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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

letošní třetí číslo Středočeského 
magazínu vychází před novými 
volbami do krajského zastupitelstva, 
jež se uskuteční 12. a 13. října. 
Věříme, že se voleb v příslušné 
obci Vašeho trvalého bydliště 
zúčastníte v co největším počtu. 
Jen tak my politici dostaneme jasné 
a přesvědčivé ocenění své práce 
a také si současně stanovíte své 
občanské priority, které by vítězná 
politická strana, hnutí či seskupení 
měly s dostatečným mandátem 
naplnit při dalším čtyřletém období 
správy kraje. 
Jak jistě víte, prioritou součas-
ného vedení kraje byly školství, 
zdravotnictví, rozvoj venkova, 
ochrana životního prostředí a rozvoj 
zemědělství, doprava i kultura. 
Tam směřovala každý rok většina 
ze 17miliardového rozpočtu kraje, 
který je největší v České republice 
a v němž stále roste počet obyvatel. 
Jsme přesvědčeni, že jsme dokázali 
přispět k vyváženému rozvoji všech 
regionů kraje a úhradou zdravot-
nických poplatků a žákovského jízd-
ného současně napomohli zmírnit 
dopady tvrdých kroků pravicové 
vlády. K tomu nám také asisto-
valy významné prostředky z fondů 

EU. Regionální operační program 
Střední Čechy s objemem vyčle-
něným do roku 2015 v hodnotě 
17 miliard korun patří v míře 
ověřené kvality procesů i projektů 
k nejlepším v ČR. Z více než osmi 
miliard korun předfinancova-
ných projektů, z nichž z bruselské 
pokladny do kraje přišlo již přes pět 
miliard Kč, za uplynulé období např. 
celá čtvrtina zamířila na výstavbu 
a modernizaci školek a škol. 
Přestože vedení kraje ve známé 
kauze z května 2012 utrpělo boles-
tivou ztrátu dobré pověsti, udělala 
jsem se svými kolegy v Radě kraje 
a s odbornými útvary vše pro to, 
abychom kraj stabilizovali, obnovili 
důvěru Vás občanů a mohli opustit 
zanedlouho své funkce v kontextu 
nových voleb s vědomím, že za 
námi zůstává čistý stůl. 
Středočeský kraj je však vedle 
volených politiků v Radě 
a 65členném zastupitelstvu tvořen 
především 600 odpovědnými 
pracovníky, kteří ve svých 
odborných úsecích vykonávají 
úlohy státní správy, ale také 
pomáhají konkrétně při řešení 
problémů středočeských občanů. 
V našem magazínu Vám proto 

přinášíme přehled klíčových 
odborů kraje, náplně jejich aktivit, 
odkazy na podstatné prezentace 
našeho internetového portálu 
a v neposlední řadě konkrétní 
odpovědné osoby a telefonické 
spojení na ně. 
Vážení spoluobčané, jsem 
přesvědčena, že slušnost, 
čestnost, morálka, pracovitost 
a sociální cítění je vizitka, kterou 
po nás politicích - nejen ve 
Středočeském kraji - budou voliči 
stále rozhodněji požadovat. Jen 
s takovým mandátem pak můžeme 
přispět k odpovědné správě věcí 
veřejných a ke zdravému sociálně-
ekonomickému rozvoji našeho 
Středočeského kraje a celé České 
republiky. Proto potřebujeme 
my politici nutně znát Váš názor. 
Přijďte ho vyjádřit, prosím, 
v říjnových  krajských volbách!

Ať se nám všem v našem krásném 
Středočeském kraji dobře žije! 

Vážení občané Středočeského  
kraje, dámy a pánové,

 ing. 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 + záchranka
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Hejtmanka Zuzana Moravčíková při otevření 
rozšířených prostor školky v Zárybech.

Středočeský magazín – redakční tým: 
Alžběta Bublanová, Milan Smutný, Helena 
Procházková, Markéta Vítková, Jan Vtípil, 
grafika: Jan Vozáb, Tereza Melenová,  
adresa redakce: Středočeský kraj, 
Zborovská 11, Praha 150 21, telefon:  
257 280 800, email: bublanova@kr-s.cz
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„Jistě každý občan např. velmi 
zpozorní, když zazní varovná 

čísla o nádorových onemocněních 
u nás. Vedle kvality potravin je 
podstatným prvkem při úsilí o pře-
seknutí tohoto fatálního řetězce 
příčin a následků naše úsilí včetně 
využití evropských peněz, aby se 
nebezpečnými látkami znečištěné 
odpadní vody z různých prosaku-
jících septiků a nečištěných jímek 
nedostávaly zpět do potravinového 
řetězce. Proto jsme na výstavbu 
vodovodů a kanalizací pro menší 
obce kraje věnovali téměř 700 mili-
onů z bezmála tři čtvrtě miliardy 
korun, které kraj od roku 2009 
věnoval na ochranu životního pro-

středí,“ připomněl náměstek Petera.  
Podstatnou iniciativou kraje bylo 
vyčištění areálů obcí od černých 
a často nebezpečných skládek, 
včetně např. bývalého vojenského 
prostoru v Milovicích po odchodu 
Sovětské armády. Prostřednictvím 
Havarijního fondu Středočeský kraj 
poskytuje žadatelům prostředky 
mimo jiné na vypracování analýzy 
rizik v rámci řešení vlivu starých 
ekologických zátěží na kvalitu vod 
a realizaci následných opatření.  
Dále kraj spolufinancoval akce 
vedoucí ke snížení znečištění 
ovzduší a v neposlední řadě byly 
podpořeny i projekty v rámci 
ekologické výchovy. Kraj proto 

realizoval nebo se podílel na řadě 
projektů s cílem posílit informační 
kampaně na třídění komunálních 
odpadů, nakoupil a rozmístil v řadě 

obcí sběrové prostředky a také 
navrhl vytvoření integrovaného 
systému nakládání s odpady 
v jednotlivých regionech kraje. 
Obce se účastní známé soutěže  

„My třídíme nejlépe“.
Ve Středočeském kraji jsou vyhlá-
šeny lokality, které významnou 
měrou přispívají k ochraně ohro-
žených a mizejících druhů rostlin, 
živočichů a rostlinných společen-
stev a tím k ochraně životního 
prostředí jako celku. V kategorii pří-
rodní památka a přírodní rezervace 
bylo celkem vyhlášeno 17 nových 
zvláště chráněných území v evrop-
sky významných lokalitách, další 
čtyři desítky se připravují. Dále bylo 
vyhlášeno pět přírodních parků za 
účelem ochrany krajinného rázu. 
Kraj, který v oblasti životního 
prostředí vykonává povolovací 
a kontrolní činnost, má schváleny 
koncepční materiály pro oblast 
vodního hospodářství, ochrany 
ovzduší, nakládání s odpady, 
ochrany přírody a krajiny, environ-
mentálního prostředí, vzdělávání 
a osvěty. 
Pokud jde o zemědělství, kraj 
podporuje regionální akce a soutěže, 
jako jsou Potravinářský výrobek 
Středočeského kraje či Středočeský 
šupináč. „Jsem přesvědčen, že 
rostoucí poptávka tuzemských 
spotřebitelů po českých potravinách 
může v úrodných středních Čechách 
nalézt rychle příznivou odezvu. 
A to nemluvě o potřebě nových 
pracovních míst, kdy je svědomitý 
zemědělec v našich kulturních 
podmínkách také tvůrcem zdravého 
životního prostředí,“ upozornil Miloš 
Petera.  ‹‹ 

zdravé životní prostředí pro Středočechy 
 „Péče o zdravé životní prostředí Středočechů není politickou proklamací, ale každodenní poctivou prací včetně  

 environmentální výchovy mladé generace,“ řekl statutární zástupce a náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro životní  

 prostředí a zemědělství Miloš Petera. 

Na Dožínkách v Lysé nad Labem roku 2011.

„Jsem přesvědčen, že 
rostoucí poptávka  
tuzemských 
spotřebitelů po českých 
potravinách může 
v úrodných středních 
Čechách nalézt rychle 
příznivou odezvu.“ 

Odbor regionálního rozvoje 
administruje z celkem osmi 

fondů kraje dva. Středočeský 
Fond rozvoje obcí a měst 
(SFROM) v letech 2009 až 2012 
investoval do vyváženého rozvoje 
malých a středních obcí (do 5 tis. 
obyvatel) 2,05 miliardy korun. 

„Prostřednictvím tohoto fondu jsme 
financovali opravy, rekonstrukce 
a výstavbu školek a škol, obecních 
úřadů, veřejné zeleně, kulturních 
i sportovních zařízení, dětských 
hřišť, veřejného osvětlení či 
rozhlasu, hasičských zbrojnic 
či požárních nádrží, komplexní 
úpravu veřejných prostranství, 
opravy či rekonstrukce chodníků 
i komunikací,“ připomněl 
M. Chládek.

přitahujeme zahraniční investory 
Středočeský Fond cestovního 
ruchu a podpory podnikání 
(SFCRPP) v posledních třech letech 
investoval celkem 24 milionů 
korun na podporu zaměstnanosti 

v oblasti služeb, malého a středního 
podnikání, chráněných dílen 
i v oblasti tradičních řemesel. 
Pro rozvoj turismu v kraji podporuje 
fond výstavbu a vybavení 
turistických informačních 
center či sociálních zařízení 
v turistických oblastech. Podle 
britského investičního časopisu 
fDi Magazine „Evropská města 

a regiony budoucnosti 2012/2013“ 
se Středočeský kraj umístil po dvou 
polských regionech na třetím místě 
v atraktivitě středoevropských 
lokalit pro zahraniční investice. 

Věda, výzkum, vývoj, inovace 
„Naše republika a spolu s ní i Stře-
dočeský kraj musí kromě tradič-
ních odvětví ekonomiky rozvíjet 
oblasti s vysokou mírou přidané 
hodnoty, abychom zajistili další 
rozvojový potenciál země,“ podotkl 
Marcel Chládek, který je současně 
senátorem a stínovým ministrem 
školství za ČSSD. Proto vedení kraje 
podle jeho slov podporuje zakládání 
a další rozvoj vědeckotechnických 
parků, podnikatelských inkubátorů, 
center pro transfer technologií 
a také vytváření sítí business angels, 
které podněcují vznik a rozvoj 
inovativních firem. Středočeský kraj 
je partnerem velkých vědeckých 
projektů -  projektu ELI (Extreme 
Light Infrastructure) a projektu Bio-
technologického a biomedicínského 

centra Akademie věd ČR a Univer-
zity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). 
Prostřednictvím Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost Středočeský 
kraj podpořil celkem 234 projektů 
v celkové výši 885 milionů korun. 
Projekty jsou zaměřené na zvýšení 
kvality počátečního vzdělávání, 
zlepšení rovných příležitostí dětí 

a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a zlepšení kompetencí 
pedagogických i nepedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení. 
Jedním z úspěšných projektů 
s dotací 4,3 milionu korun je 
například projekt Gymnázia Dobříš 
s názvem „Biologie v praxi“ v letech 
2009-2011. 

na kole i na hřišti bezpečně
S ohledem na stále rostoucí 
popularitu cyklistického sportu 
bylo v rámci dotačního řízení na 
pořízení projektové dokumentace 
cyklostezek mezi 22 měst a obcí 

rozděleno celkem 5,2 mil. Kč. Za 
uplynulé tři roky byla dokončena 
příprava 5 projektů cyklostezek. 
V reakci na těžké úrazy dětí na 
hřištích Středočeský kraj investoval 
8,1 milionu korun na výrobu 
bezpečných branek, jichž bylo 
na 141 sportovišť po celém kraji 
celkově dodáno 281 kusů. „Touto 
v celorepublikovém srovnání zcela 
mimořádnou investicí Středočeský 
kraj potvrdil svou odpovědnost 
za bezpečnost našich dětí na 
sportovištích regionu,“ prohlásil 
náměstek středočeské hejtmanky 
Marcel Chládek.  ‹‹ 

harmonický rozvoj celého kraje
 „Přispět k harmonickému sociálně-ekonomickému rozvoji celého regionu je cílem dotačních každoročních programů  

 vypisovaných Středočeský krajem,“ řekl náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a evropskou integraci Marcel Chládek,  

 který se snaží díky různým fondům podporovat drobné obce. 

„Díky Operačnímu programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost kraj podpořil 234 projektů.“

Náměstek hejtmana Středočeského kraje Marcel Chládek předal 
v létě roku 2010 fotbalovému klubu SK Rakovník bezpečné branky.
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Středočeský magazín  3/2012   Strana 07

  Informace ze Středočeského kraje

Dlouholetý pedagog a ředitel 
základní školy v Mělníku Milan 

Němec své tuzemské i zahraniční 
zkušenosti na poli vzdělávání zúročil 
během svého čtyřletého funkčního 
období v Radě Středočeského kraje 
s kompetencí pro oblast školství 
a sportu. „Musíme si vážit toho 

pozitivního, co na našem školství je, 
nebo spíše, co v něm ještě zbylo po 
předchozí chaotické správě minis-
trem Dobešem,“ řekl a komentoval 
tak plány tzv. optimalizace počtu 
středních škol. „Rušit veřejné 
střední školy od úřednického stolu, 
jak nás vyzývalo ministerstvo, 
odmítám. Žáci ve Středních Čechách 

by měli mít možnost dostateč-
ného výběru škol, neměli by být 
znevýhodňováni dojížděním nebo 
nutností platit školné v soukromých 
školách. Jsme přesvědčeni, že se 
pomalu blíží doba, kdy ve středních 
Čechách opět stoupne poptávka 
po středních školách. Dorostou 

generace silnějších ročníků, 
dospějí děti v rodinách, které se 
do regionu přistěhovaly z různých 
míst v republice,“ upozornil radní 
Němec. A za pravdu mu v tom dávají 
demografické statistiky. Středo-
český kraj má nejvyšší přirozený 
přírůstek obyvatelstva a navíc je 
lákavou destinací pro realitní firmy. 

