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Na předposledním jednání krajského zastupitelstva po-
dal klub ODS návrh na podporu nekrajských zdravotních 

zařízení, která poskytují akutní lůžkovou péči, v hodnotě 
50 milionů korun. Pominu-li, že uvedený dotační program 

nebyl nikde, ani v patřičném výboru projednaný, 
tak jako hlavní problém vnímám, že svým návr-

hem chce ODS opětovně přihrát další miliony 
soukromým vlastníkům nemocnic, a to i těm, 

kteří mají obrat větší než kraj a jsou v čer-
ných číslech.

Připomeňme, že v roce 2005 tehdejší 
koalice v krajském zastupitelstvu 

pod vedením ODS odsouhlasila 
 i přes náš odpor prodej 

deseti zdravotnických 
lůžkových zařízení. Vel-
mi často na naše otázky 
proč, nám bylo odpo-
vídáno, že soukromý 
vlastník nebo města 
budou lépe hospodařit, 
a že Středočeskému 

kraji pro akutní péči stačí pět oblastních nemocnic: Benešov, Kladno, Kolín, Mla-
dá Boleslav a Příbram. Prodány tedy byly Nemocnice Beroun, GARC Kladno, NsP 
Mělník, NsP Brandýs nad Labem-St. Boleslav, Nemocnice a SZZ Nymburk, Ne-
mocnice Hořovice, NsP Rakovník, LDN Prčice, Ústav onkologie a pneumologie 
Na Pleši a Nemocnice Třebotov. Hodnota těchto zařízení představovala téměř 
1.3 miliardy Kč. Prodejní cena však byla podstatně nižší – necelých 467 mil. 
Kč, což je téměř třetinová cena, a noví majitelé tak dostali vlastně dar přes 832 
mil. Kč.
Pro úplnost uvádím několik příkladů tohoto „povedeného“ prodeje: 
• Nemocnice Beroun, hodnota podniku 103 073 000 Kč, 
 prodejní cena 20 000 000 Kč
• Nemocnice a SZZ Nymburk, hodnota 238 944 000 Kč, 
 prodejní cena 87 000 000 Kč
• Nemocnice Hořovice, hodnota 343 431 000 Kč, 
 prodejní cena 50 000 000 Kč
• NsP Brandýs n.L.-St.Boleslav, hodnota 48 400 000 Kč, 
 prodejní cena 7 800 000 Kč.

Pravda, některé nemocnice fungují, některé si vyzobaly jen lukrativní obory, ale 
některé jsou problematické. Poslední příklad je přímo ukázkovým hospoda-
řením soukromého vlastníka. Noví majitelé se totiž v kupní smlouvě zavázali, 
že do dvou let (tedy do roku 2008) budou investovat celkem 248.300.000 Kč 
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Jak si vedou sociální služby ve středočeském kraji?
S radostí konstatuji, že sociálním službám se daří a že se zdárně rozvíjejí. Jsou financovány rostoucí-
mi částkami, například pro rok 2020 počítáme se základem od ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 
2 576 571 037 Kč. V prvním kole rozdělování dotací by měly organizace, kterých máme ve své síti poskytovatelů 
487, obdržet celkem 1,9 mld. kč. Snahou je zaslat peníze na účty organizací co nejdříve, aby se nedostaly do 
problémů s vyplácením platů a mezd.

Dalším zdrojem (zatím v řádech desítek milionů korun) je již tradičně vyhlašovaný Huma-
nitární fond, který pomáhá zajistit kvalitu služeb na území kraje. Z tohoto fondu mohou 

čerpat všichni poskytovatelé mimo těch, které spravuje Středočeský kraj.

Naše vlastní sociální zařízení jsou dále podporována dotacemi, které souvisejí 
s úsporami, životním prostředím a zlepšováním kvality života.

V programu máte navyšování kapacity lůžek v domovech 
seniorů. Daří se to realizovat?
Ano. Po úspěšném začlenění Domova v Uhlířských Janovicích, kte-
rý v podstatě vyrostl na zelené louce a je naším nejmodernějším zařízením, došlo na začát-
ku tohoto volebního období k rozhodnutí o koupi dalšího, z velké části hotového Domova 
seniorů. Ten se nachází v Žižicích. Po některých nutných stavebních úpravách a celkovém 
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...pokračování článku „Nepřihrajeme další miliony...“ z titulní strany
a že po dobu (pouhých) pěti let nebudou rušit žádné léčebné 
obory. Někteří tento závazek plnili, ale u některých to bylo 
horší. Právě Brandýská nemocnice už po dvou letech rozpro-
dávala pozemky a nemovitosti, a to za více jak 30 mil. Kč, 
tedy podstatně za víc, než byla kupní cena. V roce 2011 zde 
byl proveden audit, který zjistil, že v létech 2009-10 se z ne-
mocnice ztratilo skoro 100 mil. Kč, které většinou šly firmám 
bývalého majitele nebo firmám jeho známých. Za jaké služby 
bylo placeno, však nebylo nijak doloženo.

V poslední době opět o Brandýské nemocnici hodně 
slýcháme, a to hlavně v podobě ohlasů na „výbornou 
péči“ personálu na oddělení následné péče. S platnos-
tí od 1. ledna 2020 ale tato nemocnice přestala přijí-
mat pacienty Středočeské záchranné služby, a přestože 
se jedná o obrovskou komplikaci, důvod tohoto kroku 
vedení záchranky nezná. 

Dokonce jsem také v médiích zaznamenala, že 29. 7. 2019 
byl vyhlášen konkurs na majetek dlužníka.

