Občanské sdružení občanů Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

Obsah:
1) Úvodní slovo
2) Informace o činnosti Rady OS
3) Informace z jednání Valné hromady OS
4) Aktivity OS
5) Revitalizace jednotlivých domů
6) Závěr

prosinec 2010 Stránka 1

Občanské sdružení občanů Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
1) Úvodní slovo

Vážení občané,

blíží se konec dalšího roku působení OS, který jsme zakončili jednáním Valné hromady.
O jednání VH Vás informujeme podrobněji níže.
Přesto mi nejdříve dovolte poděkovat všem, kteří přišli podpořit existenci OS na Valnou
hromadu. Ta, byť v menším počtu účastníků oproti předchozím VH, spontánně podpořila
myšlenku pokračovat v činnosti OS. Ano, je docela dost důvodů, které nás k tomuto kroku
vedli. Jednak fungující sdružení je velká síla, která může pomoci v kritických situacích téměř
kdekoliv v našem městě. A že taková situace nastane, o tom nikdo, vzhledem k výsledku voleb
do místního zastupitelství, nepochybuje. Dalším neméně důležitým důvodem je, že OS je
platformou, kde se může odehrávat řada diskusí k množství témat a problémů, které jsou
v okruhu zájmů obyvatel našeho dvojměstí. V neposlední řadě je OS připraveno a schopno
zaštítit nepřebernou škálu akcí zájmového, kulturního či společenského charakteru.
Věříme, že se nám daří (alespoň podle vašich ohlasů) informovat Vás touto cestou
Zpravodaje o důležitých událostech v našem městě, o kterých se obvykle nepíše v oficiálních
sdělovacích prostředcích, které jsou v rukou radnice. Zároveň Vás chceme informovat i o
připravovaných aktivitách nejenom rady OS, ale i našich spoluobčanů.
Veškeré zmíněné aktivity jsou však závislé na informacích a podpoře od Vás. Proto Vás
žádám, abyste se i Vy zapojili do práce v našem OS. Poskytněte nám informace o problémech,
které Vás tíží, o aktivitách, které by bylo vhodné rozběhnout či zaštítit, nebo i připravte vlastní
příspěvek, který zveřejníme na těchto stránkách. Prostě Vás žádám, nenechte nás (myslím tím
radu OS) v tom samotné.

Děkuji a přeji klidné prožití Vánoc,
úspěchů v roce 2011.

pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních

předseda OS Jiří VOJTA
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2) Informace z Rady OS

Členové Rady OS se zúčastnili 31. veřejného zasedání zastupitelstva dne 23. 9. 2010 na B
brandýském zámku, dále dne 5. 10. 2010 veřejné besedy s lídry politických stran
v brandýském kině.
Na svém jednání dne 4. 10. 2010 se Rada OS zabývala přípravou Valné hromady
Občanského sdružení občanů Brandýs nad Labem – Staré Boleslavi, která proběhla později
dne 14. 11. 2010 od 18:00 hodin v brandýském kině. Rada OS prozatím odložila svolání SVJ
a BD k výměně zkušeností. Dále rozhodla o vydávání tohoto zpravodaje do konce roku
nepravidelně a od začátku roku 2011 ve čtvrtletních cyklech. Případná mimořádná vydání
budou komentovat důležitá dění v našem městě, která vydání zpravodaje iniciovala.
Rada OS na svém jednání dne 8. 11. 2010 schválila dokumenty pro jednání Valné
hromady.
Na prvním zasedání Rady OS po Valné hromadě dne 29. 11. 2010 zvolila prvním
místopředsedou rady OS Zdeňka Civína, druhým místopředsedou Milana Zunu a hospodářem
Miluši Zahrádkovou, schválila dokumenty z Valné hromady, zápisy z jednání Rady OS, postoj
OS k problematice Nižšího Hrádku a obsahovou náplň tohoto zpravodaje.