Situaci se snažíme řešit finanční 
pomocí obcím ze speciálního fondu 
pro jejich rozvoj, dotujeme stavby 
dětských hřišť, opravy školních 
budov, rozšiřujeme kapacity školek,“ 
doplnil Milan Němec. Středočeský 
Fond rozvoje obcí a měst, který 
vznikl v roce 2009, rozdělil obcím 
na různé projekty více než dvě mili-
ardy korun. Do školské oblasti také 
Středočeský kraj nasměroval část 
dotací z Evropské unie.

zřizujeme 189 organizací 
Kraj se stará o jím zřízené školy 
a školská zařízení. „Udržení sítě 
středních škol předpokládalo 
i určité úspory, které se ředitelům 
až na výjimky podařilo realizovat. 
Potřeby finančních prostředků 
na opravy a vybavení budov škol 
však překračují možnosti rozpočtu, 
přesto se díky úsporám v jiných 
kapitolách podařilo dostat z původ-
ních 15 milionů korun na 35 milionů, 
které byly bezezbytku využity,“ 
připomněl Milan Němec.
Středočeský kraj zřizuje celkem 
189 příspěvkových organizací, 
největší část tvoří střední školy, 
jichž je 107. Navazuje také na 
tradičně vyspělý systém speciál-
ních škol a fungování dvou školních 
statků. Priority ve školské oblasti 
ale nekončí klasickým vzdělávacím 
systémem, Středočeský kraj rovněž 
pečuje o dětské domovy, ale také 
o volnočasová střediska, jakými 
jsou základní umělecké školy nebo 
domovy dětí a mládeže. 

podpora rodin a vybraných řemesel
Na rodiny s dětmi je rovněž zacílený 
projekt „Žákovské jízdné zdarma“, 

který funguje od školního roku 
2009/2010. Za tři roky bylo na 
proplacení cestovného středo-
českých dětí do škol po území 
kraje vynaloženo téměř 300 mil. 
korun a s finančními prostředky 
se počítá i v návrhu rozpočtu na 
rok nadcházející. Další finanční 
pomocí v oblasti školství, kterou 
současné vedení kraje prosadilo, je 
tzv. Stipendijní program pro žáky 
vybraných oborů. Kraj vytipoval 
trhem práce požadované učební 
obory ve strojírenství, elektrotech-
nice, potravinářství, zemědělství 
a lesnictví. Stipendijní programy tak 
motivují nové uchazeče o profese, 
které jsou zárukou perspektiv-
ního uplatnění. Celkem takto učně 
podpořil částkou 11 mil. korun. 
Dalším důležitým cílem současného 
vedení je Program rekonstrukce 
a modernizace odborných učeben 
s cílem zlepšit prostředí pro výuku 
odborných předmětů řádově za 
desítky milionů korun „Nechceme 
dospět ke stavu vzdělanosti, kdy 
budeme mít společnost plnou 
manažerů. Řemeslo má zlaté dno, 
praví jedno české přísloví a lidé na 
to v posledních dvou desetiletích 
nějak pozapomněli,“ konstatoval 
radní Němec.

Sport pro všechny
Středočeský kraj ale výrazným 
způsobem podporuje rovněž 
sportovní aktivity. Přispíváme 
stovkám klubů na jejich fungování 
a výchovu mládeže, na různé 
závody a soutěže. Dětská 
hřiště jsme začali opatřovat 
tzv. bezpečnými brankami,“  
uzavřel radní Němec.  ‹‹ 

„Řemeslo má zlaté dno, praví české přísloví a lidé na 
to v posledních dvou desetiletích nějak pozapomněli.“

rozhodujeme v dlouhodobé perspektivě 
 Jakákoli rozhodnutí mají zejména ve školství dlouhodobý dopad. Toho si je vědom středočeský radní pro oblast školství  

 a sportu Milan Němec. Jak dodal, „zachování stávající sítě středních škol a podpora řemeslných a technických oborů jsou pilířem  

 koncepční politiky současného vedení kraje“. 

Radní Milan Němec na začátku letošního školního roku rozdal dětem ze 
Základní školy Jaroslava Seiferta v Mělníku speciální kufříky s pomůckami.

Podle jeho slov jde 
o dynamický proces, stále 

ovlivňovaný výzkumem přírodních 
věd, vývojem nových léků, 
diagnostických přístrojů a rovněž 
nároky nemocných na léčebně 
preventivní léčbu. Těmto novým 
trendům a předpokládanému vývoji 

byl zaměřen i program rozvoje 
krajského zdravotnictví.
Strategickým cílem bylo zajistit, 
aby krajské nemocnice zůstaly pod 
kontrolou kraje, respektive aby 
nedošlo k jejich privatizaci. V roce 
2009 převzalo nové vedení kraje 
nemocnice v obchodní formě 
akciových společností a převod na 
příspěvkové organizace, které by 
bylo optimálním řešením, nemá 
zatím v zákonodárství ČR oporu. 
Na druhé straně není možný 
rozvoj krajského zdravotnictví 
bez spolupráce s nemocnicemi 
a zdravotnickými zařízeními, které 
jsou řízeny městy nebo jinými 
obchodními společnostmi, nikoliv 
krajem. Podpora spolupráce 
se stovkami praktických 
a specializovaných lékařů 
pracujících v ambulancích kraje je 
nezbytná.
Nové objekty, nová zařízení, 
rekonstrukce, to vše zvedlo 
úroveň středočeských nemocnic 

až leckde na špičkový evropský 
standard. Moderní zařízení a 
přístroje zlepšující péči o pacienty 
logicky znamenají větší finanční 
zátěž. „Možná, že někomu připadá 
rozvoj krajských nemocnic 
příliš velkoryse pojatý, ale jsem 
přesvědčen, že řadu investic 
oceníme až v čase budoucím,“ 
upozornil prof. Seidl a poukazem 
na ještě větší význam tvorby 
a zachování efektivních týmů 

zdravotníků. 
Vracení zdravotnických poplatků 
byla a zůstane ve Středočeském 
kraji naší prioritou. „Určitě 
je legitimní debata, jak bez 
administrativní a finanční zátěže 
zajistit, abychom pomáhali 
skutečně sociálně slabším, 
ale určitě nechceme trestat 
nízkopříjmové skupiny obyvatelstva 
kraje, abychom omylem nepomohli 
vrácením poplatků i bohatým. 

Ostatně bez morálních postojů lidí 
se nedá společnost administrativně 
regulovat do posledních aspektů 
života,“ zdůraznil prof. Seidl. 
Podle jeho vize by kraj měl získat 
některou z fakultních nemocnic 
v Praze do struktury krajských 
nemocnic. Tento postup by 
optimalizoval léčebně-preventivní 
péči, byl by ekonomicky přínosný 
a pomohl by v postgraduálním 
studiu zdravotníků. ‹‹ 

podpora krajských nemocnic je prioritou  
 „Zdravotní a sociální pojištění, bezplatné školství, sociální programy a bezpečnost občanů jsou základními evropskými hodnotami,  

 a tím i společným programem  pro většinu politických stran naší společnosti. Zdravotnictví je klíčovou oblastí každé levicové vlády,  

 respektive politiky sociálního státu,“ prohlásil náměstek hejtmanky pro zdravotnictví prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 

Náměstek hejtmanky pro zdravotnictví prof. MUDr. Zdeněk Seidl před pavilonem N v kolínské nemocnici.

„Vracení zdravotnických 
poplatků byla a zůstane 
ve Středočeském kraji 
naší prioritou.“ 
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Slevy na vláčky a lego 
 Milí čtenáři, občané Středočeského kraje, Středočeský kraj ve spolupráci s Českými drahami, Královstvím železnic a Muzeem  

 Lega pro Vás a především pro středočeské děti připravil následující akci. Udělejte si radost a vyrazte zdarma velkým vlakem do  

 světa malých vláčků a kouzelného lega do Prahy. 

Děti pojedou zdarma vybra-
nými vlaky odkudkoli ze 

Středočeského kraje do Prahy 
a zpět v neděli 7. října! Stačí ukázat 
zde přiložený kupon. S kuponem 
navíc dostanou děti a jejich rodiče 
(prarodiče) 50% slevu na vstupné 
do Království železnic, v Evropě 
2. největší modelové železnice 
v Praze na Smíchově a do Muzea 
lega v Praze na Národní třídě. 

podmínky akce Středočeského kraje: 
1)  Je nutné si potvrdit cestu tam 

i zpět ze seznamu přiložených vla-
ků Českých drah ze všech hlavních 
směrů kraje do Prahy. Dospělí platí 
jízdné a mohou využít své stávající 
slevy, děti mají cestu tam i zpět 
ZDARMA na základě prokázání se 
kuponem z našeho magazínu. 

2)  Tento vystřižený kupon zároveň 
opravňuje 7. října čerpat 50% 
slevu na vstupné do Království 
železnic nebo v Muzeu Lega, 
popřípadě na obou výstavách 
(platí vždy sleva 50%, v pokladně 
Vám bude odstřižen adekvátní 
růžek kuponu).

3)  S kuponem pojedou děti zdarma 
také zpět stanovenými vlaky. (viz 
jízdní řád) 

království železnic:
V Praze na Smíchově v obchodním 
komplexu Anděl City ve třech 
podlažích na ploše 3100 m2 můžete 
obdivovat úžasný malý svět 
Království železnic, kde můžete 
vidět nejen největší mode-
lovou železnici u nás a současně 
2. největší v Evropě. Také se zde 

dozvíte mnoho zajímavých věcí 
z historie kolejové dopravy, uvidíte 
artefakty ze železnice, nejrůznější 
prezentace a výstavy, včetně 
největší prezentace v Evropě popu-
lární Mašinky Tomáš, unikátní papí-
rový Šípův model Prahy, největší 
expozici současné produkce LEGO 
a další. Pro zábavu je k dispozici 
dětský Pompo koutek plný hraček, 
malý a velký kinosál, kde jsou 
promítány pořady se železniční 
tematikou a LEGO filmy pro děti, 
XBOX,  automobilový trenažér, 
vláčky Merkur a ETS a další. Více na 
www.kralovstvizeleznic.cz, telefon: 
257 211 386 (není nutné se předem 
objednávat)

Království železnic naleznete přímo 
na dopravním uzlu metra B Anděl 
(viz mapka)

muzeum lega:
Muzeum je svou velikostí a počtem 
vystavovaných exponátů největší 
nejen v ČR, ale i v Evropě. Muzeum 
nabízí návštěvníkům přes 2500 
vystavených unikátních modelů. 
Najdete zde 20 tematických expozic, 
kde se skrývá 1 300 000 slože- 
ných kostiček. Na 340 m2 uvidíte  
největší výstavu originálních modelů 
na celém světě. Můžete zde obdi-
vovat dobu pirátů nebo naopak věk, 
kdy nebe ovládnou vesmírné lodě 
Star Wars. Od městského života se 

dostanete až k obdivování unikát-
ních modelů světoznámých historic-
kých památek. Užívejte si propra-
cované mechanismy Lega Technik, 
moderních či starých lokomotiv. 
Navštivte magický svět Harryho 
Pottera, nebo nepřekonatelného 
Indiana Jonese a mnoho dalších… 
Více na www.muzeumlega.cz, 
telefon: 775 44 66 77 (není nutné se 
předem objednávat) Muzeum Lega 
naleznete několik metrů od stanice 
metra A, B Můstek (viz mapka).

Obě výstavy pak spojuje linka jedné 
tramvaje: č. 9 nebo č. 6 (zastávky 
Anděl: Království železnic – Národní 
třída: Muzeum Lega). ‹‹

jízdní řád

vlak čas | místo praha praha zpět vlak trať

S1 9320 8:41 Kolín 9:53 15:19 9335 011 Praha – Kolín přes Český Brod

S2 5812 8:30 Kolín 10:02 15:54 5833 231 Praha – Kolín přes Lysou n. Lab.

S3 9507 8:37 Ml. Bol. hl. n. 10:20 15:40 9512 070 Praha – Mladá Boleslav

S4 6905 9:13 Vraňany 10:17 15:40 6918 091 Praha – Kralupy n.Vlt – Vraňany

S5 9855 8:29 Kladno 9:22 15:30 9824 120 Praha – Kladno

S7 8821 8:57 Beroun 9:46 15:42 8844 171 Praha – Beroun

S8 9056 8:39 Týnec n. S. 10:16 15:55 9065 210 Praha – Vrané n.Vlt. – Týnec n. S.

S8 019054 9:42 Dobříš 11:20 16:40 19059 210 Praha – Vrané n.Vlt. – Dobříš

S9 2520 9:03 Benešov 10:06 15:50 2541 221 Praha – Říčany – Benešov u Prahy

Království železnic v budoucnu bude jako model České republiky.

Soukromé muzeum lega
Národní 31, Praha 1

metro  
stanice můstek
linka A, B - zelená, 
žlutá

tramvaj   
zast. národní třída
linky: 6, 9,18, 22

1.  muzeum lega 
vstup

2. Tesco
3. Česká spořitelna
4. KFC

Metro - stanice Můstek
linka A, B - zelená, žlutá
Tramvaj - zastávka Národní třída
linky: 6, 9,18, 22

Muzeum LEGA - vstup

KFC

Tesco

Česká spořitelna

Soukromé Muzeum LEGA
Národní 31, Praha 1

Národní

království železnic
Stroupežnického 23, Praha 5

1.  metro 
stanice anděl 
linka B - žlutá 
tramvaj  
zastávka anděl 
linky: 9,10,12,14,16,20

2.  království železnic 
vstup

3. KFC
4. McDonald´s
5. Tesco
6. Hotel Andel´s

Metro - stanice Anděl
linka B - žlutá
Tramvaj - zastávka Anděl
linky: 9,10,12,14,16,20

Království železnic - vstup

KFC
McDonald´s
Tesco
Hotel Andel´s

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
Stroupežnického 23, Praha 5
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 Krajský úřad  
Středočeského kraje

Na následujících stránkách se Vám představí klíčové odbory Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), 
který je plně a transparentně k dispozici pro občany i obce. V přepočtu na 1,3 milionu obyvatel kraje má 
KÚSK s 600 zaměstnanci nejštíhlejší úřednický aparát mezi kraji v ČR a jeho činnost stojí každého Středočecha 
v průměru jen 1 Kč denně.

Při hodnocení minulého 
období P. Jetenský poukázal 

na fakt, že kraj upřednostnil 
jednoznačně budování 
zdravotnictví. Podle jeho slov ale 
nové vedení kraje takové prostředky 
na resort zdravotnictví v dalším 
období mít k dispozici nebude. 

„Nelze budovat a rekonstruovat za 

stavu, kdy vláda tvrdí, že kapacity 
zdravotnictví omezí. Z hlediska 
zdrojů kraje a navíc za stavu, kdy 
nejsou známy konkrétní kroky vlády 
a zdravotních pojišťoven, nelze 
vybudovat nové zdravotnictví za 
čtyři roky. Na pozadí tohoto faktu 
je třeba stanovit budoucí investiční 
priority kraje,“ upozornil Jetenský. 

Starost o nemocné a staré 
V sociální oblasti Středočeský 
kraj významně navýšil kapacity 
sociálních zařízení pro staré 
a nemocné občany, ocenil šéf 
Finančního výboru. V této politice je 
třeba pokračovat. „Problém spočívá 
v neochotě přidělování prostředků 
ze strany Ministerstva práce 
a sociálních věcí nejen na nové, ale 
dokonce i na stávající výkonnosti. 
Není v silách kraje nově budované 
kapacity plně financovat bez 
odpovídající účasti státu,“ podotkl 
P. Jetenský. 
Při budování dopravní infrastruk-
tury, stavbě a obnově silnic a mostů, 

ale také cyklistických stezek kraj 
také občanům regionu významně 
pomohl. V roce 2012 měly být 
financovány akce více než za tři 
miliardy korun, ale vlivem nového 
zákona o veřejných zakázkách 
dojde asi ke tříměsíčnímu zpoždění 
staveb. Budoucí vláda kraje zajisté 
v tomto úsilí bude pokračovat.