Samozřejmě vidíme neřešené problémy ve zdravotnictví, 
zejména na celostátní úrovni, třeba v oblasti úhradové vy-
hlášky. Nebyli jsme ale ani pro privatizaci zdravotních zaří-
zení, nejsme ani pro další dotace jejich zisků. Vnímáme ale 
problémy s kvalitou a rozsahem zdravotní péče v některých 
oblastech kraje. Nebráníme se proto diskusi o zajištění 
potřebných zdravotních služeb opětovně krajem nebo přes 
podporu příslušných obcí a měst. Ostatně, tak činí aktuálně 
třeba Ústecký kraj v případě litoměřické nemocnice.

 
Jiřina FIALOVÁ 
zastupitelka, členka Výboru pro zdravotnictví

vybavení tam vznikl velmi útulný domov pro seniory bez vážných fyzických 
a mentálních problémů. Dalším domovem, který jsme získali (nejsou to 
tedy nově vzniklá místa) na počátku roku 2019 je krásný Domov seniorů 
v Luštěnicích. Ten má velký potenciál k rozšíření o několik desítek lů-
žek se zvláštním režimem, tedy pro nepohyblivé a mentálně nezpůsobilé 

seniory. Lůžkové kapacity hodláme navyšovat trvale. Troufám si tvrdit, že je 
z hlediska demografického vývoje kraje nutné postavit ne jeden nový domov 
za čtyřleté období, ale zároveň opustit alespoň jeden nevyhovující stávající 
prostor (např. zámek Lysá nad Labem) a nahradit ho zcela novým. Lokality 
jako například Lysá, Milovice či Kladno po tom volají. Významnou součástí 
obnovy našich zařízení je také transformace lůžek Domovů seniorů na lůžka 
se zvláštním režimem.

V minulosti měly sociální služby personální problémy…
Ano, ale v roce 2019 došlo k výraznému navýšení platů a mezd pracovní-
ků v přímé péči, a to zmírnilo fluktuaci a odliv. Do budoucna se ale nesmí 
podcenit fakt, že zaměstnání v sociálních službách je nejen fyzicky, ale 
hlavně mentálně velmi náročné a je potřeba ho řádně ohodnotit. My by-
chom měli usilovat například o to, aby se rozvíjely terénní služby a aby 
ti, co tyto služby poskytují, měli perfektní zázemí, stoprocentní servis 
a moderní pracovní prostředky. To je cesta, jak oslovit budoucí pečova-
telky a pečovatele. Je zcela na místě prémiové ohodnocení vzdělaného 
a vzdělávajícího se pracovníka a pochopitelně ohodnocení zkušeností.

Prý jsou nějaké novinky ve spolupráci s obcemi a městy…
Zřejmě máte na mysli POSEZ, tedy pomoc seniorům a postiženým. Jedná se o 
zřízení kontaktního místa (prostor poskytuje město), kde se občan věci nezna-

...pokračování článku „Práce v sociálních službách...“ z titulní strany
lý dozví vše potřebné k problému se seniorem či postiženým člověkem. Další 
možností je místo k setkávání. Kraj se podílí na financování a jelikož se první 
pilotní projekty osvědčily, jistě brzy přibydou další.

Další novinkou jsou kartičky. Cílem tohoto projektu je usnadnění práce s 
klientem pro všechny složky integrovaného záchranného systému. Kartičku 
by měl obdržet každý senior či jakkoli postižený člověk a v ní by měly být 
všechny potřebné údaje (personálie, kontakt, lékařem vyplněné léky a dáv-
kování). Tato kartička ve foliovém obalu by měla být umístěna na dostup-
ném místě a být tak kdykoli k dispozici v případě potřeby. Samozřejmě, 
že vše je dobrovolné.

OKRES ADRESA KONTATNÍHO MÍSTA

MLADÁ BOLESLAV Služby a školení MB, z. ú. a Komunitní centrum Klemen-
tinka Tř. Václava Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav

BENEŠOV Pečovatelská služba okresu Benešov Malé náměstí 2006, 
256 01 Benešov

NYMBURK Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady Nám. 
T.G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady

RAKOVNÍK Domov seniorů Nové Strašecí Křivoklátská 417, 271 01 
Nové Strašecí

KLADNO Dům s pečovatelskou službou města Slaný Na Sadech 
173, 274 01 Slaný

Odkaz na kartu 
pro seniory 

a postižené osoby:

https://bit.ly/2RD5ra1

Otázka: 
Které zařízení v kraji patří 

do skupiny Fresenius? 

Nápověda:  
Její součástí je společnost 

Vamed Mediterra. Hospodářské 
výsledky u společnosti Vamed 
Mediterra za rok 2018 činily 

70 168 000 korun, po zdanění 
zisk 56 mil. Kč. 

Samotný Fresenius má obrat vět-
ší než je rozpočet celého kraje. 

Toho má kraj z veřejných 
prostředků podporovat?
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Na listopadovém zastupitelstvu Středočeského kraje byla 
aktualizována koncepce regionálních funkcí knihoven na 
období 2019 – 2022. Zní to složitě, ale tato koncepce zna-
mená podporu více než 800 obecních knihoven v kraji. 
Podporu formou metodického vedení a vzdělávání, protože 
více než 700 knihoven z uvedeného počtu je neprofesionál-
ních. A podporu formou výměnného knižního fondu, přes 
který se i do malých obcí dostanou několikrát ročně zají-
mavé knižní tituly. Systém doplňuje i dotační program pro 
obecní knihovny.

Garantem celé koncepce je Středočeská vědecká knihovna, 
které vypomáhají čtyři další (tzv. pověřené) knihovny. Sys-
tém byl z počátku financován účelově ze státního rozpoč-
tu, od roku 2005 přešlo financování regionálních funkcí ze 
státu na kraje. Dotace se začaly snižovat, z původních více 
než 19 milionů v roce 2006 se dostaly v letech 2011 a 2012 na 
něco přes sedm milionů korun, pomineme-li samostatný 
dotační program pro obce. Tato minimální podpora již ne-
umožňovala rozvoj celého systému ani nákup výměnného 
knižního fondu.

