočívá v neotřelém způsobu propa-
gace cestovního ruchu. Turistické 
atraktivity našeho kraje byly spojeny 
s jízdou parního vlaku. Dalším 
zajímavým projektem dotovaným 
evropskými financemi je stavba 
sportovně rekreačního areálu 
Vrchbělá, kde vzniknou in-line dráhy, 
cyklostezky, dětská hřiště a další 
lákadla nejen pro rodinné výlety. Náměstek pro regionální rozvoj Marcel Chládek při otevření nové cyklostezky v Rakovníku.

Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Václav Beneš (vpravo), sochař Jiří Sozanský a ředitel Hornického 
muzea Příbram Josef Velfl před Památníkem Vojna v Lešeticích.

Náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství 
Miloš Petera na dožínkách v Lysé nad Labem roku 2011.

představujeme naši práci 
 Pro větší přehlednost o pracovní náplni jednotlivých odborů na Úřadě Středočeského kraje přinášíme občanům menší přehled  

 o zásadních změnách, úspěších a pravidelné aktivitě mimo jiné v kultuře či dopravě. Dozvíte se tak podrobnosti o úspěšných projektech,  

 které byly buď dotovány krajskými fondy či Evropskou unií, ale také o cestě, na kterou bychom se chtěli spolu s vámi vydat. 

        Pokračování na následující straně 
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Středočeský magazín  2/2012   Strana 07

  Informace ze Středočeského kraje

Vybudovali jsme a otevřeli Galerii 
Středočeského kraje (GASK), která 
dále zvýraznila kulturní význam 
Kutné Hory. Letos aktivita galerie 
vyvrcholila mezinárodní výstavou 
Europa Jagellonica, kterou v tomto 
magazínu blíže představujeme. 
Stejně jako činnost Galerie GATE, 
která byla v otevřena v Husově 
ulici, a to společně s informačním 
centrem Středočeského kraje. 
Kutnohorský genius loci nepo-
chybně vedl k účasti představi-
telů kraje na aukci v proslulé síni 
Sothebys v Londýně, kde se podařilo 
pro Středočeský kraj a celou Českou 
republiku získat světově unikátní 
iluminaci s tematikou těžby stříbra 
v Kutné Hoře. 

čapek, hus i dvořák
Kraj myslí také na spojení součas-
nosti s nejvýznamnějšími českými 
osobnostmi. Památník Karla Čapka 
prezentoval své výstavy v Polsku, 
Německu a na Slovensku, Památník 
Antonína Dvořáka uspěl s expozi-

cemi v Bruselu, New Yorku nebo 
Maďarsku a po světě putovala také 
výstava o středočeských židovských 
památkách. První jezdecké sochy se 
v Lánech dočkal T. G. Masaryk a na 
Krakovci byla instalována originální 
socha Mistra Jana Husa.
Nejnavštěvovanějším muzeem 
v kraji je Hornické muzeum 
v Příbrami, které v roce 2011 
přivítalo 120 000 návštěvníků 
a trvale rozšiřuje své expoziční trasy. 
Sládečkovo vlastivědné muzeum 
v Kladně pak získalo třetí místo 
v uznávané celostátní soutěži Gloria 
Muzealis za výstavu „Po stopách 
ing. Karlíka“. Každoročně podporu-
jeme akci Královské stříbření Kutné 
Hory, kterou pořádá tamní České 
muzeum stříbra. Zakoupili jsme 
a postupně revitalizujeme hornický 
areál Mayrau u Kladna, novými 
expozičními prostory se pyšní 
v Polabském muzeu v Poděbra-
dech. Do konce letošního roku chce 
navíc kraj vybudovat farní muzeum 
a informační centrum v Dolní Krupé 

a dokončují se práce na Památníku 
národního útlaku a odboje v Panen-
ských Břežanech. V příštím roce by 
se prvních návštěvníků mělo dočkat 
Letecké muzeum v Mladé Bole-
slavi. Památník Karla Čapka otevře 
naučné stezky po místech spjatých 
s naším národním spisovatelem 
a dokončena bude náročná rekon-
strukce zámku v Roztokách u Prahy.

peníze do nemocnic  
i dětSKých domovů 

Zdravotnictví ve správě Stře-
dočeského kraje bylo a zůstává 
prioritou tak, jak ji od současného 
vedení očekávají obyvatelé regionu. 
V letech 2009–2011 Středočeský 
kraj uvolnil finanční prostředky na 
rekonstrukce, vybavení, opravy 
zdravotnických zařízení ve výši 
celkem 3,5 miliardy korun. Chceme 
Vám v následujícím materiálu 

přiblížit klíčové aktivity kraje ve 
zdravotnictví. 

pomáháme zachraňovat životy
Územní středisko záchranné služby 
Středočeského kraje zřídilo tzv. call 
centrum, tedy telefonickou poradnu 
pro občany kraje (800 888 155). 
Dále došlo od roku 2009 k rozšíření 
systému rendez-vous (kdy k případu 
přijede lékař separátně, aby mohl 
ihned k dalšímu případu, zatímco 
pacienta odváží záchranka do 
nemocnice), nákupu nových poho-
tovostních vozů pro lékaře v systému 
rendez-vous, otevření nových výjez-
dových stanovišť záchranky (Vranov, 
Zdice, Hostivice) a obnově staré 
zdravotnické techniky. Do konce 
roku chystáme obnovu 35 sanitních 
vozidel a otevření nových výjezdo-
vých stanovišť (Mnichovo Hradiště, 
Nové Strašecí).

vše pro děti:
Od roku 2009 došlo k rekonstrukci 
Dětského domova v Milovicích. 

V Dětském centru Kladno byly 
otevřeny rekonstruované prostory 
detašovaného pracoviště Stochov. 
V Dětském centru Kolín proběhlo 
vybudování nové herny pro děti 
a zahradního altánu pro děti.

zdraví na prvním místě:
V majetku kraje je pět velkých 
nemocnic, které kraj řídí a spravuje 
a nadále rozhodně brání jakýmkoli 
veřejným i skrytým snahám o jejich 
privatizaci.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov – V průběhu let 2009-2012 
zde proběhla rekonstrukce operač-
ních sálů, rekonstrukce kotelny 
a spalovny, zateplení interny, zřízení 
laboratoře lékařské mikrobiologie, 
zřízení zubní ambulance a poho-
tovosti, rekonstrukce výtahů, také 
došlo ke zřízení nových lékařských 
pracovišť: kožní, plicní, gynekolo-
gické, zubní ambulance atd. 
Nemocnice Kladno – Od roku  
2009 byl uveden do provozu  
pavilon Centra akutní medicíny. 

Nový provoz pavilonu s oddě-
lením rehabilitace se stal velmi 
rychle vyhlášenou kvalitou svých 
služeb nejen ve spádové oblasti, 
ale v ambulantní péči je jednou 
z největších v naší republice. Dále 
došlo k vybudování vlastního oddě-
lení mikrobiologie. Aktuálně probíhá 
rekonstrukce stávajícího mono-
bloku nemocnice tak, aby paci-
enti měli na pokojích co největší 
komfort. 
Klaudiánova nemocnici v Mladé 
Boleslavi – V průběhu let 2009- 
2012 došlo ke zřízení zubní pohoto-
vosti přímo v nemocnici, znovuote-
vření druhé provozovny nemocniční 
lékárny, kvalitnější zdravotnická 
péče v oblasti očních chorob, 
zlepšení vybavenosti RTG oddělení, 
dokoupení moderního lékařského 
vybavení (laparoskopická věž), 
nový kabát prostor pro dárce krve, 
letos byla zahájena stavba nového 
pavilonu interních oborů, jenž by 
měl veřejnosti začít sloužit letos na 
podzim. Dokončuje se nový pavilon 
za bezmála půl miliardy korun, kam 
se do nejmodernějších prostor 
přesunou všechny ambulance pro 
komfortní péči o pacienty. 
Nemocnice Kolín – Za poslední tři 
roky byla zrekonstruována tato 
pracoviště: pavilon N, gynekolo-
gické a dětské oddělení, lékárna, 
výměníková stanice, kožní oddělení 
a technický odbor a topné prvky 
v celém areálu nemocnice. Zlep-
šilo se vybavení zubní ordinace 
a pohotovosti a dalších důleži-
tých pracovišť (přístroj SPECT/CT, 

flexibilní cystoskop a uretroskop, 
monitorovací technika pro JIP orto-
pedického oddělení, ultrazvukový 
přístroj pro centrální RTG, Inkubační 
fibroskop, magnetická rezonance 
atd.). Rozšířen byl pavilon F, kde 
sídlí dětské oddělení. V neposlední 
řadě bylo u nemocnice otevřeno 
také nové parkoviště.
Nemocnice Kutná Hora – Od roku 
2009 zde byl vybudován centrální 
příjem, lékárna a další lůžkové 
kapacity pro odbornost LDN, 
nemocnice zlepšila své služby díky 
dodávce moderní zdravotnické 
technologie.
Nemocnice Příbram – V posledních 
letech zde bylo zbudováno moderní 
centrum komplexní rehabilitační 
péče, dvě nové budovy (pavilon C 
a F). Došlo k rekonstrukci a moder-
nizaci patologicko-anatomického 
oddělení, křídla D3 a D1 monobloku, 

modernizace zdrojů tepla. Došlo 
také k vybavení těchto budov 
moderním zdravotnickým zařízením 
a přístroji.

projeKty v Sociální  
oBlaSti v oBdoBí 
2009 až 2012 

Sociální služby pro seniory
Ve Středočeském kraji stejně 
jako v celé ČR je nedostatek míst 
v domovech pro seniory. Z minu-
lého období zůstala tato v kraji 
zanedbána a stala se v souladu 
se sociálnědemokratickým 
programem zásadní prioritou 
vedení kraje. V uplynulých třech 

        Pokračování na následující straně 

Kutnohorská nemocnice.

Radní pro sociální oblast Zuzana Jentschke Stöcklová v Domově seniorů ve Smečně. 

Náměstek hejtmanky Středočeského kraje Zdeněk Seidl před kolínskou nemocnicí.
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letech konečně došlo ke zvýšení 
kapacit zejména pobytových 
sociálních služeb pro seniory, 
kdy došlo k navýšení o 336 lůžek 
a dalších 200 míst je schvá-
leno v plánu investic. Jednalo 
se zejména o vybudování zcela 
nových kapacit formou výstavby či 
přístavby, a to konkrétně výstavba 
Domova seniorů TGM v Berouně, 
přístavba Domova V Zahradách 
Zdice, přístavba Domova seniorů 
Nové Strašecí a plánovaná dostavba 
Domova seniorů v Uhlířských Jano-
vicích (160 míst). Domov Na Zátiší 
Rakovník navýší kapacitu o 40 míst. 
V posledním období se rozšiřuje 
terénní pečovatelská služba 
poskytovaná příspěvkovými 
organizacemi kraje, a to především 
do vesnických oblastí, kde tato 
služba citelně chybí.  Domov 
Kytín poskytuje tuto službu 
v okruhu 30 km. Jedná se zejména 
o nabídku dovážky obědů, úklidu, 
denní hygieny apod. Celkově se 
starají o 30 klientů. Vznikla také 
nabídka nových typů sociálních 
služeb. Jedná se o denní a týdenní 
stacionáře pro seniory. 