Vzdělání nepodceňujeme
Prioritním úkolem nového  
vedení kraje po roce 2013 by  
podle slov Pavla Jetenského měla 
být obnova školské infrastruktury, 
kde je třeba s ohledem na 
demografické změny vynakládat 
prostředky promyšleně. Základním 
úkolem je udržet a ještě lépe 
posílit financování provozu 
škol. „Nelze nečinně přihlížet 
devastování školství, kdy politika 
pravicové vlády má drtivý dopad 
na celkovou úroveň vzdělanosti 
mj. také snižováním platů učitelů,“ 
prohlásil Pavel Jetenský.
Šéf krajského Finančního výboru 
přiznal, že v důsledku poklesu 
výnosu daní, které kraji přiděluje 
stát, „máme proti závěru minulého 
volebního období daňové výnosy 
o více než jednu miliardu korun 
ročně nižší. Současně se ale 
také snižuje objem prostředků, 
které plynuly do rozpočtu kraje 
z kapitol ministerstev,“ kritizoval 
P. Jetenský. Jak připomněl, 
Středočeský kraj jako jeden z mála 
uměl prostřednictvím ROP Střední 
Čechy využít prostředky Evropské 
unie ve prospěch obyvatel. Pro 
další čerpání evropských peněz je 
vinou neschopnosti centrálních 
ministerských orgánů situace 
nadále velmi komplikovaná. 

„Musíme pokračovat v úsilí 
o prosazování demokratických 
principů, kolektivního rozhodování, 
osobní odpovědnosti a racionality,“ 
řekl závěrem předseda Finančního 
výboru Středočeského kraje Pavel 
Jetenský a poukázal na nutnost 
efektivnější spolupráce s obcemi 
a všemi obyvateli kraje.  ‹‹ 

Větší přehlednost v hospodaření kraje  
 „Podmínkou úspěšného hospodaření Středočeského kraje je určení priorit, jasných pravidel a racionalita. Základnou je určování  

 nezbytných nákladů, dále řádná otevřená veřejná soutěž a zpětné vyhodnocování nákladů. Vše veřejné a transparentní. Nelze  

 dopustit preferenci lokálních a osobních zájmů,“ zdůraznil předseda Finančního výboru Středočeského kraje Pavel Jetenský (KSČM).

Pavel Jetenský

„ Nelze nečinně 
přihlížet devastování 
školství, kdy politika 
pravicové vlády 
má drtivý dopad na 
celkovou úroveň 
vzdělanosti mj. také 
snižováním platů 
učitelů.“

Úřad je jedním z orgánů kraje. Postavení 
a působnost úřadu upravuje zákon o krajích 
129/2000 Sb. a pokud jde o působnost, 
též další obecně závazné právní předpisy 
(viz např. http://www.sbirkazakonu.info/
zakon-o-krajich-krajske-zrizeni/)

V samostatné působnosti plní úřad úkoly 
uložené mu zastupitelstvem, Radou 
kraje a hejtmankou, napomáhá činnosti 
výborů zastupitelstva a komisí Rady. Rada 
může ukládat úkoly úřadu jen v rozsahu 
své působnosti svěřené jí zákonem. 
Do samostatné působnosti kraje patří 
záležitosti, jež jsou v zájmu kraje, jeho 
občanů, pokud nejde o přenesenou 
působnost kraje.

Do samostatné působnosti kraje patří 
zejména záležitosti uvedené v § 11, 35, 
36 a 59 zákona o krajích, s výjimkou 
vydávání nařízení kraje, a dále záležitosti, 
které do samostatné působnosti kraji 
svěří zákon. Úřad provádí řízení o právech 
a povinnostech fyzických a právnických 
osob ve věcech svěřených v samostatné 
působnosti k rozhodování orgánům kraje. 
Úřad vykonává přenesenou působnost s 

výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 
zastupitelstvu, Radě nebo zvláštnímu 
orgánu kraje. 

Z pohledu potřeb a zájmů občanů 
Středočeského kraje je Vám KÚSK  
k dispozici zejména v následujících 
případech, kdy úřad:
>  přezkoumává rozhodnutí vydané orgány 

obce v řízení podle zvláštních zákonů, 
pokud není zákonem tato působnost 
svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon 
nestanoví jinak

>  ukládá sankce podle zákona 
>  poskytuje odbornou a metodickou 

pomoc obcím, zabezpečuje koordinaci 
výstavby a provozu informačního 
systému kompatibilního s informačními 
systémy veřejné správy, organizuje 
kontroly výkonu přenesené působnosti 
obcí, vyhodnocuje jejich výsledky 
a předkládá příslušnému ministerstvu, 
popřípadě vládě návrhy na potřebné 
opatření

>  zřizuje funkci koordinátora pro romské 
záležitosti

>  vykonává další působnosti svěřené mu 
zákonem.

Úřad kontroluje v rozsahu daném zákonem 
činnost orgánů obcí při výkonu přenesené 
působnosti, vykonává v přenesené 
působnosti dozor nad výkonem 
samostatné a přenesené působnosti obcí 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“). 
Dozor je zaměřen výhradně na následné 
posuzování dodržování zákonnosti a je 
prováděn tak, aby nebyla omezována 
samostatná působnost a rozhodovací 
pravomoc orgánů obce.
ředitel úřadu ing. zdeněk štětina: 257 280 242 

Struktura zaměstnanců krajského úřadu dle 
dosažené úrovně vzdělání:

Základní vzdělání 3

SŠ a vyučení 22 (bez maturity)

ÚSO, ÚSV 213 (s maturitou)

VOŠ 15

VŠ 357

celkem 610

 www.kr-stredocesky.cz
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Odbor vede agendu související s činností 
hejtmana, náměstků hejtmana a uvolně-
ných radních. 

Dále zajišťuje připravenost kraje na řešení 
krizových situací nevojenského i vojenského 
charakteru a za tímto účelem organizuje 
součinnost mezi obcemi s rozšířenou 
působností a dalšími správními úřady 
a obcemi v kraji. 

Odbor kancelář hejtmana připravuje, orga-
nizuje a zajišťuje mediální a další prezentaci 

kraje. Odpovídá za funkčnost informačního 
systému a za jeho aktualizaci (webové 
stránky kraje), zajišťuje prezentaci kraje.

Zajišťuje informovanost o možnosti čerpání 
prostředků z programu Phare 2003, ze 
strukturálních fondů EU, Regionálního 
operačního programu a dalších operačních 
programů.

Odbor kancelář hejtmana má na starosti 
také meziregionální a mezinárodní spolu-
práci, zajišťuje spolupráci s příslušnými 

orgány a institucemi EU. Dále zajišťuje 
přípravu schůzí Rady Středočeského kraje, 
komisí Rady, zasedání Zastupitelstva, 
výborů Zastupitelstva a jejich podvýborů 
po organizačně-technické stránce, včetně 
přípravy materiálů.
Vedoucí ing. miluše tvrzská: 257 280 494

Odbor vykonává samostatnou působnost 
a nečlení se na oddělení. Zabývá se 
zejména kooordinací připomínkování 
návrhů zákonů a jiných právních předpisů, 
koordinuje zpracovávání právních předpisů 
kraje a interních předpisů, zajišťuje 
redakci Věstníku právních předpisů kraje, 

zpracovává stanoviska ke smlouvám a vede 
evidenci smluv a zřizovacích listin, zajišťuje 
agendu voleb přísedících Krajského soudu 
v Praze, zastupuje kraj a krajský úřad 
v řízeních před soudy a právně vymáhá 
pohledávky kraje. 
Vedoucí mgr. aleš růžička: 257 280 495

Odbor se člení na Oddělení interního auditu 
a vnitřní kontroly a Oddělení stížností.

oddělení interního auditu a Vnitřní 
kontroly zajišťuje komplexní a plánovitou 
interní kontrolu chodu úřadu a doporučuje 
řediteli opatření k případnému zjednání 
nápravy. 

oddělení StížnoStí 
>  vede centrální evidenci petic a stížností 

v samostatné i přenesené působnosti, 
>  zajišťuje agendu petic a stížností v souladu 

s „Pravidly pro přijímání a vyřizování 
stížností a petic fyzických a právnických 
osob“.

>  kontroluje úplnost vyřízení a dodržování 
lhůt u petic a stížností, které jsou vyřizo-
vány přímo jednotlivými odbory krajského 
úřadu, v případě zjištěných nedostatků 

podává návrhy opatření k nápravě, 
>  zabezpečuje kontrolu plnění přijatých 

opatření z oprávněných stížností a petic, 
>  dává podněty k provedení kontroly 

v případě, že stížnost nebo petice signa-
lizuje závažný nedostatek v činnosti kraj-
ského úřadu nebo příspěvkové organizace, 
jejímž zřizovatelem je kraj, 

>  provádí analýzu a vyhodnocování stížností 
a petic pro kontrolní výbor Zastupitelstva 
a Radu, 

>  analyzuje výsledky prošetřování a řešení 
petic a stížností a navrhuje systémová 
 opatření, 

>  zabezpečuje kontroly u opakovaných 
podnětů, stížností a petic včetně jejich 
vyřizování, 

>  řeší stížnosti proti nevhodnému chování 
osob nebo proti postupu správního 
orgánu, 

>  koordinuje a zajišťuje aplikace metody 
benchmarkingu – BMK pro potřebu 
agendy stížností, 

>  koordinuje metodickou pomoc obcím ve 
své oblasti.

Vedoucí odboru ing. miroslav karas: 257 280 482 

Odbor řízení lidských zdrojů vykonává 
výhradně samostatnou interní působnost 
v oblasti personální, mzdové, péče o zaměst-
nance krajského úřadu, o jejich vzdělání 
a rozvoj. Odbor je rozdělen na oddělení 
perSonální a mzdoVé a na oddělení 

VzděláVání a perSonálního rozVoje. 
V případě zájmu o práci musí uchazeč 
absolvovat výběrové řízení. Další informace 
na http://www.kr-stredocesky.cz/portal/
uredni-deska/volna-pracovni-mista/
michaela březinová:  257 280 389

Informace ze Středočeského kraje 

odbor kancelář hejtmanky
www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-kancelar-hejtmana/ 

 odbor řízení lidSkých zdrojů
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-rizeni-lidskych-zdroju/  

 odbor interního auditu a StížnoStí
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-interniho-auditu-a-stiznosti/napln-cinnosti/  

 odbor legiSlatiVní a práVní
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-legislativni-a-pravni/ 

Ředitel KrajSKého ÚŘadu

hejtman 
StŘedočeSKého Kraje

odbor dopraVyodbor ZdraVotnictVí

odbor VnitŘních Věcí  
a KrajSKý žiVnoStenSKý ÚŘad

odbor Sociálních Věcí

odbor šKolStVí a Sportuodbor Kultury a památKoVé péče

odbor finanční Kontrolyodbor regionálního roZVoje

odbor finanční a inVeSticodbor KanceláŘ Řediteleodbor interního auditu a StížnoStí

odbor majetKuodbor ŘíZení lidSKých Zdrojůodbor legiSlatiVní a práVní

ZáStupce Ředitele pro eKonomicKé ŘíZení1. ZáStupce Řediteleodbor KanceláŘ hejtmana

odbor žiVotního proStŘedí a ZemědělStVí
organizační struktura krajského úřadu Středočeského kraje
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Zabezpečuje podmínky pro fungování úřadu 
po stránce provozně-technické. Odbor se 
člení na tato oddělení: 
> oddělení hoSpodářSké SpráVy  
> oddělení informatiky 
> oddělení metodiky a organizace  
> oddělení SpiSoVé Služby a podatelny  
> oddělení kontroly dotačních titulů
Vedoucí odboru ing. zdeňka Staňková: 257 280 601 

oddělení Územního řízení 
Podstatná část občanů kraje se obrací 
na Oddělení územního řízení, jehož 
pracovníci rozhodují mj. o odvoláních, 
která podávají účastníci řízení do územních 
rozhodnutí vydávaných stavebními úřady, 
do stavebních povolení, či do rozhodnutí, 
týkajících se změn užívání staveb, 
odstraňování staveb apod. Pracovníci 
oddělení v pravidelných dvouletých 
cyklech kontrolují činnost stavebních 
úřadů. Řeší stížnosti na dodržování lhůt 
při vydávání rozhodnutí. Přešetřují způsob 
vyřízení stížností stavebními úřady. 
Stížnosti proti postupu správního orgánu 
lze vyřešit v případě, že to nelze řešit 
jinými zákonnými prostředky, zejména 
odvoláním, podáním žádosti o přezkum 
pravomocného rozhodnutí popř. žádosti 
o obnovu řízení.
 
Oddělení také pořizuje územně plánovací 
dokumentaci kraje – Zásady územního 
rozvoje kraje. Vydává stanoviska k územním 
plánům obcí. Zásady územního rozvoje 
kraje jsou přístupné jak na krajském úřadu, 
tak i  na webu kraje. Schválené územní 
plány obcí Středočeského kraje jsou v kopii 
uloženy na oddělení. Občané mohou 
do uložených územních plánů nahlížet. 
Schválené územní plány obcí jsou postupně 
skenovány a zveřejňovány na webu kraje. 

Dostupné jsou samozřejmě na příslušné 
obci a stavebním úřadu.