Jako radní v letech 2012 – 2016 jsem po nástupu do funk-
ce prosadil hned na příští rok dofinancování regionálních 
funkcí, částka se pak navyšovala každý další rok, knihy za-
čaly opět putovat po kraji a navíc se podařilo zrealizovat i 

změnu financování tak, aby pověřené knihovny dostaly 
prostředky na výkon funkcí hned na začátku roku.

V aktuálních změnách koncepce realizujeme další krok 
k rozvoji systému. Do koncepce je zahrnut i časopis Čte-
nář, který pro celou republiku vydává Středočeská vědec-
ká knihovna. Funguje i mapový portál knihoven. Věnujeme 
se velice akutní potřebě automatizace knihovních procesů. 
Navyšujeme prostředky na výměnný knižní fond, mini-
málně o inflaci. Počítáme i s navyšováním mezd a zároveň 
předpokládáme postupné navyšování počtu metodiků z 19 
na 26, tedy o sedm. Na jednoho metodika totiž dosud spa-
dalo 43 knihoven (v ČR je průměr 27), což se samozřejmě 
muselo projevit i ve frekvenci návštěv knihoven a reálných 
možnostech podpory.

Knihovny v kraji žijí. Již dávno nejsou jen místy pro půjčo-
vání knih, ale zejména na malých obcích komunitním, so-
ciálním, společenským a kulturním centrem. Žijí díky obě-
tavosti knihovníků a knihovnic, díky pochopení ze strany 
svých obcí. A podporu kraje mít budou i nadále. Dokonce 
čím dál větší.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel, předseda Výboru pro památkovou péči, 
kulturu a cestovní ruch

Obecní knihovny 
dostanou od kraje víc 

Středočeský kraj má poprvé seznam významných kulturních, společenských a sportovních akcí, které chce dlouhodobě podporovat. 
Naplněn tak byl klíčový požadavek komunistů nahradit kritizované individuální dotace a nejistý systém grantů dlouhodobou podporou 
kraje vybraným aktivitám s potenciálem zejména v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Mezi akcemi nechybějí festivaly vážné hudby – Talichův Beroun, Podblanický hudební podzim, Hudební festival A. Dvořáka, ale ani 
folklorní Tuchlovická pouť a Mělnický Vrkoč či Slánské jazzové dny nebo na folk/country zaměřená Porta v Řevnicích a na dechové 
orchestry soustředěný Kmochův Kolín.

Za významný je považován i milovický Votvírák, Le it Roll v oblasti elektronické hudby, benešovský festival City Live, multižánrové 
festivaly Krásná louka a Kutnohorské léto, festival Benátky filmových amatérů, Mladoboleslavský filmový festival, divadelní Popelka 
Rakovník nebo Otevřeno, literární Seifertovy Kralupy a Ortenova Kutná Hora.

Z historických slavností byly do seznamu zahrnuty Královský průvod z Prahy na Karlštejn, Královské stříbření Kutné Hory a Svato-
václavská pouť i jízda. Podporu získaly Dny lidové architektury, Mělnické vinobraní, Dobový letecký den v Mladé Boleslavi nebo soutěž 
Stavba roku Středočeského kraje.

Do seznamu se dostal i Skleněný jarmark v Centru sklářského umění v Sázavě, jedinečná akce Lodě na Labi nebo tradiční Slavnosti 
mistra Jana Husa na Krakovci. A obdobné podpory se dočkala i řada sportovních akcí.

Unikátní seznam akcí schválila Rada kraje, páteřní akce, které by měly být podpořeny větší částkou přímo z rozpočtu kraje, podpořilo 
zastupitelstvo. Ty ostatní se žádostem a dotačnímu hodnotícímu kolečku nevyhnou, dostávají však při hodnocení určitý bonus a na 
jejich status by se mělo pamatovat i ve Fondu hejtmana.

„Dovedeme si představit odvážnější model než výsledný kompromis, přímou podporu z rozpočtu pro všechny pečlivě vybrané akce, 
byť odstupňovanou, nebo i víceleté smlouvy. Ale i tato malá zastávka na dlouhé cestě je určitě optimistická. Naplněna tak byla další ze 
7 priorit KSČM, na kterých byla postavena podpora vládnoucí koalice ve Středočeském kraji,“ uzavřel předseda klubu středočeských 
zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek.

Dlouhodobá podpora 
významných akcí 
má zelenou Plníme priority 

KSČM



Pro řádné a účelné hospodaření se zbytným majetkem je v první řadě nut-
ná jeho celková pasportizace. Tato věc však řadu let narážela na neochotu 
jednotlivých odborů Středočeského kraje a jejich příspěvkových organizací 
provést celkovou inventarizaci zejména nemovitého majetku svěřeného jim 
k hospodaření ze strany kraje a případně uvést i další užívaný majetek, který 
kraj nevlastní a je užíván bez, anebo i se smluvním vztahem. Tento základní 
úkol nešlo zajistit z úrovně kraje, ale byla nutná aktivní účast každé příspěvkové 
organizace, které však k jeho splnění přistupovaly značně rozdílně. Pro stano-
vení konkrétního zbytného majetku pak bylo nutné zvážit další rozvoj jednotlivé 
příspěvkové organizace na základě společenské potřeby a investičních plánů.

Na základě naší programové priority se občasné zateplovací projekty, které byly 
realizovány zejména za pomoci dotací z Operačního programu životního pro-
středí, změnily v komplexní program energetických úspor s cílem snížit energe-
tickou náročnost veškerých budov v majetku kraje. 

