
KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky

Milé kolegyně, milí kolegové,
Zdravím Vás do všech 
středočeských obcí. 
Nehorázná a zavrženíhodná 
agrese Ruské federace vůči 
Ukrajině změnila svět, ve 
kterém jsme dosud žili. Lidé 

na Ukrajině čelí barbarským útokům, které porušují 
snad všechna myslitelná pravidla. A naší povinností 
je jim pomoci.
A to děláme my na kraji, stejně jako Vy všichni 
ve svých obcích. Vím to, protože jsem s Vámi 

v neustálém kontaktu. Stejně tak to víte Vy, 
protože se Vám snažíme ať už e-maily na 
starosty nebo prostřednictvím Krizového portálu 
dodávat co nejvíce informací, které Vám, jak 
věřím, usnadňují nebývale náročnou situaci 
vyvolanou obrovskou migrační vlnou. Proto 
tu nebudu dál rozepisovat, co už víte z těchto 
zpráv.
I v této době bych ale chtěla, abyste dostali i 
další informace, na které jste zvyklí. Proto Vám 
posíláme trochu se zpožděním tento Zpravodaj 
pro obce, v kterém najdete třeba důležité zprávy 

o chystané opravě Barrandovského mostu a 
možnosti zúčastnit se webináře o jejím průběhu. 
Ukrajiny je v tomto Zpravodaji pro obce jen málo, 
a především ve formě letáků, které jsme Vám 
průběžně zasílali. Dál Vás budeme informovat 
těmi kanály, které jsem už zmínila.
Bude to náročné. A s tím, jak bude krize trvat ne 
pár dní ale určitě měsíce, bude stále náročnější. 
Věřím, že společně ji opět zvládneme. Za kraj Vám 
mohu slíbit, že pro to uděláme vše, co je v našich 
silách.
 Vaše Petra Pecková, hejtmanka
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POMOC PRO UPRCHLÍKY  
Z UKRAJINY KACPU - KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA 

POMOCI UKRAJINĚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 

Příbram (od 8. března, 7:00)
Kulturní dům, adresa: Legionářů 400

  
Kutná Hora

Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje,
adresa: Kremnická 239/7 

 
Mladá Boleslav

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
17. listopadu 1325, adresa: 17. listopadu 1325

 
Praha

               Kongresové centrum Praha,  adresa: 5. května 1640/65

 226 288 400

POSKYTUJÍ: kontaktní místo, pomoc s registrací, ubytováním, 
vyřízením zdravotního pojištění, pracovními povoleními či 

sociálními dávkami, urgentní psychologickou či lékařskou pomoc

Veřejná doprava je po Středočeském kraji pro 
ukrajinské občany po předložení pasu zdarma.

Informace získáte také  
na nonstop Středočeské 
asistenční lince centra:

NONSTOP

NONSTOP

NONSTOP

NONSTOP

INFO

ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ 
Z UKRAJINY KACPU - РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ  

ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
 

        Příbram (Прібрам) (з 8 березня, 7:00) 
                     Будинок культури, адреса: Legionářů 400

  
Kutná Hora (Кутна Гора)

Конгрес-центр Галереї Центральночеського краю, 
адреса: Kremnická 239/7  

 
Mladá Boleslav (Млада-Болеслав) 

        Початкова школа та дитячий садок Млада-Болеслав, 
                      17. listopadu 1325, адреса: 17. listopadu 1325

 
Praha (Прага)

               Конгрес-центр Прага, адреса: 5. května 1640/65

 226 288 400

ВОНИ НАДАЮТЬ: контактний пункт, допомогу з реєстрацією, 
проживанням, медичним страхуванням, дозволом на роботу 

чи соціальними виплатами, невідкладною психологічною  
чи медичною допомогою.

Громадський транспорт у Середньочеському регіоні безкоштовний 
для громадян України за пред‘явленням паспорта.

Ви також можете отримати 
інформацію на безперерв 
Центральночеській лінії 

допомоги центру:

БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Nový registrační systém pro dobrovolníky, 
kteří mohou pomoci v Krajských asistenčních 
centrech pomoci Ukrajině (KACPU), spouští 
kraj ve spolupráci s neziskovou iniciativou 
Vlna pomoci. 
Lidé, kteří mohou pomoci v centrech v Příbrami, 
Kutné Hoře a Mladé Boleslavi s organizací, 
technickým zabezpečením nebo s tlumočením 

se mohou nově registrovat na adrese: 
https://pomahame.stredoceskykraj.cz.
Zájemci o dobrovolnickou činnost zde 
vyplní dotazník a rovnou se budou hlásit 
na konkrétní časy do konkrétního KACPU. 
Aktuálně jsou potřeba dobrovolníci se 
zkušenostmi s administrativní prací, 
tlumočníci do ukrajinštiny, případně ruštiny 

Kraj spustil jednotnou registraci dobrovolníků
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Dejte si do kalendářů

O výjezdech do ORP jsme Vás již několikrát 
informovali, a proto jen stručná připomínka. 
• 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)
• Kladno – hledáme náhradní termín, 
o kterém budete informováni co nejdříve.  

VÝJEZDY DO ORP v roce 2022

Připomínáme termíny jednání 
zastupitelstva pro první pololetí roku 2022:  
• 28. 3. 2022   
• 25. 4. 2022   
• 30. 5. 2022   
• 27. 6. 2022   
a to vždy od 10:00 hodin.   
Termíny zastupitelstva a výborů naleznete 
aktualizované ZDE.

WEBINÁŘE
Zveme Vás na webináře, které pořádá 
Středočeský kraj v roce 2022 a které jsou 
zcela ZDARMA. Webináře jsou průběžně 
doplňovány dle aktuálních potřeb a témat, 
se kterými se buď potýkáte, nebo která Vás 
zajímají. Tyto online semináře jsou vedeny 
odborníky, se kterými můžete diskutovat 
a téma dopodrobna rozebírat. V případě, že 
jste nestihli některý z našich webinářů živě 

nebo si chcete jen připomenout jeho obsah, 
záznamy je možné nalézt ZDE. 

31. 3. 2022 – Vztah zřizovatele a školy
28. 4. 2022 – Informační systém projektových 
záměrů obcí, IROP II
26. 5. 2022 – Obecně závazné vyhlášky obcí

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

Termíny jednání zastupitelstva   

INFO

CHCETE POMOCI?
l SOS Ukrajina - organizuje Člověk v tísni.
Sbírkový účet: 0093209320/0300
Peníze putují na pomoc lidem přímo v místě  
a také okolních zemích, kam lidé prchají.

l Charita pro Ukrajinu 
– organizuje Charita Česká republika.
Sbírkový účet 55660022/0800, 
variabilní symbol 104
Dárcovské SMS na číslo 87 777:  
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 
60 nebo DMS CHARITASVET 90
Primárně pomoc směřuje lidem prchajícím 
z Ukrajiny na české území.

l Pomozte Ukrajině s Pamětí národa 
– organizuje Post Bellum
Sbírkový účet: 123-6318620207/0100
Nebo: https://www.darujme.cz/
projekt/1205934
Pomoc směřuje na obranné prostředky jako 
helmy, vysílačky či neprůstřelné vesty.

l Pomoc Ukrajině! – organizuje ADRA
Sbírkový účet 4004040040/5500 

s variabilním symbolem 222
Dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: 
DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60, 
DMS ZNESNAZE 90
Pomoc směřuje k lidem zasaženým 
konfliktem přímo v místě nebo uprchlíkům.

l Sbírka UNICEF 
Sbírkový účet: 11771177/0300, 
variabilní symbol 829
Dárcovské SMS ve tvaru DMS UNICEF 90 
na číslo 87 777
Pomoc směřuje k dětem postiženým 
konfliktem.

l Veřejná finanční sbírka na pomoc  
Červeného kříže Ukrajině
Sbírkový účet: 333999/2700, 
variabilní symbol 1502
Pomoc směřuje do zajištění zdravotnického 
materiálu pro Ukrajinu.