Sociální služby pro osoby  
se zdravotním postižením
Z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy (ROP NUTS II) 
bylo uskutečněno 10 projektů 
na nákup a úpravu nemovitostí 
pro služby chráněného bydlení 
s celkovou kapacitou 98 míst. Jde 
o službu podporující soběstačnost 
a vedoucí k rozvoji dovedností 
osob se zdravotním postižením. 
Jeden projekt byl také zaměřen na 
výstavbu sociálně terapeutické 
dílny Zahrada se 48 místy a jeden 
na bezbariérové úpravy stávajícího 
domova osob se zdravotním posti-
žením – Domov Iváň. Na těchto 
projektech se Středočeský kraj 
podílel částkou 16,5 mil. Kč. Zbylé 
finanční prostředky byly poskytnuty 
prostřednictvím ROP NUTS II. Dalším 
projektem, na kterém se Středo-
český kraj finančně podílel částkou 
650 tis. Kč, byl „Euroklíč Střední 
Čechy“. Středočeský kraj byl jedním 
z iniciátorů a prvním aktivním 
partnerem Národní Rady osob se 
zdravotním postižením ČR, která 
tento projekt realizovala. Projekt 
Euroklíč má za cíl zajistit osobám 

se sníženou schopností pohybu 
a orientace rychlou a důstojnou 
dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních 
zařízení tím, že budou tato zařízení 
osazena jednotným „eurozámkem“ 
a cílové skupině osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace  
jsou distribuovány univerzální 

„euroklíče“.

inveStiční   
aKce 

Středočeský kraj v čele se sociálně- 
demokratickým vedením zaměřil své 
investiční akce zejména do oblastí 
zdravotnictví, školství a sociální 
oblasti. Investiční dotace do všech 
pěti krajských nemocnic umožnily 
výstavbu a rekonstrukce celé řady 
významných a potřebných objektů. 
Za všechny lze uvést rekonstrukci 
Niederleho pavilonu v nemocnici 
Kladno, výstavbu nové transfuzně-

-hematologické stanice v Benešově, 
rekonstrukce monobloků v Příbrami 

a Mladé. Z oblasti školství uveďme 
výstavbu nových dílen pro Střední 
odbornou školu a učiliště v Hořo-
vicích nebo výstavbu řady nových 
tělocvičen, například pro Gymná-
zium Mělník nebo Gymnázium 
Beroun. V sociální oblasti vyrostl 
nový Domov seniorů v Berouně 
a významně se rozšířil Domov 
seniorů ve Zdicích. Za velký úspěch 
v oblasti kultury je třeba označit 
kompletní rekonstrukci Jezuitské 
Koleje v Kutné Hoře. Do těchto 
významných akcí Středočeský kraj 
od roku 2009 investoval celkem cca 
5 miliard a 22 milionů korun.

podporujeme   
vzdělávání  

Bez vzdělaných lidí nemá 
žádný národ budoucnost, to 
si dobře uvědomuje vedení 
Středočeského kraje a proto 
patří investice do školství k jeho 
prioritám. Středočeský kraj je 
zřizovatelem 107 středních škol, 
44 škol samostatně zřízených pro 
žáky se zdravotním postižením 
poskytujících předškolní a základní 
vzdělávání, 18 základních 
uměleckých škol, 9 samostatných 
dětských domovů, 10 středisek 
volného času, 2 Školních statků, 
Pedagogicko-psychologické poradny 
Středočeského kraje a Vzdělávacího 
institutu Středočeského kraje 

– Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Všechny 
vyšší odborné školy (15) spadají 
pod jedno ředitelství se středními 
odbornými školami. 

I přesto, že není jejich zřizovatelem, 
podpořil Středočeský kraj v rámci 
podpory mateřských a základních 
škol zřizovaných obcemi v roce 
2009 a 2010 z Fondu rozvoje obcí 
a měst základní školy částkou 
161,648 mil. Kč a mateřské školy 
částkou 119,236 mil. Kč. Za poslední 
3 roky investoval Středočeský kraj 
do oprav, rekonstrukcí, výstavby 
a vybavení celkem 334,3 mil. Kč. 
Příkladem projektů, které kraj 
zrealizoval, může být např. celková 
modernizace školní restaurace 

„Na Plzeňské“, patřící Integrované 
střední škole hotelového provozu, 
obchodu a služeb Příbram, spojená 
s rekonstrukcí vzduchotechnického 
zařízení. Velkým projektem je také 
výstavba výukového pavilonu dílen, 
jeho vybavení a pořízení moderních 
technologií pro SOŠ a SOU Hořovice. 
V Kutné Hoře byly na VOŠ, SPŠ 
a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky vybaveny 
laboratoře televizní a zvukové 
techniky v podkrovních prostorách 

školy, učebny výpočetní techniky 
a multimédií. Ve Slaném v ISŠ byla 
zainvestována přístavba a nástavba 
učeben a dílen. Pro Střední 
odborné učiliště v Novém Strašecí 
byl zrekonstruován internát. 
V Mladé Boleslavi byla u gymnázia 
Dr. Pekaře zrekonstruována dvě 
sportovní hřiště atd.  

Jednou z priorit Středočeského 
kraje je podpora učňovského 
školství. V rámci zatraktivnění 
učebních oborů, které jsou na 
základě poptávky na pracovním 
trhu zařazeny do skupiny tzv. 
podporovaných oborů vzdělávání, 
poskytuje Středočeský kraj žákům 
těchto oborů stipendium. Zařazení 
do  stipendijního programu využilo 
ve školním roce 2010/11 1021 žáků, 

kterým bylo vyplaceno stipendium 
v celkové částce 3 756 000,- Kč. 
Podporujeme také spolupráci 
našich středních škol s univerzitami 
po celé ČR (např. Fakultou tělesné 
výchovy a sportu UK a s Fakultou 
biomedicíny ČVUT), mezinárodní 
spolupráci s německou spolkovou 
zemí Porýní–Falc, francouzským 

regionem Burgundsko, polským 
Opolským vojvodstvím a regionem 
Astracháň. Školy zřizované Stře-
dočeským krajem se dlouhodobě 
zapojují do mezinárodních kontaktů 
prostřednictvím evropských 
vzdělávacích projektů Comenius 
a Leonardo da Vinci. Od roku 2009 
bylo již zrealizováno 40 projektů.

vývoj krajského rozpočtu v letech 2008 až 2012 - skutečnost                                                                                     v tis. Kč

Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 (k 30. 4.)

Celkové výdaje po konsolidaci 17 191 234,91 19 784 783,22 16 568 989,64 17 337 895,19 5 763 610,68

Celkové příjmy po konsolidaci 16 667 794,04 17 073 719,23 17 042 555,21 16 896 454,77 5 901 612,22

Investice 2 235 847,54 3 071 557,81 1 591 926,19 2 614 404,63 718 216,66

Úvěry, půjčky - přijaté půjčené prostředky 920 000,00 1 969 549,03 620 000,00 770 000,00 70 000,00

Úvěry, půjčky - splacené půjčené prostředky 184 049,14 252 456,41 173 913,04 43 478,26

Peníze z EU - přijaté transfery EU 429 803,06 961 051,97 619 369,93 753 286,98 192 599,51

Peníze z EU - přijaté transfery EU, v přepočtu na jednoho obyvatele kraje 0,35 0,77 0,49 0,59 0,15

„ Jednou z priorit Středočeského kraje je podpora 
učňovského školství.“

Na snímku náměstek pro oblast školství 
a investic Marcel Hrabě s ředitelem Integrované 

školy ve Slaném Lubomírem Stříbrským při 
jednání o nových dílnách pro žáky.

Radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Milan Němec 
při otevření zrekonstruované knihovny v Nelahozevsi. 

        Pokračování na následující straně 
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doprava: úSpěchy   
nového Stylu vedení 
regionu  

Novým šéfem Krajské správy 
a údržby silnic (KSÚS) se rozhod-
nutím krajské rady stal Zdeněk 
Dvořák, který dříve pracoval 
v SÚS Kutná Hora a byl propuštěn 
při reorganizaci správ a údržeb 
silnic a jejich převedení na jednu 
krajskou příspěvkovou organizaci. 

„Je to člověk, se kterým jsme byli 
vždycky spokojeni. Po reorganizaci 
přešel na Ředitelství silnic a dálnic 
a i tam odváděl dobrou práci,“ řekl 
náměstek hejtmanky odpovědný 
za oblast dopravy Robin Povšík. Jak 
upřesnil, nyní bude mít nový šéf 

silničářů na starosti činnost naší 
krajské správy s rozpočtem asi 
1,7 miliardy korun, což je asi desetina 
rozpočtu celého kraje. Musely být 
také pozastaveny plánované opravy 
silnic dotované evropskými penězi. 
Jde o objem prací ve výši téměř dvě 
miliardy korun. „Jde o to, aby se 
všechny projekty uskutečnily ve 
zcela transparentním otevřeném 
výběrovém řízení a nemohl na 
ně padnout žádný stín pode-
zření,“ upozornil náměstek Povšík 
a zdůraznil, že „všechny naplá-
nované stavby se budou reali-
zovat“. Dále náměstek pro dopravu 
konstatoval, že je třeba doplnit 
personální stav o kvalitní lidi pro 
správu a údržbu silnic, aby se stihly 
například provádět kontroly mostů. 

„Vše bude probíhat při prohloubené 
komunikaci s dotčenými obcemi,“ 
řekl Robin Povšík. Výsledkem 
obnovené komunikace s hlavním 

městem Prahou je pak rozšíření 
linek pražské integrované dopravy 
(PID) do středních Čech, přičemž 
nespornou výhodou pro cestující 
je, že jim stačí při cestě do Prahy 
jen jedna jízdenka na vlak, autobus 
i pražskou MHD. Nově byly rozšířeny 
linky PID pro cestování autobusem 
do Kutné Hory, Uhlířských Janovic 
a Poděbrad a začala fungovat 
i nová linka v Milovicích, která jezdí 
v pracovní dny a usnadní lidem se 
snáze dostat k vlakům a tím za prací 
do Prahy. V září by se pak PID měla 
rozšířit i do Neratovic a Mělníka.

„S městy a Prahou musíme jedno-
značně komunikovat a fungovat jako 
jeden celek,“ říká náměstek Povšík, 
jehož záměrem je vytvořit skupinu, 
která by se integrací dopravy, tedy 
i sloučením středočeské SID a pražské 
PID, zabývala. Upřesnil také, že si 
v této skupině přeje aktivní účast 
zástupců opozice. 

nejmodernější vlakové soupravy v čr
České dráhy nasadily počát-
kem měsíce června ve středních 
Čechách pět nových vlakových 
souprav Regionova, které nahradí 
dosavadní téměř čtyřicet let staré 
motorové vozy. Středočeši tak 
budou jezdit novými moderními 
soupravami na dvou regionál-
ních tratích z Kolína do Ledečka 
a z Kutné Hory do Zruče nad 
Sázavou. Nové soupravy ces-
tujícím nabídnou vyšší komfort. 
Jsou vybaveny například textilem 
potaženými sedačkami s opěrkami 
hlavy a rukou, bezbariérovým 
WC s uzavřeným systémem nebo 
audiovizuálním informačním systé-
mem. Hodnota těchto pěti nových 
Regionov je 127 mil. Kč, z toho 
51 mil. Kč bylo spolufinancováno 
Regionálním operačním programem 
regionu soudružnosti Střední Čechy.

„Nasazení modernizovaných souprav 

Českých drah na tratích ve východní 
části kraje jen potvrzuje správnost 
našeho rozhodnutí uzavřít s Čes-
kými drahami desetiletý kontrakt 
na zajištění dopravní obslužnosti,“ 
připomíná náměstek hejtmana 
pro dopravu Robin Povšík s tím, že 
vlaky, které jsou v současné době 

k dispozici cestujícím ve Středočes-
kém kraji, jsou z 90 % zcela nové či 
modernizované. „Tak vysoký podíl 
nových, moderních nebo rozsáhle 
zmodernizovaných vlaků na pře-
pravě cestujících nemá žádný jiný 
kraj, přitom náš region tvoří téměř 
pětinu všech přepravených cestují-
cích v České republice,“ dodal.