Mimo klasického „zateplování“ i širších projektů tak nyní prochází zhruba 120 
objektů kompletním programem snižování energetické náročnosti metodou 
EPC, kdy odborné firmy za konkrétní úspory dokonce ručí a investice je také 
splácena z dosažených úspor. Vítaným doplňkem je i samostatný program 
drobných energetických úspor, který umožňuje příspěvkovým organizacím 
čerpat prostředky na opatření přinášející rychlou návratnost vložené investi-
ce. Příkladem může být obměna zdrojů světla nebo samoregulační systémy 

S majetkem 
kraje 
nakládejme 
odpovědně!

řízení teploty. I Gréta by z nás měla asi 
radost…

Osobně jsem vždy prosazoval, aby-
chom se ukvapeně za nevýhodných 
podmínek nezbavovali zejména ne-
movitostí a následně pak za daleko 
vyšší částky nekupovali objekty např. 
na chráněné bydlení. Bohužel k tomu 
přispívala i špatná investiční a dotační 
politika, na kterou jsem poukazoval, 
kdy bylo jednodušší koupit nebo posta-
vit nový objekt, než rekonstruovat stá-
vající nemovitosti ve vlastnictví kraje, 
protože tyto náklady měly příspěvkové 
organizace nést z běžných ročních roz-
počtů.

Záměrem vždy bylo, aby se do zbytné-
ho majetku, který neužívá žádná příspěvková organizace kraje a je převeden 
pod Odbor majetku, dostaly jen nemovitosti již zchátralé a dále absolutně 
v dohledném termínu nevyužitelné nemovitosti. V těchto případech je před-
nostně řešen dlouhodobý pronájem a posledním krokem pak je prodej na zá-
kladě výběrového řízení. Obcím a městům pak je tento majetek převáděn za 
dodržení reciprocity bezplatně s nezcizitelností pro nevýdělečnou občanskou 
vybavenost zejména v sociální, zdravotní a školské oblasti a pozemky pod 
místními komunikacemi.

Tyto snahy však někdy narážejí na osobní zájmy některých účastníků, zastíra-
né zdánlivou výhodností pro Středočeský kraj a nutností okamžitých řešení. 
Velkým problémem je i značná rozdílnost cen zejména pozemků, stanovených 
znaleckými posudky, kdy při prodejích jsou ceny zpravidla výrazně nižší než při 
koupi obdobného pozemku ve stejné lokalitě. Řešením je stanovit okruh „soud-
ních“ znalců, kterým budou posudky zadávány a kteří vždy stanoví objektivní 
cenu dle vyhlášky, ale zejména cenu obvyklou (tržní).

Samostatnou a velice složitou kapitolou je také vykupování pozemků pod silni-
cemi Středočeského kraje II. a III. třídy, které se stalo zejména v poslední době 
předmětem spekulací se snahou dosáhnout na úkor kraje maximálního zisku.

Pavel HUBENÝ, zastupitel, předseda Komise pro majetek

Zpráva o životním prostředí za rok 2018 není optimistická. Naše země vysychá, mizí lesy i ptáci, ubývá zemědělská půda. Od roku 1982 se množství lesních druhů 
snížilo o 9,9 %, populace ptáků zemědělské krajiny poklesla o třetinu. Celková výměra zemědělského půdního fondu (ZPF) se snížila v letech 2000 - 2018 o 1,8 % 
(asi o 150 tisíc hektarů).
Přesto vznikají na kvalitní zemědělské půdě další montovny a sklady. A to nejen tam, kde si to bohužel schválily obce v rámci svého územního plánu. Dochází 
i k odjímání další kvalitní půdy ze ZPF (souhlas dává do 1 ha úřad obec, do 10 ha krajský úřad, nad 10 ha MŽP).
Kde vyroste sklad, voda se nevsakuje a neodpaří, rychle odteče, v okolí tak vysychají i studny. Navíc samotné haly jsou odběratelem velkého množství vody, která 
se pak nedostává do obcí. Když k tomu přidáte dopravní zatížení, hluk, emise, nedostatečnou infrastrukturu, máte výbušný sud s prachem. 
Typickým případem je úsek D8 u Prahy až po přibližně 20. km. Proti záborům tam alespoň aktivně vystupuje „Koridor D8 - sdružení obcí a spolků“. Území je velmi 
silně ovlivněno komerční skladovou výstavbou. V současné době je v lokalitě zastavěno dle územních plánů cca 40 % ploch pro výrobu a skladování a jen z této 
výstavby se již projevují silné negativní vlivy. Bohužel územní plány obcí byly v 90. letech schvalovány s vysokým rozsahem ploch pro výrobu a skladování.
Dnes jsou překračovány i hlukové a emisní limity. Okolí trpí i chybějícími investicemi do vodohospodářské, dopravní a další technické infrastruktury. V projektech 
je potlačeno zasakování vody a tím i navyšováno riziko 
ohrožení obytného území zaplavením. Projekty větši-
nou nemají vlastní zdroj pitné vody, a jsou napojeny na 
vodní zdroj Mělnická Vrutice (čerpání vody na Mělnické 
Vrutici je na 99 %). V lokalitě je nedostatek pracovních 
sil, který se řeší agenturními pracovníky, na jejichž pří-
tomnost není připravena veřejná infrastruktura, ubyto-
vací kapacity ani občanská vybavenost. Nedostatečná 
dopravní infrastruktura znamená pravidelné dopravní 
kolapsy.
Komunisté říkají jasně – NE záborům zemědělské 
půdy!

