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1) Úvodní slovo 

Vážení spoluobčané a členové občanského sdružení. 

 Minulý měsíc proběhla naše Valná hromada. Každá Valná hromada vyvolává 

otázku jak dál, kam směřovat, co podporovat či zdali vůbec pokračovat v činnosti. Na 

jednání Valné hromady se sešlo celkem 44 členů. Zdálo by se, že je to malé procento a tak 

úvahy o zrušení OS nabyly na aktuálnosti. Na druhou stranu se ukazuje, že zavedené 

sdružení má svou váhu a nepopiratelnou sílu, když se jedná o konkrétní věc. Například 

kauza „nechtěného“ záměru výstavby centra služeb a obchodu na ulici Zahradnická, kde 

OS již dvakrát velmi výrazně přispělo k veřejné diskusi a projednání. Dokázali jsme 

společně zorganizovat i petiční akci a za tři dni se k této petici přihlásilo svým podpisem 

846 obyvatel našeho dvojměstí. Z tohoto pohledu je existence sdružení velkou věcí, která 

dokáže výrazně promluvit k aktuálním problémům života ve městě. Dnes je to kauza 

„Kaufland“, zítra to může být úplně jiný problém v jiné lokalitě města. Proto jsem se i já, 

jako „staronově“ zvolený předseda OS, přiklonil k jeho zachování a pokračování 

v činnosti. OS ale není jen o devíti lidech v jeho radě, to se prostě nedá dost dobře 

zvládnout. Proto pro letošní rok vidíme jako hlavní cíl aktivizovat činnost OS. Jak? No 

prostě Vás oslovíme prostřednictvím členů výboru, delegátů, které hodláme výrazně 

probudit k tomu, abyste si sami řekli, co chcete. Abyste sami označili, čím se máme 

zabývat a zdali chcete vyvíjet i společenskou aktivitu. Omlouvám se, ale chceme k tomu 

využít i výběr členského příspěvku (částka je velmi skromná), od kterého si slibujeme, že 

bude jasně deklarovat, že buď CHCETE, aby činnost OS byla zachována a rozšiřovala se 

anebo NE. Pokud by se ukázalo, že tomu tak není, budu první, který navrhne ukončení 

činnosti občanského sdružení. 

S výše uvedeným bezprostředně souvisí i jeden z požadavků VH, pokračovat ve 

vydávání našeho Zpravodaje. Nově zvolená rada OS vzala tento požadavek velmi vážně, a 

proto velmi rychle po provedení Valné hromady zahajuje plnění tohoto záměru. 

Problematika vydávání Zpravodaje má však jeden podstatný aspekt. Nikdo z rady není 

novinář, redaktor či korektor a přitom veškeré příspěvky tvoříme sami. Tím chci říci, že se 

dokážeme velmi rychle vyčerpat a protože nechceme jen tzv. si plácat vlastní játra, 

žádáme Vás o spolupráci. Pomozte nám náměty, či vlastními příspěvky, fotografiemi a 

vůbec pojďte dělat Zpravodaj s námi. Vaší přímou spoluprací bude zajištěna nejenom 

aktuálnost Zpravodaje, ale i jeho pestrost. Je to snad jediná cesta, jak skutečně 

Zpravodaje udržet. 

Váš předseda občanského sdružení 
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2) Informace z dění OS 

Dne 13.2. od 18:00 hodin proběhla již 4. Valná hromada našeho občanského sdružení. 

Tentokrát v restauračním zařízení Popelka na Vrábí. Z celkového počtu registrovaných 

327 členů se Valné hromady zúčastnilo 40 členů. Průběh jednání se řídil schváleným 

programem tak, jak jej členové obdrželi v Pozvánkách na jednání. Není naším cílem 

informovat na těchto stránkách o celém průběhu – k tomu jsou určeny naše stránky 

www.bnl-sb.cz, kde jsou rovněž všechny dokumenty k nahlédnutí.  