Obě oddělení kromě výše uvedeného 
zveřejňují na webových stránkách kraje 
odpovědi na nejčastěji kladené dotazy 
z oblasti stavebního práva. 
Na webu je dále ke stažení publikace, 
zpracovaná pracovníky odboru: Stavět, 
či nestavět? Malý průvodce územním 
a stavebním řízením: 
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/
odbory/uzemni-planovani/umistovani-a-
povolovani-staveb/publikace-stavet-či-
nestavet/ 

Nově bude na webu spuštěna služba 
e-Utility Report Středočeského kraje. Bude 
sloužit nejen občanům kraje, ale i všem 
ostatním investorům na území Středních 
Čech. Služba zjednoduší podání žádosti 
o vyjádření k existenci inženýrských 
sítí potřebné pro příslušné řízení před 
stavebním úřadem.  
Vedoucí oddělení ing. lenka holendová: 257 280 287

oddělení řízení rozVoje kraje
Oddělení řízení rozvoje kraje se podílí na 
řešení otázek spojených s poskytnutím 
dotace  ze Středočeského fondu rozvoje 
obcí a měst (FROM) a Středočeského fondu 
cestovního ruchu a podpory podnikání 

(FCRPP). Pověřený pracovník poradí, jak 
lze podat žádost do fondů a jaké podmínky 
musí žádost splňovat.  
fcrpp - mgr. jana měchurová: 257 280 138  

from -  ing. tereza zavadilová: 258 280 423  

mgr. hana Svobodová: 258 280 568  

jitka králová: 258 280 525

Vede přehledný soubor vybraných 
investičních příležitostí, který je představen 
v katalogu Investiční příležitosti ve 
Středočeském kraji. Katalog je součástí 
uceleného souboru materiálů, který 
Středočeský kraj pravidelně (ve spolupráci 
se středočeskými obcemi a městy) 
připravuje pro domácí i zahraniční 
investory. 
mgr. karel říha: 257 280 375

Oddělení analyzuje současný stav sítě 
cyklistických tras a cyklostezek a navr-
huje řešení vedoucí k rozvoji cyklodopravy 
a cykloturistiky na celém území Středo-
českého kraje. Generel cyklistických tras 
a cyklostezek na území Středočeského 
kraje slouží obcím, svazkům obcí, místním 
akčním skupinám a ostatním subjektům 
v kraji pro potřeby souhrnného pohledu 
na problematiku rozvoje cyklodopravy 
a cykloturistiky a potřebu její koordinace 
v rámci kraje i v návaznosti na okolní 
kraje. Zahrnuje návrhy a rozvojové plány 

v oblasti cyklodopravy a rekreační cyklis-
tiky obcí a měst.
pavel klimeš: 257 280 155

Oddělení se stará o naplňování Radonového 
programu - vyhledávání bytů s vysokou 
koncentrací radonu a podobných látek. 
Do vybraných lokalit jsou distribuovány 
stopové detektory, které se umísťují do 
vybraných bytů v prvním nadzemním 
podlaží. Měření trvá jeden rok a týká se 
pouze vlastníků a uživatelů bytů a bytových 
nebo rodinných domů, které jsou užívány 
k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo 
vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991. 
Oddělení také přijímá žádosti o poskytnutí 
státní dotace na přijetí opatření ke snížení 
ozáření z přírodních radionuklidů ve 
vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu 
přírodních radionuklidů v pitné vodě pro 
veřejné zásobování.  
františek liška: 257 280 322

oddělení indiViduálního projektu
Oddělení naplňuje projekt Základní 
síť sociálních služeb ve Středočeském 
kraji, který je financován z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
Středočeský kraj prostřednictvím vybraných 

institucí poskytuje finance na zajištění 
vybraných sociálních služeb osobám 
sociálně vyloučeným nebo ohroženým 
sociálním vyloučením, a to na celém 
území kraje. Podporované služby jsou 
např. azylové domy, terapeutické dílny, 
nízkoprahová denní centra, resp. zařízení 
pro děti a mládež nebo dům na půli cesty. 
Pokud se tedy ocitne matka s dětmi ve 
svízelné situaci, nebo je potřeba nabídnout 
smysluplný program mládeži na sídlišti, 
popř. mladý člověk hledá ubytování po 
opuštění dětského domova, je možné využít 
tohoto oddělení.  
mgr. ondřej nauš: 257 280 939

oddělení grantů - operační program 
VzděláVání pro konkurenceSchopnoSt 
Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OPVK) je zaměřený 
na zvýšení kvality vzdělávání v České 
republice. OPVK platný pro programovací 
období 2007 až 2013 byl schválen Evropskou 
komisí v říjnu 2007. Globálním cílem OPVK 
je přispět k modernizaci a zefektivnění 
systému vzdělávání na úrovni počátečního, 
terciálního i dalšího vzdělávání. V OP 
Zvyšování kvality ve vzdělávání je 
realizováno 139 projektů, v OP Rovné 

příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami je 
celkem 45 projektů a v OP Další vzdělávání 
pracovníků škol a školských zařízení je 
51 projektů, tedy celkově 235 projektů. 
Počet projektů se s nově uzavřenými 
výzvami bude navyšovat.  
ing. iva Saibtová: 257 280 455

Odbor kultury a památkové péče 
obhospodařuje Středočeský fond kultury 
a obnovy památek, který zahrnuje 
pět základních dotačních titulů. Jsou 
jimi Podpora kultury, historických akcí 
a slavností, Podpora obecných knihoven, 
Podpora divadel, Podpora drobných 
památek, Podpora obnovy drobných 
památek. Odbor předkládá návrhy 
a realizuje tyto dotační programy. 
Mezi hlavní agendy patří vytváření 
podmínek pro kulturní rozvoj a péči 
kulturních potřeb občanů kraje (stavba 
a rekonstrukce kulturních domů, knihoven, 
organizace kulturních akcí atd.).  Napomáhá 
profesionálním a neprofesionálním 
kulturním aktivitám občanů kraje. 

S ohledem na fakt, že Středočeský kraj 
je zřizovatelem řady organizací v oblasti 
kultury. Odbor pak zajišťuje příslušné řízení 
a kontrolu. Předkládá orgánům kraje návrhy 
na jmenování a odvolání ředitelů, návrhy 
na zřizovacích listin, přehled o činnosti 
organizací atd. Odbor administruje účelově 
vázané finanční prostředky ze státního 
rozpočtu v oblasti kultury. 

Dále odbor zabezpečuje metodickou 
činnost v oblasti autorského 
práva, tiskového zákona a zákona 
o neperiodických publikacích 
a audiovizuálních dílech. Odbor kultury 
zajišťuje podmínky pro činnost Komise pro 
kulturu a památkovou péči Rady kraje. 

Mezi přenesenou působnost odboru patří 
mj. přezkoumávání rozhodnutí vydaná 
obecními úřady nebo zvláštními orgány 
obcí v řízení o přestupcích (neoprávněné 
užití autorského díla, uměleckého výkonu, 
zvukového či zvukově obrazového záznamu 
atd.). Vykonává dohled nad dodržováním 
povinností o některých podmínkách 
výroby, šíření a archivování audiovizuálních 
děl a o změně a doplnění některých 
zákonů a některých dalších předpisů. 
Ukládá pokuty výrobcům a distributorům 
audiovizuálních děl za porušení povinností 
stanovených zákonem o některých 
podmínkách výroby, šíření a archivování 
audiovizuálních děl a o změně a doplnění 
některých zákonů. 

odbor kancelář ředitele
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-kancelar-reditele/ 

odbor regionálního rozVoje
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/

odbor kultury a památkoVé péče
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/kultura-a-kulturni-dedictvi/  
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odbor Sociálních Věcí
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-socialnich-veci/ 

Odbor sociálních věcí je schopen pomoci 
a poradit občanům v těchto případech:
>  poradenství v případech hledání vhodných 

služeb (domovy pro seniory, pečovatelské 
služby, stacionáře, preventivní služby 
atd.), popř. doporučení služeb pro 
konkrétní případ, 

>  poradenství ohledně sociálních dávek 
a sociální podpory,

>  prověření sociálních služeb v případě 
špatného poskytování na základě stížnosti 
a podnětů,

>  komplexní péče o oblast sociálně-právní 
ochrany dětí a náhradní péče. 
 

Odbor se dělí na oddělení Sociálních 
Služeb a humanitárních činnoStí, který 
mj. metodicky vede úřady nižšího stupně, 
má funkci zřizovatele zařízení sociálních 
služeb a metodicky je vede. Dále rozhoduje 
o registracích poskytovatelů sociálních 
služeb působících na území Středo-
českého kraje a o registracích nestátních 
neziskových organizací. Oddělení zajišťuje 
financování sociálních služeb, plánování 
rozvoje sociálních služeb apod. Dále má na 
starosti protidrogovou politiku, romskou 
problematiku, integraci cizinců a prevenci 
kriminality.  
Vedoucí ing. Václav Váňa: 257 280 496

oddělení Sociálně-práVní ochrany dětí
zajišťuje náhradní rodinnou péči 
(pěstounská péče, adopce), má na starosti 
odvolací řízení a metodické vedení 

jednotlivých úřadů nižšího stupně, výkon 
sociálně právní ochrany pověřenými 
osobami apod. sociálně-právní ochranou 
dětí se rozumí zejména ochrana práv 
dítěte na příznivý vývoj a výchovu, ochrana 
oprávněných zájmů dítěte a působení 
směrem k obnovení narušených funkcí 
biologické rodiny, případně zajištění 
možnosti vyrůstat v náhradním rodinném 
prostředí. Sociálně-právní ochrana 
náleží všem dětem mladším 18 let věku. 
Krajský úřad má v souvislosti s výkonem 
sociálně právní ochrany dětí následující 
kompetence:
>  metodické vedení a usměrňování činnosti 

výkonu sociálně právní ochrany (dále jen 
 „SPOD“) na obecních úřadech obcí 
III. typu v rámci Středočeského kraje 
a současně  provádění kontrolní činnosti 
v této oblasti

>  přezkoumává odvolání proti rozhodnutí 
obecních úřadů vydávaných v souvislosti 
s výkonem sociálně-právní ochrany (dle 
zákona č. 359/1999 Sb.),

>  řeší stížnosti na výkon SPOD obecních 
úřadů,

>  zřizuje zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc,

>  vydává a odnímá pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany osobám či 
organizacím pracujícím s dětmi,

>  zajišťuje poradenskou činnost pro rodiny 
s dětmi,

>  rozsáhlou činností oddělení je 
zprostředkování náhradní rodinné péče,

>  pořádá setkání pěstounských rodin 
Středočeského kraje.

Zprostředkování náhradní rodinné péče kraj 
zajišťuje u dětí, které trvale nebo přechodně 
nemohou vyrůstat ve své vlastní biologické 
rodině. Krajský úřad vede evidenci dětí 
vhodných do náhradní rodinné péče 
(osvojení nebo pěstounská péče) a evidenci 
žadatelů, kteří jsou schopni a připraveni 
převzít dítě do osvojení nebo do pěstounské 
péče. Zprostředkování se provádí jen na 
žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit 
dítě nebo je přijmout do pěstounské péče. 
Zprostředkování náhradní rodinné péče 
probíhá ve dvou etapách:

Žádost o zprostředkování osvojení nebo 
přijetí dítěte do pěstounské péče podává 
občan na obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností podle místa trvalého pobytu. 
Po shromáždění všech potřebných dokladů 
postupuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností kopii spisové dokumentace 
o žadateli neprodleně krajskému úřadu. 

Krajský úřad zařazuje žadatele do své 
evidence pro účely zprostředkování 
osvojení a pěstounské péče na základě 
odborného posouzení. Odborné posouzení 
mimo jiné zahrnuje: psychologické vyšet-
ření, posouzení schopnosti dětí žijících 
v domácnosti žadatele přijmout další dítě 
do rodiny, vyjádření posudkového lékaře 
ke zdravotnímu stavu žadatele. Jednou 

z podmínek pro zprostředkování osvojení 
nebo pěstounské péče a součástí odbor-
ného posouzení je, že se žadatel účastní 
přípravy k přijetí dítěte do rodiny, kterou 
zajišťuje krajský úřad. Výsledkem odbor-
ného posouzení je vydání rozhodnutí kraj-
ského úřadu o tom, zda se žadatel zařazuje 
do evidence žadatelů o zprostředkování 
náhradní rodinné péče či nikoliv. V případě 
zamítavého rozhodnutí má žadatel 
možnost podat odvolání a žádat o přezkou-
mání rozhodnutí krajského úřadu. 

Výběr osvojitele nebo pěstouna pro dítě
Krajský úřad vyhledává pro děti vedené 
v jeho evidenci vhodné žadatele o osvojení 
nebo pěstounskou péči. Pro účely zprostřed-
kování náhradní rodinné péče zřizuje poradní 
sbor jako zvláštní orgán kraje. Poradní sbor 
tvoří odborníci působící v oblasti náhradní 
rodinné péče. Při výběru vhodných osvojitelů 
nebo pěstounů pro dítě přihlíží krajský úřad 
k doporučení tohoto poradního sboru. Pokud 
se pro konkrétní dítě podaří najít osoby 
vhodné stát se jeho osvojiteli či pěstouny, 
oznamuje krajský úřad tuto skutečnost 
žadatelům písemně. Ti mohou dítě navštívit, 
seznámit se s ním a rozhodnout se, zda dítě 
převezmou do své péče. O osvojení dítěte 
nebo o jeho svěření do pěstounské péče 
nakonec rozhoduje výhradně soud. 

Krajský úřad v souvislosti s osvojením 
dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské 

péče poskytuje rovněž poradenskou 
činnost, pořádá pro pěstounské rodiny 
setkání, kde se mohou pěstounské rodiny 
nejen navzájem setkat a podělit se o svoje 
zkušenosti, ale mohou zde získat i podporu 
pro další péči o přijaté děti.  
Vedoucí libor možíš: 257 280 641

zvyšování kvality sociálních  služeb v kraji
Středočeský kraj realizuje individuální 
projekt „Zvyšování kvality sociálních 
služeb ve Středočeském kraji“, reg. č.: 
CZ.1.04/3.1.00/05.00049, z výzvy 
č. 5 Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt 
je zaměřen zejména na vzdělávání 
zaměstnanců organizací poskytujících 
pobytové sociální služby, pečovatelské 
služby a sociální pracovníky obcí a kraje. 

Projekt je realizován od 1. 8. 2011 s ukon-
čením ke dni 31. 7. 2013 a jeho rozpočet činí 
31,5 mil. korun. Tento projekt je financován 
z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu 
ČR. Klíčové aktivity projektu zaměřené 
na vzdělávání jsou realizovány nákupem 
služeb. V srpnu 2012 byli vybráni dodava-
telé vzdělávacích aktivit. 

Cílem projektu je prostřednictvím vzdě-
lávacích a dalších aktivit zaručit zvýšení 
kvality poskytovaných sociálních služeb 

na území Středočeského kraje a zaručit 
tak uživatelům služeb kvalitní a bezpečné 
sociální služby. Konkrétně bude při 
projektu proškoleno nejméně 1690 osob 
a bude zpracováno  šest metodik, které 
budou reagovat na výstupy jednotlivých 
klíčových aktivit. Mimo to bude v rámci 
projektu uskutečněno zavedení manage-
mentu dobrovolnictví do vybraných orga-
nizací ve Středočeském kraji, uspořádána 
konference a odborný seminář na téma 
vzdělávání v sociálních službách atd. 

Další informace k projektu a k realizaci 
klíčových aktivit naleznete jednak na 
webových stránkách Středočeského kraje, 
pod odborem sociálních věcí:  
www.kr-stredocesky.cz, nebo na 
webových stránkách Evropského sociálního 
fondu v ČR http://www.esfcr.cz/.

Převážná část činnosti oddělení 
zdraVotní péče je z oblasti přenesené 
působnosti, výkon státní správy, menší 
část je vykonávána v rámci samosprávy. 

Hlavní agendy a úkoly se týkají vydávání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
pro Středočeský kraj a  kontrola činnosti 
poskytovatelů zdravotní péče. Oddělení 
dále řeší žádosti o přezkum lékařského 
posudku v případech, kdy dotčená osoba 
nebo zaměstnavatel nesouhlasí se závěry 

lékaře o zdravotním stavu posuzované 
osoby (posudky pro pracovně-právní 
vztahy, neschopenky, posudky o nemocech 
z povolání). Oddělení koordinuje zajištění 
lékařské pohotovostní služby v kraji, která 
je poskytována v oblastních nemocnicích,  
a činnost zdravotnické záchranné služby, 
jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj.  