Josef DOVOLIL, zastupitel, člen Výboru pro životní prostředí 
a zemědělství

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry
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Střípky ze zastupitelstva
Z kalných vod
Vody nejen sociálních sítí rozbouřil komentář od opozičního zastupitele STAN V. Michalika, který kritizoval zaměstnance krajského úřadu za fronty 
u východu z budovy při konci pracovní doby. Přitom opakovaně on a jeho kolegové odcházejí z jednání krajského zastupitelstva značně předčasně, 
většinou hned, jak vyhasnou reflektory a mikrofony novinářů…

Tady mají sedět zastupitelé za STAN

Mám tu čest vést Komisi pro bezpečnost a in-
tegrovaný záchranný systém (KBIZS). Myslím, 
že za ta léta se udělal kus práce. V minulém ob-
dobí jsme například iniciovali změnu nadržení 
Orlické přehrady, čímž došlo k navýšení ochrany 
obcí a měst kolem Vltavy. Dále jsme projednali 
a přijali konkrétní usnesení v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, a to dokonce před účinností daného 
zákona. Bohužel přes viditelnou práci byla komise 
v minulém volebním období přes náš odpor zrušena.
V novém volebním období ale byla opět obnovena 
a po změně koalice v roce 2018 jsem opět stanul v jejím 
čele. Komise za spolupráce kvalitních úředníků na kraji, 
z nichž mohu jmenovat namátkou Ing. Navrátila, se 

věnuje velké části oblastí bezpečnosti. Je dobře, že kraj podporuje svými 
penězi vládní program pro hasiče. Stojí nás to desítky milionů korun roč-
ně, ale vybavení sborů hasičských jednotek se zlepšuje. Snahou komise 
je doporučovat takové výzvy, kde vyčleněné prostředky zajistí uspokoje-
ní maxima žadatelů. Není v našem zájmu žadatele odmítat, vždyť psaní 
žádostí zabere nejenom čas. 
Na posledním zasedání jsme projednali nebezpečné úseky středočeských 
silnic s požadavkem na jejich řešení. Nošením dříví do lesa je projednání 
stavu drogové problematiky. Důležitá je oblast prevence. Co nás však trápí, 
je situace v rozmístění policejních služeben a personální stav, kdy v někte-
rých oblastech opouštějí policisté noční služby nebo dochází ke slučová-
ní služeben. Proto je na stole návrh postupu spolupráce se středočeskou 

Policií ČR. Bohužel, zatím naráží na rozdílný pohled 
zúčastněných stran. Nicméně i s ohledem na me-
dializaci kriminálních gangů v okolí Prahy nezbyde 
než tento Gordický uzel rozetnout a podpořit čin-
nost Policie ČR nejenom milióny z kaucí na nákup 
techniky, ale konkrétními benefity pro příslušníky. 
Jedná se přece o bezpečnost nás všech.
Zdeněk MILATA, zastupitel a předseda Komise pro bezpečnost a IZS

Bezpečně v NEBEZPEČNÉM 
světě

Středočeský kraj bude jako první kraj v naší zemi rozdělovat ur-
čité prostředky pomocí tzv. participativního rozpočtu. Ve světě 
se pomocí tohoto prvku přímé demokracie rozhoduje o prostřed-
cích na všech možných úrovních, u nás zatím jen na úrovni měst 
a obcí.
Možnost takovéhoto rozhodování občanů o konkrétních investič-
ních akcích jako komunisté rozhodně vítáme, byť vnímáme limity 
a složitost krajské verze. Zapojili jsme se i do práce přípravného 
týmu.
Základní parametry participativního rozpočtu schválilo Zastupitel-
stvo, další informace bude obsahovat vlastní výzva, která musí být 
schválena Radou kraje. Bude obsahovat jak časové termíny, tak 
i finanční limity pro projekty i jednotlivé kategorie. 
Navrhovat projekty budou moci všichni občané naší země, tedy 
i návštěvníci kraje. Dále obce, organizace zřizované krajem nebo 
neziskové právnické osoby. Uskutečnitelné projekty budou pre-
zentovány na speciálním webu, na řadě veřejných setkání.
Projekty mohou být realizovány na krajském nebo na obecním 
majetku, vždy samozřejmě se souhlasem vlastníka a s garanto-
vanou dobou udržitelnosti. Navíc by mělo být možné žádat i na 
kofinancování větších projektů. 

Hlasovat však budou moci jen Středočeši, k dispozici budou mít kladné, ale i záporné hlasy.
Projekty spolu budou soutěžit ne v rámci celého kraje, ale v rámci obvodů obcí s rozšířenou působností a v každém obvodu ještě ve třech 
velikostních kategoriích obcí.
Pro občany je důležité i to, že hlasování by mělo být jednoduché a uživatelsky přívětivé. To samé se dá říci o samotném navrhování projektů. 
Hlavní tíže posuzování a dokladování bude totiž na koordinátorovi, který bude na krajském úřadě za provádění participativního rozpočtu 
zodpovědný.
Středočeši tak budou moci více ovlivňovat, kde a co se bude investovat. Směr je to rozhodně správný. Zda cesta bude přímá nebo klikatá, 
to však ukáží až výsledky prvních ročníků.