Další možnosti finanční pomoci 
www.darujme.cz, kde naleznete rozcestník  
na prověřené sbírky.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

HUMANITÁRNÍ A DOBROVOLNICKÁ POMOC
Neziskové organizace založily společné tržiště pomoci 
jak materiální, tak dobrovolnické: pomahejukrajine.cz

a dobrovolníci, kteří jsou schopni pomoci 
s organizací a technickým zajištěním 
koordinátorům center na místě.
„Máme obrovský zájem o pomoc v našich 
centrech. Od pátku, kdy jsme vydali prosbu 
o pomoc, se nám sešla téměř tisícovka nabídek 
pomoci. Aby bylo možné vše lépe koordinovat 
a plánovat, vytvořili jsme ve spolupráci 

s iniciativou Vlna pomoci registrační aplikaci, 
která vše zrychlí a usnadní. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se zapojují do pomoci ukrajinským 
uprchlíkům,“ uvedl ředitel Krajského úřadu 
Středočeského kraje Jan Louška.
Pro zájemce o dobrovolnictví v Kongresovém 
centru je zřízen samostatný web: 
https://pomahamepraze.sinch.cz

https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/204
https://vimeo.com/user117471422/videos
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Aktuality

Soutěžte a staňte se Vesnicí roku
Dne 24. 2. 2022 byl vyhlášen po dvouleté pauze 26. ročník soutěže 
Vesnice roku. Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova 
je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů 
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž 
poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem 
„Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“. Od roku 1996 je jedním 

z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. 
Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Vesnice roku je soutěž, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí a Ministerstvo 
zemědělství. Tato soutěž má již dlouholetou tradici. Podmínky vyhlášení 
soutěže a ostatní podrobnosti z historie a současnosti této soutěže najdete 
na www.vesniceroku.cz.

Seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Hejtmanka ocení významné osobnosti kraje
Vzdělávací institut si pro Vás připravil 
řadu zajímavých online seminářů, 
vybíráme:
17. 3. 2022 – Veřejné zakázky v praxi 
územních samospráv – pro začínající, 
přihlášku naleznete ZDE.

Slavnostní galavečer 
„Cena hejtmanky“ 
proběhne ve Středočeské 
galerii v Kutné Hoře – 
GASK dne 24. března 
2022. 

Středočeský kraj má novou koncepci protidrogové politiky
Středočeský kraj dokončil Koncepci protidrogové politiky na léta 2022 – 
2027 a zastupitelé ji na svém dnešním zasedání schválili. Jejím hlavním 
cílem je snížit potenciální rizika a škody, které mohou jednotlivcům 
a společnosti v důsledku návykového chování nastat. Současně je 
potřeba zajistit stabilní financování adiktologických služeb.
„Středočeský kraj patří k regionům se stále rostoucím počtem obyvatel, 
a to především těch mladých. Do budoucna se tak dá očekávat dorůstání 
dětské generace do období experimentování s návykovými látkami. Proto 
je důležité mít kvalitní koncepci, která se zaměří jak na stávající uživatele, 
tak na preventivní kroky,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN). 
Cílem koncepce je vyváženě aplikovat tří základní strategie: snižování 
dostupnosti návykových látek, snižování poptávky po návykových látkách 
a snižování potenciálních rizik spojených s jejich užíváním. „K tomu 
je zapotřebí kvalitní primární prevence, dostupná síť služeb pro uživatele 
návykových látek, tedy různé poradny, ambulance, terénní služby, možnosti 
resocializace, ale také pracovat na tom, aby se snižovala dostupnost 
návykových látek,“ doplnila hejtmanka. Současně je podle jejích slov 
potřeba zajistit stabilní financování adiktologických služeb a předcházet 
tím výpadkům ve financování, které mimo jiné způsobují personální 
nestabilitu v těchto službách a ohrožení dostupnosti služeb pro klienty. 
„Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje je klíčovým 
dokumentem, který jednoznačně deklaruje, jaké přístupy a priority kraj 
v oblasti protidrogové politiky preferuje a jakým způsobem se bude na 
realizaci těchto priorit podílet. Koncepce by také měla být podkladem 
pro obce Středočeského kraje při zpracování místních plánů protidrogové 
politiky,“ uvedl vedoucí oddělení prevence kriminality z odboru 
bezpečnosti a krizového řízení Středočeského kraje Filip Gundza.
V rámci kapitoly školství se z rozpočtu kraje každoročně vymezuje část 
finančních prostředků účelově na oblast primární prevence na realizaci 
preventivních programů škol a školských zařízení a vzdělávání pedagogů 
v oblasti primární prevence. Středočeský kraj také podává žádosti o dotace 
v rámci dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a díky 
jeho finanční podpoře realizuje vlastní krajské projekty primární prevence.
V rámci sociálních služeb určuje kraj prostřednictvím střednědobých plánů 
Síť sociálních služeb v oblasti závislostního chování a každoročně financuje 
tyto služby ze svého rozpočtu. V oblasti zdravotních služeb kraj uděluje 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb v této oblasti a ovlivňuje 

uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče ve výběrových 
řízeních.
„Protidrogová politika je pro nás opravdu významné téma, které se sice kvůli 
covidu zdánlivě dostává na vedlejší kolej, ale opak je pravdou. Právě kvůli 
pandemii například přibylo lidí s psychickými problémy, kteří se uchylují 
k návykovým látkám. Častější pobyt doma zase vedl k větším závislostem 
na počítačích, na hraní počítačových her a bezpochyby i na alkoholu, jak 
ukazují studie. Situaci sledujeme, jsme v pravidelném spojení s krajskou 
protidrogovou komisí i s krajským koordinátorem a stále hledáme další 
možnosti, jak zejména nejmladší populaci od návykových látek uchránit,“ 
uzavřela hejtmanka. 
Organizace poskytující služby v oblasti minimalizace rizik a škod jsou 
většinou nestátní neziskové organizace. Místní dostupnost služeb ve 
Středočeském kraji je velmi dobrá, programy (kontaktní centrum či terénní 
program) působí téměř v každém okrese. Kontaktní centra jsou v Benešově, 
Příbrami, Kolíně, Nymburku a Mladé Boleslavi. Terénní programy jsou 
zastoupeny prakticky ve všech okresech Středočeského kraje. Stávající 
poskytovatelé služeb jsou současně schopni flexibilně reagovat na 
případné požadavky z regionů. Jediným výraznějším chybějícím článkem 
systému je služba kontaktního centra ve statutárním městě Kladno. 

Základní síť adiktologických služeb v SK (přehled 
fungujících zařízení a programů)

https://visk.cz/seminare/7657-verejne-zakazky-v-praxi-uzemnich-samosprav-pro-zacinajici
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53 milionů půjde na projekty knihoven, na obnovu památek a na podporu kultury 

Sedm kontaktních center pro seniory a zdravotně postižené si rozdělí přes 1,6 milionu korun

Zastupitelé Středočeského kraje schválili 
žádosti o dotace pro kulturní a památkové 
projekty podané v rámci tří programů. 
Konkrétně se jedná o programy určené na 
podporu základních knihoven, na podporu 
kultury a na obnovu památek. Středočeský 
kraj tak podpoří celkem 213 projektů 
v celkové výši 53 milionů korun. 
Do programů bylo přihlášeno přes 400 žádostí. 
„Díky transparentním kritériím mohla hodnotící 
komise sestavit žebříček žádostí podle 
bodového hodnocení. Naším cílem bylo podpořit 
kulturní instituce, vlastníky kulturních památek 
a také projekty v oblasti amatérské kultury. 
Věřím, že naše podpora pomůže rozšířit nabídku 
kulturních akcí a projektů v celém regionu 
Středočeského kraje,“ uvádí radní pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Václav Švenda.
V rámci tematického zadání Obnova památek 
určených ke společenskému využití kraj 
podpoří celkem 11 projektů v celkové výši 
32 milionů korun. Oprava ústřední chodby 

zámku Kácov či rekonstrukce areálu děkanství 
Mnichovo Hradiště, to jsou příklady projektů, 
které uspěly v žádosti o finanční příspěvek.

V rámci zadání Obnova kulturních památek kraj 
podpoří 32 projektů v celkové hodnotě osm 
milionů korun. Z podpořených projektů lze 
jmenovat například restaurátorský průzkum 
sgrafitové výzdoby na zámku v Nelahozevsi či 
restaurování historické kašny v Příbrami.
Hrabalovo Kersko nebo například Festival Rosa 
Bohemica jsou příklady projektů podpořených 
v rámci Podpory kultury. Celkově jde o 104 
projektů v celkové výši 9,2 milionu korun.
V dalších tematických zadáních Podpora 
činnosti organizace, Podpora významných 
výročí a podpora publikační činnosti, 
audiovizuálních projektů a nových médií 
uspělo celkem 27 projektů. Celková výše 
schválených dotací je 2,24 milionu korun.
Vybavení knihovny v Čerčanech či modernizace 
knihovny v Kačici jsou příklady 26 projektů, 
které kraj podpoří necelými 1,4 miliony korun 
v rámci tematického zadání Vybavenost 
základních knihoven.  Částka 137 tisíc korun 
pak bude rozdělena mezi třináct projektů 
zadání „S knížkou do života“.

