
stop drogám - zelenou sportu a tělovýchově!

voda je  ž ivot -  udržme s i  j i  ve  středočeské kra j ině!

investice do vzdělání 
se vyplatí!

péče o děti
investice do 

budoucnosti!

st ř e d o č es ký  k ra j
b e z p eč n ý  m o st 

h l av n í h o  m ěsta !

b e z p e č n ý  k r a j
n á š  c í l !

Cestujme bezpečně, rychle a levně

Zdraví občanů 
na prvním 

místě 

Chceme snad být 
skladištěm Evropy?

Pomáhat a chránit

Škola základ života

V hodnocení výboru pro dopravu 
v zastupitelstvu kraje jsme ve snaze 
zachovat kontinuitu naší práce sta-
novili hlavní priority.

Bezesporu mezi ně patří jednotná 
integrace dopravy podle již schvále-
ných zásad a harmonogramu pod 
taktovkou připravovaného organi-
zátora dopravy Středočeského kraje 
a Prahy. Nutná je modernizace že-
leznice, budování dopravních termi-
nálů, nových zastávek a parkovišť.

Budeme bránit záměrům minis-
terstva dopravy nechat zpustnout 
menší regionální tratě.

Zintenzivnění oprav vyžadují naše 
silnice a zejména mosty.

Budeme podporovat další ob-
chvaty měst a obcí a urychlení 
výstavby dálnice D3 i Pražského 
okruhu.

Mgr. Ivan Cinka,
předseda výboru pro dopravu

Indiánské přísloví praví: „Zemi jsme ne-
zdědili od našich předků, ale půjčili jsme 
si ji od svých dětí.“

Tímto moudrem se bohužel v posled-
ních desetiletích v této republice nikdo 
neřídil. V divokém polistopadovém období 
začal být uplatňován sobecký přístup. Jedi-
ným cílem byl co nejrychlejší zisk.

Důsledky takového přístupu je 
v některých odvětvích ještě možné 

napravit. Jsou ale oblasti, kde 
jsou škody fatální a ve své pod-
statě nenapravitelné.

Takže zatímco na jedné stra-
ně přibývají opuštěné továrny, 
ve kterých se dříve vyrábělo, 
na druhé straně vyrůstají na 
nejkvalitnějších polích objekty, 
kde se zboží (zpravidla vyrobe-
né v zahraničí) pouze skladuje. 
Potřebná kvalifikace v takovém 
skladu je větši-
nou tzv. ope-
rátor logistiky 
- což znamená 
obsluha vyso-
kozdvižného 
vozíku. Přida-

ná hodnota z této činnosti téměř nulová, ale zisky končí 
většinou v zahraničí.

S neúměrně vysokým nárůstem pohybu zboží vzrostla 
i nákladní doprava, především ta nejméně ekologická, 
tedy silniční. A tak další ohromné zábory zemědělské půdy 
přicházejí s potřebou výstavby a rozšiřování silniční sítě.

Náš Středočeský kraj s ohledem na centrální polohu, 
existenci letiště a napojení na dálniční síť, je v tomto 
ohledu mimořádně postižen.

Krajští komunističtí zastupitelé jsou zásadně proti 
dalším záborům zemědělské půdy! Podporujeme vzdě-
lávání a osvětu v oblasti ekologie a životního prostředí. 
Nechceme příštím generacím zanechat jen zabetonovaný 
a vyasfaltovaný kraj. 

Ing. Josef Dovolil,
místopředseda komise pro majetek kraje

Přes lepšící se ekonomické pod-
mínky je oblast krajského školství 
dlouhodobě podfinancována. Ne-
dostatek finančních prostředků 
neumožňuje v potřebném rozsahu 
udržovat, tím méně modernizovat 
stávající školy a školská zařízení 
zřizovaná krajem. Nedostává se 

mnohdy prostředků i na jejich 
moderní vybavení. Přesto lze 

krajské školství hodnotit po-
zitivně.