Zdeněk ŠTEFEK, předseda Klubu zastupitelů KSČM

Byli jsme při tom! 
Aneb participativní rozpočet 

Plníme priority 
KSČM



V zastupitelském sále Středočeského kraje se v sobotu 9. listopadu udělo-
valy ceny Unie českých spisovatelů. Zaplněný sál odměnil oceněné potles-
kem, vyslechl ale i jejich laudatio a osobní vyznání.
Ceny získali František Ringo Čech za odvážný provokativní humor, Jiří 
Jírovec za knihu Sladký život, Česká nadace 2000 za podporu kvalitní 
literární tvorby, Kolektiv jazykovědců za vydání Velkého učebního Čes-
ko-vietnamského slovníku, Oldřich Janota za vydávání publikací o české 
architektuře, Jindřich Štreit za jedinečné zachycení světa, Vlastislav Hníz-
do za vědecko-pedagogickou literaturu a Michal Macháček za objektivní 
zhodnocení osobnosti Gustáva Husáka.
Unie českých spisovatelů uděluje cenu každoročně od roku 2006. Při výbě-
ru laureátů zohledňuje nejen uměleckou kvalitu jejich díla, ale rovněž jejich 
morální kvality a společenskou angažovanost. V letech 2006 – 2008 neslo 
ocenění název Cena Daniela Strože a Unie českých spisovatelů, od roku 
2009 se jmenuje Cena Unie českých spisovatelů.
Akce je poslední roky tradičně podporována klubem středočeských zastu-
pitelů za KSČM.

Rakovničtí svou peticí zabodovali
Rakovnická městská organizace KSČM zorganizovala petici za důstojné nástupiště pro cestování v okresním městě. 
Adresovali ji městu Rakovník, Středočeskému kraji a Správě železniční dopravní cesty, které vyzývají, aby se všemi 
dostupnými prostředky zasadily o vybudování bezbariérového nástupiště včetně zřízení úschovny zavazadel a kol 
v železniční stanici Rakovník.
„Dosavadní způsob nastupování do vlaků neodpovídá současnému dopravnímu standardu a doslova diskriminuje 
zejména naše starší i tělesně postižené občany, kteří pak raději volí jiný druh dopravy. Proti využití tohoto pro ži-
votní prostředí nejméně devastačního druhu dopravy také hovoří absence možnosti bezpečného uložení zavazadel 
a bicyklů, které by mohly v mnohem větší míře nahrazovat při cestě k vlaku auta a ulevit tak přetíženým městským 
ulicím,“ uvádí se v petici.
»Během poměrně krátké doby se nám podařilo získat téměř 1400 podpisů podporovatelů,« informoval předseda pe-
tičního výboru a současně i předseda městské organizace strany Dušan Korenko. Brzy poté, co byly archy s podpisy 
předány adresátům, dostal Korenko vyjádření od hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.
Hejtmanka v něm uvádí, že se ve věci již obrátila na ředitele Oblastní správy SŽDC s tím, že Středočeský kraj poža-
davky uvedené v petici podporuje. Následoval dopis ředitele Oblastní správy s konkrétním postupem řešení. SŽDC 
má modernizaci železniční stanice v plánu, nyní je stavba ve fázi přípravy záměru projektu, který bude schvalován 
Centrální komisí ministerstva dopravy. Předpokládaný horizont realizace je v letech 2023-25.
„Za Středočeský kraj Vám mohu slíbit, že plnění termínů a úkolů uvedených v dopise budeme sledovat a aktivně se 
zasazovat o jejich splnění,“ uzavřela své vyjádření hejtmanka.
Tím ale aktivita rakovnických komunistů nekončí. Připravují další iniciativy směřující například k zrychlení železnič-
ního spojení z Rakovníka do Prahy i do Plzně a ke zkvalitnění integrované dopravy.

Na konci října se uskutečnilo celostátní setkání mladých členů a sympatizantů KSČM v Osvětima-
nech ve Zlínském kraji. Za Komisi mládeže Středočeského kraje se tohoto setkání zúčastnili tři 
zástupci. Jako každý rok jsme si i letos setkání užili. Na programu byla řada zajímavých besed, 
např. se zástupci vedení strany, naší europoslankyní Kateřinou Konečnou, poslanci a zástupci 
regionu.
Obsahovou náplň debaty tvořilo směřování KSČM v následujícím období po X. sjezdu, a vyhodno-
cení situace po volbách do EP. Diskutována byla témata komunální politiky s ohledem na blížící 
se volby do krajských zastupitelstev v roce 2020, nebo využití internetu a sociálních sítí k propa-
gaci KSČM včetně jejich rizik.
Cílem celé akce bylo také to, aby se mladí lidé z různých krajů naší republiky potkali a měli 
možnost se poznat a vyměnit si zkušenosti. Nechyběly ani sportovní a kulturní aktivity a večerní 
táborák s opékáním špekáčků.
Na setkání se sešla spousta mladých a inovativních lidí, kteří se nebojí sdílet a konstruktivně 
prezentovat své názory, což jistě přispěje k pozitivnímu vnímání levicové mládeže ve společnosti. 
Těšíme se opět za rok.

Tereza ČECHOVÁ HUMPOLCOVÁ, předsedkyně Komise mládeže KV KSČM Středočeského kraje

Ve Středočeském kraji působí 15 Levicových klubů žen. Jejich 
činnost je zaměřena na pracovní, sociální, rodinné záležitos-
ti a na práci s dětmi. Rovné příležitosti žen a mužů jsou stále ak-
tuální. Nejsou stejné platové podmínky pro ženy jako pro muže, 
a tím pádem mají ženy menší důchody než muži.
V roce 2018 ženy vysadily lípu v Mladé Boleslavi u pomníku zavraž-
děné dívky Mileny Hážové, pokračovaly vysázením sakury v Lidicích a 
zasázeli s poslankyní Miloslavou Vostrou a poslancem Stanislavem 
Grospičem 16 růží. Loni již bylo růží 25, přidali se k nám zastupitelé 
Středočeského kraje za KSČM. Třetím stromem byla lípa na Slivici, 
z jejíhož sázení je i fotografie. 
V této činnosti budeme pokračovat 
také letos.