Kraj je také zřizovatelem pěti dětských 
center: v Kladně, Milovicích, Kolíně a Strán-
čicích, páté je součástí Oblastní nemoc-

nice Mladá Boleslav. Zde je poskytována 
péče dětem do tří let, které nemohou být 
přechodně nebo trvale umístěny ve své 
biologické nebo náhradní rodině.

Oddělení zajišťuje krizovou připravenost 
kraje za oblast zdravotnictví, spolupracuje 
s ministerstvem zdravotnictví a krajskou 
hygienickou stanicí na přípravě krizových 
a pandemických plánů, řídí práci krizových 
manažerů lůžkových zdravotnických 
zařízení Středočeského kraje.

 odbor zdraVotnictVí
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-zdravotnictvi/  

Ukládá pokuty vydavatelům neperiodických 
publikací a osobám, které veřejně šíří 
neperiodické publikace. 

Ukládá pokuty vydavatelům periodického 
tisku za porušení povinností stanovených 
zákonem o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
Vedoucí odboru mgr. klára zubíková: 257 280 872
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odbor majetku
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-majetku/napln-cinnosti/

 odbor finanční kontroly
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-financni-kontroly/napln-cinnosti/

Odbor majetku vykonává samostatnou 
působnost a slouží interním potřebám 
úřadu a člení se na tato oddělení: 
> oddělení eVidence majetku 
> oddělení nakládání S majetkem 
> oddělení zbytného majetku 
Vedoucí odboru ing. jiří pelc: 257 280 299

Činnost Odboru finanční kontroly je v souladu 
s příslušnými zákony zaměřena na oblast 
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky 
kraje u příspěvkových organizací zřizovaných 
výhradně krajem. Předmětem je hospodaření 
s rozpočtovými prostředky kraje, majetkem 
kraje, poskytnutými dotacemi a příspěvky 
včetně kontroly dodržování obecně 
závazných předpisů a vnitřních normativních 
aktů kraje. V souladu se zákonem o obcích 
a zákonem o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí přezkoumávání 
hospodaření obcí a dobrovolných svazků 
obcí. Předmětem jsou údaje o ročním 
hospodaření, nakládání a hospodaření s 
majetkem, pohledávkami a závazky, zadávání 
veřejných zakázek a účetnictví. Vedle této 
kontrolní činnosti zajišťuje Odbor finanční 
kontroly činnosti související se zpracováním 
finančních a účetních výkazů obcí, jimi 
zřizovaných organizací a dobrovolných 
svazků obcí.
Vedoucí odboru ing. lenka borecká: 257 280 398

Odbor finanční a investic má tři oddělení.
Mezi hlavní úkoly oddělení ÚčetnictVí 
v rámci samostatné působnosti lze označit 
zpracování účetních podkladů pro finanční 
vypořádání a sestavení závěrečného účtu, 
vedení účetnictví kraje, vedení centrální 
evidence účetních dokladů, vedení 
evidence faktur, vykonává správu daní 
hrazených krajem, rozhoduje o uložení 
odvodů do rozpočtu kraje z důvodu 
porušení rozpočtové kázně atd. Oddělení 
účetnictví zajišťuje úkoly nezbytné pro 
vedení řádného chodu úřadu po stránce 
ekonomické.
V rámci přenesené působnosti zajišťuje 
oddělení účetnictví v řízeních vedených 
v první instanci správci daně resp. orgány 
obcí podle zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, funkci druhoinstančního 
odvolacího orgánu v územním obvodu 
Středočeského kraje, a to ve smyslu  
ust. § 109 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Při správě místních poplatků obcemi je 
podle ust. § 1 daňového řádu metodickým 
orgánem a dále podle ust. § 129a a § 129b 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vykonává kontrolní 
činnost v této oblasti. Podle § 22b odst. 
4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, projednává a následně 
vydává rozhodnutí ve věci správních 
deliktů, a to jako prvoinstanční orgán. 
Druhoinstančním odvolacím orgánem je pak 

příslušný ústřední orgán státní správy (např. 
Ministerstvo financí, Ministerstvo školství).  
Vedoucí oddělení bc. jiří trusina: 257 280 511

Mezi hlavní úkoly oddělení rozpočtu 
patří příprava návrhu rozpočtu kraje, 
zabezpečení hospodaření kraje podle 
rozpočtu a provádění kontroly jeho čerpání. 
Oddělení řídí a vyhodnocuje peněžní toky, 
zajišťuje finanční likviditu kraje a provádí 
zhodnocování dočasně volných prostředků. 
Pro rozhodování orgánů kraje zpracovává 
podklady smluv o přijetí úvěru a zajišťuje 
jejich splacení, navrhuje dluhovou 
politiku kraje, zpracovává souhrnný plán 
investic, zabezpečuje evidenci pohledávek 
a předkládá orgánům kraje návrh na odpis 
nevymožených pohledávek. Dále komplexně 
zajišťuje zpracování a zúčtování cestovních 
náhrad zaměstnanců Krajského úřadu 
a členů Zastupitelstva atd. Činnost oddělení 
rozpočtu zajišťuje úkoly nezbytné pro vedení 
řádného chodu úřadu po stránce finanční. 
Vedoucí oddělení ing. radmila tichá: 257 280 114

Mezi hlavní úkoly oddělení Veřejných 
zakázek a centrálního nákupu spadá 
metodické řízení zadávání veřejných 
zakázek, jejichž zadavatelem je kraj 
nebo příspěvková organizace, na základě 
podkladů předaných věcně příslušnými 
odbory zabezpečuje proces zadávání 
veřejných zakázek, kompletuje zadávací 
dokumentaci, poskytuje metodické vedení 
a pomoc při realizaci předmětu veřejné 
zakázky a provádí konečnou archivaci 

veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je 
kraj, metodicky vede zadávání veřejných 
zakázek příspěvkovými organizacemi včetně 
zpracování příslušných materiálů pro 
jednání orgánů kraje. Souhrnně lze říci, že 
náplň činnosti oddělení veřejných zakázek 
a centrálního nákupu je vyhlašování, 
kompletace, metodické vedení a archivace 
výběrových řízení na veřejné zakázky dle 
zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Samotnou realizaci veřejných 
zakázek provádějí věcně příslušné odbory.
Vedoucí oddělení miroslav zuzanek: 257 280 415

Odbor školství a sportu pomáhá řešit 
rozvoj škol a školských zařízení zřizovaných 
krajem, ale věnuje se také problémům škol 
a školských zařízení zřizovaných obcemi či 
jinými zřizovateli. 

Odbor vykonává státní správu ve školství, 
z čehož vyplývá, že není přímo ve styku 
s občany. Spolupracuje s řediteli škol 
a školských zařízení. Jako nadřízený 
správní orgán řeší odvolání proti nepřijetí 

k předškolnímu, základnímu, střednímu 
a vyššímu odbornému vzdělávání. 

Vykonává rovněž metodickou pomoc ve vztahu 
k obcím, které jsou zřizovateli MŠ, ZŠ a škol-

odbor školStVí a Sportu
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-skolstvi-a-sportu/

Oddělení zdravotní péče má na starosti 
agendu pro konání výběrového řízení 
před uzavřením smlouvy o poskytování 
a úhradě zdravotní péče se zdravotními 
pojišťovnami, uložení zdravotnické 
dokumentace zaniklých poskytovatelů 
zdravotní péče a vydávání uložené 
dokumentace pacientům, a v neposlední 
řadě jsou na tomto oddělení řešeny  
stížnosti občanů na poskytovanou 
zdravotní péči. 

oddělení ekonomicko inVeStiční 
a majetkoVé mj. zabezpečuje pro rozho-
dování orgánů kraje ekonomicko analytické 
úkoly při zřizování a spravování poskyto-
vatelů zdravotních služeb, kteří poskytují 
zdravotní péči na území Středočeského 
kraje. Spolupracuje pro rozhodování orgánů 

kraje na sestavování návrhu rozpočtů 
příspěvkových organizací ve zdravotnictví 
a  investičních prostředků pro oblast zdra-
votnictví a provádí jejich kontrolu. 

Zajišťuje dle schválených pravidel 
zpracování, předložení orgánům kraje 
ke schválení a výplatu darů na úhradu 
regulačních poplatků, poskytuje informace 
žadatelům. http://www.kr-stredocesky.
cz/portal/odbory/zdravotnictvi/regulacni-
poplatky/

Spolupracuje v oblasti zadávání veřejných 
zakázek zřizovaných příspěvkových 
organizací ve zdravotnictví, spolupracuje 
s příslušnými ministerstvy, zdravotními 
pojišťovnami a jinými institucemi v oblasti 
zdravotnictví a financí.

 Dále oddělení zabezpečuje podklady 
pro vyhlášení Grantového řízení 
Středočeského Humanitárního fondu 
v oblasti Zdravotnictví a Zdraví 21, zajišťuje 
zpracování Smluv na poskytnutí dotace, 
při uvolňování finančních prostředků 
ze Středočeského Humanitárního fondu, 
zpracovává a vyhodnocuje závěrečné 
zprávy poskytnutých grantů.
Komplexně zajišťuje výkon státní správy 
v úrovni kompetencí krajského úřadu na 
úseku financování zdravotnictví. 
danuše Vršecká: 257 280 825

 odbor finanční a inVeStic
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-financni-a-investic/
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 odbor Vnitřních Věcí a krajSký žiVnoStenSký Úřad
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-vnitrnich-veci-a-krajsky-zivnostensky-urad/

Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský 
úřad (OVV a KŽÚ) v plném rozsahu 
zabezpečuje výkon státní správy. Je složen 
ze tří oddělení: 

oddělení občanSkých agend, jehož 
hlavní náplní je agenda matrik, státního 
občanství, evidence obyvatel, občanských 
průkazů, cestovních dokladů, vedení 
evidence válečných hrobů v rámci 
Středočeského kraje, přičemž rozsah 
činnosti je vymezen příslušnými zákony, 
dále agenda vidimace a legalizace.

oddělení SpráVních agend, kterému 
přísluší agenda přestupků (přestupky proti 
občanskému soužití, majetkové, proti 

pořádku ve veřejné správě, které jsou 
nejčetnější, dále pak přestupky na úseku 
zbraní, přestupky dle zákona o střetu 
zájmů nebo také přestupky dle zákona 
o sčítání domu, bytů a lidu), agenda řízení 
dle § 5 Občanského zákoníku – „obnovení 
pokojného stavu“, řešení stížností 
a vyřizování odvolání dle Informačního 
zákona, povolování výherních hracích 
přístrojů – ve všech těchto případech se 
jedná o přezkumné činnosti (např. odvolací 
řízení), agenda voleb (do zastupitelstev 
obcí, zastupitelstev krajů, do obou 
komor Parlamentu ČR, do Evropského 
parlamentu, nově i přímá volba prezidenta 
ČR) a referenda, provádí činnosti související 
s registrací, změnami a zrušením zájmových 

sdružení právnických osob a dobrovolných 
svazků obcí.

oddělení krajSkého žiVnoStenSkého 
Úřadu, který plní úkoly krajského živnosten-
ského úřadu podle zákona o živnostenských 
úřadech, je odvolacím orgánem proti rozhod-
nutím ObŽÚ ve věcech týkajících se živnos-
tenského podnikání, vydává výpisy z živnos-
tenského rejstříku, je odvolacím orgánem 
v řízení o vyřazení zemědělského podnikatele 
z evidence podle zákona o zemědělství, 
vykonává působnost dle zákona o regulaci 
reklamy – kontrolní činnost, řešení podnětů 
a stížností občanů, provádí u podnikatelských 
subjektů cenovou kontrolu (v rozsahu ozna-
čení zboží cenami a vedení cenové evidence).

Pro občany Středočeského kraje jsou 
oddělení Odboru dopravy k dispozici mj. 
následujících agendách: 

oddělení pozemních komunikací poskytuje 
informace o sjízdnosti komunikací II. a III. tříd, 
vyřizuje podněty a stížnosti na jejich stav, 
dále poskytuje informace o běžné údržbě 
těchto komunikací (plánované uzavírky 
z důvodu běžné údržby, plánované práce) 

Poskytuje informace o jednotlivých 
cestmistrovstvích zodpovědných za 
údržbu komunikací II. a III. tříd v dané 
oblasti - přímé kontakty na odpovědné 
osoby v rámci jednotlivých cestmistrovství, 
které zodpovídají za jednotlivé úseky 
silnic, včetně odkazů na dodavatelské 
firmy, které pro kraj zajišťují údržbu silnic: 
http://mapy.kr-stredocesky.cz/doprava/
cestmistrovstvi/cestmistrovstvi.html

Poskytuje informace o připravovaných 
a realizovaných rekonstrukcích na komu-
nikacích II. a III. tříd (rekonstrukce silnic, 
rekonstrukce mostů), vyřizuje podněty 
a stížnosti na stav silniční vegetace. Dále 
oddělení poskytuje informace o sjízdnosti 
komunikací II. a III. tříd v zimním období 
(harmonogram údržby komunikací, on-line 
sledování vozidel zimní údržby na webu 
kraje); vyřizuje podněty a stížnosti na 
hlukovou zátěž způsobenou provozem na 
komunikacích II. a III. tříd. Dále poskytuje 
poradenství v oblasti připojování nemovi-
tosti k pozemní komunikaci, souhlasu se 
zvláštním užíváním pozemní komunikace 
(stanovisko za kraj jako vlastníka pozemní 
komunikace vydává Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje).
Vedoucí oddělení mgr. zuzana urbancová: 257 280 428

oddělení dopraVně SpráVních agend 
V oblasti nákladní dopravy vydává Potvrzení 
o finanční způsobilosti, vydávání Licence EU 
a opisů, vydávání Osvědčení řidiče ze zemí 
mimo EU. 

V oblasti odborné způsobilosti organizuje 
a provádí zkoušky z odborné způsobilosti 
potřebné pro činnosti v oblasti provozování 
silniční motorové dopravy nákladními 
velkými vozidly (nákladní vozidla nad 
3,5 tuny, osobní vozidla s minimálně 9 místy 
bez řidiče a autobusy).

V oblasti profesní způsobilosti v autoškolství 
organizuje a provádí zkoušky k získání 
profesního osvědčení učitele autoškoly pro 
potřeby žadatelů, kteří chtějí vykonávat 
pozici učitele výuky a výcviku v autoškolství. 

Oddělení také řeší odvolací řízení na úseku 
přestupků v silniční dopravě. 

V oblasti silničního hospodářství (vše se týká 
pouze silnic I. třídy, které vlastnicky spadají 
pod stát, resp. majetkového správce ŘSD) 
zastává úřad pozici silničního správního 
a speciálního stavebního úřadu ve věcech 
silnic I. třídy, jedná se zejména o vydávání 
stavebních povolení, vyjádření a stanovisek 
k plánovaným stavbám, rozhodnutí o připo-
jení ke komunikaci, rozhodnutí o výjimce 
z ochranného pásma, rozhodnutí o uzavírce 
a objížďce, rozhodnutí o zvláštním užívání 
komunikací (kulturní, společenská, spor-
tovní akce, zásah do komunikace, nadměrný 
náklad apod.), stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu.
  