3) Informace z jednání Valné hromady:

Jednání řádné Valné hromady proběhlo dne 14. 11. 2010 od 18:00 hodin v brandýském
kině. Tohoto jednání se zúčastnilo 36 členů OS. Jednání Valné hromady zahájil předseda Jiří
Vojta zprávou o činnosti Rady OS od poslední Valné hromady v oblastech územního
plánování, aktivit v oblastech kulturního a společenského života a snahou o změnu v oblasti
tzv. „psí vyhlášky“. Předložil členské
základně na zvážení, zda má OS nadále
pokračovat ve své činnosti a vyzval
přítomné, aby se k této problematice
vyjádřili v diskuzi. Celý dokument si můžete
přečíst na našich www stránkách www.bnlsb.cz).

V průběhu dalšího jednání Zdeněk
Civín přednesl návrh hlavních směrů
rozvoje OS v roce 2011. I nadále chce OS zůstat otevřenou organizací, pokračovat v aktivní
podpoře našich členů nejenom při procesu privatizace bytového fondu Dále chceme
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podporovat a pořádat kulturní, vzdělávací a jiné akce, které rozvíjí naše občany i město.
Nadále zůstáváme otevřenou organizací pro všechna zájmová sdružení a spolky, které o
členství projeví zájem a aktivně se zapojí do našeho dění. OS bude chránit oprávněné zájmy
svých členů při změnách územního plánu a
při jeho tvorbě, budeme usilovat o zlepšení
životního prostředí s cílem omezit a
případně vyloučit negativní faktory, jež by
poškozovaly zdraví a životy našich občanů.
Budeme usilovat o zlepšení podmínek
obyvatel města pro trávení volného času.
(celý dokument si můžete přečíst na našich
www stránkách www.bnl-sb.cz).
Ve volbách do rady OS projevili
přítomní členové vůli, aby rada OS nadále
pokračovala ve stejném složení. Předsedou
byl zvolen Jiří Vojta, členy rady OS (Zdeněk Civín, Milan Zuna, Miluše Zahrádková, Jiří
Simon, Libuše Prišticová, Irena Dusilová, Vladimír Krišák a Ivo Vavrečka)
V následující diskuzi se přítomní členové OS vyjádřili jednoznačně, aby OS nadále
pokračovalo ve své činnosti, protože jedinec při jednáních s městem nemá šanci, což
prokázalo několik případů v minulosti. Opět někteří členové projevili názor, aby OS
v budoucnu vytvořilo svou kandidátku a vstoupilo do komunální politiky.
Na námět svých členů zváží Rada OS, aby další Valná hromada byla uskutečněna v jiný
den než v neděli. Jako ideální se jeví středa. K této problematice byste se měli vyjádřit a
poskytnout nám Vaše stanovisko, např. prostřednictvím internetu na adresu os@bnl-sb.cz.

4) Aktivity OS
a) Brandobol
Oslava prvních narozenin fotoklubu BrandoBol - Výstava
Fotoklub Brandobol oslavil své první narozeniny svou
třetí výstavou. V pátek 24.9. proběhla v kavárně
brandýského kina(
K-Klub) vernisáž
k výstavě fotografií
„Jak to vidíme my“.
Podle velkého počtu
návštěvníků je znát
narůstající zájem o
fotografii a místní fotoklub. Návštěvníkům výstavy se
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představili jednotliví autoři fotografií, kteří popsali své fotografie reprezentující jejich styl a
vidění věcí kolem sebe. Prohlídku fotografií zpříjemňovalo hudební vystoupení Pavla
Kopeckého a Karla Chodury. Více informací o výstavě naleznete na www.brandobol.cz.

Fotografie z vernisáže:Pavel Bousek, Milan Zuna

Výlet Ralsko
V neděli 24.10.10 jsme si přivstali v 5hodin
ráno a vyrazili na ranní focení východu
slunce na vrchol Ralska nedaleko Mimoně.
V tento čas vyrazilo 9 členů fotoklubu na
vrchol pouze za svitu baterek a na vrcholu
nás místo východu slunce přivítal deštík.
Naštěstí někteří z nás měli něco na zahřátí
tak bylo hned veseleji. Nedaleko Ralska
jsme pak navštívili průrvu Ploučnice a
cestou domů pak zastavili na krásném vrchu
Nedvězí. Na fotografie z výletu se můžete
podívat ve fotogalerii na www.brandobol.cz.