Alena GROSPIČOVÁ, předsedkyně 
LKŽ Středočeského kraje

Ze života okresů

Ze setkání mladých 
členů KSČM

Lípy a růže 
na paměť i naději

Vyhlášení cen Unie 
českých spisovatelů
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Středočeský kraj má rozsáhlý program budování obchvatů a přeložek ko-
lem měst a obcí. Již předloni dokončil přeložku II/605 Chrášťany a obchvat 
Plaňan, při jehož výstavbě bylo objeveno největší archeologické naleziště 
ve Středních Čechách. Podařilo se však zkoordinovat archeologické a sta-
vební práce tak, že byl v termínu dokončen. Nyní má kraj v přípravě čtyři 
desítky dalších akcí v hodnotě několika miliard korun. Na většině z nich 
probíhá úzká spolupráce s místní samosprávou. Jedná se o následující 
akce:
V projekční přípravě s předpokladem realizace v roce 2022 je obchvat Dra-
helčic. Obchvaty Sojovic, Zbožíčka a severní přivaděč Pečky jsou ve fázi 
zhotovení technických studií. Pokračuje se na přípravě obchvatu Jinočan. 
Probíhá společné územní a stavební řízení v případě východního obchvatu 
Hořovic s předpokladem vydání stavebního povolení v roce 2020.
Intenzivně se připravuje výstavba zbývajících dvou tras obchvatu Rakov-
níka. U trasy B1 jde aktuálně o územní rozhodnutí, v případě trasy B3 (při-
pojení na II/237) je již podána žádost o stavební povolení. Probíhá tendr 
na zhotovitele přeložky kolem Starého Vestce. Stavět se má letos, stejně 
jako v případě I. etapy obchvatu Králova Dvora (zde by se mělo končit v 
červenci). Stavební povolení pak má již i II. etapa.
Výstavba I. etapy obchvatu Jesenice by měla skončit v letošním říjnu. U 
II. etapy je zažádáno o stavební povolení s předpokladem realizace ještě 
letos. Přeložka kolem Brandýsa nad Labem - část obchvat Zápy, má za se-
bou majetkoprávní vypořádání. Nyní se řeší koordinace s archeologickými 
pracemi v trase. Předpoklad zahájení stavby je v letošním březnu. II etapa 
je v územním řízení. Výkupy pozemků probíhají i v případě obchvatu Staré 
Boleslavi.
Obchvat Litol - Lysá nad Labem má aktuálně za sebou územní řízení. K 
tomu spěje i přeložka v případě Benátek na Jizerou. S problémy v územním 
řízení se potýká obchvat Dolních Břežan. Trasa je napadena občanskými 
sdruženími i vlastníkem dotčeného pozemku. 

Velkou akcí je obchvat Kralup nad Vltavou, s vydáním stavebního povole-
ní u II. etapy se zde počítá v roce 2020, u I. a III. pak v roce 2024. První 
část severního obchvatu Jílového u Prahy (okružní křižovatku) kraj hodlá 
postavit již letos. S místními samosprávami se také intenzivně připravují 
severovýchodní obchvat Benešova a obchvat Řepova. V případě obchvatu 
Čelákovic by mělo nyní město zajistit prodloužení územního rozhodnutí. 
Naproti tomu obchvat Černuce by měl mít už letos stavební povolení.
Podepsáno je také Memorandum o spolupráci při přípravě Jižního ob-
chvatu Berouna a Králova Dvoru. V přípravách je obchvat Nehvizd a Lišan. 
Projektuje se obchvat Heřmaniček, letos by zde mělo být vydáno stavební 
povolení. Řeší se obchvat Velvar, stavební povolení by letos měl dostat 
také obchvat Divišova. Smlouva o partnerské spolupráci je podepsána na 
výstavbu obchvatu obce Ořech.
Příprava zadávacího řízení na projekční práce probíhá v případě obchvatu 
Velkých Přílep. Přeložka Úvaly – Říčany je již v projekční přípravě, odevzdá-
na byla dokumentace pro územní rozhodnutí a řeší se inženýrská činnost. 
Na tzv. Tehovskou spojku je vypracována studie a probíhají jednání o po-
kračování projekčních prací.
Zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí na propojení Vinaři-
ce – Bernardov. V případě přeložky k sjezdu z D3 u Hostěradic je podána 
žádost o územní řízení, stejně jako u obchvatu Netvořic. Do zásobníku pro-
jektů byla zařazena i II. etapa přeložky Chrášťan.
Samostatnou kapitolou je řešení silniční dopravy do areálu elektrárny Měl-
ník v souvislosti s plánovanou výstavbou spalovny (ZEVO). Kraj po státu 
požaduje vybudování nové silnice I. třídy, která by sloužila především jako 
obchvat Liběchova a Mělníka pro těžkou dopravu. Současně plánuje ob-
chvat Horních Počapel a Cítova.
Ivan CINKA, zastupitel, předseda Výboru pro dopravu

