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Prvních sto čtenářů, kteří zašlou správně vyluštěnou tajenku křížovky z naší Třešničky na adresu: Klub zastupitelů KSČM Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5,
obdrží zdarma zajímavou knihu z nakladatelství OREGO (www.orego.cz)

n a š i  za st u p i t e l é  j s o u  t u  p ro  vá s !
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Podporujeme
rozvoj sportu

Ve Středočeském kraji se oproti předchozím volebním obdobím 
výrazně zvýšila podpora sportu a tělovýchovy.

Pozitivní roli zde sehrála především dobrá spolupráce mezi 
Komisí pro sport a oddělením mládeže a sportu Středočeského 
kraje. A samozřejmě vstřícnost myšlenkám podpory sportu 
ze strany hejtmana a Rady kraje.

Přímá finanční podpora sportovním oddílům a organiza-
cím se ze tří milionů korun v roce 2013 zvýšila na 44 milionů 
v roce 2016. V roce 2016 tak získá finanční podporu na 
300 sportovních oddílů a organizací. 

Za nejvýznamnější úspěch v systému podpory sportu ve 
Středočeském kraji pokládáme zřízení celkem sedmnácti 
krajských sportovních center mládeže. Tato sportovní 
centra zahrnují většinu v kraji významněji zastoupených 
kolektivních i individuálních sportů – atletiku, fotbal, 
hokej, basketbal, volejbal, moderní pětiboj, badminton, 
ragby, plavání, cyklistiku, kanoistiku i florbal.

RNDr. Ladislav Peška,
předseda Komise pro sport rady Středočeského kraje

Sociální péče v kraji roste
Středočeský kraj spravuje 61 pří-

spěvkových organizací v sociální 
oblasti. Pro cílovou skupinu 
„senioři“ jsou poskytovány 
pobytové služby - domovy 
pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, od-
lehčovací služby, týdenní 
stacionáře, pečovatelská 
služba, denní stacionář, 
sociálně aktivační 
služby.

Na cílovou 
s k u p i n u  s e 
z d r a v o t n í m 
p o s t i ž e n í m 
jsou zaměře-
ny pobytové 
služby: domov 
pro osoby se 
z d r a v o t n í m 
postižením, domov se zvláštním re-
žimem, týdenní stacionář, chráněné 
bydlení, odlehčovací služby. Dále 
jsou poskytovány terénní a ambu-
lantní služby, sociální rehabilitace, 
sociálně terapeutická dílna. Zastou-
pena je také poradenská služba.

Současná kapacita ve 40 domo-
vech pro seniory v kraji je 3 428 
lůžek a v 10 domovech se zvláštním 
režimem 444 lůžek. Pro doplnění je 

v kraji celkově registrováno 68 do-
movů pro seniory s kapacitou 

5 071 míst. Dalších 40 míst 
přibude v letošním roce 
v novém Domově seni-
orů v Rakovníku. Vzrostl 
počet lůžek pro osoby 
s Alzheimerovou nemocí 

o 260 míst.
Nové kapacity vznik-

l y  v  Domově 
seniorů Nové 
Strašecí, kde 
byl vybudován 
objekt s kapa-
citou 26 míst 
p ro  k l i e n t y 
s Alzheimero-
vou nemocí 
a jinými typy 
demencí, kde 

využívají nové moderní postupy 
a zkušenosti čerpají také ze zahra-
ničí.

Další nové kapacity jsou v Uh-
lířských Janovicích (60 klientů) 
a 94 klientů se zvláštním režimem. 
V Domově pod Kavčí Skálou vzniklo 
přístavbou pět lůžek pro seniory.

RSDr. Jiří Svoboda,
předseda výboru 
pro sociální věci

V rámci výboru pro ži-
votní prostředí a ze-
mědělství se nám daří 
prosazovat stanoviska 
k záměrům, která by 
mohla mít negativní vliv 
na životní prostředí 
Středočeského 
kraje.

Podporuje-
me výstavbu 
v o d o v o d ů , 
kanalizací a 
čistíren od-
padních vod.

Podporujeme vče-
laření a ekologickou 
výchovu.

Ře š í m e  vz n i k l é 
ekologické havárie 

a staré ekologické zá-
těže.

Zatím se nám 
daří bránit vzni-
ku Národního 
parku Křivoklát-
sko, neboť se 
domníváme, že 
současná legis-

lativní ochrana tohoto území je 
dostatečná.

Dlouhodobě se nám nedaří 
ochrana zemědělského půdní-
ho fondu a naprosto bezmoc-
ně bojujeme proti neustálým 
záborům kvalitní zemědělské 
půdy. A právě na řešení těchto 
problémů se chceme v příštím 
volebním období ještě intenziv-
něji zaměřit.

Ing. Dana Bechynská, 
místopředsedkyně výboru pro 

životní prostředí a zemědělství
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Benešov
Zapova 605
256 01 Benešov 

Beroun
Sadová 107/12
266 01 Beroun 2 

Kladno
Milady Horákové 497
272 01 Kladno

Kolín
Okružní 667
280 02 Kolín V

Kutná Hora
Sportovců 215
284 01 Kutná Hora 

Mělník
Legionářů 86
276 01 Mělník

Mladá Boleslav 
Máchova 613, 
293 01  Mladá Boleslav

Nymburk
Smetanova 55,
288 02 Nymburk

Praha-východ
Politických vězňů 9,
111 21 Praha 1

Praha-západ
Politických vězňů 9,
111 21 Praha 1

Příbram
Klaudova 76
261 01 Příbram IV

Rakovník 
Kuštova 228
269 01 Rakovník

Nevíte, kde nás najít? Chcete nám pomoci ve volbách?
Máte připomínky k našemu Volebnímu programu?

Přijďte nás navštívit:

Za zdravé životní prostředí

Pomůcka:
ADZ, Aten, Nani