Přednáška – Petra Ulricha – Nepál
Čajovna Šnek při Všech 5 pohromadě,Denní stacionář Vyššího Hrádku, p. s. s. a fotoklub
BrandoBol ne 14. 11. od 18 hodin v čajovně Šnek uspořádali promítání fotografií z Nepálu –
Petra Ulricha.
Během akce se podávalo tradiční nepálské jídlo "Dalbath" a popíjel "Tibetský čaj“.
Přednáška trvala více jak 3 hodiny a sklidila velký úspěch.
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Fotoklub BrandoBol vystavuje ve Staré Boleslavi
Ve Staré Boleslavi dne 6.12.10 v 18hodin proběhla v cukrárně Terezčiny domací
dobroty vernisáž fotografií fotoklubu BrandoBol. Výstava s názvem „TÉMATA“ představuje
18 vítězných fotografií z měsíčních témat fotoklubu (Plech, Voda, Probouzení jara, Radost ze
života, Děti, Zajímavá místa, Dopravní prostředky, Street art).
Soutěže se mohl účastnit každý, kdo zaslal fotografie. Fotografie vybírali účastníci
schůzek fotoklubu formou hlasování. Celkem bylo do témat zasláno 293 fotografií. Hlavní
myšlenka těchto témat je, co nejvíce se dívat kolem sebe a i v běžných věcech nacházet jejich
krásu. Některé témata byla realizována společnými fotovýlety, které jsou velmi zajímavé pro
srovnání odlišného vnímání jednotlivých autorů. Vernisáž svými skladbami hudebně provázel
Lukáš Jakoubek. Výstavu je možné navštívit minimálně do 10.1. 2011 v cukrárně Terezčiny
domácí dobroty u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi.

Foto:Michal Valenta

Uličník zaujal
Člen místního fotoklubu BrandoBol - Petr Ulrich se
umístil v prestižní fotosoutěži Premiera 2010 a mezi více
jak 69 autory a 559 fotografiemi, získal cenu časopisu
FOTOVIDEO s fotografií Uličníka. Gratulujeme
k úspěchu a přejeme dobré světlo.
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b) Benefiční koncert

Dne 24. listopadu 2010 se uskutečnil za
podpory i našeho občanského sdružení 3. koncert
ve prospěch poskytovatele sociálních služeb Vyšší
Hrádek. Koncert byl uspořádán v prostorách
zámecké kaple. Vystoupily zde děti ze základní
umělecké školy, druhá část koncertu měla patřit
panu Stanislavu Předotovi a paní Viktroii Kraf.
Bohužel oba onemocněli, takže veškerá „tíha
koncertu“ ležela na dětech, které se jí zhostily
naprosto profesionálně. Koncert byl nádherný, publikum tvořili rodiče vystupujících dětí,
sponzoři, klienti poskytovatelů sociálních služeb z Čelákovic i Brandýsa nad Labem Staré
Boleslavi. Jen pozvaní zástupci města koncert vynechali, zřejmě je vyčerpal předvolební a
povolební boj o moc. Organizátoři koncertu se shodli, že tato tradice je natolik úžasná a
prospěšná, že koncert uspořádají zase příští rok. Rada OS se na své první schůzi jednomyslně
rozhodla, příští koncert opět podpořit.