Zmíníme se jen o nejdůležitějších bodech našeho jednání. V průběhu jednání byla 

přednesena a posléze schválena změna našich stanov týkající se svolávání a jednání Valné 

hromady v dalších letech. V průběhu diskuze přítomní členové OS jednoznačně vyslovili 

podporu činnosti OS. Děkujeme za kritická slova, která zazněla v průběhu diskuze. 

Nebereme je pouze jako kritiku, ale i jako podnětné návrhy a náměty pro činnost naší 

Rady OS.  

Naše OS se i nadále bude snažit zvýšit informovanost našich členů o skutečnostech, 

které „hýbou“ jednotlivými lokalitami, 

ať se již týká nesmyslné výstavby OC 

v centru našeho města, dostavby mostů 

spojující naše dvojměstí, likvidace 

„tankodromu“ v centru města zvané 

náměstí, připravovaných necitlivých 

změnách do života našich občanů 

zvaných územní plán a další. Chceme 

zůstat i nadále otevřenou organizací pro 

všechna zájmová sdružení a spolky, 

které o členství projeví zájem a aktivně 

se zapojí do našeho dění. Pokračujeme v aktivní podpoře nejenom našich členů při 

procesu privatizace bytového fondu a snahy o zlepšení životního prostředí v našich 

lokalitách. Slibujeme, že budeme naše členy zastupovat při jednáních se státní správou, 

samosprávou a exekutivou, pokud k tomu dostaneme oprávnění jako v případě změnu ÚP 

č.4/18 v lokalitě Zahradnická. 

Rada OS začala naplňovat Usnesení z této Valné hromady. Jedním z důkazů je i toto 

číslo našeho Zpravodaje, zveřejňování informací na našich www stránkách v privátní 

sekci dostupné po provedené registraci. 

Rada OS bude pracovat v tomto složení: 

Předseda:  Ing. Jiří Vojta 

Místopředsedové: Ing. Zdeněk Civín a Mgr. Milan Zuna 

Hospodář: Miluše Zahrádková 

Členové:  Ing. Vladimír Krišák, Ing.Irena Dusilová, Libuše Prišticová,  

Mgr.Miloslav Kolčaba, Mgr.Pavel Trávníček 

http://www.bnl-sb.cz,/


Občanské sdružení občanů Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

 

Březen 2012          Stránka 4 
 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za odvedenou práci ve prospěch našeho OS 

panu Jiřímu Simovovi a Ivo Vavrečkovi, kteří po několika letech svoji práci v Radě OS 

ukončili z důvodů pracovní vytíženosti a možného střetu zájmů. 

I nadále jsme připraveni jednotlivým SVJ i BD poskytnout prostor na doméně našeho 

OS www.bnl-sb.cz k prezentaci Vašeho SVJ či BD s odděleným přístupem, případně 

založíme základní prezentaci. 

3) Informace z města 

Dostavba mostů spojující obě poloviny našeho města se konečně po dlouhých dvou 

letech chýlí snad ke zdárnému konci. I díky mírné letošní zimě stavba mostů pokračuje. Na 

jejich otevření se velice těšíme a doufáme, že se konečně oživí boleslavská část našeho 

města. 

Náměstí v našem městě již více než rok připomíná spíše tankodrom. S nostalgií 

vzpomínáme na rušný a čilý život, 

zejména o sobotách, tedy na den 

volna kdy většina našich 

pracujících občanů, dojíždějících 

za prací se vydá za nákupy. Co nás 

v současné době čeká? Mrtvo. 

Město jako po vymření. Nelze to 

jenom přičítat nově vzniklému OC 

v ulici Průmyslová – tedy Tescu. 