Rada i Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotací na 
realizaci a provoz kontaktních míst POSEZ (Pomoc seniorům a zdravotně 
postiženým) na rok 2022. Celkem 1 624 800 korun se rozdělí nově již mezi 
sedm kontaktních míst.
Středočeský kraj je autorem projektu POSEZ, který realizuje ve spolupráci 
s obcemi či jejich zřizovanými organizacemi na území kraje. Cílem 
projektu je zřídit a provozovat bezbariérová kontaktní místa pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením primárně v obcích s rozšířenou 
působností Středočeského kraje. „Díky projektu POSEZ mají lidé, kteří tráví 
svůj čas osamoceni ve svých domovech, možnost dozvědět se a zorientovat 
v nástrahách dnešního světa, setkávat se s přáteli a bavit se,“ vysvětluje cíle 
projektu radní pro oblast sociálních potřeb Martin Hrabánek a doplňuje: 
„Pracovníci v kontaktních místech mohou pomoci s poradenstvím v oblasti 
sociální péče či s vyhledáním potřebných informací a například také 
s kontaktováním nejrůznějších institucí, což starším lidem může velice 
usnadnit život.“
V rámci Středočeského kraje je v současné době v provozu šest kontaktních 
míst (Mladá Boleslav, Poděbrady, Benešov, Slaný, Říčany, Nové Strašecí) 
a připravuje se otevření nového místa v Berouně. Financování kontaktních 
míst POSEZ je založeno na principu kofinancování Středočeským 
krajem a provozovateli POSEZ. Na základě veřejnoprávní smlouvy hradí 
Středočeský kraj 60 % uznatelných nákladů, max. do výše 300 tisíc korun 
za rok. 40 % nákladů pak hradí samotný provozovatel kontaktního místa.
„Skupina seniorů a osob se zdravotním postižením jsou sociálně citlivé 
skupiny občanů, které jsou ohroženy negativními důsledky z hlediska věku 
nebo zdravotního postižení více než běžný jedinec. Díky projektu POSEZ 
podporujeme mimo jiné také začleňování osob se zdravotním postižením do 
běžné populace, například i v rámci pracovního nebo občanského uplatnění,“ 
dodává radní Hrabánek.
POSEZ poskytuje informační servis o celém systému sociální péče 
a výchozí poradenství předcházející odborné sociální péči a realizuje 
projekt Seniorská obálka. Na kontaktních místech mohou lidé využít 
bezplatného připojení na internet a zkušený personál jim případně pomůže 
s vyhledáním potřebných informací. Společné prostory kontaktního 

místa POSEZ jsou rovněž bezplatně poskytovány pro rozličné společenské 
aktivity seniorů a zdravotně postižených.

Aktuálně fungují kontaktní místa v těchto lokalitách:
Benešov, Mladá Boleslav, Nové Strašecí, Poděbrady, Slaný, Říčany
Adresy kontaktních míst POSEZ a provozní dobu naleznete zde (viz foto níže).

Potenciální zájemci o projekt POSEZ se mohou obrátit pro detailní informace 
na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje, 
PhDr. Mgr. Dušana Strakulu: strakula@kr-s.cz,  724 323 409.
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Středočeský kraj podpoří moderní vzdělávací projekty směřující 
k environmentální výchově. Tyto projekty reagují na pandemii covidu 
a především školám a jejich žákům dávají k dispozici atraktivní digitální 
učební materiály, které se mohou využít i v době karantén a dalších 
pandemických opatření. Podporu dvou projektů v celkové výši 894 000 
korun schválili středočeští zastupitelé.
„Jsem ráda, že můžeme podpořit moderní projekty, které pomohou 
žákům i učitelům pokračovat v environmentální výuce i v současné době. 
Nabídneme tak školám i dalším zájemcům atraktivní online nástroje, 
které budou i zábavnou formou šířit osvětu v této oblasti,“ říká radní 
Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana 
Skopalíková (Piráti).
Krajskou dotaci na podporu vzdělávacích projektů EVVO 
(Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) dostanou nadační fond 
Sedmikráska a Ekologické centrum Orlov.
Projekt nadačního fondu Sedmikráska počítá s vytvořením vzdělávacích 
metodik pro pedagogy a další poskytovatele environmentálního 
vzdělávání. Projekt reflektuje nedávné události v podobě epidemických 
hrozeb s ohledem na potřebu vzdělávání v oblasti změny klimatu, 
odpadového hospodářství a biodiverzity pro udržitelný rozvoj. Projekt 
využívá online nástroje v kombinaci s herními prvky, i díky tomu by měla 
být environmentální výchova pro žáky zábavnější, ale i efektivnější.
Cílem projektu Ekologického centra Orlov s názvem „Digitalizace EVVO ve 
Středočeském kraji 1. etapa“ je vypracování, zpřístupnění a prezentace 

vzdělávacích materiálů v digitální formě a příprava živého vysílání 
v rámci projektu Geoškoly. S využitím moderních prvků, které využívají 
holistický přístup a novou formu zážitkové EVVO, jde v projektu hlavně 
o propagaci, popularizaci a zvýšení atraktivnosti EVVO ve Středočeském 
kraji. Výsledkem projektu bude i vytvoření několika video spotů a živého 
vysílání přednášek na zajímavá témata se zaměřením na geologický 
vývoj na území Národního parku Barrandien.

Středočeský kraj podpoří moderní formy environmentální výchovy

Středočeští zastupitelé schválili třístrannou 
Smlouvu o spolupráci při vytvoření a zajištění 
provozu, správy a aktualizace datového obsahu 
informačního systému digitální technické mapy. 
Na činnosti bude kraj spolupracovat s hlavním 
městem Prahou a také Institutem plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy.
Podpisem smlouvy stvrdí všechny tři strany 
společný zájem řešit pořizování, správu 
a aktualizaci digitální technické mapy 
v územních obvodech Středočeského kraje 

a hlavního města Prahy tak, aby mohla být 
využívána v Informačním systému digitální mapy 
veřejné správy. „Je třeba si uvědomit, že digitální 
mapy přispějí nejen ke zjednodušení a zrychlení 
přípravy, ale také povolování a umisťování staveb. 
V neposlední řadě dojde ke zefektivnění řady 
činností veřejné správy, což považuji za jednu 
ze svých priorit,“ uvádí náměstek pro oblast 
regionálního rozvoje a územního plánování Jiří 
Snížek (Piráti).
Digitální technickou mapou kraje je databázový 

soubor obsahující údaje o dopravní a technické 
infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních 
a technických objektech a zařízeních, které 
zobrazují a popisují jejich skutečný stav. Takto 
digitalizovaná mapa je poté zdrojem informací, 
které slouží zejména pro účely územního 
plánování, přípravy, umisťování, povolování 
a provádění staveb.
Smlouva také stanovuje, že do 30. června 2023  
jsou kraje povinny zpřístupnit digitální 
technickou mapu a vést ji pro svá území.

Kraj bude v oblasti digitálních technických map spolupracovat s Prahou 
a jeho Institutem plánování a rozvoje 

Zastupitelstvo Středočeského kraje na 
únorových zasedáních schválilo celkem  
38 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 
2000 obyvatel, a to v celkové výši přes  
23 milionů korun. Poskytnutí dotací vychází 
z Programu 2021–2024 pro poskytování 
dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze 

Středočeského Fondu obnovy venkova.
Mezi podpořené projekty s největší dotací 
patří rekonstrukce střechy kulturního domu 
ve Všenorech za více než 1,5 milionu korun. 
Dále oprava povrchu komunikací ve Staré 
Huti za obdobnou finanční sumu. Podobně 
nákladná je i rekonstrukce a rozšíření 
knihovny ve Zbraslavicích (1 412 000 Kč) či 
za více než 1,2 milionu realizace střechy pro 
komunitní centrum Běleč (Liteň). Obdobná 
suma by měla být přidělena i na rozšíření 
chodníku a opravu kanalizace v Dlouhé 
Lhotě. Více než milion korun je určen také 
na druhou etapu stavebních úprav obecní 
stodoly v Úhonicích. Naopak nejnižší dotace 
poputuje například na nákup víceúčelového 
traktoru pro obec Václavy (200 000 Kč) či 
na dopravní značení v obci Podveky 
(118 967 Kč).

Tento fond patří dlouhodobě k těm, o něž 
mají obce velký zájem. Program je vyhlášen 
na čtyři roky a obce z něj mohou získat 
1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je 
na jakoukoli obecní infrastrukturu. Celkový 
objem finančních prostředků na celé čtyřleté 
období činí 578 milionů korun. „Finanční 
situace malých obcí v okamžiku, kdy mají 
investovat, není jednoduchá. Z tohoto důvodu 
jsem velice rád, že můžeme z krajského 
rozpočtu na rozvoj obcí přispět. Zastupitelstvo 
již v minulém roce schválilo dotace pro 86 
obcí za více než 55 milionů korun,“ uvádí 
náměstek pro oblast financí, dotací a inovací 
Věslav Michalik.
Informace ohledně Středočeského Fondu 
obnovy venkova 2021–2024 pro obce do 
2000 obyvatel naleznou žadatelé na webu 
Středočeského kraje.