Celkem na tratích Středočeského 
kraje jezdí více než sedmdesátka 
klimatizovaných a bezbariérových 
jednotek CityElefant a desítky 
motorových souprav Regionova. 
Navíc z okolních krajů přijíždějí do 
středních Čech i nové řídicí vozy 
známé pod přezdívkou „sysel“. 
Ty, stejně jako Regionova, nabízejí 
cestujícím klimatizované prostory 
vybavené moderním interiérem 
a čalouněnými sedačkami. Do konce 
letošního roku se navíc Středočeši 
mohou těšit také na další 4 nové 
elektrické jednotky CityElefant, které 
mezi Prahou a Strančicemi nahradí 
starší dosluhující pantografy.  
Středočeský kraj se ve spolu-
práci s Českými drahami stará 
též o zvýšení komfortu cesto-
vání prostřednictvím investic na 
vlakových zastávkách a stanicích. 
Tyto projekty jsou většinou hrazeny 
dopravcem, ale též se na jejich 
spolufinancování podílí další sub-

jekty, jako např. Správa železniční 
dopravní cesty atd. V letech 2008 

– 2011 bylo pro zvýšení komfortu pro 
cestující uskutečněno 15 význam-
ných akcí, mezi které patří zejména 
modernizace vybraných železnič-
ních tratí, opravy výpravních budov 
a výstavba parkovišť u železničních 
stanic. V letošním roce probíhají 

stavební úpravy výpravních budov 
železniční stanice Zdice a Hořovice. 
Dále by mělo proběhnout dokončení 
projekčních prací pro revitalizaci 
železničních stanic Nymburk hl. n., 
Rakovník, Kolín, Kutná Hora hl. n. 
a Příbram. Předpokládá se rovněž 

zahájení stavebních prací na revi-
talizaci výpravní budovy železniční 
stanice Mladá Boleslav hl. n. Pro 
grafikon drážní dopravy 2012/2013 
se Středočeský kraj snaží zachovat 
stejný rozsah dopravní obslužnosti, 
jako tomu bylo v minulých letech. ‹‹

přehled počtu přepravených cestujících čd ve Středočeském kraji

počet cestujících

Rok 2008 2009 2010 2011

Počet přepravených osob 39 804 118 38 330 880 39 339 545 39 415 519

vozidla

Rok 2008 2009 2010 2011

Celkový počet vozidel 191 217 233 244

z toho nových vozidel 5 13 25 18

z toho řady 471 – City Elefant 3 7 12 9

z toho řady 814 - Regionova 2 6 13 9

Investice do vozidel z prostředků dopravce České dráhy, a.s.

Hostivice

Dobřichovice

Hořovice Mnichovice

Český Brod
 Poříčany

Čáslav

Třebestovice

Čelákovice

Brandýs nad Labem

Nově vybudované parkoviště  
u železniční stanice
Optimalizace trati Benešov u Prahy  
- Stránčice

Oprava výpravní budovy

 Nová železniční zastávka

 
Labem do Milovic

Investice Středočeského kraje do 
dopravní infrastruktury

Oddělení pozemních komunikací

Za období 2009 – 2012 bylo do krajské 

dopravní infrastruktury investováno 

celkem 9,22 mld. Kč, z toho:

›  2,215 miliard - investice 

spolufinancované z ROP 

1)  Obnova dopravního  

značení - 92 milionů

 2)  Rekonstrukce silnic II.  

a III. tříd -  2,123 miliard

›  1,85 miliard - investiční akce 

z rozpočtu kraje

›  5,155 miliard – běžné opravy 

a údržba komunikací

Výhled čerpání z ROP SČ v dalším 

období je ve výši zhruba 1,75 miliard Kč

„ Vlaky nabízejí cestujícím klimatizované prostory 
vybavené moderním interiérem.“

 Náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast dopravy Robin Povšík v Milovicích při příležitosti zřízení další autobusové linky. 

autobusová doprava po Středočeském kraji
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zdarma v nemocnici i na cestě do školy
 Středočeský kraj jako jediný v České republice i nadále pokračuje v proplácení zdravotnických regulačních poplatků a žákovského  

 jízdného. Tento předvolební slib, s nímž ČSSD vyhrála před čtyřmi lety krajské volby, hodlá vedení kraje zachovat do konce svého  

 současného funkčního období. 

Sociálnědemokratické vedení 
Středočeského kraje tak nejen 

v obou projektech zmírňuje dopady 
pravicové hospodářské a sociální 
reformy, která spolu s objektivně 
složitějším vývojem ekonomiky vedla 
ke zhoršení životní úrovně řady rodin 
v ČR včetně našeho kraje. Středo-
český kraj proto proplácí mimo jiné 
i zvýšený poplatek 100 korun za 
jeden den pobytu na lůžku ve všech 
zdravotnických zařízeních na území 
kraje, a to také pacientům v jiných 
než nemocničních zařízeních vlast-
něných krajem. Po ukončené hos-
pitalizaci pacient svůj pobyt uhradí 
a každý, kdo si zažádá o proplacení 
poplatku svého pobytu v nemocnici 
prostřednictvím vyplnění formuláře 

„Žádost o poskytnutí daru na úhradu 
regulačních poplatků od Středočes-
kého kraje“, tak může požádat o dar 
na úhradu tohoto zdravotnického 
regulačního poplatku.  

měsíc v nemocnici by leckoho 
dostal do svízelné situace
Tímto způsobem již využilo a de facto 
i řešilo svoji sociální situaci od roku 
2010 do května 2012 více než sedm 
tisíc občanů a Středočeský kraj 
více než šesti tisícům z nich přispěl 
částkou 9 370 330 korun. V prvním 
čtvrtletí letošního roku, kdy došlo 
ke zvýšení regulačního poplatku 
na 100 korun, již využilo možnosti 
pomoci kraje 2 092 občanů, jimž kraj 
přispěl více než 3,5 mil. korun. O tyto 
peníze se tak nezkrátily rozpočty 
řady rodin, které v současné ekono-
mické situaci mají značné existenční 

problémy. Je zřejmé, že například 
několikatýdenní pobyt v nemocnici 
může seniora současně hradícího 
vysoké nájemné a cenu energií 
dostat do velmi svízelné situace. 

Formuláře na webu i ve  
zdravotních zařízeních 
Veškeré formuláře související s uhra-
zením poplatků pobytu v nemocnici 
mohou občané i pacienti získat na 

webových stránkách Středočes-
kého kraje na adrese: http://www.
kr-stredocesky.cz/portal/odbory/
zdravotnictvi/regulacni-poplatky/ 
nebo si je vyžádat u jednotlivých 

zdravotnických zařízení. Výplata 
daru kraje bude provedena buďto 
bankovním převodem na účet 
žadatele u peněžního ústavu do dvou 
měsíců od data schválení Radou 
Středočeského kraje, nebo v hoto-
vosti v pokladně Krajského  úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 
PSČ 150 21,  Praha 5, a to od 20. dne 
po schválení Radou Středočeského 
kraje, nejpozději do 90 dnů od 
schválení Radou Středočeského kraje. 
Usnesení Rady Středočeského kraje 
o poskytnutí daru budou zveřej-

ňována prostřednictvím tiskových 
zpráv, na internetových stránkách 
Středočeského kraje a také v pří-
slušných zdravotnických zařízeních.

platíme žákům cestu do školy,  
je o to zájem
Stejně tak vedení Středočeského 
kraje počítá i pro nadcházející 
školní rok 2012/2013 s proplácením 
žákovského jízdného. U tohoto 
projektu s názvem Stipendium 
Středočeského kraje na dojíždění 
do školy dojde před začátkem 
nového školního roku pouze opět 
k aktualizaci formulářů a stanovení 
termínů pro podání žádostí 
a potvrzení školní docházky, které 
budou žákům i jejich rodičům 
k dispozici na krajských webových 
stránkách www.kr-stredocesky-cz.
Stejně tak vedení Středočeského 

kraje počítá i pro nadcházející 
školní rok 2012/2013 s proplácením 
žákovského jízdného. U tohoto 
projektu s názvem Stipendium 
Středočeského kraje na dojíždění 
do školy dojde před začátkem 
nového školního roku pouze opět 
k aktualizaci formulářů a stanovení 
termínů pro podání žádostí 
a potvrzení školní docházky, které 
budou žákům i jejich rodičům 
k dispozici na krajských webových 
stránkách www.kr-stredocesky-cz.
S koncem letošního školního roku 
však zmiňme několik údajů potvrzu-
jících, že projekt zpětného proplá-
cení žákovského jízdného, na něž 
mají nárok žáci a studenti ve věku 
6-19 let, kteří mají trvalé bydliště na 
území Středočeského kraje a navště-
vují školu na území Středočeského 
kraje, stále oslovuje řadu středo-

úhrada regulačních poplatků 2010-2012

Dar
r. 2010 (od 1. 8. 2010) r. 2011 r. 2012 (I. Q.)

počet žádostí (ks) částka (Kč) počet žádostí (ks) částka (Kč) počet žádostí (ks) částka (Kč)

přidělený dar 1 072 976 860 2 839 4 630 430 2 092 3 763 040

nekompletní žádosti 130 121 206 420 574 231 328 480 407

celKem 1 202 1 098 066 3 259 5 204 661 2 420 4 243 447

Žádostí o proplácení jízdného je stále více.

Několikatýdenní pobyt v nemocnici vyjde draho. Někteří 
senioři s nízkým příjmem a žijící sami prostě na něj nemají.

pomocníka pro 
dohledání inženýr-
ských sítí najdete na 
krajském webu

Středočeský kraj usnadní stavební-
kům přístup k informacím o existenci 
inženýrských sítí. od srpna 2012 totiž 
na svém webovém portálu zavede 
službu, která stavebníkům zjedno-
duší život a výrazně jim pomůže při 
dohledávání a dokladování existence 
inženýrských sítí v místě, kde si chtějí 
postavit svůj domek či realizovat 
jinou, např. komerční stavbu. 
Služba s názvem GEODATA  
on-line/e-UtilityReport, na níž 
kraj počátkem května 2012 uzavřel 
smlouvu s firmou Hrdlička s.r.o, zcela 
nově umožní veřejnosti podání žádosti 
o vyjádření k existenci inženýrských 
sítí potřebné pro příslušné řízení podle 
stavebního zákona prostřednictvím 
webové aplikace, jež bude umís-
těna na krajském webovém portálu. 
Vyjádření správců inženýrských sítí je 
totiž povinnou přílohou jak při žádosti 
„o územní souhlas“, „o územní 
rozhodnutí“, tak i „o stavební povo-
lení“. Tato služba bude pro žadatele 
bezplatná a pro její užívání postačí 
každému budoucímu stavebníkovi 
pouze internet a webový prohlížeč. 
Žadatel po přihlášení na webové 
stránky kraje (www.kr-stredocesky.cz) 
vyplní formulář s údaji o pozemku, na 
kterém hodlá stavět a tato elektro-
nická žádost umístěná na mapovém 
serveru poskytovatele služby MAWIS jej 
sama navede na vyplnění nezbytných 
identifikačních údajů záměru a sama 
se zašle pouze relevantním správcům, 
jejichž inženýrské sítě se v daném 
území mohou vyskytovat. Co více si 
přát? Jednoznačnou výhodou systému 
je konkrétní zacílení dotazu k patřič-
nému informačnímu zdroji a rychlému 
získání potřebných údajů. 

vstup do webové aplikace: hlavní 
strana portálu Středočeského kraje: 
www.kr-stredocesky.cz

českých rodin. Podle nich se navíc 
ukazuje, že o projekt je velký zájem 
a rodiče budoucích prvňáčků infor-
maci o možném proplácení jízdného 
jistě uvítají. Nyní kraj registruje již na 
44 tisíc „Středočeských žákovských 
a studentských průkazů“. ‹‹

ceSta do i ze  
šKoly zdarma
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V rámci schváleného záměru 
měl projekt „Rekonstrukce 

zámku Buštěhrad“ přinést vznik 
nové kulturní a společenské 
instituce, jež by na regionálně 
protilehlém Kladensku vyvážilo 
dnes hlavní kulturní centrum 
kraje v Kutné Hoře. Naplánovány 
a projektovány byly mj. konferenční 
prostory, které měly být využívány 
i pro oficiální akce Středočeského 
kraje, jako jsou plesy, koncerty, 
konference, školení i výstavy, dále 
prostory pro stravování, informační 
centrum. Postaveny měly být 
výstavní prostory v severním křídle, 
v nichž měla být prezentována 
unikátní sbírka dřevěných hraček, 
výstavní prostory ve východním 
křídle, ve kterých měla být 
prezentována historie Buštěhradska, 
dále sbírka výtvarných děl 
a Muzeum Oty Pavla. V neposlední 
řadě zde měly vzniknout desítky 
kvalifikovaných pracovních míst.
Výběrové řízení na dodavatele 
stavby bylo Středočeským 
krajem vyhlášeno v červenci 

2011 s předpokládanou hodnotou 
stavebních prací 218 milionů korun 
včetně DPH. Tato částka vzešla 
z odhadu projekční kanceláře ARIA, 
spol. s r. o., a z její technicko-
ekonomické studie. Tato firma 
zpracovala v únoru 2011 projektovou 
dokumentaci pro objekt zámku 
a v červnu 2011 pro objekt nádvoří 

zámku. ARIA pak počátkem října 
2011 odevzdala dokumentaci pro 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, dále neoceněný výkaz výměr 
a oceněný výkaz výměr (kontrolní 
rozpočet) pro rekonstrukci objektu 
zámku a nádvoří v hodnotě 
218 mil. Kč včetně DPH. Na výzvu 
Odboru financí a investic Krajského 
úřadu Středočeského kraje (KÚSK) 
byla tato kompletní projektová 
dokumentace vrácena společnosti 
ARIA k přepracování s tím, že 
v rozporu se zákonem o veřejných 
zakázkách chybně obsahovala 
názvy výrobků a obchodních značek 
a dále neřešila zajištění suterénu 
objektu zámku. V listopadu 
2011 ARIA odevzdala opravenou 
dokumentaci, kterou 23. 11. 2011 
doplnila o neoceněný výkaz výměr 
a oceněný výkaz výměr (kontrolní 
rozpočet). Proti původní částce 
218 milionů korun klesly celkově 
odhadované náklady na výše 
uvedenou rekonstrukci překvapivě 
o cca 50 milionů korun na 
167,7 milionu korun. 