Veškeré potřebné elektronické vzory žádostí 
a potřebné informace týkající se usměrnění 

činností, které jsou potřebné pro základní 
pochopení administrativního postupu: 
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/
krajsky-urad/odbory/odbor-dopravy/
informace-z-odboru/dopravne-spravni-
agendy.htm?pg=1
Vedoucí oddělení bc. jaroslav malý: 257 280 106

oddělení Veřejné dopraVy
Zajišťuje dopravní obslužnost na území 
Středočeského kraje. Oddělení může 
občanům pomoci při řešení případných 
podnětů cestující veřejnosti v následujících 
oblastech: 
>  informace k řešení připomínek a podnětů 

k rozsahu objednávané dopravy, časovým 
úpravám jednotlivých spojů autobusové 
a drážní dopravy, návaznosti spojů 
a přestupu mezi nimi;

>  informace k systému a tarifu Středočeské 
integrované dopravy http://www.
kr-stredocesky.cz/portal/odbory/
doprava/verejna-doprava/informace-k-
verejne-doprave-dopravni-obsluznosti.
htm;

>  poskytnutí pomoci a součinnosti při 
zřizování autobusových a železničních 
zastávek;

>  informace o projektu Stipendium 
Středočeského kraje na dojíždění do školy  
(tel: 257 280 669)

Vedoucí oddělení ing. františek mráček: 257 280 403

ských zařízení. Pomoc se týká především zápisů 
nových mateřských škol do rejstříku škol a škol-
ských zařízení a změn zápisu. Tuto metodickou 
pomoc poskytuje rovněž fyzickým osobám, 
které zřizují soukromé mateřské školy. 

Odbor přerozděluje na základě zákona 
a vyhlášek Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy (MŠMT) státní prostředky 
určené na vzdělávání ve všech typech škol. 
Na základě rozhodnutí Rady kraje přiděluje 
školám, jejichž je zřizovatelem, prostředky 
na provoz, opravy a investice.

Pokud se na odbor obrátí občan se stížností 
či s peticí, je po posouzení předána k vyří-
zení příslušnému orgánu či přímo vyřízena. 
Příkladem takové spolupráce s občany 
může být stížnost na chování ředitele školy 
či školského zařízení vůči žákům, zaměst-
nancům školy nebo rodičům. Pokud se týká 
stížnost oblasti vzdělávání, předá ji příslušný 
referent k prošetření České školní inspekci 
a na základě výsledků šetření probíhá 
pohovor s ředitelem školy, následuje návrh 
nápravných opatření a jejich kontrola.

Dalším příkladem pomoci odboru školství 
a sportu může být řešení svízelné situace 

v oblasti předškolního vzdělávání, kdy 
se na odbor obracejí rodiče se žádostí 
o přezkoumání rozhodnutí ředitele nebo 
ředitelky mateřské školy o nezařazení 
dítěte do mateřské školy. Pokud to zákony 
a platné předpisy umožňují, vydává odbor 
doporučující stanovisko k žádosti o navýšení 
počtu žáků předškolního zařízení v rejstříku 
škol a školských zařízení.

Odbor školství a sportu poskytuje také 
metodickou pomoc školám a školským 
zařízením, obcím i sdružením při podávání 
žádostí do Fondu sportu, volného času 
a primární prevence. Pracovníci odboru 
jsou v přímém kontaktu s občany i při 
sportovních, vědomostních a uměleckých 
soutěžích vyhlašovaných MŠMT, které kraj 
podporuje a zajišťuje.  

Zaměstnanci odboru pomáhají školám 
a školským zařízením při vyřizování čerpání 
evropských peněz pro oblast vzdělávání. 
A to při vytváření projektových záměrů 
a následném zpracování příslušných 
projektových žádostí formou průběžných 
konzultací a seminářů, při vytvoření 
systému kofinancování a předfinancování 
projektů škol a školských zařízení 

zřizovaných Středočeským krajem, 
zpracování krajských projektů, které 
mají přímý dopad na kvalitu a podmínky 
vzdělávání ve Středočeském kraji.

Odbor školství a sportu pomáhá zajistit 
pro školy a školská zařízení investice na 
údržbu a obnovu budov sloužících pro výuku 
a vzdělávání, mimoškolní činnost nebo 
ubytování dětí, žáků a studentů. Zajišťuje 
tak bezpečnost, hygienické podmínky 
a technické vybavení potřebné pro zajištění 
výchovy a vzdělávání.
Vedoucí odboru paeddr. pavel Schneider: 257 280 293

V rámci výkonu státní správy je OVV 
a KŽÚ při zajišťování působnosti  
v uvedených agendách metodickým 
a kontrolním orgánem vůči obcím 
a obecním úřadům, ať již se jedná 

o základní obecní úřady, pověřené obecní 
úřady či obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností. Komunikace s obcemi tvoří 
většinu agendy odboru. 
Vedoucí odboru ing. jana kovačová: 257 280 167

odbor dopraVy
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-vnitrnich-veci-a-krajsky-zivnostensky-urad/
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Odbor je organizačně  rozdělen na příslušná 
oddělení dle výkonu  přenesené působnosti:
> oddělení ochrany přírody a krajiny
> oddělení zemědělStVí a leSnictVí
> oddělení Vodního hoSpodářStVí
> oddělení ochrany oVzduší 
> oddělení  nakládání S odpady
>  oddělení integroVané preVence 

a preVence záVažných haVárií
>  oddělení poSuzoVání VliVů na žiVotní 

proStředí

Na ochranu životního prostředí vydal od 
roku 2009 Středočeský kraj cca 772 mil Kč. 
Nejvíce prostředků, jež byly čerpány ze 
Středočeského fondu životního prostředí, 
šlo na výstavbu kanalizace a vodovodů pro 
menší obce do 10.000 obyvatel. Dále byly 
podpořeny akce vedoucí k snížení znečištění 
ovzduší, podpora projektů ohrožených 
živočichů, úklid obcí od černých skládek, 
podpora rozvoje včelařství, výsadba 
rozptýlené zeleně v přírodě  
a v neposlední řadě byly podpořeny 
i projekty v rámci ekologické výchovy. 

Hlavní činností je výkon přenesené 
působnosti v oblasti životního prostředí 
týkající se zejména povolovacích 
a kontrolních činností dle příslušných 
zákonů. Kraj má zpracovány a schváleny 
koncepční materiály pro oblast vodního 
hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání 
s odpady, ochrany přírody a krajiny, 
environmentálního prostředí vzdělávání 
a osvěty. Připravuje koncepce pro lesní 
hospodářství a ochranu zemědělského 
půdního fondu.

Odbor kromě své stěžejní činnosti  realizoval 
nebo spolupracoval na řadě projektů, jako 
byly mj.: Informační kampaň zaměřená 
na třídění komunálních odpadů a BRKO 
(biologicky rozložitelné komunální odpady), 
nákup a rozmístění sběrových prostředků 
a BRKO, soutěž pro obce „My třídíme 
nejlépe“, návrh vytvoření integrovaného 
systému nakládání s odpady v jednotlivých 
regionech kraje, akce Středočeské 

dožínky, soutěž Potravinářský výrobek 
Středočeského kraje, soutěž Středočeský 
šupináč. 

Odbor připravuje vyhlášení zvláště 
chráněných území, kdy v souladu 
s požadavky evropské a národní legislativy 
byly ve Středočeském kraji vyhlášeny 
lokality, které významnou měrou přispívají 
k ochraně ohrožených a mizejících 
druhů rostlin, živočichů a rostlinných 
společenstev a tím k ochraně životního 
prostředí jako celku. V kategorii přírodní 
památka a přírodní rezervace bylo celkem 
vyhlášeno 17 nových zvláště chráněných 
území v evropsky významných lokalitách. 
Vyhlášení dalších 43 zvláště chráněných 
území je intenzivně připravováno. Vyhlášení 
přírodních parků - Kromě vyhlašování 
zvláště chráněných území bylo dále 
vyhlášeno pět přírodních parků za účelem 
ochrany krajinného rázu: přírodní park 
Kersko – Bory, přírodní park Povodí Kačáku, 
přírodní park Okolí Okoře a Budče, přírodní 
park Škvorecká obora – Králičina a přírodní 
park Hřebeny.

pomoc při péči o zraněná zvířata 
V rámci činnosti související s ochrannou 
přírody a krajiny byla dále spolufinancována 
rekonstrukce Stanice pro zraněné živočichy 
ZO ČSOP Vlašim. Obdobným případem je 
Centrum Ochrany fauny ČR Hrachov, které 
slouží také jako záchranná stanice a to 
i pro nuceně odebraná hospodářská zvířata 
a dále jako naučné centrum pro veřejnost.  

dotační pomoc v rámci Středočeského 
fondu životního prostředí a zemědělství
Nejvýznamnější je podpora v oblasti 
vodohospodářské infrastruktury - 
Středočeský kraj podporuje výstavbu 
vodohospodářské infrastruktury na 
území kraje. V letech 2009 – 2011 
bylo Středočeským krajem poskytnuto 
683 milionů korun na výstavbu vodovodů 
a kanalizací včetně čistíren. V letošním 
roce je Zastupitelstvem Středočeského 
kraje prozatím schválena částka ve výši 

140 milionů korun a další žádosti se 
připravují.
Dále v rámci Středočeského fondu jsou 
podporovány akce a projekty v oblasti:  
>  Výsadby izolační, rekreační zeleně, parku, 

lesoparků, výsadba lesa a realizace 
vegetačních úprav u komunikací, 
v zástavbě a u dalších zdrojů prašnosti 
v obcích,

>  úklidy černých skládek v obcích,
 >  realizace opatření, která jsou v souladu 

s POH, 
>  výsadbu rozptýlené zeleně v přírodě, 
>  realizace opatření k ochraně památných 

stromů
>  projekty na podporu ohrožených druhů 

živočichů a rostlin, 
>  příspěvek na vybavení pro začínajícího 

včelaře, Podpora včelařství - aplikace léčiv 
proti varoáze, 

>  zajištění činností dle Koncepce 
enviromentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty Středočeského kraje

odstraňování starých ekologických zátěží
Středočeský kraj se podílí na odstraňování 
starých ekologických zátěží, které by 
mohly negativně ovlivňovat kvalitu 
podzemních a povrchových vod. U řady 
lokalit bylo vyhodnoceno neakceptovatelné 
riziko a bezodkladné řešení situace 
kontaminovaných lokalit. Prostřednictví 
Havarijního fondu Středočeského kraje 
poskytuje žadatelům prostředky, mimo 
jiné, na vypracování analýzy rizik v rámci 
řešení vlivu „starých ekologických 
zátěží“ neznámých původců na kvalitu 
vod a realizaci opatření dle analýzy rizik. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 
přidělení finančních příspěvků z Havarijního 
fondu v letech 2009  až 2011 v celkové 
částce cca 15 milionů korun a bude v těchto 
aktivitách pokračovat. 
Vedoucí odboru ing. josef keřka, ph.d.: 257 280 396 

 odbor žiVotního proStředí a zemědělStVí  
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/odbory/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi/

Před rokem prožili trauma. 
Strach o svůj život. Strach 

o život svých blízkých. Ztráta svých 
blízkých. Ztráta domova. Nejistota. 
V březnu loňského roku přišlo do 
poklidného japonského města 
Hačinohe ničivé zemětřesení 
a následná vlna tsunami. Pomoci 
těm, které postihl tento krutý 
osud, lze různými způsoby. Rotary 
Club Praha zorganizoval projekt 

„Péče o duši pro děti z postižené 
oblasti“ a připravil dvoutýdenní 
pobyt 26 japonských středoškoláků 
v České republice. Na náklady 
spojené s přepravou a ubytováním 
přispěl částkou 150 tisíc korun 
i Středočeský kraj, který mladé 

Japonce během jejich pobytu 
v Česku pozval na krajský úřad. 

pomoc v těžké situaci 
„Právě v situaci, kdy společnost 
čelí třeba velké přírodní katastrofě, 
je jasné, že lidskost není jen 
soukromou sférou vztahu mezi 
lidmi, ale musí jí být prodchnuta 
i politika státu. Já reprezentuji 
ve Středočeském kraji sociálně 
demokratickou politickou stranu, 
která vidí priority ve správě 
společnosti právě v oblasti 
školství, zdravotnictví, sociální 
péče i mladé i seniory, stejně jako 
o ty, kteří se vlivem okolností ocitli 
v těžké životní situaci,“ sdělila 

hejtmanka Středočeského kraje 
Zuzana Moravčíková při setkání 
s japonskými dětmi a upozornila 
i na velké zlepšení v oblasti 
dopravy a kultury. Bohaté kulturní 
dědictví měla tak možnost ocenit 
právě japonská návštěva, které 
byl umožněn vstup zdarma na 
prohlídku zámku Konopiště a hradu 
Křivoklát. 

Stvrzení dobrého vztahu  
s ruskou federací 
Další významnou návštěvou 
z ciziny byli zástupci Astrachaňské 
oblasti, kteří s vedením Středo-
českého kraje podepsali smlouvu 
o obchodně-ekonomické, vědecko-

-technické a kulturní spolupráci. 
Završilo se tím několikaměsíční 
oboustranné jednání o koope-
raci obou regionů Ruské federace 
a České republiky. Smlouvu v sídle 
krajského úřadu podepsala hejt-
manka Středočeského kraje Zuzana 
Moravčíková a vicegubernátor 
Astrachaňské oblasti Konstantin 
Alexejevič Markelov. Vzájemná 
spolupráce mezi Středočeským 
krajem a Astrachaňskou oblastí byla 
smluvně zakotvena na dobu pěti let. 
Zaměřena je na oblast průmyslu, 
zemědělství, dopravy, obchodu, 
pracovní migraci, oblast vědy 
a techniky, kultury, cestovní ruch, 
sport, vzdělání a ochranu zdraví.  ‹‹ 

Vztahy s cizinou nejsou jen o smlouvách 
 Zahraniční spolupráce může fungovat na různé způsoby. Ať už jde o dlouhodobé společné úsilí, či o jednorázovou pomoc. Pojďme  

 se podívat na dva různé příklady. V polovině prázdnin Středočeský kraj přivítal skupinu japonských studentů, kteří prožili ve své  

 domovině zemětřesení a následné tsunami. O několik dní později Středočeský kraj na svém úřadě přivítal delegaci z Ruska. 

Návštěva japonských studentů letos v červenci. 
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evropské peníze v kraji pomáhají  
 Finanční prostředky z EU na podporu dopravy, cestovního ruchu či jiného rozvoje obcí čerpají jednotliví příjemci dotací  

 (obce, města, Středočeský kraj, soukromé subjekty, atd.) již dlouhodobě a úspěšně, a to díky Regionálnímu operačnímu  

 programu Střední Čechy (dále ROP SČ). 