Přes 23 milionů korun poputuje na rozvoj malých obcí

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova
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Středočeský kraj jde naproti obcím při 
obnově povrchů středočeských komunikací 
po pokládce inženýrských sítí. Ať tedy 
obec chce obnovovat či pokládat zcela 
nové potrubí kanalizace, vodovod či jiné 
inženýrské sítě, má možnost si požádat 
o dotaci z Fondu homogenizace krajské 
dopravní infrastruktury. Zastupitelstvo 
Středočeského kraje totiž schválilo dne 
14. 2. 2022 Program 2022 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu homogenizace krajské 
dopravní infrastruktury. 
Tato možnost může mnoho obcí zaujmout, 
jelikož povinnost obnovit silnici po zásahu 
do tělesa pozemní komunikace při pokládce 
či obnově inženýrské sítě je daná tak jako 
tak, každopádně stávalo se, že ne úplně 
vždy byla opravena i druhá polovina. Díky 
fondu je to však minulostí, jelikož úplně 
každá obec či svazek obcí ve Středočeském 
kraji bez rozdílu si v takovém případě 
mohou při splnění podmínek zažádat právě 
o finance na druhou polovinu, povrch bude 
opraven v celé šíři, tedy homogenizován, 
sjednocen. Homogenizací se zkrátka 

rozumí souvislé sjednocení vozovkového 
souvrství, při podélném nebo příčném uložení 
(následujícím souvisle za sebou) inženýrské 
sítě do pozemní komunikace a zasahující do 
vozovkového souvrství v polovině nebo přes 
polovinu pozemní komunikace. 
V případě schválení dotace je realizátor 
homogenizace samotná obec, která vysoutěží 
zhotovitele pro vozovku v celé šíři. Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
p. o. pak je účastna na předání stavby, na 
kontrolních dnech stavby a na převzetí 
hotové stavby, zároveň kontroluje kvalitu 
vozovky. Výhody jsou, že zhotovitel 

vozovky je jeden, homogenizace se provádí 
v návaznosti na opravu vozovky zasažené 
pokládkou či rekonstrukcí inženýrských 
sítí, podmínky jsou pevně dané a stejné pro 
všechny obce ve Středočeském kraji.
Fond navazuje na vyhlášení v minulém 
roce, kdy bylo přiznáno na dotacích obcím 
či svazkům obcí více než 40 milionů korun. 
Měl by se do následujících let stát stálicí 
mezi fondy ve Středočeském kraji tak, aby 
obce již dopředu mohly ke svým projektům 
inženýrských sítí přistupovat s vidinou 
možnosti získání dotace na obnovu povrchu 
vozovky. Dotace je určená výhradně na 

Fond homogenizace nabízí výraznou pomoc při opravě komunikací po pokládce inženýrských sítí

Dotace a fondy

Ve Vestci u Prahy bude vysazena unikátní 
lipová alej. Sázení stromů je společnou 
aktivitou programu DofE, iniciativy Sázíme 
budoucnost a Středočeského kraje. Stovka lip 
ve Vestci poroste jako připomenutí odkazu 
prince Philipa, který by loni oslavil 100. 
narozeniny, a především jako připomenutí jeho 
aktivit na podporu mladých lidí.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Česká 
republika (DofE) je vzdělávací program, který 
ve více než 130 zemích světa podporuje mladé 
lidi v dlouhodobém rozvoji. Středočeský 
kraj a DofE loni podepsaly Memorandum 
o spolupráci. V kraji je nyní do programu DofE 
zapojeno téměř 40 různých škol.
V minulém roce se na počest princových 
nedožitých 100. narozenin konaly celosvětové 
oslavy jeho odkazu. U nás je realizovala česká 
pobočka programu DofE, která funguje již 27 
let a spolupracuje s více než 290 školami po 
celé ČR. Oslavy probíhaly pod názvem #dofe100 
a vyvrcholí právě vysazením lipové Aleje prince 
Philipa ve Středočeském kraji, konkrétně ve 
Vestci u Prahy. 
„Těší mě, že budeme mít v kraji alej vysázenou 
právě na počest prince Philipa. Jeho celoživotní 
aktivity ve prospěch mladé generace, ale i ve 

prospěch životního prostředí jsou obdivuhodné 
a měly by být příkladem pro ostatní. Najít 
optimální místo pro vysazení lipové aleje nebylo 
jednoduché. Z mnoha středočeských obcí, které 
projevily zájem, byl nakonec po dohodě s DofE 
a odborníky na dendrologii vybrán Vestec, 
kterému tímto gratuluji. Sázení aleje čítající 100 
stromů proběhne 23. dubna 2022 ve spolupráci 
s iniciativou Sázíme budoucnost,“ uvedla 
hejtmanka Petra Pecková (STAN).
Projekt #dofe100 odstartovala recepce 
k odkazu prince Philipa, kterou DofE 
uspořádalo pod záštitou místopředsedy Senátu 
Parlamentu ČR Jiřího Růžičky v červnu 2021. 
Lidé i firmy, kterým není lhostejná budoucnost 
mladé generace, v rámci této iniciativy stále 
mohou přispívat přes platformu darujme.cz 
na Sociální fond DofE, a umožnit tak sociálně 
znevýhodněným mladým lidem, aby se do 
programu zapojili. Za každých darovaných 
10 000 Kč pak DofE také vysadí strom v Aleji 
prince Philipa a podpoří tak nejen mladé 
lidi, ale především ekologii, která byla princi 
Philipovi velmi blízká. 
Projektu #dofe100 vyjádřili podporu i patroni 
programu, moderátor TV Nova Karel Kašák 
a mistryně světa v bojových sportech Martina 

Ptáčková. „Spojuje nás to, že jsme na sobě 
nikdy nepřestali pracovat a nevzdali jsme se. 
A právě proto jsme se rozhodli DofE a jejich 
projekt #dofe100 podpořit. DofE mladé lidi 
učí, jak na sobě pracovat, dotahovat věci do 
konce, pracovat v týmu a plnit si sny a zároveň 
pomáhat ostatním. Vybrané finanční prostředky 
z #dofe100 pomohou těm, kteří by se do 
programu jinak přihlásit nemohli.“ 
Sázení aleje se zúčastní nejen ti, kteří program 
DofE finančně podpořili a jejichž jménem bude 
konkrétní strom vždy vysazen, ale i dobrovolníci, 
kteří se rozhodnou pomoci se samotným 
sázením. Přijít na akci a zapojit se může každý. 
Více informací zjistíte na dofe.cz.

Ve Středočeském kraji vznikne unikátní Alej prince Philipa 

http://darujme.cz
https://www.dofe.cz/


Online zpravodaj pro obce      číslo 2/2022 7

Integrovaný regionální operační program 2021–
2027 s částkou 124 miliard korun dostal od vlády 
zelenou a byl již předložen Evropské komisi. Dle 
oficiálních informací z MMR lze předpokládat jeho 
schválení v prvním čtvrtletí tohoto roku a následně 
by ve druhém čtvrtletí mělo dojít k vyhlášení 
prvních výzev pro předkládání žádostí o dotace. 
Již nyní je jasné, že se v rámci IROP objeví nová 
témata podpory, jako například udržitelný cestovní 
ruch, revitalizace měst a obcí nebo podpora 
ochrany veřejného zdraví. Oblasti, které v novém 
období z IROP naopak podporovány nebudou, jsou 
sociální podnikání, zateplování bytových domů, 
dokumenty územního rozvoje a komunitní centra.
Co se týče samotného specifického cíle 4.4 Kulturní 
dědictví a cestovní ruch, je zde na podporu 
projektů realizovaných v tzv. přechodových 
regionech, mezi něž se řadí i Středočeský 
kraj, připravena alokace 3,2 miliardy korun. 
Předpokládaná výše dotace je celkem 85 % 
způsobilých výdajů (70 % zdroje EU, 15 % zdroje 
SR). V rámci aktivity Veřejná infrastruktura 

udržitelného cestovního ruchu budou způsobilými 
aktivitami mimo jiné budování a revitalizace 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, což 
jsou například odpočívadla, parkoviště, sociální 
zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou 
a vodní turistiku či rekreační plavbu. Další projekty 
mohou být zaměřené na budování páteřních, 
regionálních a lokálních turistických tras 
a revitalizace sítě značení či realizaci naučných 
stezek. V neposlední řadě bude možné podpořit 
propojená a otevřená řešení návštěvnického 
provozu a navigačních systémů měst a obcí nebo 
rekonstrukce stávajících a budování nových 
turistických informačních center. Oprávněnými 
typy příjemců pak budou obce, dobrovolné svazky 
obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti 
cestovního ruchu minimálně dva roky, církve, 
církevní organizace a státní podniky.
Pro konzultace Vašich projektových záměrů je 
možné využít pracovníky Regionální dotační 
kanceláře, což je příspěvková organizace zřízená 

Středočeským krajem a to právě za účelem 
poskytování komplexního administrativního 
servisu spojeného s agendou strukturálních 
fondů EU, a to od fáze zpracování žádostí 
o dotační prostředky přes administraci celého 
průběhu projektů až po spolupráci s externími 
kontrolními a auditními orgány. Po personální 
stránce je činnost RDK zajištěna prostřednictvím 
části bývalých zaměstnanců Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy, kteří 
disponují mnohaletými zkušenostmi s agendou 
strukturálních fondů EU. 