Dalším byl projekt vybavení 
interiérů zámku, který vypracovala 
a počátkem prosince 2011 
odevzdala společnost ARCIA s. r. o. 
a jenž předpokládal investice do 
mobiliáře a vybavení ve výši 58 mil. 
Kč s DPH. Protože projekt počítal 
z čerpání částky 200 milionů 
korun z Regionálního operačního 

programu Střední Čechy, byl 
interiérový projekt v polovině 
revidován na 31 milionů korun.  
Celková cena projektu rekonstrukce 
zámku včetně interiérů tak měla 
činit 200 milionů korun s DPH, 
přičemž původní kvalifikovaný 
odhad počítal s cenou 218 milionů 
korun s DPH. „Projekt rekonstrukce 
této historické stavby a jejího 
využití pro kulturní a společenské 
vyžití obyvatel Středočeského 
kraje nebyl podle mého pevného 
přesvědčení stejně jako stanoviska 
dalších radních kraje finančně 
nadhodnocen,“ zdůraznila nová 
hejtmanka Středočeského kraje 
Zuzana  Moravčíková, která v Radě 
Středočeského kraje působila 
před tím jako radní pro majetek. 
Jak upozornila, někteří účastníci 

výběrového řízení na zhotovitele 
stavby ve svých dotazech naopak 
poukazovali na to, že podle jejich 
názoru rozpočet dostatečně 
nezohlednil další potřebné náklady 
na statické zajištění objektu zámku 
při rekonstrukci. „Nevím, jestli 
ještě někdy v budoucnu vznikne 
šance na záchranu zámku nejen 
pro středočeskou kulturu. Na toto 
nové obohacení života kraje se mj. 
těšili obyvatelé blízkého Kladna. 
Zákonnou smluvní variantou nyní je, 
že zámek vrátíme obci Buštěhrad, 
to by však zřejmě znamenalo 
nevyhnutelný zánik této památky, 
protože z rozpočtu Buštěhradu je 
nemyslitelné zámek zakonzervovat, 
natož zrekonstruovat. Je mi 
z té situace smutno,“ prohlásila 
hejtmanka. ‹‹

Hejtmankou byla Z. Morav-
číková, která po odstoupení 

Davida Ratha byla pověřena 
vedením kraje, zvolena nadpolo-
viční převahou hlasů a zároveň byla 
zvolena členkou Výboru Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední 
Čechy. Svou funkci náměstkyně pro 
oblast majetku předala radnímu 
JUDr. Karlu Molnárovi, který je 

náměstkem pro legislativní oblast. 
Zástupcem hejtmanky pak byl 
zvolen náměstek pro oblast život-
ního prostředí Ing. Miloš Petera.
Zuzana Moravčíková dokázala 
přesvědčit nadpoloviční složení 
zastupitelstva především zcela 
odlišným a otevřenějším pohledem 
na vedení kraje, než-li měl bývalý 
hejtman David Rath. Je odhodlána 

svůj styl vedení postavit koope-
rativně a vstřícně, pokládá se za 
manažerku v čele efektivního 
a spolupracujícího týmu radních 
a celého úřadu Středočeského kraje.  
Zároveň hodlá dodržet předvolební 
sliby, například v podobě pokra-
čování proplácení zdravotnických 
regulačních poplatků či žákovského 
jízdného. V neposlední řadě chystá 
uspořádat nová výběrová řízení 
sporných zakázek tak, aby byly 
platné dle zákona, věcně správné 
a ekonomicky efektivní. 
Směr nového vedení kraje by se tak 
dal shrnout do těchto hesel: vstříc-
nost, otevřenost, týmová práce, 
čistý styl, služba občanům, zájem 
řešit problémy, lidská slušnost, 
nikoli však slabost, politická korekt-
nost, velká míra zodpovědnosti 
a ruka podaná i opozici. Hejtmanka 
pozve zástupce opozičních stran, 
aby zasedali v komisích důležitých 
výběrových řízení. 
Rada kraje pod jejím vedením 
pokračuje v dosavadním, jen 
částečně obměněném složení 
radních a náměstků. Jak uvedla 
hejtmanka v reakci na příslušné 
výzvy, svou rezignaci by dosa-
vadní radní chápali jako útěk před 
odpovědností a rozdělané práce. 
Navíc by se noví členové Rady 
kraje do podzimních krajských 
voleb ani řádně nestačili etab-
lovat ve svých funkcích a resor-
tech, což by znamenalo pouze 
jediné - zmatek ve vedení kraje 
a nedostatečná možnost napravit 
chyby po bývalém hejtmanovi. 
Zda staronové vedení kraje v čele 
s hejtmankou Zuzanou Moravčí-
kovou uspěje, bude zřejmé již brzy 

- v podzimních krajských volbách, 
kdy občané posoudí, zda současné 
vedení kraje obnovilo důvěru 
svých voličů. Hejtmanka Zuzana 
Moravčíková se narodila v roce 1957 
v Jičíně. Absolvovala Vysokou školu 
zemědělskou v Brně. Mimo jiné 

pracovala v Agropodniku SZP Kutná 
Hora, na Okresním pozemkovém 
úřadu a majetkoprávním oddělení 
Okresního úřadu Kutná Hora, dále 
působila na Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových 
a Městském úřadu Kutná Hora. 
Od roku 2008 byla hejtmanovou 
náměstkyní pro oblast majetku, 
tento resort předala po svém 
zvolení hejtmankou Středočeského 
kraje kolegovi JUDr. Karlovi Molná-
rovi. Od roku 2010 je zastupitelkou 
Města Kutná Hora.
Zuzana Moravčíková žije s rodinou 
v Kutné Hoře, kterou má ráda 
a angažuje se pro její rozvoj také 
jako zastupitelka za ČSSD. Manžel 
pracuje jako vedoucí odboru 
klimatologie v Českém hydro-
meteorologickém úřadu. Dcera 
je učitelka a syn pracuje jako 
analytik v IT.  Mezi její koníčky patří 
zajímavé knihy, kultura, turistika 
a cestování.  Dovede ocenit také 
kvalitní víno, jemuž se na Kutno-
horsku začíná dařit. ‹‹

Fakta a mýty v kauze Buštěhrad  
 Média se v posledních dnech věnují buštěhradské kauze. Předkládáme v našem magazínu veřejnosti základní fakta  

 o projektu rekonstrukce, aby si občané našeho kraje mohli udělat vlastní představu o celé záležitosti. Nové vedení kraje  

 přijalo politické rozhodnutí a projekt rekonstrukce zámku Buštěhrad zastavilo. 

novou hejtmankou je zuzana moravčíková  
 Zastupitelé 4. června 2012 zvolili novou hejtmanku Středočeského kraje. Stala se jí náměstkyně pro oblast majetku Zuzana  

 Moravčíková, která povede kraj až do podzimních krajských voleb. Byla zvolena nadpoloviční převahou hlasů a zároveň byla  

 zvolena členkou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. 

„ Nevíme, jestli ještě někdy v budoucnu vznikne 
šance na záchranu zámku.“

Takto měl buštěhradský zámek vypadat.

Více se o zámku Buštěhrad dočtete na www.mestobustehrad.cz/historie/pamatky/zamek.php

„ Mezi její koníčky 
patří zajímavé knihy, 
kultura, turistika 
a cestování. “
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přehled Středočeských letních zážitků 
 Přinášíme stručný výtah z přehledu kulturních akcí, které jsou pro Středočechy připraveny v letních měsících. Středočeský kraj  

 kulturou žije, ať už jde o festivaly, mikroregionální podniky, výstavy nebo projekty správců historických památek. 

Na sestavení úplného přehledu 
všech kulturních a volnoča-

sových aktivit, které na obyvatele 
i návštěvníky našeho regionu 
čekají, by tak stěží stačil rozsah 
celého tohoto čísla Středočeského 
magazínu. Na schématické mapce 
vám přinášíme skutečně drobnou 
ochutnávku toho, co by mohlo 
upoutat vaši pozornost a propojilo 
čas odpočinku s krásami středních 
Čech. Tradičně největší návštěvností 
se v České republice v rámci turistic-
kých cílů pyšní historické památky. 
Jak jsme vás již informovali, v tomto 
kontextu se může region pochlubit 
jejich největším počtem v rámci 

ČR, ale i celorepublikovým primátem 
z hlediska kvality péče o ně. Nejvíce 
zájmu budou patrně i v letošním 
roce poutat hlavně věhlasné státem 
spravované hrady Karlštejn, Křivoklát 
a Kokořín nebo třeba zámek Kono-
piště. Návštěvu historického jádra 
Kutné Hory, které je zapsáno na 
seznam kulturního dědictví UNESCO, 
můžete spojit s prohlídkou středo-
českým krajem zřizovaných institucí, 
ve kterých probíhají výstavy 
věnované době jagellonské vlády. 
Na kulturním životě se ale také 
v dalších koutech regionu podílejí 
krajské příspěvkové organizace (do 
kterých v uplynulých třech letech 

kraj investoval více než miliardu 
korun!) nezanedbatelným způsobem. 
Finanční podpora muzeím, gale-
riím, ale třeba také Státní vědecké 
knihovně v Kladně je směrována 
skutečně napříč celým regionem, 
což můžete posoudit třeba právě 
během letních měsíců při osobní 
návštěvě některé z nich. 
Za příznivého počasí se vyplatí 
navštívit v příjemném přírodním 
prostředí se nacházející skanzeny ve 
Vysokém Chlumci a Kouřimi, kde pro 
vás pravidelně etnografové chystají 
lidové slavnosti. Bohatý dopro-
vodný program je v létě přichystán 
i na hradě Krakovec, který se od 
loňského července může pochlubit 
originální sochou meditujícího Mistra 
Jana Husa před odjezdem na koncil 
do Kostnice. Dobré počasí si budou 
přát také v Příbrami, kde v devade-
sátých letech minulého století ožila 

tradice hornických poutí. Kapitolou 
samou pro sebe jsou hudební akce, 
které odstartovaly červnovým Dvo-
řákovým festivalem klasické hudby 
a vyvrcholí letními multižánrovými 
festivaly především pro mladší 
publikum. Pokud se ale „způsob 
léta“ bude zdát klasikům „poněkud 
nešťastný“ můžete vyrazit na desítky 
výstav v interiérech muzeí a galerií. 
Ty které zřizuje Středočeský kraj, mají 
přes letní měsíce otevřeno a nabízejí 
návštěvníkům řadu zajímavých pro-
gramů. Navíc pro vás chystají zvlášt-
ní akce spojené s Dny evropského 
kulturní dědictví (15. září).
Vedle kultury ale region nabízí 
nepřeberné možnosti sportovního 
a relaxačního vyžití včetně vodních 
radovánek. Vyhlášenými a oceňo-
vanými jsou aquacentra a koupaliště 
(jako v Čestlicích, Slaném nebo 
Mladé Boleslavi), stejně jako přírodní 
vodní plochy (Orlík, Slapy nebo 
Proboštská jezera). Užít si kouzlo 
našeho kraje mohou jeho obyvatelé 
i návštěvníci z cyklistického sedla na 
desítkách kilometrů nových cyklo-
stezek nebo s nostalgickou vzpo-
mínkou na minulé časy v některém 
z historických vlaků, které za 
podpory kraje křižují krajinu. Vodáci 
určitě dobře znají půvab břehů 
Sázavy, Jizery, Berounky či Vltavy, 
které za letních dní i nocí lemují do 
ticha ponoření rybáři. 
Ať už patříte mezi vyznavače 
přírodních krás nebo kulturních 
klenotů, přejeme vám co nejbar-
vitější letní zážitky v kterémkoliv 
koutě Středočeského kraje! ‹‹

Přírodní koupaliště a 
revitalizované historické 
jádro obce Stochov. 
Přístupné celé léto.