ROP SČ patří v České repub-
lice mezi operační programy 

s nejlepšími výsledky. Z 607 schvá-
lených projektů je již více než 
400 úspěšně ukončených. Smlouvy 
s příjemci evropských dotací z ROP 
SČ jsou již uzavřeny ve výši 86,3 % 
prostředků programu (5. pozice 
mezi 17 operačními programy 
v ČR). Žadatelům je již proplaceno 
46,8 % prostředků z celkové 
alokace programu (8. pozice mezi 
17 operačními programy v ČR). 

na lepší život v kraji
Z toho například na výstavbu silnic 
1. a 2. třídy byly schváleny projekty 
v celkové výši 1,8 miliardy Kč, 
v oblasti cyklostezek bylo schvá-
leno 17 projektů v celkové výši 
458 milionů Kč, ve zdravotnictví  
celkem 28 projektů v celkovém 
objemu 1,6 miliardy Kč,  v rámci 
ROPu bylo schváleno 135 projektů 
za 1,8 miliardy Kč a v oblasti 
revitalizace městských center 
jde o 59 schválených projektů 
v rozsahu 1,2 miliardy korun. 
V neposlední řadě s 32,1% certifi-
kovaných prostředků programu již 
ROP SČ splnil s ročním předstihem 
(k 31. 12. 2011) minimální výši certi-
fikace pro rok 2012, aby nedochá-
zelo k vracení prostředků z fondů 
EU do rozpočtu EU (5. pozice mezi 
17 operačními programy v ČR).

kontrola hospodárnosti
ROP SČ se také právem může 
chlubit tím, že počínaje rokem 
2009 zavedl v procesu hodnocení 
žádostí důslednou kontrolu hospo-

dárnosti. Z 200 bodů hodnocení 
projektu je 50 určeno pro hodno-
cení kvality rozpočtu a obvyklých 
cen. I v případě, že žadatel uspěje 
vysokým hodnocením v jiných 
kategoriích, než je hospodárnost, 
získá prostředky z ROP SČ pouze na 
úrovni obvyklých cen stavebních 
prací v ČR. Tímto postupem již ROP 
SČ ušetřil 600 milionů Kč na projek-

tech přibližně za osm miliard Kč. 
Obdobně důsledná je kontrola 
výběrových řízení, kterou v rámci 
ROP SČ provádí právní oddělení. 
Soulad tendrových dokumentací 
se zákonem je kontrolován před 
výběrovým řízením, stejně tak je 
kontrolován vlastní průběh výběru 
dodavatele. Vše se děje před zahá-
jením financování projektu, aby se 

možná pochybení odhalila včas, 
mohla být napravena a nemu-
selo docházet ke korekci dotace 
u daného projektu. I tato důsledná 
kontrola výběrových řízení ex-ante 
není v českých podmínkách běžná 
a mezi 17 operačními programy je 
spíše výjimečná.
V souvislosti s prověrkou evrop-
ských dotací Nejvyšší kontrolní 

úřad (NKÚ) v létě provedl také 
kontrolu ROP SČ, přičemž z kont-
rolovaného vzorku byla vyčíslena 
chybovost pouhých 1,4 procenta. 
NKÚ v ROP SČ zkontroloval projekty 
za 545,1 mil. korun a dílčí nedo-
statky shledal v hodnotě pouhých 
7,6 milionu korun.  „Těší nás, že 
kvalitou plnění tedy ROP Střední 
Čechy, který pomáhá rozvíjet 

region především v dopravě, 
cestovním ruchu a integrovaném 
rozvoji území, patří k nejlepším 
co do kvality projektů a čerpání 
evropských peněz v České repub-
lice,“ uvedla hejtmanka Středo-
českého kraje Zuzana Moravčíková, 
která stojí současně v čele řídícího 
orgánu ROP SČ, jímž je Výbor Regi-
onální rady. 

pro srovnání: 
Na ROP Moravskoslezsko činil 
vzorek projektů kontrolovaný 
NKÚ celkem 504,4 mil.Kč, z toho 
byl nález chybovosti 31,1 %, 
u ROP Jihozápad byl kontrolovaný 
vzorek projektů v celkové 
výši 445,8 mil. Kč a chybovost 
6,8 procenta. 
 
Několik příkladů, kde evropské 
peníze pomáhají:

Větší a modernější školka 
v rožmitále pod třemšínem
V Rožmitále pod Třemšínem mají 
od letošního února větší a hezčí 
školku. Původní kapacita 120 dětí 
byla pro obec s jedinou mateřskou 
školou nedostačující. Díky dotaci 
se tak rozšířila o další dvě třídy, 
kam se vejde dalších 48 dětí. 
Zrekonstruovaná budova rovněž 
získala lepší technické parametry 
a tepelně izolační vlastnosti a díky 
tomu dojde ke snížení provozních 
nákladů na energie vydané pro 
vytápění. Z celkových nákladů ve 
výši 19,2 milionů korun pocházelo 
z evropských peněz 15 milionů 
korun. 

kruhový objezd v Sadské  
si místní chválí 
Peníze z Evropské Unie pomohly 
také městu Sadská na Nymbursku, 
konkrétně jednomu místu, kde se 
křížila auta ze čtyř stran a chodci. 
Čtyřsměrná křižovatka v centru 
města byla pro řidiče noční můrou. 
Nepřehlednost, ne příliš vysoká 
bezpečnost a nízká kvalita jízdy 
volala po kruhovém objezdu již 
delší dobu. Problém byl v tom, kde 
vzít peníze. Celkové náklady se 
totiž vyčíslily na více než devět 
a půl milionů korun. Naštěstí 
se do nezáviděníhodné situace 

zapojil Středočeský kraj, kterému 
se prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Střední 
Čechy podařilo získat přes osm 
milionů korun. A stavba okružní 
křižovatky mohla v létě minulého 
roku začít. O rok později se konalo 
její slavností otevření. Díky tomu se 
výrazně zlepšila doprava v centru 
města a zejména se zvýšila 
bezpečnost, a to nejen pro řidiče, 
ale i chodce, kteří si několikrát na 
nepřehlednost tamní křižovatky 
stěžovali a podle jejich slov tam 
před rozsáhlou rekonstrukcí šlo 
i o život.  ‹‹

Hygienicky vyhovující, krásné 
a útulné prostory.
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ratměřice okouzlily evropské komisaře 
 Malá vesnička Ratměřice na Benešovsku okouzlila evropské komisaře, kteří ji zařadili mezi nejvážnější kandidáty na celkové  

 prvenství v rámci soutěže Vesnice Evropy a udělili ji titul Vicemistr Evropy 2012. Po dlouhém jednání porotců byly Ratměřice  

 vyznamenány „Evropskou cenou obnovy vesnice za celistvý, udržitelný a mottu odpovídající rozvoj výjimečné kvality“. 

A není divu, že porota byla 
touto kouzelnou obcí ve 

středních Čechách nadšená. 
Ratměřičtí totiž každého návštěv-
níka nadchnou svou upřímností, 
družností a citem pro tradice. 
Veškeré slavnosti, svátky, maso-
pustní průvody, štědrovečerní 
setkávání a posvícenské zábavy si 
místní obyvatelé dokáží perfektně 
uspořádat. Nejen v duchu tradic, 
ale především s jasným pohledem 
do budoucnosti předvedli svou 
vesničku také evropským komi-
sařům, které přivítal lidový hrdina 
sedlák Oneš a krojované dívky. 

je to hlavně o lidech 
Ves, která má pouhých 
262 obyvatel a byla nejmenší 
obcí v soutěži o Evropskou cenu 
obnovy venkova, si velmi pozitivní 
hodnocení vysloužila právě pro 
aktivní zapojení obyvatel do rozvoje 
obce. Všichni se totiž snažili ukázat 
komisařům to nejlepší ze svého 
bydliště. Od sociální angažovanosti 
lidí až po realizované projekty 
týkající se například bezpečnosti 
dopravy, volnočasových aktivit 
lidí či výsadby alejí. Ale představili 
hlavně sebe, to je jejich největší 
poklad i deviza do budoucna. „Za 
obrovským úspěchem naší obce je 
hodně společné práce, za kterou 
patří všem velké poděkování," 
okomentoval výsledek mladý 
ratměřický starosta Viktor Liška.
V podstatě se téměř všichni 
nějakým způsobem podílejí na 
zvelebení své obce. Neustále se 
něco děje na kulturním poli.   

Porotu zaujala umělecká díla 
dotvářející veřejná prostranství 
obce, je zde také mnoho lákadel 
pro zájem turistů. Obec si například 
vybudovala vlastní naučnou stezku. 
Na své si přijdou také milovníci 
sportu (nedávno se místní pustili 
do výstavby nového sportovního 
areálu). Občané mohou být také 
hrdí na množství zeleně a zámecký 

park, kde jsou sekvojovci, tedy 
mamutí stromy.
(http://www.kudyznudy.cz/
Cestovani-po-CR/Ceska-nej/
Sekvojovce-v-Ratmericich.aspx)
Ratměřičtí se zaměřili na spolupráci 
v rámci Svazu dobrovolného 
svazu obcí Mikroregion Džbány, 

projektu Kraj blanických rytířů 
či MAS Posázaví. Spolupracují 
také s největšími místními 
zaměstnavateli, jakým je například 
Integrované centrum sociálních 
služeb. Zástupcům obce Ratměřice 
byla cena předána na slavnostním 
vyhlášení v Langeneggu v Rakousku. 
Pokračují tak ve vítězné vlně, která 
byla odstartována roku 2010 

titulem Vesnice roku v celostátní 
soutěži. Vesnice Ratměřice, která se 
nachází kousek od Votic a rozkládá 
se na 954 ha, je díky velké 
angažovanosti obyvatel na výsluní. 
Více si o úspěšné obci můžete 
přečíst na: http://www.ratmerice.cz/
aktuality/aktuality.php  ‹‹

„ Ale představili hlavně sebe, a to je jejich největší 
poklad i deviza do budoucna.“

Starosta Ratměřic Viktor Liška (1. zprava) ukazuje evropským komisařům svou vesničku.

Tradice v této oblasti žije.



Strana 28 3/2012  Středočeský magazín  
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Toho, co pálí Středočechy, je 
hodně. Jako primátor Mladé 

Boleslavi i jako krajský zastupitel 
se denně setkávám s mnoha 
lidmi. Vím tedy moc dobře, co je 
pálí, štve, s čím jsou nespokojeni. 
Kromě „evergreenů“, jako je 
špatný stav silnic v kraji nebo málo 
míst ve školkách, často slýchám 
nespokojenost s tím, jak velmi se 
jim v posledních letech odcizily 
úřady. A velmi často se s touto 
výhradou setkávám u starostů, 
jak daleko – a to v přímém 
i přeneseném smyslu toho slova – 
mají k úředníkům. Psychologická 
bariéra v podobě turniketů ve 

vchodech do Krajského úřadu to jen 
dokresluje. Myslím, že je nejvyšší 
čas krajský úřad „polidštit“, otevřít 
maximálně občanům a starostům 
středočeských obcí – částečně 
ho decentralizovat. Mnohdy se 
rozhoduje o věcech, na které 
z Prahy úřad sotva dohlédne. 
Společným cílem nás, krajských 
zastupitelů – a je jedno, zda 
koaličních či opozičních – by mělo 
být tento stav změnit. Přiblížit 
krajský úřad, a opět: fakticky 
i obrazně, co nejblíž těm, pro 
které byl zřízen, kterým má sloužit 
Středočechům.
V žádném případě nehoruji za 
zřízení nějakých nových úřadů, 

to ani náhodou! Naopak, úřadů 
by mělo postupně ubývat – nejen 
stát, ale i kraje by měly být 
„štíhlé“, operativní, funkční. Rád 
bych se, společně s dalšími kolegy, 
kteří budou mít stejné smýšlení, 
„napříč politických spektrem, 
zasadil o to, aby především 
starostové nemuseli jezdit „za 
Krajem“, ale „Kraj jezdil za nimi“. 
Po dohodě se starosty či primátory 
měst bychom některé agendy, 
nebo lépe části agend umístili 
k nim, na jejich úřady. Efekt by 
to mělo dvojí: jednak by úředníci 
byli na dosah problematik, které 
řeší, měli by k nim mnohem blíže, 

mnohem detailněji by je mohli 
poznat a v jejich činnosti by bylo 
více patriotismu. Za druhé by byli 
v mnohem těsnějším kontaktu 
se starosty, případně místními, 
městskými úředníky, kteří mnohdy 
musí velmi složitě a zdlouhavě 
komunikovat „s Prahou“. Ušetřil 
by se i čas a také prostředky na 
cestování. Práce všech úředníků 
musí vycházet ze znalosti místa. 
Každý musí znát místní podmínky 
případu či tématiky, kterými se 
zabývá. Musí je vidět a poznat 
přímo v místě. Zřídili bychom 
kontaktní místa Středočeského 
kraje a minimalizovali cesty lidí 
za úředníky. Nejjednodušším 

příkladem pak je krajem placený 
cestmistr. Každý starosta musí 
znát „svého“ cestmistra a ten 
s nimi musí být ve stálém 
kontaktu. Takových příkladů bych 
mohl jmenovat více a ti z vás, kteří 
jsou starosty, mi v tom jistě dají 
za pravdu. Vše musí probíhat na 
principu služby. Kraj je tu od toho, 
aby spravoval a sloužil.

Smlouvy na pět let
A ještě jedna věc mne spolu  
s těmi, jichž se dotýká přímo 
bytostně, trápí: Nejistota, v níž 
v současné době žijí občanská 
sdružení, která ve Středočeském 
kraji poskytují sociální služby. 
V zavedené praxi si žádný 
poskytovatel sociálních služeb, 
žádný ústav, žádný „domov“ 

nemůže být jistý, zda dostane 
dotaci i příští rok. Jak má někdo, 
kdo sám žije v nejistotě, kdo se bojí 
o existenci, že přijde o práci, dávat 
sociální jistoty jiným?!
I to se musí změnit! Středočeský 
kraj by podle mého názoru měl 
smlouvy s občanskými sdruženími, 
která podobné služby poskytují, 
uzavírat přibližně na pět let. 