Upozornění na možnosti dotací z EU pro cestovní ruch v období 2021–2027

homogenizaci silnic II. a III. třídy a na 
fond jsou pro letošek přidělené prostředky 
v hodnotě 75 milionů korun, přičemž proběhla 
aktualizace programu na základě zkušeností 
z minulého roku a je možné získat až 850 
korun na metr čtvereční druhé poloviny 
homogenizované vozovky.
Od 25. 2. 2022 je možné dohledat vyhlášení 
fondu na úřední desce Středočeského 
kraje, samotné žádosti se budou podávat 
elektronicky, a to od 30. 3. 2022 do 30. 9. 2022.

 Aktuálně otevřené fondy  
Dne 25. 2. 2022 byly vyhlášeny a zveřejněny 
následující pravidla a programy ze 
středočeských fondů:

1. Pravidla 2022 pro poskytování darů 
obcím z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu na podporu 
výsadby stromů
a. Dary ve výši 1,5 tisíce korun na jeden 
vysazený strom jsou určeny pro obce, které již 
realizovaly projekty podpořené ze Státního 
fondu životního prostředí.  Účelem těchto 
darů je zlepšení životního prostředí v obcích 
a jejich okolí prostřednictvím podpory 
následné péče o vysazené stromy.
b. Žádosti bude možno podávat od 1. 3. do  
16. 12. 2022.
2. Pravidla pro poskytování individuální 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu návratných finančních zdrojů
 a. Návratné finanční výpomoci jsou určeny 
obcím, jejich účelem je podpora obnovy 
a rozvoje obcí při předfinancování finančně 

náročných projektů podpořených dotací 
z OPŽP nebo z IROP. 
 b. Žádosti bude možno podávat od 1. 3. do 
16. 12. 2022.
 3. Program 2022 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu cyklistické 
infrastruktury
a. Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné 
svazky obcí na podporu projektů cyklistické 
infrastruktury, které byly již podpořeny ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury nebo 
z IROPu. Jedná se o projekty cyklistické 
infrastruktury realizované na dálkových 
páteřních trasách, na vybraných páteřních 
regionálních trasách a na cyklotrasách 
spojujících území Prahy se Středočeským 
krajem.
b. Žádosti bude možno podávat od 28. 3. do 
8. 8. 2022.
c. Předpokládaná alokace programu je 
20 milionů korun a maximální možná výše 

dotace pro páteční regionální trasy a projekty 
spojující Prahu a Středočeský kraj je 
stanovena na dva miliony korun, pro dálkové 
páteřní trasy je stanovena až na pět milionů 
korun.
4. Program 2022 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu homogenizace 
krajské dopravní infrastruktury
a. Dotace jsou určené pro obce a dobrovolné 
svazky obcí na podporu projektů 
homogenizace vozovek ve vlastnictví 
Středočeského kraje, které navazují na 
pokládky, opravy či rekonstrukce inženýrských 
sítí.
b. Žádosti bude možno podávat od 30. 3. do 
30. 9. 2022.
c. Předpokládaná alokace programu je  
75 milionů korun a maximální možná výše 
dotace je v Programu stanovena na 850 Kč 
na m2, maximálně však ve výši uznatelných 
nákladů projektu.
5. Program 2022 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Humanitárního 
fondu v rámci tematického zadání 
„Zdravotnictví“
a. Dotace jsou určené pro poskytovatele 
zdravotních služeb, na podporu paliativní 
péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské 
a paliativní poskytované ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta 
b. Žádosti bude možno podávat od 28. 3. do 
11. 4. 2022.
c. Předpokládaná alokace programu je šest 
milionů korun a dotace mohou být poskytnuty 
až do výše 400 tisíc korun.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-vysadby-stromu
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-vysadby-stromu
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-navratnych-financnich-zdroju
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/93
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/93
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/99
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/99
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/dotace
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/dotace
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/dotace
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Info z dopravy

Barrandovský most, významná dopravní tepna, kterou denně projede 
více než 144 tisíc vozidel, čeká rekonstrukce. Omezení dopravy se dotkne 
nejen obyvatel Prahy, jeho důsledky pocítí také řidiči cestující do Prahy 
ze Středočeského kraje.
Rekonstrukce je plánovaná celkově na čtyři roky a proběhne celkem ve 
čtyřech etapách. Každá etapa potrvá cca tři měsíce. Ta první bude zahá-
jena 9. května a potrvá 110 dní. Při ní dojde k uzavření nájezdu na most 
ze Strakonické (ze směru od Strakonic). 
Středočeský kraj spolu s magistrátem hlavního města připravují masivní 
informační kampaň.

16. 3. od 9:30 do 13:00 hod. proběhne představení všech fází oprav včet-
ně informací o objízdných trasách a dalších podrobnostech.  
Připojit se online můte ZDE.
Na první polovinu dubna plánujeme ve spolupráci s TSK Praha a KSUS 
Středočeského kraje webinář, kde budete mít možnost prodiskutovat 
s odborníky veškeré dotazy týkající se plánované rekonstrukce Barran-
dovského mostu. O termínu vás budeme včas informovat.

Rada Středočeského kraje schválila pro-
jektový záměr „Výměna zdrojů tepla na 
pevná paliva ve Středočeském kraji pro 
nízkopříjmové domácnosti.“ Jedná se 
čtvrtou výzvu na příjem žádostí o dotaci 
na výměnu starých kotlů na tuhá paliva, 
které bude již od září tohoto roku zakázáno 
používat. Tentokrát však nebudou krajské 
projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale 
oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu 
a s nízkými příjmy.

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen od  
1. června 2022. Projekt opět bude plně finan-
cován z Operačního programu Životní prostře-
dí, a to včetně mzdových výdajů projektového 
týmu. „Od listopadu minulého roku jsme 
prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovali 
zájem o dotaci z řad této cílové skupiny. Na 
konci února je zaregistrováno 1 500 zájemců, 
předpokládáme však, že se po otevření výzvy 
přihlásí ještě více žadatelů. Dle statistických 
šetření je ve Středočeském kraji stále několik 
tisíc nevyhovujících kotlů na tuhá paliva,“ 
vysvětluje náměstek pro oblast financí, dotací 
a inovací Věslav Michalik.
Oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu 

a s nízkými příjmy. Pro domácnost žadate-
le platí, že průměrný čistý příjem na člena 
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 
900 Kč. Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi 
žadatele zahrnuti také následující:
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti po-
bírají ke dni podání žádosti o podporu starobní 
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
Žadatel je nezletilý nebo student denního stu-
dia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodin-
ného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou 
rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě 
jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo 
studenti denního studia do 26 let,
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání 
žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nou-
zi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby 
dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena 
domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studen-
tů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Alternativou pro všechny žadatele je dotační 
program Nová zelená úsporám, kterou administ-
ruje Státní fond životního prostředí. Lidem, kteří 
nestihnou výměnu kotle zrealizovat, hrozí dle 
Ministerstva životního prostředí finanční sankce. 
Výjimku však mají osoby, které do prvního září 

příštího roku alespoň o dotací zažádají, v tako-
vém případě se postihnu obávat nemusí.
Žadatel o dotaci musí vyměnit původní kotel 
na tuhá paliva s ručním přikládáním (maxi-
málně 1. nebo 2. emisní třídy, ne lepší) za 
ekologický zdroj vytápění – kotel na biomasu 
(ruční nebo automatické přikládání), tepelné 
čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 
V rámci 3. výzvy schválila Rada Středočeského 
kraje dohromady již 7 800 žádostí.
Veškeré informace jsou k dispozici na webu 
kotlikovedotace-sk.cz.

