Ve Středočeském kraji
dne 30. 10. 2017

Vážené paní starostky, vážení páni primátoři, vážení páni starostové,
jako obvykle se na vás obracím s tématem, které pokládám za důležité pro nás a celý náš kraj,
pro oživení historické paměti, pro posílení toho, oč společně usilujeme, zdravého středočeského
patriotismu obyvatel našich měst a obcí.
Právě v těchto dnech zahajujeme projekt „100 let české státnosti ve Středočeském kraji“. O tom jsem
vás již informovala během našeho „Setkání vedení Středočeského kraje se starosty středočeských
obcí“ letos v srpnu. Projekt bude probíhat průběžně od listopadu 2017 a jeho vyvrcholením bude
vydání knižní publikace v říjnu 2018.
Celý projekt je koncipován tak, aby propagoval Středočeský kraj, jeho obce, města a instituce jako
region spojený s význačnými tradicemi a historií a přispíval tak k aktuálnímu destinačnímu managementu.
V projektu jde o dvě hlavní věci. Naším prvním cílem je, aby se do projektu aktivně zapojil co nejširší
okruh středočeských občanů, obce, města, muzea, školy, galerie, spolky, pořadatelé kulturních a společenských akcí, vlastníci a správci kulturních památek a další subjekty.
Naší druhou prioritou je sdělení, že nejen Praha představuje symbol naší státnosti, ale že i náš kraj
tvořil dějiny, jež naši státnost ovlivnily. Smyslem je lidem přiblížit myšlenku, že Středočeský kraj hrál
ve vývoji našeho státu důležitou, často i rozhodující úlohu.
Základem je po dekádách připravovaná mozaika událostí, osobností a zajímavostí, které se vážou
k posledním sto letům, ke století, které náš kraj prožil v samostatném státu. Jednotlivá desetiletí
(s mozaikou událostí) budou publikována formou samostatného webového portálu.
Smyslem projektu je, aby se nejvýznamnější událost našich dějin prolínala celospolečenským životem na všech úrovních, v samosprávě, ve státním i nestátním sektoru a co nejvíce na úrovni občanské společnosti, spolků a dalších organizací v kraji.
V rámci projektu chceme sdílet informace a spolupracovat na propojení všech souvisejících aktivit. Informujte nás proto o akcích, které v souvislosti s oslavami 100 let Československa připravujete
a chcete je medializovat přes webový portál projektu.
Do projektu se aktivně zapojí nejen Krajský úřad Středočeského kraje, ale i Středočeská centrála cestovního ruchu, protože většina událostí, které měly v našem kraji vliv na osudy naší státnosti, se váže
ke konkrétnímu místu v kraji. Jsem si jista, že není města a obce v kraji, kde by neexistovala vzácná
připomínka událostí, osobností, či pamětihodností, které se pojí s pestrými dějinami naší státnosti.

Věřím proto, že má slova podpoří váš zájem o důstojnou a bohatou oslavu stého výročí vzniku
samostatného Československa. Pokud již nyní máte informace o konkrétní akci, zašlete, prosím,
informace paní Kláře Jenderkové (jenderkova@kr-s.cz, 727 853 357), na kterou se také můžete obracet s případnými dotazy.
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