Důvod je naprosto zřejmý a 

viditelný. Náměstí připomíná svým 

zjevem spíše tankodrom, procházka 

po něm jen na vlastní nebezpečí – a 

jeho dostavba – v nedohlednu. Sice dle ujištění našich zastupitelů bude náměstí dostavěno 

v tomto roce, ale škody, které tato rekonstrukce přinesla, jsou nevratné. Jaké škody máme 

na mysli? Jedná se o likvidaci drobných 

podnikatelů, kteří byli na trhu o 

sobotách závislí. Jedná se o přesun a 

likvidaci tradičních trhů z náměstí do 

nepřístupných zón bez možnosti 

zaparkování vozidel. Živnostníci 

z náměstí pronajímají své bývalé 

obchody, které jsou nahrazovány 

obchody s nekvalitním zbožím z Asie a 

tím jsou obyvatelé nuceni jezdit za 

zbožím právě do OC. A tuto situaci 

nezmění ani stále plánovaná výstavba dalšího OC v centru našeho města. 

http://www.bnl-sb.cz/
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I toto by mohl být jeden z důvodů, proč naši zastupitelé neustále uvažují o výstavbě 

OC nákupu a služeb – chcete-li Kauflandu. V neděli kolem 15:00 hodiny se jeden z členů 

Rady OS rozhodl dojít na nákup do nedalekého Penny marketu na Pražské. To samo by 

nebylo nic zvláštního, kdyby… během této cesty nesledoval dvě maminky s kočárky, jak se 

marně snaží na chodníku vyhnout – nešlo to jinak než přes vozovku. Mini chodník byl 

vlivem výstavby této vily uveden do stavu, kde i páni mají s chůzí problémy a o osobách se 

sníženou pohyblivostí ani nemluvě (nutno podotknout, že v době před uzávěrkou 

Zpravodaje se tento chodníček začal opravovat)… kdyby během dvaceti minut – tedy za 

cestu tam a zpět neprojelo kolem něj 158 vozidel!!! A to vozidel osobních!!! Situace 

v pracovní den je daleko tíživější. A toto by měla být hlavní tepna příjezdu a odjezdu ke 

Kauflandu?  

O situaci v sídlišti u nemocnice ani nemluvě. Hlavní nákupní horečky by s největší 

pravděpodobností byli právě o sobotách a nedělích, tedy ve dnech, kdy je většina obyvatel 

doma a přála by si tolik zasloužený klid!!! Co nás místo toho čeká – čilý dopravní ruch, 

kterého si přes týden užijeme více než dost. O znehodnocení investic obyvatelů této zóny 

ani nemluvě. Mnoho anket i průzkumů mezi obyvateli jasně ukazuje na to, že si obyvatelé 

této lokality nepřejí, aby středem sídliště vedla dopravní tepna k tomuto OC – ale dle 

našich zastupitelů „….je stále o čem jednat!“ O čem???? Jeden ze zastupitelů dokonce 

prohlásil: „..jen ať to tam postaví – já tam nebydlím a ani bydlet nebudu!“ 

 

S potěšením jsme zaregistrovali zprávy, že naše nemocnice již není v insolvenčním 

řízení a je tedy možno zahájit novými majiteli nemocnice plánované rekonstrukce a 

modernizace nemocnice. O to nepříjemnější by pacientům mohlo být to, že pod okny mají 

autostrádu. 

 

Nejenom našim členům bychom rádi doporučili SMS službu, kterou poskytuje naše 

radnice ke zlepšení informovanosti občanů o vzniklých nenadálých situacích. Tato služba 

je bezplatná a stačí se pouze zaregistrovat. Neváhejte, v případě problémů kontaktovat 

naše zastupitele, stejně jako jsme to učinili my. Dostalo se nám podpory a služba byla 

aktivována k naší plné spokojenosti. Touto cestou bychom chtěli panu místostarostovi 

Ing.Jiřímu Nekvasilovi poděkovat za přístup k občanům. 