Začátkem května začne probíhat rekonstrukce Barrandovského mostu

Kraj otevře již čtvrtou výzvu na příjem žádostí o kotlíkové dotace

Rekonstrukce vrchní stavby Barrandovského mostu  
v jednotlivých letech
• 2022: podetapa I – počet dní dopravních omezení: 110 dní (původ-
ně v plánu: 180 dní) 
Práce na jižní polovině jižního mostu, práce na rampě Strakonické, 
spodní části rampy Barrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu 
nad ulicí Strakonická
• 2023: podetapa II – počet dní dopravních omezení: 92 dní (původ-
ně v plánu: 150 dní)
Práce na severní polovině jižního mostu, práce na horní části rampy 
Barrandovské a také na spodní části jižního mostu přes Vltavu
• 2024: podetapa III – počet dní dopravních omezení: 92 dní (pů-
vodně v plánu: 150 dní)
Práce na severní polovině severního mostu, dále práce na spodní části 
mostů přes Vltavu nad ulicí Modřanská
• 2025: podetapa IV – počet dní dopravních omezení: 82 dní (pů-
vodně v plánu: 130 dní)
Práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního 
mostu přes Vltavu

https://vimeo.com/683509099/854b7a4937
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Dne 21. 2. 2022 se na Krajském úřadě Středočeského kraje z iniciativy 
radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého sešli zástupci Prahy, 
náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr, 
Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD, Správa železnic, TSK Praha, Pražská 
integrovaná doprava (ROPID + IDSK), Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, Policie České republiky, k zajištění lepší koordinace 
staveb nejen letošních, ale i budoucích, mezi Prahou a Středočeským 
krajem v návaznosti na veřejnou dopravu.

Sociální práce se dotýká všech oblastí našeho 
života, i když si to často neuvědomujeme. Jedná 
se o sociální služby a činnosti zahrnující péči 
o všechny věkové kategorie, od malých dětí až po 
seniory. Někdy postačí jen terénní, ambulantní 
pomoc, či poradenství, které výborně zajišťují 
centra POSEZ (pomoc seniorům a zdravotně 
postiženým). V mnoha případech je nutné 
zajistit pomoc ohroženým lidem v azylových 
domech a v pobytových zařízeních, kde je 
zajištěna komplexní péče. 
Středočeský kraj každoročně poskytuje dotace 
na úhradu nákladů sociálních služeb, bez 
kterých by služby v kraji nemohly fungovat. 
Dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu 
prostřednictvím MPSV a v letošním roce kraj na 
zajištění sociálních služeb požaduje 3,3 miliardy 
korun. 
Výbor sociálních věcí (VSV) částky, které 
jsou alokovány na jednotlivé služby, pečlivě 
kontroluje a hodnotí a po projednání doporučuje 
zastupitelstvu kraje ke schválení. 
Další důležitou součástí financování sociálních 
služeb a činností je poskytování dotací 
prostřednictvím Humanitárního fondu. 
V uplynulých letech kraj vydával částku  
35 milionů. Podařilo se nám rozšířit fond na 
dvě části, a to na „Podporu sociálních služeb“ 

s alokací 45,5 milionu korun a „Podporu 
sociálních činností“ s alokací pět milionů 
korun.  Díky tomu bude uspokojeno více žadatelů 
a nejdůležitější je skutečnost, že byla navýšena 
částka dotace o 15,5 milionu korun oproti roku 
2021. Celkem bude rozděleno 50,5 milionu korun. 
Jedná se o výrazné navýšení dodatečných příjmů 
poskytovatelů péče v sociální oblasti.
VSV se významně podílí na strategii rozvoje 
a činností sociálních služeb i ve smyslu 
dlouhodobého plánování. V této věci 
spolupracujeme s ostatními odbory, kterých 
se sociální oblast týká. Mezi nejvýznamnější 
dokumenty projednávané VSV patří „Aktualizace 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
ve SK na období 2020–2022“, „Aktualizace sítě 
sociálních služeb ve SK na rok 2022“, „Program 
podpory rodinné politiky SK 2021–2023“, 
„Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením SK 2020–2022“ a další.
Výbor spolupracuje také s dalšími organizacemi 
– MPSV, SMO, Výbor pro začleňování menšin, Rada 
vlády pro seniory a stárnutí populace, Rada vlády 
pro rovnoprávné postavení žen a mužů, SENIOR 
90, Síť pro rodinu a s Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb. 
Další činnost je podmíněna úkoly vyplývajícími 
z usnesení rady kraje a rozhodnutími radního 

pro sociální věci.  Zvýšená potřeba sociální 
práce se ukázala právě během pandemické 
krize. Mnohonásobně stoupla potřeba zajištění 
terénních služeb a pomoci a zvýšily se 
nároky v sociální oblasti. Mnoho lidí se díky 
izolaci ocitlo v ohrožení. VSV tyto problémy 
pečlivě posuzoval a podporoval další pomoc 
v ambulantní sféře. 
I díky práci členů Výboru sociálních věcí 
probíhalo zajištění sociálních služeb stabilně 
i v nejisté pandemické době.
Děkuji všem, kdo se o to zasloužili, včetně mnoha 
dalších, pro které je sociální práce posláním.

 Mgr. Pavla Štrobachová MPA
Předsedkyně Výboru sociálních věcí SK

Výsledky jednání: 
• bude vytvořena koordinační skupina, která se bude scházet 1x za půl roku 
• plány a projekty se budou sdílet
• technologickou platformu zajistí TSK Praha, zde budou sdílena všechna 
data, o realizovaných projektech a hlavně budou dostupné veřejnosti 
• Odbor dopravy KÚSK zajistí metodický pokyn pro ORP, který stanoví, jaká 
data se budou zanášet do centrální evidence oprav a uzavírek 
• Policie ČR tak bude informována včas, kde budou jaké uzavírky a opravy.

Krok k lepší koordinaci staveb

Výbor pro sociální věci řeší krajskou sociální problematiku komplexně 

Představujeme komise a výbory

Právní novinky

Dne 23. prosince 2021 Ministerstvo financí zveřejnilo 
ve Zprávách pro finanční orgány obcí a krajů stanovisko 
k ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění zákona č. 527/2020 Sb., že je-li žadatelem o dotaci 
spolek, lze úplný výpis nahradit výpisem částečným podle 
§ 14 zákona č. 37/2021 Sb., který obsahuje stejné údaje 
jako výpis úplný. 

Pro doložení údajů o skutečném majiteli právnické 
osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze nahradit 
předložení úplného výpisu z evidence skutečných 

majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, předložením výpisu částečného 
podle § 14 téhož zákona, u právnických osob v právní 
formě: 
• nadace nebo nadačního fondu, 
• ústavu, 
• obecně prospěšné společnosti, 
• spolku nebo pobočného spolku, 
• zájmového sdružení právnických osob, 
• mezinárodní nevládní organizace, a 
• školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona  
č. 37/2021 Sb. 

Uznání částečného výpisu z evidence skutečných majitelů u spolků žádajících o dotace z územního rozpočtu

§



Online zpravodaj pro obce      číslo 2/202210

Ministerstvo financí zveřejnilo Metodickou 
pomůcku k transferům. Ta blíže vysvětluje 
problematiku účetního zachycení a vykázání 
transferů vyplývající ze závazných právních 

předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru 
včetně Českých účetních standardů pro některé 
vybrané účetní jednotky a poznatků z účetní 
praxe. Více se dočtete ZDE. 

Na podzim minulého roku Vás Odbor 
sociálních věcí v zářijovém a listopadovém 
čísle online zpravodaje pro obce krátce 
seznámil s oblastí střednědobého plánování 
sociálních služeb kraje jakožto klíčového 
nástroje řešení rozličných sociálně 
nepříznivých situací, kterým mohou lidé 
různého věku a postavení v průběhu svého 
života čelit.  Možná i ve Vaší obci jsou 
aktuálně takoví lidé přítomni. Nedokážou 
své sociální potřeby naplňovat vlastními 
silami či v rámci běžných (například 
rodinných či sousedských) společenských 
vazeb a potřebují profesionální pomoc 
v podobě sociálních služeb. Může se jednat 
například o vhodné služby sociální péče 
v případě lidí se sníženou soběstačností, 
služeb sociální prevence ve vztahu 
k sociálně znevýhodněných rodinám 
a podobně.
Každý kraj České republiky je ve spolupráci 
s obcemi a dalšími aktéry zodpovědný za 
místní, časovou a kapacitní dostupnost 
sociálních služeb. Středočeský kraj proto 
každoročně vyhlašuje a administruje 
připomínkové řízení k Síti sociálních služeb 
SK, které probíhá vždy v březnu. 
Také letos pro Vás budou v termínu od  
1. 3. do 31. 3. 2022 k dispozici tyto podklady 
a nástroje: podrobné informace a instrukce 
na KRAJSKÉM WEBU, online připomínkový 
formulář najdete ZDE. 