Lidičtí muži v boji za 
svobodu, výstava v dole 
Mayrau, Vinařice  
u Kladna, do 30. srpna

Mělnický košt, svatovavřinecké 
slavnosti mělnického vína  
a gastronomie, 11. srpna

Prokopská pouť, 
Hornické muzeum 
Příbram, Březové 
Hory, 1. července

Europa Jagellonica,  
GASK, do 30. září

Lughnasad, Nižbor, 
keltské oslavy léta,  
24. července

Vostrovecké slavení, 
renesanční slavnost na 
zámku Vlašim, 6. července

Sázavafest, hudební 
multižánrový festival, 
Sázava, 2. – 5. srpna

Slavnosti lidové 
kultury, Muzeum 
lidových staveb 
Kouřim, 18. srpna

7. muzejní potlach, 
Muzeum Jílové u 
Prahy, 7. července

Salon Zdeňky 
Braunerové,  
jiřinkové slavnosti, 
Muzeum Roztoky  
u Prahy, 8. září

FEMAD 2012,  
41. ročník festivalu 
amatérského 
divadla, Poděbrady 
13. – 16. září 

Barokní slavnosti,  
zámek Mnichovo 
Hradiště, jednotlivé akce 
v průběhu celého léta.

Květy 2012, celostátní 
výstava květin, 
Výstaviště Lysá nad 
Labem,  
12. – 17. července

Orlík

Slapy

Konopiště

Karlštejn
Čestlice

Proboštská jezera

Kokořín 

KřivoklátKrakovec

Slaný

Dolní Bukovina

Francis Bacon  
& Bohumil Hrabal  
/ 2 géniové, výstava v Galerii 
GATE, Husova 21, Praha 1,  
do 22. července. 

Naše redakce vám přeje mnoho krásných letních okamžiků a pro kreativní jedince vyhlašujeme premiérově soutěž o nejlepší povídku 
v rozsahu jedné normostrany na téma „Letní zážitky ve Středočeském kraji“. Své příspěvky posílejte na e-mail: listy@kr-s.cz do 
konce měsíce srpna. Vítězný text bude nejen otištěn v dalším čísle Středočeského magazínu, ale jeho autor získá rovněž zajímavé 
ceny s krajskou tématikou.

Na adresu: listy@kr-s.cz nám také zasílejte své podněty, pro další čísla magazínu. Pište, co vás pálí, nebo nás informujte o projektech 
a místech, které by si zasloužily, aby o nich vědělo více obyvatel kraje.

Více informací o kulturních, ale také sportovních a turistických akcích v regionu naleznete na webu 
Středočeského kraje www.stredocech.cz v sekci „Volný čas“. Stejné informace můžete ale získat také 
osobně v hlavním městě. Jedno z informačních center se nachází přímo v budově krajského úřadu ve 
Zborovské ulici (Praha-Smíchov, nedaleko stanice metra Anděl) a od letošního roku také v Husově ulici 
na Starém Městě.  

Zámek Konopiště v nespoutané přírodě.

Slapská přehrada.
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dědictví z 15. a 16. století 
 Po pěti stoletích se Jagellonci a jejich kulturní svět vrátili do Čech, konkrétně do Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře,  

 která se stává českým centrem mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica. 

Až do konce září tohoto 
roku tak mají návštěvníci 

středočeského města zapsaného na 
kulturní seznam UNESCO možnost 
se seznámit blíže s uměleckým 
dědictvím střední a východní 
Evropy přelomu 15. a 16. století. 
Právě v tomto období se dosud 
opomíjená a neznámá dynastie 
stala klíčovým mocenským hráčem 
a ovládala obrovské území mezi 
Černým, Jadranským a Baltským 
mořem. 
Europa Jagellonica/Umění  
a kultura ve střední Evropě za vlády 
Jagellonců/1386-1572 je česko-

-německo-polský výstavní projekt, 
který poprvé v širokých mezinárod-
ních souvislostech střední a stře-
dovýchodní Evropy představuje 
Jagellonce jako evropskou dynastii 
s dopady na umění a kulturu.
Mimořádný výstavní počin začíná 

českou částí a výstava, která se 
odehrává v Kutné Hoře, má zastře-
šující téma: „Těžba stříbra a umění 
kolem roku 1500“. Výstava se poté 
z velké části přesunuje do dalšího 
mezinárodního zastavení, do polské 
Varšavy. Zde bude od října 2012 do 
ledna 2013 projekt pokračovat na 
dvou místech v Královském zámku 
a v Národním muzeu – téma: 

„Jagellonci – evropští panovníci 
mezi Baltem, Jaderským a Černým 
mořem“. Europa Jagellonica se 
završí v německé Postupimi od 
března do června 2013 s podtitulem 

„Spojení věrnosti a lásky. Sňatková 

politika Jagellonců s říšskými  
knížecími rody“.
Díky podpoře Středočeského 
kraje se česká verze výstavy 
realizuje v Kutné Hoře, auten-
tickém prostředí, kde byl roku 1471 
zemskými stavy zvolen první český 
král z rodu Jagellonců Vladislav II. 
Součástí výstavy je i bohatý dopro-
vodný program, který probíhá po 
celé České republice. K výstavě 
se připojila řada hradů, zámků 
a dalších kulturních institucí, kde 
se konají například průvodcovské 
okruhy s jagellonskou tematikou. 
V samotné Kutné Hoře je 11 zasta-
vení mapujících působení Jage-
llonců v tomto překrásném městě. 

Více informací naleznete na  
www.europajagellonica.eu.

příběh jagellonců
Příběh polské dynastie je 
unikátní. Jagellonci se v čase 
vymírání velkých rodů (Anjouovci, 
Lucemburkové, Piastovci) „přes 
noc“ stali jednou z nejsilnějších 
dynastií střední a východní Evropy. 
Území, které ovládali, sahalo od 
Baltu až k Jadranu a Černému 
moři a jejich geny dodnes žijí 
v evropských panovnických rodech.
Na český trůn se Jagellonci 
dostali ve zcela zvláštní situaci. 

Velmocenské postavení Čech 
bylo oslabeno papežskou klatbou 
a vnitřními spory. Polský rod 
k nám přinesl zklidnění a raně 
renesanční kulturu. Praha přišla 
sice o výsadu být hlavním městem 
střední Evropy – stal se jím polský 
Krakov, ale na Pražský hrad se 
vrátil kosmopolitní umělecký 
duch a touha po vzdělanosti. 
Nejviditelnějším architektonickým 
artefaktem jagellonské moci u nás 
je Vladislavský sál na Pražském 
hradě. Nejznámějším „Jagelloncem“ 
byl Vladislav II, který vládl jak 
katolíkům, tak i kališníkům 
a zavedl řadu například právních 
reforem. ‹‹

„Přes noc se stali jednou z nejsilnějších dynastií 
střední a východní Evropy.“

Anna Jagelonská si musela vzít Ferdinanda Habsburského z politických důvodů. Hans Maler.

„ K výstavě se  
připojila řada 
hradů, zámků  
a dalších kulturních 
institucí, kde se 
konají například 
průvodcovské okruhy 
s jagellonskou 
tematikou.“

S celou rodinou zdarma vlakem  
a se slevou na vstupné výstavy o jagelloncích! 

Milí čtenáři, občané Středočeského 
kraje, ve spolupráci s Českými drahami 
a Galerií Středočeského kraje jsme pro 
Vás připravili tuto akci:

Vystřihněte si kupon uveřejněný 
na této straně, uchovejte jej 
a 19. července 2012, v 9.01 hod, máte 
možnost z Hlavního nádraží z Prahy, 
popřípadě z dalších zastávek (Úvaly 
– 9.19 hod., Český Brod – 9.28 hod, 
Pečky – 9.38 hod, Kolín - 9.48 hod) 
vyjet vlakem na výlet zdarma do Kutné 
Hory. Na tamním nádraží na Vás bude 
čekat autobus, který Vás dopraví 
zdarma do Galerie Středočeského kraje 
na výstavu Europa Jagellonica. Navíc 
s vystřiženým kuponem máte nárok na 
25% slevu na rodinné vstupné na tuto 
výstavu (původní cena: 400 korun, 
cena po slevě 300 korun). 

Autobus Vás také odveze z prostor 
GASKu zpátky na nádraží, odkud Vás 
vlak v 17.20 hod. zdarma opět odveze 
do Prahy na Hlavní nádraží, popřípadě 
do zastávek: Kolín, Pečky, Český Brod, 
Úvaly. 

celoprázdninová akce  
českých drah a Středočeského kraje 
pro návštěvu Kutné hory 

Pokud byste termín 19. července 
propásli, máme pro Vás další zají-
mavou nabídku: od 1. července až do 

30. září 2012 máte možnost z jakého-
koliv místa republiky, nejen z našeho 
kraje, vyjet s 25% slevou do Kutné 
Hory a navštívit výstavu o Jagelloncích 
s 10% slevou. Podmínky akce Stře-
dočeského kraje ve spojení s Českými 
drahami jsou následující: 

1)  zakoupení obousměrné (nikoliv jed-
nosměrné) vlakové zpáteční jízdenky 
z Vaší výchozí vlakové stanice kdekoli 
v ČR do Kutné Hory a zpět; 

2)  při návštěvě výstavy Jagellonci 
si nechat orazítkovat zpáteční 
vlakovou jízdenku, kterou tak při 
cestě zpět průvodčí uzná (jinak 
bude třeba 25% slevu doplatit!).

3)  Další 10% slevu na vstupné kdykoli 
od 1. 7. do 30. 9. 2012 poskytne 
galerie GASK na výstavu Europa 
Jagellonica za podmínky předložení 
obousměrné (nikoliv jednosměrné) 
vlakové zpáteční jízdenky. 

upozornění: Nezapomeňte si v případě 
odjezdu vlakem 19. 7. 2012 nechat po-
tvrdit razítkem v pokladně GASK slevový 
kupon. V případě využití 25% slevy na 
obousměrnou zpáteční jízdenku v ter-
mínu 1. 7.-30. 9. 2012, požadujte opět 
razítko na tuto jízdu v pokladně GASK.

Při jakýchkoli nejasnostech pište na 
e-mail: info@gask.cz

25% rodinná sleva na výstavu  
Europa Jagellonica
GASK / Kutná Hora
Platí pouze 19. 7. 2012

www.gask.cz | www.kr-stredocesky.cz
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V lednu tohoto roku schválila 
vláda České republiky materiál 

předložený Ministerstvem obrany 
ČR a Ministerstvem vnitra ČR 
týkající se optimalizace vojenských 
újezdů. Ty by měly být zrušeny do 
konce roku 2015. Jedním z nich jsou 
také Brdy, které leží na Příbramsku 

a které podle zákona o zajišťování 
obrany České republiky zcela náleží 
do Středočeského kraje. Proto 
nedávno Rada kraje odmítla návrh 
výše jmenovaných ministerstev 
o rozdělení brdského území mezi 
Středočeský kraj a Západočeský 
kraj. Rada tak požaduje, aby byla 

zachována územní celistvost kraje 
v současných hranicích. Nyní bude 
do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR postoupen návrh obou 
ministerstev ohledně rozdělení 
území Brd mezi dva kraje s rozpo-
rem Rady Středočeského kraje. 
Proč Brdy chránit?