 

Obrátili se na nás obyvatelé Zahradního města. V této poklidné lokalitě byla 

vybudována dětská hřiště, i když bez další občanské vybavenosti. Přesto je život v této 

lokalitě velmi čilý a množství dětí by nám mohlo dát jistotu, že občané v Brandýse nad 

Labem přeci jenom nevymřou. Přesto nám to nedalo a byli jsme se tam podívat. Opět 

„citlivý“ zásah našich zastupitelů do života našich občanů. Tento zásah se snad dá jenom 

komentovat slovy: NAJDI 10 ROZDÍLŮ 
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Pro ty, co si nevšimly, zmizely prolézačky pro děti, v pozadí přibyla další výstavba, kde 

obyvatelé asi drobotinu nemají. Sliby našich zastupitelů, že se hřiště obnoví, trvají více 

než dva roky. No a přímo komická je informační tabule se 

seznamem instalovaného zařízení, s upozorněním na 

vhodnost obuvi. Při používání herních zařízení je nutno 

používat vhodné oblečení a obuv, nevstupovat na hřiště 

pokud je zařízení vlhké a kluzké a neničit a nepoškozovat 

herní prvky a ostatní zažízení. Alespoň, že víme kam 

zavolat, kdyby tato herní zařízení byla poškozena nebo 

byla na nich zjištěna závada, tím totiž zabezpečíme větší 

bezpečnost našich dětí!  

A vitě, kde děti najdete? Hrají si mezi auty a prohání 

se po komunikaci v sídlišti. Od batolat po dorost. Co vy 

na, to páni zastupitelé? Jasně, Vy tam nebydlíte. 

Doufáme, že tímto již přesvědčíme naše spoluobčany ze Zahradního města i ze sídliště U 

vodojemu, že nám není lhostejná žádná lokalita, kde se tak trochu na občany zapomíná. 

 

4) Aktivity OS 

a) Brandobol 

Cílem fotoklubu jsou společná setkání, společné foto výlety, foto procházky, předávání 

zkušeností a inspirací, pořádání přednášek a workshopů, výstavy fotografií členů 

fotoklubu, založení fotoateliéru, fotokomory aj. Zapojit do fotoklubu a jeho činnosti se 

může každý, koho baví fotografování a vše kolem fotografie. Členové fotoklubu se schází 

pravidelně 1x měsíčně a pořádají společné foto výlety a akce. 

Fotoklub v roce 2011 uspořádal 7 výstav, z čehož 1 společně s poskytovatelem 

sociálních služeb Vyšší hrádek. Pořádal 3 foto besedy pro veřejnost, jak s lokálními, tak 

profesionálními fotografy (Jan Šibík). Společně s MDDM uspořádal foto kurz pro 

veřejnost, kterého se zúčastnilo více než 25 občanů, a zorganizoval soutěž pro širokou 
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veřejnost. Do soutěže se přihlásilo 33 autorů s 320 příspěvky. Fotoklub navázal na  

spolupráci s MDDM a povede dětský foto kroužek. 

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na výstavu fotografií z měsíčních témat, která se 

uskuteční v kavárně La Badia od 15.4. do 12.5.2012. Vernisáž proběhne 15.4.2012 od 

18:00 hodin v prostorách kavárny. 

b)  „Vyšší Hrádek“ 

Spolupráce s poskytovatelem sociálních služeb Vyšší Hrádek nadále pokračuje. 

V listopadu 2011 v prostorách Brandýského zámku proběhl koncert ve prospěch výše uvedené 

organizace. V rámci této akce jsme předali za OS dar ve výši 5.000,-Kč.  Vyšší Hrádek je 

nezisková organizace působící v našem městě pod různou hlavičkou hezkou řádku let. 

Mentálně postižení jsou i hlavními hosty tohoto koncertu. Další působení našeho sdružení 

prostřednictvím členky naší Rady paní Zahrádkové vidíme ve Společnosti pro lidi s mentálním 

postižením, která na regionální úrovni vznikla loni. Poskytovatel sociálních služeb Vyšší 

Hrádek končí s činností v oblasti ústavní péče a svou činnost orientuje na chráněné bydlení. 