V přípravách desítky 
obchvatů měst a obcí

Jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád a jedna síť, to bylo a je cílem integrace dopravy v kraji. V tomto směru se již hodně udělalo. „Letos bude integra-
ce dokončena, už nám toho moc nezbývá. Závěr je ale náročný, protože se do PID integrují již i ty nejvzdálenější oblasti, kde hrají stále větší roli i spoje mezi 
městy a obcemi, jež nesměřují do Prahy. Navíc některé části, jako např. Mladoboleslavsko, nebyly zaintegrované ani do Středočeské integrované dopravy 
(SID),“ říká předseda Výboru pro dopravu Ivan Cinka, který byl u příprav integrace od samého počátku. Osobně ho prý nejvíc těší, že je od října minulého 
roku kompletně zaintegrovaná páteř veřejné hromadné dopravy, železnice.
Jak tedy bude letos integrace pokračovat? V prvním čtvrtletí budou zaintegrovány Benešovsko III (Vo-
ticko a Neveklovsko), Berounsko I (Praha – Beroun – Zdice) a MHD Příbram, ve druhém Mělnicko V 
(Kokořínsko a Praha - Mělník - Česká Lípa), Kutnohorsko I (Zásmucko a Uhlířskojanovicko), Rakovnicko II 
(Rakovnicko), Berounsko II (Berounsko a Hořovicko), Mladoboleslavsko I (Dobrovicko), Kolínsko I (Kolín-
sko), Nymbursko IV (Městeckokrálovsko), Příbramsko III (Rožmitálsko a Březnicko) a Mladoboleslavsko 
II (Praha - Mladá Boleslav - Liberec a Benátky nad Jizerou a okolí) a ve třetím kvartálu Příbramsko IV 
(Dobříšsko a linka Sedlčany), Kutnohorsko II (zbývající část Kutnohorska), Benešovsko IV (Sázavsko), 
Mladoboleslavsko III (zbývající část Mladoboleslavska), Benešovsko V (Vlašimsko), Příbramsko V (Krás-
nohorsko a Sedlecko-Prčicko). Do konce roku pak zbyde dointegrovat MHD Mladá Boleslav, MHD Kutná 
Hora a MHD Kolín.
Současně se připravují tzv. zákaznická centra ve větších městech, kde si bude možné vyřizovat karty i 
nakupovat předplatné jízdenky. Pilotně se v prvním čtvrtletí zavedou na nádražích v Benešově, Nymburce 
a Kralupech. V dalších deseti místech se pak prověřují možnosti.

Integrace dopravy před dokončením



Doprava: Mgr. Ivan Cinka, předseda Výboru pro dopravu, e-mail: i.cinka@seznam.cz
Vzdělávání a zaměstnanost: Ing. Zbyněk Coufal, Výbor pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost, je také členem Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní 
ruch, e-mail: info@ungeltinvest.cz 
Životní prostředí a zemědělství: Ing. Josef Dovolil, Výbor pro životní prostředí 
a zemědělství, zároveň je také členem Finančního výboru, e-mail: dovolil@razdva.cz 
Zdravotnictví: Jiřina Fialová, Výbor pro zdravotnictví, zároveň je také místopřed-
sedkyní Kontrolního výboru, e-mail: Jirina.Fialova@email.cz 
Majetek kraje: Pavel Hubený, předseda Komise pro majetek, 
e-mail: ouhudlice.hubeny@tiscali.cz 
Sociální oblast: Václav Melša, člen Výboru pro sociální věci a zároveň je také 
členem Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum, 
e-mail: vaclavmelsa@seznam.cz 
Bezpečnost a Integrovaný záchr. systém: Mgr. Zdeněk Milata, předseda 
Komise pro bezpečnost a IZS, zároveň je také členem Komise pro rozvoj měst 
a obcí, e-mail: milata.zdenek@seznam.cz 
Kultura, památková péče a cestovní ruch: Ing. Zdeněk Štefek, předseda 
Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, předseda klubu zastupitelů, 
e-mail: stefek@kscm.cz 
Kontakt na kancelář klubu zastupitelů KSČM: Klub zastupitelů KSČM, 
Středočeský krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, dveře č. 1086 (1. patro), 
tajemnice klubu: Pavlína Hladíková, tel: 724 290 206, e-mail: klubkscm@kr-s.cz  

Gesce našich
zastupitelů, kontakty

Občasník středočeských komunistů vydává klub zastupitelů KSČM Středočeského kraje s podporou Středočeského KV KSČM. 
Klub zastupitelů KSČM, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 grafika a zlom: Václav Špíral

Okresní výbory KSČM ve Středočeském kraji:
OV KSČM Benešov: Zapova 605, 256 01 Benešov, tel.: +420 725 646 011, e-mail: ov.benesov@kscm.cz
OV KSČM Beroun: Sadová 107/12, 266 01 Beroun 2, tel.: +420 725 646 012, e-mail: ov.beroun@kscm.cz
OV KSČM Kladno: Milady Horákové 497, 272 01 Kladno, tel.: +420 725 646 013, e-mail: ov.kladno@kscm.cz
OV KSČM Kolín: Okružní 667, 280 02 Kolín, tel.: +420 725 646 014,  e-mail: ov.kolin@kscm.cz 
OV KSČM Kutná Hora: Sportovců 215, 284 01 Kutná Hora, tel.: +420 725 646 015, e-mail: ov.kutnahora@kscm.cz
OV KSČM Mělník: Legionářů 86, 276 01 Mělník, tel.: +420 725 646 016, e-mail: ov.melnik@kscm.cz
OV KSČM Mladá Boleslav: Máchova 613, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: +420 725 646 017, e-mail: ov.mladaboleslav@kscm.cz
OV KSČM Nymburk: Smetanova 55/28, 288 02 Nymburk, tel.: +420 725 646 018, e-mail:  ov.nymburk@kscm.cz
OV KSČM Praha východ: Politických vězňů 1531/9, 111 21 Praha 1, tel.: +420 725 646 019, e-mail:  ov.prvych@kscm.cz 
OV KSČM Praha západ: Politických vězňů 1531/9, 111 21 Praha 1, tel.: +420 725 646 020, e-mail:  ov.prahazapad@kscm.cz 
OV KSČM Příbram: Klaudova 76, 261 01 Příbram IV, tel.: +420 725 646 021, e-mail:  ov.pribram@kscm.cz 

OV KSČM Rakovník: Kuštova 228, 269 01 Rakovník, tel.: +420 725 646 022 e-mail:  ov.rakovnik@kscm.cz 

Středočeský krajský výbor KSČM:
Politických vězňů 1531/9, 111 21 Praha 1, tel.: + 420 222 897 260, e-mail:  sckr@kscm.cz; tajemník: Zdeněk Levý, tel.: + 420 603 828 170