Zároveň chce Středočeský kraj 
faunu a floru na tomto území 
chránit, a to vyhlášením Chráněné 
krajinné oblasti ne celém území 
Brd. Můžeme zde nalézt vzácné 
druhy rostlin, jako je například 
kosatec sibiřský, koniklec luční 
nebo rosnatka okrouhlolistá. Mezi 
chráněné živočichy vyskytující se 
na území Brd patří rak kamenáč, 
listonoh letní nebo mihule potoční. 
Vedle nesporné krajinářské hodnoty 
jsou zde i četná přírodní stanovi-
ště s mimořádnou přírodovědnou 
a ochranářskou hodnotou a biotopy 
vzácných, ohrožených a zvláště 
chráněných druhů rostlin i živoči-

chů. Díky aktivitě orgánů ochrany 
přírody a odborné veřejnosti je 
velká část nejcennějších stanovišť 
mimo vojenský újezd vyhlášena 
jako maloplošná. Zvláště chráněná 
území, jako jsou například Přírodní 
park Třemešný Vrch, Přírodní park 
Hřebenec, Přírodní rezervace  
Getsemanka I. a II., a další. ‹‹

Jsou-li tito nemocní v domácí 
péči, jejich příbuzní si musí 

upravit nejen pracovní doby, ale 
přeorganizovat celý svůj dosavadní 
život, aby se o svého blízkého mohli 
starat. 
Proto není divu, že nové centrum 
musí další žádosti už odmítat. 
O pacienty se stará celkem 

14 pečovatelek, které pomáhají 
při stolování, oblékání, hygieně 
a dalších běžných denních 
činnostech, a to vše 24 hodin 
denně. Zařízení zatím nabízí  
26 míst se středně těžkou a těžkou  
demencí Alzheimerova typu. 
Pokoje jsou dvoj a maximálně 
trojlůžkové. Příjemné prostředí 

vytváří místnost v retro stylu 60. let 
a terasa se vstupem do zahrady, 
ve které v budoucnosti přibudou 
tzv. nekončící chodníčky. Princip 
spočívá v tom, že všechny cesty 
na sebe navazují a pacient se tak 
vždy dostane domů. Tyto chodníčky 
jsou zcela běžným zařízením 
v podobných centrech v zahraničí. 

V nabídce nového zařízení 
jsou služby s pedagogickými či 
ošetřovatelskými metodami, 
které jsou součástí komplexní 
rehabilitační terapie. Nový domov 
zároveň nabídne také 14 nových 
pracovních míst. Celkové investiční 
náklady projektu dosáhly výše 
bezmála 20 milionu korun.

úleva pro seniory, i jejich rodiny 
V půvabném prostředí zámku ve 
Smečně byl za výrazné finanční 

podpory Středočeského kraje 
zprovozněn další z potřebných 
stacionářů pro seniory. Domov 
Pod Lipami tak rozšířil nabídku 
služeb nejen pro starší obyvatele 
Kladenska a Slánska, ale také pro 
jejich rodiny. Domov Pod Lipami 
nabízí možnosti jak denního, tak 
týdenního stacionáře a o klienty 
se starají vedle odborného 
zdravotnického personálu také 
speciálně školení pracovníci 
rozvíjející aktivitu seniorů. Ta 
je orientována na navazování 
nových sociálních kontaktů, 
rozvoj psychické a fyzické kondice 
nebo na zajištění smysluplného 
využití volného času. Jednou ze 
základních myšlenek stacionářů je 
v neposlední řadě zajištění úlevy 
pečujícím rodinám, ve kterých 
senioři žijí. ‹‹

těžkou a těžkou demencí 
Alzheimerova nebo jiného typu. 
Tzn., že se jedná o lidi, kteří 
jsou schopni kdykoli a kamkoli 
nekontrolovatelně odejít, 
ztratit se, s malou nadějí, aby 
je lidé našli. 

musíte už žadatele odmítat, 
takové je o nové centrum 
zájem. přemýšlíte nad jeho 
rozšířením?
Žádosti, které máme, není 
možné uspokojit, je škoda, 
že jsem projekt nenastavila 
min. pro 40 klientů. Jedná se 
opravdu o „unikátní sociální 
službu“. Domov je stavěn tak, 
aby se „dalo přistavět“.

Kde dříve klienti byli? doma? 
nebo v jiném zařízení? 
Většina našich klientů byla před 
přijetím do „Pohody“ (název 
našeho Alzheimercentra) 
v domácím prostředí. 
Z prostého důvodu - o cílovou 
skupinu našich klientů nikdo 
nestojí. Jsme specifičtí právě 
tím, že přijímáme klienty velmi 
dobře pohyblivé se středně 

Otázky pro...
miluši jůnovou 
ředitelku Alzheimercentra  
v Novém Strašecí

„ Princip spočívá v tom, že všechny cesty na sebe 
navazují a pacient se tak vždy dostane domů.“

Domov pro seniory v Novém Strašecí.

pomoc lidem ve stáří 
 Ojedinělé Alzheimercentrum Pohoda, které bylo nedávno otevřeno v Domově seniorů v Novém Strašecí, má už teď naplněnou  

 kapacitu. Nové centrum se totiž dokáže postarat o klienty postižené Alzheimerovou chorobou, kteří jsou ale pohybliví. Jiná  

 zařízení přijímají pouze klienty, co se nemohou hýbat. Dohled na mobilní klienty je totiž potřeba držet 24 hodin denně. 

Brdy by měly být naše!
 Podle návrhů Ministerstev obrany a vnitra ČR by měl být bývalý vojenský újezd Brdy rozdělen mezi  

 Středočeský kraj a Západočeský kraj. Středočeský kraj toto dělení odmítl a chce vzácné území výlučně pod svou správu.  

 Rozhodla o tom nedávno Rada kraje. 

„ Nyní bude do  
Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR 
postoupen návrh 
obou ministerstev 
ohledně rozdělení 
území Brd mezi dva 
kraje s rozporem Rady 
Středočeského kraje.“

V Brdech je hojný výskyt vzácných, ohrožených i chráněných druhů zvířat i rostlin.
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Informace ze Středočeského kraje 
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opoziční okénko  
 Z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje Zuzany Moravčíkové má mít opozice v komunikaci Středočeského kraje svůj prostor  

 k vyjádření. Nyní se vyjadřuje ke Kontrolnímu výboru a zdravotnictví. 

Kontrolní výbor Zastupitel-
stva Středočeského kraje 

má 11 členů, kteří byli nominováni 
politickými stranami zastoupenými 
v zastupitelstvu, takže opozice má 
4 hlasy (3 za ODS, 1 za STAN). O všech 
záležitostech rozhoduje Výbor hlaso-
váním a usnesení je platné, jestliže 
pro něj vyslovila souhlas nadpolo-
viční většina všech členů.
Hlavní okruh činnosti je ze zákona 
zaměřen na kontrolu usnesení 
zastupitelstva a rady a dodržování 
právních předpisů ostatními výbory 
společně s krajským úřadem na 
úseku samostatné působnosti. 
Další kontrolní povinnosti vyplývají 
ze zastupitelstvem schváleného 
plánu práce. Především se jedná 
o kontrolu hospodaření příspěv-
kových organizací, vyřizování petic 
a stížností a dodržování zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Výbor 
se schází jednou měsíčně, z jednání 
se pořizují zápisy a usnesení výboru 
se předávají krajskému úřadu, kde 
musí být k dispozici veřejnosti 
k nahlédnutí. Uvolněným členem 
je předsedkyně, ostatní pracují ve 
svém volném čase a mají svá civilní 
zaměstnání.
Potřebné informace pro jednání 
požaduje předsedkyně prostřed-
nictvím hejtmana, radních, ředitele 
úřadu, popřípadě vedoucích odborů 
krajského úřadu. Dosavadní praxe 
ukázala, že právě zde je velice slabé 
místo zákona o krajích. V uplynu-
lých třech a půl letech se bohužel 
ukázalo, že není-li ochota ze strany 
politického vedení kraje otevřeně 

spolupracovat a poskytovat včas 
a v plném rozsahu požadované 
informace, je jejich vymahatelnost 
skoro nulová. Jako předsedkyně 
výboru i zastupitelka jsem podala 
i několik podnětů Ministerstvu 

vnitra ČR, které zkonstatovalo 
oprávněnost mé stížnosti, avšak 
vždy se závěrem, že zákon o krajích 
neumožňuje ministerstvu vstu-
povat do rozhodnutí a jednání 
orgánů kraje, neboť k tomu není 

kompetentní. Současně praxe 
ukazuje, že zákon je bezzubý, 
jestliže neobsahuje sankce za jeho 
porušování. Pak je skutečně veliké 
nebezpečí, že se do vedení kraje 
dostane silný autoritativní jedinec 

v osobě hejtmana, bez silných 
oponentů v radě a výsledek je 
pro rozvoj kraje poměrně fatální. 
V takovém případě je role Kont-
rolního výboru obtížná, protože je 
politickým orgánem, nikoliv vyše-

třovací složkou, která by dokonce 
měla pátrat po trestných činech. Se 
stejnými negativními zkušenostmi 
se na mě obraceli celé tři roky 
i mnozí předsedové kontrolních 
výborů obcí a měst, a to bez ohledu 
na politickou příslušnost. Zkušenost 
z našeho kraje by měla být motivací 
pro zákonodárce, aby se zamysleli 
nad nutností novelizace zákona 
o krajích, popřípadě o obcích. 
 dagmar nohýnková

předsedkyně Kontrolního výboru

jak dál v krajském zdravotnictví 
Čas ukázal, že rozhodnutí středo-
českých zastupitelů z roku 2006 
privatizovat menší zdravotnická 
zařízení v kraji a ponechat si 
spádové oblastní nemocnice, bylo 
správné. Většina privatizovaných 
zařízení funguje velmi dobře, 
rozšiřuje svoje služby pro paci-
enty a investuje do rozvoje budov 
i vybavení. Nejlepším příkladem je 
nemocnice v Berouně, která byla 
před zrušením, a nový vlastník z ní 
vytvořil moderní zařízení, které si 
pacienti nemohou vynachválit. Kraj 
se díky tomuto rozhodnutí mohl 
soustředit na klíčové nemocnice, do 
kterých proudí masívní inves-
tice. Není možné z rozpočtu kraje 
rozvíjet kvalitně 15 zdravotnických 
zařízení.
Bohužel současné vedení kraje 
opustilo za hejtmana Bendla prosa-
zovaný původní princip, aby se 
jednotlivé oblastní nemocnice podí-
lely na splácení investic patnácti 

procenty. Tím došlo k tomu, že 
řada investic dosáhla megaloman-
ských rozměrů, a to jak náklady 
na jejich pořízení, tak následnými 
vysokými provozními výdaji. Šetření 
policie také ukáže, jak výhodné 
bylo pořizování nového vybavení 
a průběh samotných stavebních 
investic. Investovat se musí tak, aby 
každá vynaložená koruna přinesla 
prospěch a vybavení nemocnic bylo 
maximálně využité.
Co se týče hospodaření nemocnic, 
vedení kraje se stále ohání tím, že 
zdravotní pojišťovny špatně platí 
a proto jsou nemocnice ztrátové. 
Samozřejmě, že oblastní nemocnice 
plní i úkoly v oblastech, které jsou 
prodělečné, ale na druhé straně je 
řada oborů, které jsou nastaveny 
velmi dobře. Ale tak to bylo vždy 
a není to nic nového. Stejně to dělají 
i soukromé nemocnice. Proto je na 
vedení nemocnic nastavit hospo-
daření tak, aby nebylo ztrátové. 
Sám jsem nemocnici řídil, takže 

vím, o čem mluvím. Je nutné využít 
maximálně koncentraci péče, mezi-
oborovou spolupráci a další výhody, 
které velké nemocnice mají. 
K organizaci zdravotnictví v kraji 
mohu konstatovat, že hejtmanem 
Rathem zavedený model vedení 
nemocnic, kdy je vše direktivně 