Pokud byste měli v průběhu připomínkového 
řízení jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte 
se obrátit na koordinátory plánování rozvoje 
sociálních služeb, kteří Vám jsou k dispozici: 
Bc. Jakub Pavlíček, pavlicek@kr-s.cz, tel. 
257 280 904 či 607 049 407 a Bc. Markéta 
Melechovská Puršlová, melechovska@kr-s.cz, 
257 280 545 či 724 758 224.
Na koordinátory plánování se také 
obracejte v souvislosti s přípravou nového 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb Středočeského kraje na období 
2023–2025. Zapojení širší veřejnosti bude 

zajištěno formou veřejného připomínkování 
návrhu SPRSS SK 2023–2025, které proběhne 
v červnu 2022. Finální podoba plánu bude 
předložena orgánům kraje ke schválení 
ve druhé polovině roku 2022. Všem obcím 
doporučujeme, aby již nyní využily období 
přípravy nového SPRSS SK 2023–2025, 
intenzivněji mapovaly potřeby svých 
sociálně potřebných občanů a svá zjištění 
uvedeným pracovníkům oddělení koncepce 
a metodiky Odboru sociálních věcí KÚSK 
sdělovaly.  
Děkujeme za spolupráci.

Jak na odpovědné veřejné zadávání 
po novele? Metodického průvodce pro 
Vás připravil Svaz měst a obcí České 
republiky a naleznete ho ZDE.  

Metodická pomůcka k transferům

Připomínkové řízení k Síti sociálních služeb SK 

Jak na VEŘEJNÉ ZAKÁZKY?

Jako každý rok, tak i letos proběhne sčítání opatrovanců na 
jednotlivých obcích v celém Středočeském kraji, upozorňuje  
Odbor sociálních věcí. Toto sčítání probíhá na žádost Ministerstva 
vnitra ČR, a to v souvislosti s tvorbou příspěvku na výkon státní  
správy pro agendu veřejného opatrovnictví na rok 2023. Dne  
1. 4. 2022 bude na všechny obce ve Středočeském kraji zaslána datová 

zpráva s požadavkem o vyplnění stručné tabulky týkající se počtu 
opatrovanců. Tuto tabulku budeme požadovat vyplnit a zaslat zpět 
na KÚSK pouze datovou zprávou. Tabulku je nutné vyplnit i v případě, 
že obec nemá žádného opatrovance. Pro úplnost ještě uvádíme, že 
rozhodným datem pro stanovení počtu opatrovanců v jednotlivých 
obcích je 31. březen 2022.

Sčítání opatrovanců v obcích Středočeského kraje

Toto stanovisko je též uvedeno na internetových stránkách 
Ministerstva financí na TOMTO ODKAZU.

K otázce, zda je možné, aby si sám poskytovatel dotace ověřoval 
pravost výpisu, pokud žadatel o dotaci, právnická osoba, přiloží 
k žádosti prostou kopii výpisu ve formátu PDF, aniž by byl 
dokument konvertován do listinné podoby, uvádíme, že zákon  
č. 250/2000 Sb. ukládá povinnost žadateli, nikoliv poskytovateli 
dotace. Zákon ukládá tuto povinnost žadateli proto, že při 
větším množství žádostí by ověřování pravosti výpisu bylo pro 

poskytovatele značně zatěžující. Záleží tak na poskytovateli 
dotace, zda nad rámec svých povinností podle zákona č. 250/2000 
Sb. výpis ověří. 
 
K otázce, zda je možné upravit podmínky poskytování dotací tak, aby 
úplný výpis platných údajů opatřoval poskytovatel dotace, uvádíme, 
že taková možnost byla odmítnuta, protože přenesení povinnosti 
opatřovat výpis z evidence skutečných majitelů na poskytovatele 
dotace by při velkém počtu žadatelů představovalo pro poskytovatele 
dotací nepřiměřenou zátěž.   

Informace z odborů

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/odpovedne-verejne-zadavani
https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/pripominkove-rizeni-sit
http://ZDE.
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/odpovedne-verejne-zadavani
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/dokladani-uplneho-vypisu-z-evidence-skut-44275
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Hodně často jezdím po malých obcích 
Středočeského kraje. Na kole i autem. 
V posledních letech je stále obtížnější 
si v obci, kde lidé bydlí, koupit chléb, 
máslo a další základní potraviny nebo 
potřeby pro domácnost. Lidé na vesnicích, 
kde se pěstuje většina zemědělských 
surovin pro potravinářský průmysl, si 

tak paradoxně musejí stále častěji jezdit 
kupovat potraviny do měst. Počet malých 
či středních prodejen potravin, které jsou 
součástí nezávislého či tradičního trhu, 
tak jen ve středních Čechách klesá o deset 
ročně. Každá prodejna, k terá zmizí z mapy, 
přitom představuje zhoršení životních 
podmínek pro místní obyvatele. Fungující 

obchod je totiž jednou z posledních 
„vymožeností“, která v menších obcích 
udržuje obyvatele. Nelze zapomínat ani na 
to, že na vesnici má obchod daleko větší 
společenský význam než ve městě. Není to 
jen místo pro nákup, je to určité komunitní 
centrum, kde se lidé scházejí, stejně tak 
jako hospoda či škola. Provoz venkovských 

Udržení obchodu na venkově

Snadná a jednoduchá cesta, jak vybírat 
efektivně a moderně poplatky. To nabízí 
organizacím nová služba Středočeského kraje 
– Středočeský platební portál.
Jde o jednoduchý systém pro placení 
jakýchkoliv poplatků, které občan či uživatel 
služeb v kraji potřebuje uhradit. Zapojit se 
mohou obce, školy, školky, zájmové kroužky 
či sportovní organizace. 
Zřízení je jednoduché. Uživatel se 
zaregistruje na stránce www.platby-sc.cz, 
podepíše smlouvu a pro ověření účtu zaplatí 
pouhou jednu korunu. Sám si pak nadefinuje 
poplatky, které vybírá a už jen informuje své 
obyvatele či členy. Dále už nic neplatí.
„Aplikaci už využívá více než 270 organizací 
Středočeského kraje, z toho zhruba 80 obcí 
a měst,“ řekl Václav Chytil, ředitel Regionální 
dotační kanceláře, která je provozovatelem 
této služby. „Máme proškolené operátory, 
kteří jsou schopni pomoci jak s registrací, tak 
s celým procesem nastavení poplatků. Těší 
nás pozitivní ohlasy od starostů měst, kteří se 
rozhodli portál využívat.“
Portál přináší výhody nejen úřadům, ale 
také sportovním klubům a spolkům. „Jde 
o nejsnazší cestu pro kluby, jak vybírat členské 

či hráčské příspěvky,“ řekl místopředseda 
Středočeského krajského fotbalového svazu 
Tomáš Novák. Ten je také členem Výboru 
pro digitalizaci a chytrý kraj Zastupitelstva 
Středočeského kraje a vede pracovní skupinu, 
která má nový platební portál na starosti.
„Portál jsem ve svém klubu začal používat, 
než jsem se stal členem výboru a vedoucím 
příslušné pracovní skupiny. Od začátku jsem 
v něm viděl velký potenciál pro sportovní 
organizace. Důležité je, že kluby za jeho 
používání nic neplatí a že portál je provozován 
včetně telefonické podpory, kterou mohou 
kluby využít při jakékoliv nejasnosti. 
I zavedení vašich poplatků do systému 
je možné svěřit právě podpoře na straně 
provozovatele,“ doplnil výhody Novák.
Platební portál plně podporuje i hejtmanka 
Středočeského kraje Petra Pecková. „Portál 
je důležitým krokem v digitalizaci kraje 

a jeho služeb pro občany. Zároveň nabízí 
organizacím, jako jsou třeba právě sportovní 
kluby, jednoduché řešení, jak odstranit 
vybírání peněz v hotovosti a komplikace 
s tím spojené,“ vyzdvihla. „Takto se stačí 
rozhodnout, že chcete mít v klubu možnost 
platit příspěvky online moderní formou, 
například platební kartou či QR kódem 
v mobilním bankovnictví. Pro členy klubu nebo 
rodiče dětí je to pohodlné a pro klub mnohem 
jednodušší při zaúčtování,“ dodala hejtmanka 
Pecková.
Pro další informace navštivte stránku 
https://platby-sc.cz/jak-to-funguje.