Foto:Milan Zuna

a) „Psí vyhláška“
Paní Miluše Zahrádková se na radu velitele Městské policie obrátila na přestupkovou
komisi Městského úřadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi se žádostí o urychlenou
pomoc při nastolení pokojného stavu v lokalitě Na Dolíku ve Staré Boleslavi, kde
nekontrolovaná smečka neočkovaných psů soukromého vlastníka ohrožovala obyvatele. Tato
žádost byla odeslána v září letošního roku. Do dnešního dne paní Zahrádková nemá
k dispozici žádnou odpověď příslušných dotčených míst z městského úřadu. Po dvou měsících
se telefonicky informovala, zda danou žádost přestupková komise řeší. Byla ubezpečena, že se
problémem zabývají. Poslední měsíc došlo ke zklidnění situace. Psi již volně nepobíhají. Paní
Zahrádková netuší, zda je to zásahem městského úřadu, nebo zda za nastolení pokojného
stavu mohou osobní intervence její a dalších sousedů u nezodpovědných majitelů psí smečky.
Z této zkušenosti vyplývá, že je nezbytně nutné tlačit zastupitelstvo města k urychlenému
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přijetí tzv. Psí vyhlášky. Připravíme tedy dopis určený novému zastupitelstvu a na dalších
veřejných zastupitelstvech města budeme na problém upozorňovat.
b) Nižší Hrádek
Na radu OS se obrátili obyvatelé části Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi
z lokality Nižší Hrádek (jedná se o lokalitu výpadovka na Martinov – u kapličky vlevo jednosměrka směrem k „Ostrůvku“), kde změnou ÚP má dojít k výstavbě 120 bytových
jednotek v bývalém areálu technických služeb. Jedná se o památkovou zónu, kde v minulosti
měla řada občanů problémy s povolením rekonstrukcí svého majetku. V současné době se
město snaží„necitlivou“ změnou provést výstavbu dalších obytných budov. Tato změna bude
mít za následek zvýšení dopravního provozu v dané lokalitě, zvýšení počtu vozidel parkujících
v této zóně a samozřejmě i dopad na obyvatele této lokality. Rozhodně, pokud o to projeví
zájem, nenecháme naše spoluobčany v tomto boji osamocené. Pomůžeme jim sehnat podpisy
na zástupce veřejnosti, který může tyto občany zastupovat při jednáních o změnách ÚP.
Můžeme jim i zprostředkovat jednání na SMBD. Nyní čekáme, jak celá situace bude řešena na
uzavřeném jednání zastupitelstva s těmito občany.
5) Průběh revitalizace jednotlivých domů aneb sídliště se mění:
V průběhu tohoto roku, po zakoupení domů do osobního vlastnictví, vytvořením SVJ či
BD došlo v našem městě k nebývalému rozmachu rekonstrukce jednotlivých domů. Jsme rádi,
že jsme mohli řadě domů na začátku pomoci radou (seminářem)a že se těmto organickým
celkům jejich práce podařila.
Mezi prvními se do revitalizace pustili naši
spoluobčané ze Staré Boleslavi a to Sídliště č.p. 1105 – 1108,
dále v Brandýse nad Labem v ulici Chobotská domy č.p.1724,
1727, 1729, v ulicích Na Vinici domy č.p.1731, 1732,1733 a
v Olšinkách domy č.p.1734, 1735 a nedávno i 1736. Další
domy se na tuto složitou akci připravují.
Je velice příjemné se těmito sídlišti procházet. Na
našich stránkách připravíme ve spolupráci s rekonstruovanými domy jednoduchou
fotogalerii, abyste si o provedených změnách dokázali udělat svůj
vlastní úsudek.
Bohužel, ostatní domy nevyužily možnosti k rekonstrukci
čerstvě nabytého majetku. Dotace Zelená úsporám byla
pozastavena, dotace Nový Panel zrušena. Ceny půjdou nahoru již
díky avizovaným změnám DPH vládou. Pokusíme se připravit
odborný seminář k této problematice a znovu se vrátíme k úvahám o
uspořádání semináře k výměně zkušeností mezi jednotlivými SVJ a
BD, možnostmi výměny tiskopisů a zlepšení našich stránek pro lepší
informovanost SVJ a BD v našem městě.
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6) Závěr:
Vážení spoluobčané,
Předkládáme Vám další číslo našeho Zpravodaje. Toto je poslední číslo v roce 2010.
Další řádné vydání bude zveřejněno koncem měsíce března 2011. V případě mimořádných
událostí Vás budeme samozřejmě informovat formou zvláštního vydání.
Dovolte nám, abychom Vám s končícím rokem 2010 popřáli do toho následujícího
roku mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Málo potíží se státní správou a samosprávou,
hladký průběh všech Vašich snů a přání. A pokud se dostanete do úzkých, bude OS
zastoupené radou OS vždy pozorně naslouchat Vašim problémům a v mezích možností i
připraveno Vám pomoci.
Rada OS

prosinec 2010 Stránka 9

Občanské sdružení občanů Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

prosinec 2010 Stránka 10