řízeno z jednoho místa v nemocnici 
v Kladně, se ukázal jako naprosto 
chybný. Jednak je v rozporu s odpo-
vědností jednotlivých představen-
stev nemocnic a také vytváří prostor 
pro alibismus a soutěžní porovná-
vání práce vedení nemocnic podle 
jejich výsledků. Centrální řízení 
zdravotnictví v kraji je špatné a je 
jedním z hlavních důvodů, proč jsou 
středočeské nemocnice ztrátové. 
Nemocnice mají být autonomní, 
protože každá z nich je společně se 
svou příslušnou spádovou oblastí 
specifická, a proto nelze jejich řízení 
unifikovat v jeden systém.
A jak tedy v krajském zdravotnictví 
dále? Chceme prosazovat přímou 
odpovědnost vedení nemocnic za 
dosahované výsledky. Kraj musí 
dbát na maximální využití jak budov, 
tak vybavení, aby se občanům 
kraje mohla dostat ta nejlepší péče. 
Musíme se soustředit na udržení 
a rozvoj kvalitního personálu, 
protože bez dobrých lékařů, ochot-

ných a svědomitých zdravotních 
sester a dalších zaměstnanců nám 
drahé a kvalitní vybavení nebude 
k ničemu. Péči o pacienty je nutné 
organizovat tak, aby každý z občanů 
kraje, který to bude potřebovat, měl 
možnost té nejlepší léčby. 
 raduan nwelati ‹‹

„Chceme prosazovat přímou odpovědnost vedení 
nemocnic za dosahované výsledky.“

Raduan Nwelati, krajský zastupitel za ODS.
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Radní Milan Němec 
a starosta obce Václav 
Pokorný při slavnostním 
otevření Základní 
školy v Chlumíně. 
K rekonstrukci školy 
vedl především vysoký 
nárůst počtu dětí 
předškolního věku v okolí 
obce. Stavební projekt 
byl spolufinancován 
z Regionálního 
operačního programu 
Střední Čechy, který 
přispěl částkou ve výši 
9,7 miliónů korun, celý 
projekt byl vyčíslen 
na částku necelých 
13 miliónů korun.

Další krok k modernizaci kolínské oblastní nemocnice byl na jaře 
letošního roku dokončen. „Pavilon N“ je novou pětipodlažní budovou 
s umístěnými lůžkovými jednotkami neurologie a ortopedie, nově 
vestavěným oddělením klinické biochemie a lékárnou.

V Lužné u Rakovníka byla nedávno zahájena letošní sezóna 
železničního muzea. Slavnostní pásku přestřihli zleva náměstek 
Robin Povšík, náměstek Českých drah Antonín Blažek, poslanec 

Karel Šídlo nebo ředitel NTM, Karel Ksandr.

Hejtmanka Středočeského kraje Zuzana Moravčíková a radní Karel Molnár 
se v květnu v Kolíně účastnili oslav konce druhé světové války. Se zástupci 

města Kolín nejdříve položili u pomníku obětem války věnec a poté se 
přesunuli na náměstí, kde se již tradičně konal Den záchranářů.

Náměstek Marcel Chládek spolu se starostou Nového Strašecí Karlem Filipem při zakončení prací na zpevnění 
svahu v těsné blízkosti silnice II/237 mezi Rudnou a Rakovníkem, kde loni na jaře došlo k sesuvu půdy.

Na Kladensku letos v dubnu vyrostla další 
cyklostezka. Tentokrát spojuje Kladno 

s Malými Kyšicemi a prochází obcí Velká 
Dobrá, Pletený Újezd, Braškov, Kyšice,  

Horní Bezděkov a Unhošť.

V půvabném prostředí zámku ve Smečně byl za výrazné finanční podpory Středočeského 
kraje zprovozněn další z potřebných stacionářů pro seniory. Slavnostního stříhání pásky 
se chopili (zleva) starostka Smečna Pavla Štrobachová, ředitel Domova Pod Lipami Petr 
Šála a zástupci Středočeského kraje, Zuzana Jentschke Stöcklová a Marcel Hrabě.

Mateřská škola Jinočany se kompletně přestavěla. Starý pavilon školky se 
zboural a na jeho místě vystavil dva nové pavilony. Kapacita školky tak 
vzrostla z 50 dětí na 75 dětí. Kromě výstavby zahrnuje projekt také kompletní 
vybavení pavilonů a úpravu a vybavení dětského hřiště ve školní zahradě. 
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Stavíme středočeským dětem nová hřiště 
 Ve Středočeském kraji v posledních třech letech vzniklo hned několik nových hřišť pro děti a mládež a to s významným  

 finančním přispěním krajského úřadu. Nedávno byly například otevřeny dětská hřiště v obci Mratín nedaleko Kostelce nad Labem  

 nebo v Novém Strašecí na Rakovnicku. 

aby si naše děti v kraji mohly bezpečně hrát
 Za poslední řadu let se nejen ve středních Čechách stalo na sportovních hřištích několik úrazů s tragickými následky zaviněnými pádem  

 labilních brankových konstrukcí na děti. Středočeský kraj v úsilí o prevenci takových neštěstí se na konci roku 2009 zapojil do projektu  

 „Bezpečné branky“. I letos našel rezervy na nákup dalších bezpečných branek a s jejich rozdáváním nadále v regionu pokračuje. 

Multifunkční hřiště vzniklo 
v obci Mratín, která se zvět-

šila svým rozměrem na trojnásobek, 
když jedno fotbalové hřiště přestalo 
stačit. Vybudováním víceúčelo-
vého hřiště se rozšířily sportovní 
možnosti nejen pro obyvatele 
Mratína, ale i pro sportovce a fandy 
z okolních obcí. Nové sportoviště 
je uzpůsobeno pro různé míčové 
hry: volejbal, nohejbal, tenis, malý 
fotbal, streetball, které na starém 
hřišti nebyly možné. Výstavba byla 
spolufinancována z Fondu rozvoje 
obcí a měst střední Čechy. 

Dalšího hřiště se dočkaly děti 
v dětském domově v Novém 
Strašecí. Na opravu hřiště v areálu 
dětského domova přispěl Fond 
sportu, volného času a primární 
prevence částkou jednoho milionu 
korun. Vzhledem k tomu, že celkové 
náklady na projekt rekonstrukce 
víceúčelového hřiště v areálu Dět-
ského domova Nové Strašecí byly 
necelé 1,2 milionů korun, zaplatil tak 
Středočeský kraj většinu nákladů. 
O zbytek se postarali sponzoři. Díky 
dotaci se tak mohla uskutečnit roz-
sáhlá rekonstrukce hřiště, které děti 

v následujících teplých měsících 
určitě využijí. Hřiště má tak nově 
umělý trávník, oplocení a peníze 
zbyly také na vybavení sportoviště 

volejbalovou sadou a basketbalo-
vou deskou. Hřiště je v dopoled-
ních hodinách k dispozici školám 
a odpoledne dětem z domova 

i veřejnosti. Podle vedení domova 
jde o záměr propojit děti z dětských 
domovů s děvčaty a chlapci, které 
vyrůstají v rodinném prostředí, 

a odstraňovat pomyslné bariéry 
a předsudky. Pro všechny děti je 
tak připraven prostor na basketbal, 
volejbal, kopanou či házenou. ‹‹

V polovině června středočeská 
hejtmanka Zuzana 

Moravčíková slavnostně předala 
bezpečné branky v Uhlířských 
Janovicích. Koncem dubna došlo 

k předání branek v obci Smečno na 
Kladensku. Místní hřiště navštěvuje 
oddíl asi 30 dětí a další se chtějí 
přidat. Několik dní před Smečnem 
se bezpečných branek dočkal 

i fotbalový oddíl Sokol Janov na 
Rakovnicku. Středočeský kraj na 
nákup branek v letošním roce 
počítá s finančními prostředky 
ve výši čtyř milionů korun. 

V předchozích dvou letech bylo 
rozděleno 145 branek pro 73 hřišť. 
Cena branky včetně sady sítí činí 
necelých 30 tisíc korun a tato 
investice do prevence poškození 
zdraví našich dětí určitě stojí za to. 
Špatný stav branek začal řešit 
v roce 2009 Českomoravský 
fotbalový svaz, který za účasti 
odborníků z ČVUT a soudního znalce 
z oboru soudního lékařství otestoval 
vzorové branky vyrobené z lehkých 
kompozitních materiálů. Při 
testování bylo ověřeno riziko 
překlopení branky, změřena 
kinetická energie branky při dopadu 
a pružnost materiálu zajišťující 
pohlcení části energie při dopadu. 
Výsledky pak zcela jednoznačně 
prokázaly, že přenosná branka 
vyrobená z kompozitních materiálů 
je z hlediska možnosti vážného 
úrazu mnohonásobně bezpečnější 
než dosud používané branky 
ocelové a duralové. Duralové 
přitom byly dosud považovány za 
bezpečné. V testu však překvapivě 
vykázaly ještě horší výsledky než 
dříve používané branky ocelové.
U speciálních branek je téměř 
nemožné, aby se převrhly a způso-
bily zranění. „Nechceme nečinně 
přihlížet, že se stane nějaká další 
zbytečná tragédie, proto jsme se 
do projektu aktivně zapojili,“ říká 
náměstek středočeského hejtmana 
Marcel Chládek. Středočeský kraj se 
tak stal pilotním krajem projektu. 
První bezpečné branky se rozdaly 
na jaře roku 2010. Mimo jiné branky 
získaly hřiště SK POLABAN Nymburk, 
hřiště Základní školy Příbram, hřiště 
SKP Mladá Boleslav, hřiště FK OLYMPIE 
Zdice či hřiště SK Rakovník. ‹‹

„Záměrem je propojit děti z dětských domovů s těmi, 
které vyrůstají v rodinném prostředí.“

Nové, bezpečnější branky v Uhlířských Janovicích. 

Nové hřiště v areálu dětského domova Nové Strašecí.
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židovské památky v new yorku
 Středočeský kraj oplývá řadou kulturních klenotů, mezi nimiž specifickou skupinu tvoří židovské památky. Ty lákají do regionu  

 stále větší počet zahraničních návštěvníků, a proto jim byla věnována putovní výstava, která měla ještě rozšířit světové povědomí  

 o historii židovské komunity v okolí Prahy. 

galerie gate ukazuje osudy dvou géniů
 Český spisovatel Bohumil Hrabal a irský malíř Francis Bacon zažili všechny důležité zlomy v dějinách dvacátého století. Dramatický  

 vývoj evropského i světového dění v nich zanechal hlubokou stopu, kterou originálním a intenzivním způsobem dokázali přetavit  

 v naléhavá umělecká díla. Galerie GATE, kterou zřizuje Středočeský kraj, připravila na toto léto jejich zajímavou retrospektivu. 

A výstava Židovské památky 
Středočeského kraje podle 

zahraničních reakcí v tomto 
ohledu splnila očekávání. Postupně 

zakotvila v izraelském Tel Avivu, 
Evropském parlamentu v Bruselu 
a v dubnu letošního roku také 
v americkém New Yorku.

„Cílem výstavy bylo představit náš 
kraj také z jiného pohledu, než 
jsou klasické památky. Vedle 
určité stále převládající piety jsou 

synagogy a židovské hřbitovy 
velice zajímavými turistickými 
lákadly a věřím, že v tomto ohledu 
skýtá region dosud nepříliš využitý 

turistický potenciál,“ soudí vedoucí 
Odboru kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Středočeského 
kraje Klára Zubíková.
V souvislosti s putovní výstavou 
byla vydána také trojjazyčná 
obrazová publikace v češtině, 
angličtině a v hebrejštině. 
Prezentuje desítkami fotografií 
a bližšími informacemi o lokalitách 
nejvýznamnější židovské objekty na 
území Středočeského kraje. Kromě 
toho věnuje prostor židovským 
tradicím a také dějinám komunity 
v Čechách i regionu.