Nebo se obraťte na následující kontakty:
Petra Danková, Regionální dotační 
kancelář Středočeského kraje
 mobil: 724 792 588
 e-mail: dankova@rdksc.cz

Platební portál Středočeského kraje už využívá 270 organizací

Mohlo by se hodit

Odbor kultury upozorňuje na putovní výstavu Má vlast cestami proměn, která 
přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší 
krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby 
mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, 
sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému 
životu.
Máte ve svém okolí povedenou rekonstrukci nebo úpravu krajiny? Nebo jste 
sami tvůrci takové proměny? Inspirujte ostatní svým dílem na výstavě.
Přihlaste svou proměnu do 14. ročníku výstavy, který bude zahájen v červnu 
2022 v Praze. Zde výstava setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede v dílčích 
kolekcích do všech krajů naší vlasti. 
Nezapomeňte fotit – k výrobě plakátů potřebujeme fotografie před rekonstrukcí 
a po rekonstrukci.
Přihlášky organizátor do 14. ročníku přijímá od měst a obcí, spolků a organizací, 
firem, podnikatelů i majitelů proměněných objektů do 15. března 2022.
Jeden plakát prezentuje jednu proměnu (jedno proměněné místo). 
www.cestamipromen.cz

Má vlast cestami proměn 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFyVu_I26TulhJusfEXScPNS-d9_J7YUbyBoIPybuPxlxRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFyVu_I26TulhJusfEXScPNS-d9_J7YUbyBoIPybuPxlxRA/viewform
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l SmartCity – VI. ročník soutěže Chytrá města se koná pod 
záštitou Asociace krajů České republiky, vyhlášen byl dne 
1. února; veškerá chytrá řešení lze nyní přihlásit pomocí 
přihlašovacího formuláře na webových stránkách soutěže 
ww.soutezchytramesta.cz, a to až do 31. července.

l Ukliďme svět – termín pro jarní akce Ukliďme svět je 
stanoven na 26. března. Naplánujte a zaregistrujte si svoje 
úklidy. Více na www.uklidmesvet.cz.

l V oblíbené anketě Zákon roku můžete i letos rozhodnout 
o nejvydařenějším legislativním počinu. Konec hlasování 
připadá na pondělí 11. dubna 2022 a vyhlášení výsledků 
proběhne 20. dubna 2022. Hlasovat můžete ZDE.

l Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo soutěž 
„Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. Metodiku 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec 
přátelská rodině a seniorům 2022 a Dotační žádost 
o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního 
rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských 
aktivit na místní úrovni pro rok 2022 naleznete na 
TOMTO ODKAZU. 
Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je 
možné zasílat do 31. března 2022.
Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně 
k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace 
po předchozí domluvě a rovněž e-mailové konzultace.

Drobné zprávy

prodejen však často bývá ztrátový. 
Rozhodujícím činitelem při hledání řešení 
podle něj musí být obce, ale bez pomoci od 
státu se neobejdou. Jedno z řešení může 
být spojení obchodu s poštou. Obyvatelům 
zachová službu pošty i prodejnu, 
podnikatelům obchodní příležitost a České 
poště doplnění služeb tam, kdy by jinak 
nemohla dlouhodobě fungovat. Další 
variantou, jak zachovat malé obchody, jsou 
tzv. franšízové sítě. V takovém případě se 
prodejny spojují, dodávají se tam moderní 
technologie, navíc se racionalizují sítě 
dodavatelů. Takovým malým obchodům 
se pak sníží nejen počet dodavatelů, 
ale také administrativní zátěž. Navíc 
nižší nákupní ceny zároveň znamenají 
možnost navýšení obchodní přirážky. Další 
možností jsou švédské start-up Lifvs, které 
mohou problém s nedostatkem obchodů na 
venkově zcela změnit. U každé prodejny je 
nejnákladnějším faktorem zaměstnávání 

personálu. Současné technologie umožňují, 
aby prodejny fungovaly samostatně, stačí 
se podívat do hypermarketů, kde skvěle 
fungují samoobslužné pokladny. Start-
up tak rozmístil po švédských vesnicích 
celkem 20 obchodů bez personálu, které 
mohou tamní obyvatelé využívat.
Aby mohli zákazníci v těchto obchodech 
nakoupit, stačí jim k tomu chytrý telefon. 
Jednoduše si nainstalují speciální aplikaci, 

která je do prodejny pustí, a následně budou 
telefonem skenovat čárové kódy produktů, 
o něž mají zájem. A COOP v Čechách nezůstává 
pozadu a již první prodejna podobného typu 
funguje ve Strakonicích. Další možností je 
návrat pojízdných prodejen. K jejich provozu 
se uchýlilo mnoho firem, které mají na 
vesnicích zákazníky jisté. Prodejci začínají už 
brzo ráno a objíždí jednu vesnici za druhou. 
V mnoha pojízdných prodejnách si lidé také 
mohou objednávat, jaké zboží potřebují – jde 
zejména o potraviny jako pečivo, uzeniny 
a mléčné výrobky. Své místo v obcích si 
také najdou automatické prodejní boxy na 
potraviny, zejména pro místní farmáře nebo 
pro e-shopy s potravinami.  
Pokud má vaše obec problém s udržením 
prodejny, obraťte se na Komisi pro spolupráci 
s městy a obcemi Středočeského kraje. 
Pokusíme se s vámi najít řešení. 

Petr Halada, předseda Komise  
pro spolupráci s městy a obcemi 

COVID info

OPATŘENÍ OD 14. BŘEZNA

OCHRANA 
DÝCHACÍCH CEST
l Od 14. 3. jsou respirátory 
povinné jen ve veřejné 
dopravě včetně taxislužeb či 
uzavřených kabin lanové dráhy, 
ve zdravotnických a sociálních 
pobytových zařízeních.

VÝJIMKY Z NOŠENÍ ROUŠEK 
A RESPIRÁTORŮ:
l Roušky a respirátory nemusí nosit předškolní 
děti, osoby s poruchou intelektu a závažnými 
duševními poruchami. Povinnost neplatí také pro 
hospitalizované v nemocnicích či lidi využívající 
pobytové služby v sociálních zařízeních. Výjimku mají 
i řidiči veřejné dopravy
 
l Bude-li příznivý vývoj pokračovat, uvažuje vláda 
o úplném odložení respirátorů v průběhu dubna.

https://www.soutezchytramesta.cz/
https://www.soutezchytramesta.cz/
https://www.smocr.cz/cs/akce/souteze/a/v-oblibene-ankete-zakon-roku-muzete-i-letos-rozhodnout-o-nejvydarenejsim-legislativnim-pocinu
https://www.mpsv.cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2022
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Informace okrajském úřadě, novinky 
a užitečné informace naleznete:

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

Představujeme obce Středočeského kraje

Už v předchozích Zpravodajích pro obce jsme 
Vám přinášeli informace o životě obcí v době 
pandemie, která tu s námi je už dva roky. Za 
tu dobu se život v obcích změnil, a protože je 
dobré informace, postřehy sdílet a předávat 
dál, přinášíme Vám další, již třetí díl tohoto 
seriálu. 
Dnes představíme, co se podařilo v uplynulých 
letech v obci Družec v okrese Kladno.

Družec má nový cvičební sál 
i zrekonstruovaný kostel
Malebná ves Družec se rozkládá jihozápadně 
od Kladna ve zvlněné krajině na okraji CHKO 
Křivoklátsko. S přibližně 1100 obyvateli patří 
ke středně velkým obcím. Nedávno proběhla 
revitalizace návsi a veřejných ploch a můžeme 
zde navštívit také krásnou zahradu se 
skalničkami. Obec žije bohatým společenským, 
kulturním a sportovním životem. Místní spolky 
pořádají nejen tradiční pouť či posvícení, ale 

vytvářejí i tradice novodobé, například Festival 
družených kapel či populární pochod Družecká 
šlápota. Obecní zastupitelstvo nespoléhá při 
své práci jen na aktivní spolky a občany, ale též 
spolupracuje s místními zemědělci a živnostníky. 
Dominantou vesnice je nedávno kvalitně 
rekonstruovaný původně gotický a barokně 
přestavěný poutní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, u jehož ohradní zdi stojí místní zajímavost, 
kamenný menhir zvaný Zkamenělec.
A co se tu v uplynulých letech podařilo?
Stavba cvičebního sálu školy, na místě bývalého 

školního bytu, byla započata koncem roku 2019 
a pokračovala v roce 2020. Prováděla ji místní 
stavební firma. S malým zpožděním, zaviněným 
právě koronavirovou pandemií, byla dokončena 
v listopadu 2020. Žáci školy si však sál pro 
omezení tělocviku ve školách v uzavřených 
prostorech zatím příliš neužili.

V letech 2017 až 2019 byla provedena úplná 
rekonstrukce věžní báně družeckého kostela za 
součinnosti Ministerstva kultury, obce, církve 
a veřejné sbírky. Obec pak navrhla dokončení 
opravy věže novou fasádou v roce 2020. Od 

církve obec získala 
souhlas i příslib 
menšího obnosu, 
trpělivým jednáním 
pak dotaci od státu 
a prodloužena byla 
i veřejná sbírka, 
která celkem vynesla 
přes 900 tisíc 
korun. Od dubna 
do listopadu 2020 
stavební firma za 
dozoru památkářů 
provedla opravu 
fasády věže. Obec tak dostala pěkný dar ke svému 
700. výročí. 
 Zdeněk Kofent, starosta obce 

KORONAVIROVÁ DOBA V ŽIVOTĚ STŘEDOČESKÝCH OBCÍ

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