Dlouhodobá zvý-
šená pozornost vě-

novaná kvalitní 
odborné pří-
pravě a ma-

teriálnímu za-
jištění učilišť 
a středních 
o d b o r nýc h 

škol nese své 
ovoce. Daří 
se  mez i 
školami 
a  z a -
m ě s t -
navateli 
navazo-
vat pro-
spěšnou 
spoluprá-
ci.  To má 
oboustranně po-
zitivní dopad. 

Zaměstnavatelé získají kvali-
fikovanou pracovní sílu, sníží se 
nezaměstnanost a absolventi škol 
nemusí podstoupit ponižující ces-
tu na úřad práce. Prohlubuje se 
rovněž spolupráce s hospodářskou 
komorou.

Velkou popularitu zís-
kávají výměnné zahraniční 

studentské pobyty. Učni 
a studenti si zde rozvíjejí po-

třebné jazykové dovednosti 
a přivážejí si domů plno užiteč-
ných poznatků.

Fungující školství všech stupňů je 
nemyslitelné bez odborně připrave-
ných pedagogů a vychovatelů. Daří 
se zlepšovat aprobovanost učitelů 
a díky Vzdělávacímu institutu Stře-
dočeského kraje je zajištěna celá 
škála kurzů pro pedagogy. Institut 
úspěšně v kraji organizuje i popu-
lární Univerzitu třetího věku. 

V příštím volebním období navýší-
me finanční prostředky do školství. 
Zvýšíme podporu a pomoc dětem 
ze sociálně slabších rodin. Budeme 
usilovat o odklad inkluze a o zacho-
vání zvláštních škol pro mentálně 
postižené děti a mládež. Důrazně 
podpoříme prevenci všech negativ-
ních jevů, se kterými se ve školách 
setkáváme - šikanu, drogy (včetně 
kouření a alkoholu), záškoláctví. Po-
můžeme zvýšení prestiže všech, kte-
ří se na vzdělávacím a výchovném 
procesu podílejí. V neposlední řadě 
podpoříme další rozvoj učňovského 
a odborného školství s technickým 
a přírodovědným zaměřením.

Ing. Zbyněk Coufal,
místopředseda výboru 

pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost

V posledním volebním období 
bylo do nemocnic vloženo ne-
málo finančních prostředků. 
Tyto posloužily hlavně k rozvoji, 
výstavbě a opravám stávajících 
objektů. Například v nemocnici 
Rudolfa a Stefanie v Benešově 
se podařilo opravit výměníkové 
stanice a vybudovat spojovací 
krytý chodník.

Nově lidem na Benešovsku slouží 
i magnetická rezonance. Do lépe 

vybavených prostor byla pře-
stěhována zdravotní škola. Je 
plánován nákup modernějšího 
přístroje výpočetní tomografie 
(CT), oplocení areálu nemocnice 
a další… 

Komunističtí zastupitelé mají 
zdraví občanů na prvním místě!

Marie Krejčová,
místopředsedkyně výboru pro 

zdravotnictví

Komise pro bezpečnost a ko-
mise pro integrovaný záchran-
ný systém nastolují témata 
napříč regiony i oblastmi, na 
kterých je třeba systematicky 
pracovat.

Oblasti, které můžeme změnit 
my všichni.

Požáry. Za rok 2015 způ-
sobily škodu 278 mil. Kč. 
Hasičům se podařilo 
ochránit majetek za 
990 mil. Kč. Za to jim 
patří poděkování. Při 
vzniku požárů je třeba 
si uvědomit, že za jed-
nu třetinu z nich může 
zlý úmysl nebo hrající 
si děti. Další třetina je 
způsobena naší nepo-
zorností a za celou čtvr-
tinu mohou technické 
závady. Mysleme na to.

Povodně. Podívejme 
se každý z nás, kde u 

něj doma končí deš-
ťové vody – vsako-

váním, v retenční 
nádrži nebo rovnou 

či přes jímku v kana-
lizaci?

Pokud je to ta poslední možnost, tak se 
nedivte, že přívalové deště páchají takové 

škody.
Pomozme sobě i ostatním předcházet 

zbytečným škodám.
Mgr. Zdeněk Milata,

předseda komise 
pro bezpečnost 

Snímek z jubilejního 30. ročníku 
mezinárodního turnaje mládeže 

„O Jineckého pěšce 2016“