Kolínsko-čáslavská stopa 
Na části výstavy se podíleli vedle 
odborníků také studenti Středního 
odborného učiliště v Kolíně. Jsou 
autory modelu, který byl vyroben 
speciálně pro tuto výstavu 
a představuje čáslavskou synagogu 
v roce 1900. Stavba s maurskými 
stavebními prvky dle plánu 
vídeňského architekta Wilhelma 
Stiassnyho jako zázrakem přežila 
veškerou zkázu spojenou zejména 
s obdobím nacistické totality. Díky 
nedávné obnově se stala jednou 
z dominant města Čáslav a její 
model nedílnou součástí výstavy 
o středočeských židovských 
památkách.
Model kolínských studentů tak 
putoval nejprve do Tel Avivu, 
kde celá výstava zaznamenala 
v loňském červenci velký ohlas. 
Odsud se přemístily exponáty do 
Evropského parlamentu v Bruselu, 
kde byla výstava umístěna až do 
března 2012, aby v dubnu zamířila 
za oceán, konkrétně do New Yorku. 

newyorská tečka
Tam se za účasti zástupců 
newyorské židovské komunity 
a české konzulky Elišky Žigové 
uskutečnila 11. dubna slavnostní 
vernisáž, kterou v České národní 
budově uspořádal český konzulát 
ve spolupráci s Krajským úřadem 
Středočeského kraje a kanceláří 
CzechTourism. Spojena byla 
zároveň s další expozicí se vztahem 
k našemu regionu, která se věnuje 
Antonínu Dvořákovi. Úspěch výstavy 
ve všech zmíněných metropolích 
prokázal kulturní a turistický 
potenciál středních Čech. ‹‹

Je symbolické, že jeden 
z prvních výstavních počinů 

galerie sídlící v pražské Husově ulici, 
je spojen s Bohumilem Hrabalem. 
Ve stejné ulici se totiž nachází 
proslulý hostinec „U Zlatého Tygra“, 
který je se světoznámým českým 
literátem neodmyslitelně spojen. 

Aktuální výstavu „Francis Bacon 
& Bohumil Hrabal / 2 géniové“ 
připravil mezinárodní kurátorský 
tým pod vedením Edward Lucie-
Smith a ucelenou retrospektivu 
Baconova díla přináší do Prahy 
vůbec poprvé. Francis Bacon (1909-
1992) začal tvořit už ve 20. letech 

minulého století, největší vlnu 
zájmu ale vzbudil až po své smrti. 
Jeho obrazy jsou reakcí na svět 
zahlcený neosobním abstraktním 
uměním, do něhož přinesl energii 
v podobě tzv. nové figurace. Osobitá 
forma malby inspirovaná starými 
mistry, Picassem nebo filozofií 

Fridricha Nietzscheho zaujme 
hned na první pohled a v ní ukrytý 
neklid jakoby odrážel atmosféru 
diktaturami a světovými válkami 
poznamenaného století. Umělecky 
originální a intenzivní zachycení 
aktuálních pocitů a témat spojují 
Bacona s Hrabalem, stejně jako 
jejich bohémský život, kterým oba 
prosluli.

Součástí doprovodného programu 
budou i divadelní večery s hrou 
italské básnířky a prozaičky Marie 
Glorie Grifoni. Ta si při překladu 
Hrabalovy knihy Bambino di Praga 
do italštiny všimla podobnosti 
obou geniálních osobností. Mezi 
malířem a spisovatelem pak sepsala 
fiktivní dialog, který odkrývá jejich 
společné rysy, zhuštěné myšlenky, 
emoce i trvalou přítomnost strachu 
v jejich dílech.
Více informací o tomto 
projektu Galerie GATE, stejně 
jako o plánovaných akcích, či 
doprovodných programech ke 
stávajícím výstavám, naleznete 
na www.galeriegate.cz nebo na 
facebookovém profilu galerie. ‹‹

„Úspěch výstavy ve všech zmíněných metropolích 
ukázal kulturní a turistický potenciál středních Čech.“

Výstava Židovské památky v New Yorku na jaře letošního roku.

„ Kdyby byl Bohumil 
Hrabal malíř, maloval 
by jako Francis Bacon. 
Kdyby byl Francis 
Bacon spisovatel, 
psal by jako Bohumil 
Hrabal.“

Francis Bacon, ze série Papežové 1980 - 1992, barevná koláž, 
olejový pastel na papíře, soukromá sbírka, Itálie, 70 x 100 cm.
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Připomeňme si napřed 
základní fakta: ročně krajští 

radní rozdělí a úředníci vydají a na 
rozvoj kraje v klíčových oblastech, 
jako jsou sociální sféra, školství 
a sport, doprava, kultura a další 
celkem 17 miliard korun. Středo-
český kraj je s 11 015 km2 největším 
ze všech 14 krajských správních 
celků a také nejlidnatější, když zde 
v 1. čtvrtletí dle oficiální statistiky 
žilo 1,283 milionu lidí. Dle dalších 

údajů Českého statistického úřadu 
se od ledna do konce března 2012 
v kraji narodilo 3412 dětí, takže 
většinu přírůstku obyvatel kraje 
(3655) ve stejném období pokryla 
potěšitelně nemluvňata. Potvrzuje 
se tak již několikaletý trend, že do 
Středočeského kraje se stěhují lidé, 
kteří pracovně profitují z blíz-
kosti hlavního města, ale chtějí 
žít v lepším životním prostředí, 
často s nižšími náklady či v bytech 
a rodinných domech, jež by pro ně 
byly v Praze možná cenově nedo-
sažitelné. 

Koruna denně
Pojďme se podívat blíže na náklad-
nosti na správu kraje. Veškerá 
agenda 595 zaměstnanců úřadu 
včetně provozních nákladů, oprav 
a nutných investic přijde ročně 
jednoho občana kraje na 1 korunu 
denně, přesně je to 1,06 koruny. Je 
to moc? My si myslíme, že nikoli, 
ale budeme ve vedení kraje nadále 
usilovat o optimalizaci nákladů. 
Avšak rozhodující je, zda kraj, jeho 

vedení a všichni zaměstnanci 
správně a efektivně vracejí do 
klíčových projektů rozvoje kraje 
zpět peníze daňových poplat-
níků a zda řádně spravují potřeby 
občanů. Bylo by také dobré zmínit, 
že současné vedení kraje se snaží 
být efektivní v počtu zaměstnanců 
a od roku 2008, kdy Středočeský 
kraj převzalo od bývalého vedení, 
snížil stav zaměstnanců o 82. 
Můžeme se také podívat také na 
fakta, jak kraj hospodaří a zda je 
enormně zadlužen, jak často tvrdí 
politická opozice. Středočeský 

kraj má v současné době ze září 
2007 uzavřenu jednu smlouvu 
s Komerční bankou, a.s., o úvěru 
s limitem 4 miliardy korun. Konečná 
splatnost úvěru je k 13. 9. 2027, 
přičemž se úvěr splácí řádně každý 
kvartál. Ze čtyř zapůjčených miliard 
je jedna miliarda revolvingový úvěr, 
který kraji umožňuje velmi pružně 
předfinancovat nebo kofinancovat 
různé projekty mj. proto, aby mohl 
efektivně čerpat peníze z fondů EU.
Kraj financuje zajištění oprav silnic 
II. a III. třídy formou odloženého 
financování do výše 1 miliardy Kč 

(kraj zaplatí za opravu v letech 2013 
a 2014). Další sledovanou položkou 
je skutečnost, že Středočeský kraj 
ručí za úvěry svých oblastních 
nemocnic do výše 1,843 miliardy  
korun. Čerpané úvěrové finanční 
prostředky jsou určeny přede-
vším na financování investic kraje, 
převážně v oblasti dopravy a zdra-
votnictví. O dalším úvěru současné 
vedení kraje neuvažuje. Míra zadlu-
žení kraje tak v žádném případě 
není nestandardní, odpovídá 
možnostem zdravého hospodaření 
a rozvoje Středočeského kraje.  ‹‹ 

Návštěva tak potvrdila 
úspěšnou spolupráci 

spřátelených regionů, která 
se projevuje zejména v oblasti 
školství. V programu byla 

zařazena především prohlídka 
Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště Kladno, která  
má již několik let uzavřené 
partnerství se střední školou 

v Boppardu v Porýní-Falci  
a stala se „vlajkovou lodí“ 
spolupráce v této oblasti obou 
regionů. V plánu je vznik dalších  
partnerství mezi školami, aby mladí 

lidé obou regionů navzájem přišli 
do kontaktu. Vzniká partnerství 
mezi městy Bingen a Kutnou 
Horou. K projektům výměny se 
Středočeským krajem patří na 

návrh občanů z Porýní-Falce  
také projekt koncertu 
mládežnického orchestru, který 
zastřešuje Zemská hudební  
rada Porýní–Falce. Tím by se  
mohli němečtí partneři revanžovat 
za český vánoční koncert z prosince 
2011 v kostele sv. Petra v Mohuči.
(Mainz). V plánu je také výstava 
rýnskofalckého archivu kabaretu   
ve středních Čechách. 
Delegace z regionu Porýní-Falc 
se zástupci Středočeského kraje 
projednala i další témata, která  
se týkala především obnovitelných 
zdrojů, energetické závislosti, 
či oblasti kultury a cestovního 
ruchu. Další bod návštěvy byl 
odlehčenějšího rázu, kdy  
delegace společně s náměstkem 
hejtmanky Středočeského kraje 
Marcelem Hrabětem zahájila 
Středočeské pivní slavnosti ve 
Velké Dobré u Kladna. České pivo 
má stále zvuk i říz! ‹‹

delegace z porýní-Falc u nás ve škole i na pivě
 Koncem dubna 2012 navštívila Středočeský kraj německá delegace z partnerského regionu a spolkové země  

 Porýní-Falc. Prezidenta regionu Joachima Mertese doprovázeli Hannelore Klamm (viceprezidentka), Heinze-Hermanna  

 Schnabela a Dr. Bernharda Brauna (viceprezidenti). 

Korunu denně stojí občana jeho úřad
 Každý je u nás i jinde ve světě připraven lamentovat nad rozbujelou byrokracií a administrativou. Jak jsme na tom  

 ve Středočeském kraji? Docela dobře. Pouhou korunu denně stojí občana jeho úřad Středočeského kraje, který na rozvoj  

 kraje ročně rozdělí na 17 miliard korun. 

„V plánu je vznik dalších partnerství mezi školami, 
aby mladí lidé obou regionů přišli do kontaktu.“

Zleva: Prezident regionu Porýní-Falc Joachim Metres, radní Milan Němec 
a náměstek Marcel Hrabě na pivních slavnostech ve Velké Dobré.

Zástupci Středočeského kraje a regionu 
Porýní–Falc před krajskou budovou v Praze.

Pouhou korunu denně stojí občana jeho úřad Středočeského 
kraje, který na rozvoj kraje ročně rozdělí na 17 miliard korun.

tabulka hlavních ekonomických ukazatelů Středočeského kraje v letech 2008-2012:

Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 (k 30.4.)

Celkové výdaje po konsolidaci 17 191 234,91 19 784 783,22 16 568 989,64 17 337 895,19 5 763 610,68

Celkové příjmy po konsolidaci 16 667 794,04 17 073 719,23 17 042 555,21 16 896 454,77 5 901 612,22

Investice 2 235 847,54 3 071 557,81 1 591 926,19 2 614 404,63 718 216,66

Úvěry, půjčky - přijaté půjčené prostředky 920 000,00 1 969 549,03 620 000,00 770 000,00 70 000,00

Úvěry, půjčky - splacené půjčené prostředky 184 049,14 252 456,41 173 913,04 43 478,26

Peníze z EU - přijaté transfery EU 429 803,06 961 051,97 619 369,93 753 286,98 192 599,51

„Budeme ve vedení kraje nadále usilovat 
o optimalizaci nákladů.“

v tis. Kč
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