A vždy po třech letech by se mělo 
vyhodnocovat, zda je třeba tu 
kterou službu výhledově posilovat, 
či utlumovat. Pak budou všichni 
vědět na čem jsou – pracovníci 
sdružení, jejich vedoucí i klienti. 
Pro ty tady totiž jsme! Přestaňme 
alespoň na chvíli myslet na politiku 
a pojďme společně udělat něco, co 
lidem skutečně bude  
ku prospěchu.

mudr. raduan nwelati
zastupitel za ODS

Vývoj školství kraje z pohledu odS
Jednou z nejpodstatnějších oblastí, 
kterou se Středočeský kraj zabývá 
a má ji na starosti, je problematika 
školství. Středočeský kraj je 
zřizovatelem 190 škol a školských 
zařízení a v jeho rozpočtu je kapitola 
školství objemem finančních 
prostředků vůbec tou největší. 
V r. 2011 byly podle závěrečného 
účtu kraje výdaje v této kapitole 
v objemu 9,263 mld. Kč. Už jen 
tato skutečnost naznačuje jistou 
výsadnost postavení oblasti školství 
v krajské politice. 
Přestože se v kraji vládnoucí 
sociální demokraté mohou réto-
ricky přetrhnout zdůrazňováním 
významu především zdravotnictví 
a školství, ve Středočeském kraji je 
realita trochu jiná. Ve školství pak 
zcela určitě. Sociální demokraté, 
pro leckoho možná překvapivě, 
finanční prostředky na provoz 

středních škol oproti předchozímu 
vedení v čele s ODS dlouhodobě 
snižují. Jsem ten poslední, který by 
si myslel, nebo chtěl naznačovat, že 
větší objem prostředků ve školách 
znamená automaticky lepší kvalitu 
vzdělání. Takto jednoduše svět 
nefunguje a školství není výjimkou. 
Vedle opravených škol nebo investic 
do školních pomůcek je stále 
tím nejpodstatnějším faktorem 
kvalita pedagogů. Nicméně i při 
tomto vědomí si nelze myslet, že 
bez dlouhodobé strategie rozvoje 
středočeského školství a dostatku 
finančních prostředků pro samotné 
školy lze dosáhnout nějakých fan-
tastických výsledků. 
Jak vážně to současné socialistické 
vedení kraje podporované KSČM 
myslí s oblastí školství, lze 
dokumentovat čísly. Zatímco 
například v r. 2007, kdy v kraji 
vládla koalice v čele s ODS, byl 
schválený objem prostředků na 
provoz škol v objemu cca 551 mil. 
Kč, v r. 2010 uprostřed volebního 
období v čele se sociálními 
demokraty byl objem prostředků 
na provoz škol v objemu již jen 
510 mil. Kč. A to nebyl konec, 
podle schváleného rozpočtu klesly 
tyto prostředky v r. 2011 na cca 
440 mil. Kč a na stejné úrovni jsou 
rozpočtovány i na tento rok. Pokles 
tedy zcela zřetelný, a to - přestože 
jako ekonom bych neměl - zcela 
pomíjím vliv inflace. Pokud bychom 
totiž započítali i inflaci, reálná 
výše prostředků je ještě nižší, než 
naznačují výše popsané nominální 
hodnoty. 

Přestože z celkového zmíněného 
objemu prostředků vynakládaného 
na oblast školství činí velkou část 
prostředky ze státního rozpočtu, 
které mají tzv. mandatorní (povinný) 
charakter a Rada kraje s nimi 
nemůže jakkoliv libovolně nakládat, 
zůstává nemalý objem prostředků 
kapitoly školství v gesci vedení kraje, 
jako např. popisované prostředky na 
provoz škol. Vedení kraje pak pro-
střednictvím nich může dát oblasti 
školství větší či menší prioritu, větší 
či menší prostor pro rozvoj škol, 
zdokonalování výuky a v konečném 
důsledku tedy i pro rozvoj vzděla-
nosti v našem kraji. 
Socialisté se ale spolu s KSČM, 
která je celé volební období 
bezmezně podporuje, rozhodli jít 
jinou cestou. Přestože nešetřili, ale 
naopak plýtvali (Středočeský kraj 
je nejzadluženějším krajem v rámci 
ČR), oblast školství pro ně prioritou 
nebyla. Raději hradí populistické 
zdravotnické poplatky nebo tzv. 
žákovské jízdné, než aby mysleli 
do budoucna a snažili se o kvalitní 
vzdělání, a tedy i lepší uplatnění 
absolventů středočeských škol. 
Důvod mě napadá jediný. Zatímco 
populismus (např. proplácení 
poplatků) se ve volební kampani 
prodá snadno, dlouhodobá práce 
na rozvoji středočeského školství 
nikoliv. Je to škoda, především 
pak pro studenty ze 
Středočeského kraje. 

ing. jan Skopeček
zastupitel za ODS

opoziční okénko
 Z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje Zuzany Moravčíkové má mít opozice v komunikaci Středočeského  

 kraje svůj prostor k vyjádření. Nyní se vyjadřuje primátor Mladé Boleslavi a zastupitel ODS MUDr. Raduan Nwelati  

 a zastupitel za ODS Ing. Jan Skopeček. 

„Nejen stát, ale i kraje by měly být „štíhlé“, 
operativní, funkční.“
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Informace ze Středočeského kraje 
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Do letošního nákupu energie 
kraj soustředil roční spotřebu 

jako svou, tak svých zhruba 250 
příspěvkových organizací a společ-
ností. Výsledkem byly čtyři balíky 

poptávek: u zemního plynu bylo 
poptáváno 43.700 megawatt-
hodin (MWh) v režimu maloodběr 
a 61.303 MWh v režimu velko-
odběr, u silové elektřiny se jednalo 
o 22.174 MWh v hladině nízkého 
napětí a 5.182 MWh v hladině 
vysokého napětí. U elektřiny se kraji 

podařilo získat nejnižší jednotkovou 
cenu v dosavadní historii, když 
meziroční úspora v hladině nízkého 
i vysokého napětí představuje 
11 procent.

Při vlastním nákupu na Českomo-
ravské komoditní burze Kladno 
se u silové elektřiny v hladině 
nízkého napětí podařilo vysoutěžit 
cenu 1279 Kč/MWh, což znamená 
faktickou úsporu proti stávajícím 
cenám ve výši 3,5 milionu korun. 
U elektřiny ve vysokém napětí bylo 

dosaženo ceny 1247 Kč/MWh, což 
přinese úsporu dalších cca 800 tisíc 
korun. Za plyn pak Středočeský kraj 
a jeho organizace v příštím roce 
zaplatí o zhruba 600 tisíc korun 
méně než letos.
Dodavatelem elektřiny pro rok 
2013 se stala společnost Centropol. 
U dodávek zemního plynu v režimu 
velkoodběr uspěla společnost 
Lumius, v režimu maloodběr obhá-
jila své místo dodavatele společnost 
Pragoplyn.

štěstí přeje připraveným 
Tímto nákupem se zúročilo 
úsilí, které přípravě centralizace 
věnovalo oddělení veřejných 
zakázek a centralizovaného nákupu 
krajského úřadu. „Důkladná 

příprava se vyplatila. Neméně 
důležitá však byla i volba té 
nejtransparentnější formy realizace 
veřejné zakázky – nákupu na 
centrálním tržním místě, které 
dnes v segmentu energií pro 
veřejné zadavatele představuje 
kladenská komoditní burza. Zároveň 
jsme využili flexibility burzovního 
obchodování a nakoupili v době, 
kdy se ceny drží nízko,“ uvedl 
náměstek hejtmanky pro oblast 
financí a investic Marcel Hrabě. 
Zkušenosti Středočeského kraje 
i jiných veřejných zadavatelů tak 
podle něho dosvědčují, že nákupem 
v transparentním, bezpečném 
a efektivním prostředí energetické 
burzy lze dosáhnout pro odběratele 
příznivých cen energií.  ‹‹ 

Středočeský kraj se tak stal 
prvním z krajů, který začal tzv. 

regulační poplatky proplácet. Od 
té doby sociálně slabším spoluob-
čanům pomohl přispět celkovou 
částkou 140,8 milionů korun. Za 
první letošní půlrok je to částka přes 
devět milionů korun. Proplácí tři-
cetikorunové poplatky za návštěvu 
lékaře, šedesátikorunové částky 
za jednodenní pobyt v nemocnici 

i devadesátikorunové za návštěvu 
pohotovosti. Ke konci roku 2011 
se poplatky za jeden den pobytu 
v nemocnici zvýšily ze 60 korun na 
100 korun. Středočeský kraj se roz-
hodl proplácet úhradu v celé výši. 
Jak je vidět nejen z průzkumů, ale 
i z dopisů samotných občanů, pro-
plácení poplatků za recepty, pobyty 
na lůžku, návštěvu lékaře či poho-
tovosti výrazně lidem pomáhá. ‹‹

proplácíme zdravotní poplatky 
 Sociálně – demokratické vedení Středočeského kraje začalo po svém nástupu proplácet Středočechům regulační poplatky,  

 které pacienti musí hradit u svých lékařů, v nemocnicích a na pohotovosti. Vedení kraje je přesvědčeno o tom, že proplácení  

 zdravotnických poplatků je správné a bude v něm i nadále pokračovat. 

nová forma nákupu energie: ušetřeno 5 milionů 
 Středočeský kraj nakoupil energie pro provoz svých objektů a jím zřizovaných organizací na energetické burze. Nákupem  

 dodávek elektřiny a plynu na rok 2013 ušetří proti stávajícím cenám cca 5 milionů korun. Je to dílem nejen dlouhodobé přípravy,  

 ale i rychlého rozhodnutí a využití šance. 

Dodavatelem zemního plynu pro rok 2013 se stala firma Luminos.

„Za plyn Středočeský kraj a jeho organizace v příštím 
roce zaplatí o zhruba 600 tisíc korun méně než letos.“

Vážení přátelé!
Děkuji Vám za poskytnutí daru na 
úhradu reg. poplatků. Byla jsem ráda, 
že mě na LDN v nemocnici v Kutné 
Hoře naučili chodit. Po upadnutí 
jsme byla tři týdny ochrnutá. 
V nemocnici jsem byla od 22. září do 
21. listopadu.

Jindřiška Š., Zruč nad Sázavou

Vážení úředníc
i!

Jako důchodkyn
ě si vážím, že

 mě může 

být vrácen reg
ulač. poplatek

 za 

pobyt v nemocn
ici. 

Jana N., Kladn
o

Vážená paní hejtmanko,  moc si vážím toho, že jste poskytli peněžní náhradu za hospitalizaci v kladenské nemocnici mojí manželce jako dar. Bohužel moje manželka 12.5.2012 zemřela na plicním oddělení v kladenské nemocnici, a proto si myslím, že už jí tento dar nenáleží a měli byste z konta, který jsme napsali, vzít a dát ho potřebnějším, kteří ještě žijí a mají finanční problémy, aby žili alespoň trochu důstojný život. Ještě jednou Vám, paní hejtmanko, děkuji. 

S pozdravem
Ivan H., Stochov

 29% 
Určitě ano

Pramen: STEM, 5/12 607 respondentů

29% 
Spíše ano

 15% 
Spíše ne

 19% 
Určitě ne

 8% 
Neví

Téměř tři pětiny obyvatel kraje souhlasí s hrazením regulačních poplatků 
v krajských nemocnicích a lékárnách, nesouhlasí s tím třetina dotázaných.

Pramen: STEM, 5/12

Souhlasíte s tím, že Středočeský kraj hradí pacientům regulační 
poplatky v krajských nemocnicích a lékárnách?

dopisy na vedení kraje od občanů, kteří se kvůli potížím se zdravím  
dostali do svízelné finanční situace:
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Informace ze Středočeského kraje 

Jedná se totiž o vlakovou 
soupravu, která je složena 

z několika vagónů. Jedinečnost 
projektu spočívá především 
v systému 5D, který navozuje 
vnímání všemi smysly, evokující 
maximální realistický dojem 

z drogového prostředí. „Se mnou 
otřáslo, jak to zvládají děti ze 
základky,“ reagoval na návštěvu 
vlaku jeden z žáků a k jeho názoru 
se přidávají i další návštěvníci. 

„Myslím si, že asi pro všechny byla 
odstrašující ta místnost, která 
měla napodobovat feťácké doupě,“ 
komentovala žákyně ze Základní 

školy v Berouně. Reakce žáků, 
učitelů i rodičů na názorné a leckdy 
dost autentické ukázky drogového 
života, jsou velmi kladné. Děti 
i jejich učitelský sbor zdůrazňují 
netradiční formu prezentace, její 
neformálnost, srozumitelnost 

filmového příběhu pro cílovou 
skupinu mladé generace; často je 
rovněž vyjádřen zájem zúčastnit se 
prezentací v dalších fázích projektu. 

léčebna, represe, smrt 
Poslední program zatím IV. cyklu 
byl navíc rozšířen o dvě poslední 
expozice, typické pro lidi, kteří se 

dostávají, nebo dostali do problémů 
s drogami: protidrogová ambulance, 
továrna - „místo činu“. Tyto 
navazují na program předchozích 
3 vagónů a vytváří tak ucelený 
soubor následků jednotlivých 
rozhodnutí hlavních postav 
průvodního příběhu v příčinných 
souvislostech:
Bar (alkohol/drogy) > autonehoda 
(zavinění smrti) > cela/vazba (trest) 
> policejní vyšetřovna (represe) > 

„squat“ > protidrogová ambulance 
(ústavní léčebna – vyléčení) 
> továrna – „místo činu“ (smrt).

a jede se dál
Během čtyř etap v roce 2010, 
2011 a 2012 bylo uskutečněno 
154 prezentací s účastí 3274 
žáků. V nejbližším termínu bude 
probíhat V. etapa projektu. Letos 
v září vlak zastaví ve středočeských 
městech: Jílové (dovoz dětí z Davle), 
Týnec nad Sázavou (dovoz dětí 
z Kamenného Přívozu, Krhanic 
a Poříčí nad Sázavou). 

Na začátku října protidrogový vlak 
navštíví: Čerčany, Sázavu (dovoz 
dětí z Chocerad) a Kácov (dovoz 
dětí z Uhlířských Janovic a Zruče 
nad Sázavou). Představení projektu 
v jednotlivých městech probíhá po 
dobu zhruba čtyř týdnů, v období 
od 18. září do 11. října 2012.
Pokud máte v dalších 
středočeských školách zájem 
o přihlášení do VI. etapy, která 
proběhne příští rok na konci jara, 
napište na: kotnour@kr-s.cz. Rádi 
vás do harmonogramu zařadíme. 

„Revolution Train“ je jedinečný celo-
státní projekt primární protidrogové 
prevence, který je přihlášen k pa-
tentové ochraně v EU, USA a Kanadě. 
Protidrogoví specialisté formu 
autentického prožitku doporučují 
jako nejúčinnější způsob vnímání 
a zapamatování si hrozeb, které 
drogy mohou přinést. Právě díky 
této netradiční formě může přede-
vším na děti a mladé lidi zapůsobit 
a do budoucna je pomoci chránit 
před nebezpečím užívání drog. ‹‹

protidrogový vlak dětmi pořádně otřese 
 Po středočeských městech také letos jezdí protidrogový vlak v rámci projektu „Revolution train“, který je určen pro žáky  

 základních i středních škol. Způsob, jak dospívajícím lidem říct, že drogy nejsou „in“, ale ničí budoucnost, zdraví, vztahy a životy,  

 je opravdu působivý. 

„Myslím si, že asi pro všechny byla odstrašující ta 
místnost, která měla napodobovat feťácké doupě.“

Denní dávky jsou pro závislého více než domov...

Následky dlouhého tripu...