Společnost pro lidi s mentálním postižením je zřízena hlavně jako poradenská a pomocná 

organizace. V současné době se paní Zahrádková podílí na přípravě prvního plesu, který se 

bude konat koncem měsíce března ve Staré Boleslavi. 

 
c) Územní plán 

Nadále je nutné sledovat tvorbu nového Územního plánu, který na několik let ovlivní život 

našich spoluobčanů. Budeme se nadále zúčastňovat jednotlivých jednání a projednávání 

tohoto konceptu ÚP. Budeme sledovat navrhované změny, které by negativně mohli ovlivnit 

život našich spoluobčanů v jednotlivých lokalitách. Vyzýváme všechny občany, nejenom členy 

našeho sdružení, aby se o tento ÚP zajímali. Po jeho schválení již bude pozdě a jakékoliv 

změny se budou jen velice obtížně prosazovat a schvalovat. I proto proces schvalování 

probíhá tak dlouho. Zároveň doporučujeme sledovat i koncept rozvoje ÚP ve Středočeském 

kraji, protože náš ÚP musí na tento navazovat. Týká se zejména plánované dopravní 

infrastruktury (obchvatů) našeho města. 

5) Připravujeme 

V souladu s Usnesením naší Valné hromady budeme i nadále pokračovat ve vydávání 

našeho Zpravodaje. Tento rok plánujeme jeho vydání cca 1x za čtvrtletí a v případě 

mimořádných situací vyžadujících naší pozornost bude zveřejněno i mimořádné číslo.  

Připravujeme i změny na našich www stránkách, zejména v oblasti vlastního anketního 

systému, zřízení diskusního fóra, a pokud nám síly a prostředky dovolí, i blogů k jednotlivým 

tématům. Doufáme, že se nám podaří zveřejnit i dokumenty, které pomohou jednotlivým SVJ i 

BD v jejich činnosti. 
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Plánujeme i setkání jednotlivých delegátů, které i vzhledem ke změnám našich stanov, je 

více než potřebné a slibujeme si od něj zlepšení komunikace s jednotlivými členy našeho 

sdružení a získání přehledu o problémech v jednotlivých lokalitách našeho města. K tomu 

bychom byli rádi, kdyby se nám přihlásili i občané z lokality Zahradní Město a Vrábí. Copak 

se opravdu v této lokalitě nenajde žádný občan, který by obětoval trochu volného času ve 

prospěch všech? Je v této lokalitě vše podle přání a vůle občanů? Měli jsme dojem, při 

projednávání změny ÚP, že nikoli. 

Chtěli bychom s vedením města projednat a uskutečnit setkání jednotlivých SVJ a BD po 

lokalitách, seznámit vedení města s vedením SVJ i BD, jejich problémy a zároveň se od našich 

zastupitelů dozvědět jak hodlají řešit problémy nás občanů v daných lokalitách. 

 

6) Závěr: 

Vážení spoluobčané, 

Předkládáme Vám další číslo našeho Zpravodaje. Bez Vaší podpory, námětů a 

připomínek se tento Zpravodaj může stát jen další tiskovinou, která bude o dění v našem 

městě a o životě našich občanů informovat jen velice povrchně a fádně. Ale o tomto jsme se již 

zmiňovali několikrát. 

Jsme přesvědčeni, že se toho v našem městě děje poměrně dost. Problémy, s kterými se 

denně setkáváte, mohou mít dopad na všechny občany našeho města. Proto Vás vyzýváme 

k aktivní spolupráci. Opravdu si myslíte, že je vše v pořádku?  

Rada OS a členové, kteří se zúčastnili naší Valné hromady, se domnívají, že nikoliv. 

 

Rada OS 


