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1. Úvodní slovo 

 

Váţení členové OS, 

 

uplynulé měsíce mohly přinést zdání, ţe OS jiţ není, nebo jeho aktivita je příliš nízká. 

To je způsobeno hned několika faktory. Původní doména www.os.yantar.cz musela být 

zrušena rozhodnutím Rady OS a převedena na novou www.bnl-sb.cz. Její uvedení do provozu 

si vyţádalo poměrně velké úsilí, zejména v oblasti nového působení OS. Ve velice krátké době 

se tato skutečnost změní. 

 

Stále jsou mezi námi členové, kteří nemají ţádný přístup k internetu, nebo velice 

omezený. Aktuální informace a „ţhavé“ novinky je někdy sloţité vyhledat, zejména v městě, 

kde si jeho vedení nepřeje příliš své obyvatele do plánovaných akcí „zatahovat“. Informace o 

novinkách jsou v městských médiích zveřejňovány „ex post“ tak, jak se to hodí vedení nebo 

raději vůbec. Proto i tento Zpravodaj. 

 

Výrazně se změnila struktura informovanosti a to zejména delegátů. Ne všichni 

delegáti jsou ve výborech SVJ, ne všichni jsou stále aktivní. Změnila se tedy struktura (linka) 

po které probíhá informovanost našich členů. I to připravujeme změnit.  

 

Poslední, a ne zanedbatelný důvod, proč Rada OS ne vţdy aktuálně informovala o 

svém dění je ta skutečnost, ţe všichni členové Rady OS jsou ve svých SVJ či BD buď jejími 

předsedy, či ve výborech. Sami jste poznali jaké „bohatství“ nám město prodalo. Zanedbané 

panelové domy, které městu slouţily k tomu, aby naše nájmy putovaly všude moţně, jen ne do 

těchto domů. Pustili jsme se do revitalizace a naše město nám opět „pomáhá“ kde můţe. 

Sloţitá jednání o stavebním povolení, neodpuštění záboru pozemků při výstavbě lešení 

(někomu se ale odpustilo), neinformovanost co vše musíme udělat, či o co poţádat. 

  

To vše jsou důvody, proč by se mohlo zdát, ţe OS jiţ neplní svoji funkci. Opak je však 

pravdou. Jak Vás níţe informujeme, oblast působení se stále rozšiřuje. Několikráte jsme 

informovali, ţe privatizací náš zápas nekončí. Ţe přijdou další „oţehavá“ témata, která našim 

obyvatelům budou dělat vrásky na čele. A je to tu! Připomínáme – ulice Lázeňská, louka u 

Houšťky, změna regulačního plánu prostorů pod nemocnicí atd. Chceme, abyste o těchto 

skutečnostech byli včas informováni. 

 

Zpravodaj by měl především slouţit pro informování Vás členů OS o činnostech OS a 

rady OS. Doufáme, ţe se tento Zpravodaj dostane i mimo okruh našich členů a přispěje tak 

k informovanosti široké veřejnosti v našem městě. Internetové stránky a tento Zpravodaj jsou 

totiţ naší jedinou zbraní proti „informační tmě“ v našem městě (samozřejmě kromě voleb). 

Budeme rádi, pokud nám budete zasílat své náměty, připomínky a nebráníme se ani kritice. 

 

Pokud budete chtít zasílat aktuální informace na Váš email, zašlete nám Vaší 

emailou adresu na os@bnl-sb.cz. 

 

http://www.os.yantar.cz/
http://www.bnl-sb.cz/
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2. Informace o činnosti Rady OS 

 

Valná hromada 2. 11. 2010 zvolila ze svých řad Radu OS (Zdeněk Civín, Milan Zuna, 

Vladimír Krišák, Jiří Simon, Ivo Vavrečka, Libuše Prišticová, Irena Dusilová, Miluše 

Zahrádková) a jejího předsedu (Jiří Vojta). 

Nově zvolená Rada OS se sešla 9.11.2010, zvolila dva místopředsedy (Zdeněk Civín a 

Milan Zuna) a hospodáře OS (Miluše Zahrádková). Stanovila si hlavní odpovědnost za 

regiony a odborné činnosti: 

- Sídliště Brandýs nad Labem – Vladimír Krišák 

- Sídliště BSS – Irena. Dusilová 

- Sídliště Kralovice – Ivo Vavrečka 

- Sídliště Stará Boleslav – Libuše Prišticová 

- Oblastí bydlení, revitalizace a související legislativy se zabývá Jiří Simon 

- Oblastí ţivotního prostředí územního plánování a fotoklub Brandobol se zabývá 

Milan Zuna 

- Přípravou a průběhem komunálních voleb – Zdeněk Civín 

 

Rada OS na svém zasedání 30.11.2010 provedla vyhodnocení členství v OS a rozhodla 

o způsobu ukončení členství členům, kteří neuhradili členské poplatky, a neprojevili další 

zájem o setrvání v OS. Projednala dopis zastupitele Javůrka, kterým vyjadřuje podporu OS a 

vyzývá jej k účasti ve volbách 2010. To Rada OS rozhodně odmítla. Naopak podpořila 

spolupráci se SMBD Praha.  

Rozhodla o ukončení domény www.os.yantar.cz a realizovala zaloţení nové. Zdeněk 

Civín se ujal tvorby nových www stránek. Zároveň bylo rozhodnuto o zaslání upozornění 

novým SVJ a BD o podání daně z nemovitosti. 

Projednání informací týkajících se vyřazení změn ze zadání ÚP č.5 v lokalitě Lázeňská 

a louka u Houšťky bylo předmětem jednání Rady OS dne 18. 1. 2010. V této záleţitosti se 

výrazně angaţoval Milan Zuna s občany bydlícími v této lokalitě. Byla zaloţena doména 

www.bnl-sb.cz. V rámci této domény bylo navrţeno zveřejnit i seznamy nově vzniklých SVJ a 

BD, nabídnout těmto společenstvím bezplatně umístění i jejich stránek jako doménu 2. řádu 

(například: www.1733.bnl-sb.cz). To platí i pro jiţ zavedená SVJ a BD. 

Rada OS obdrţela první informaci týkající se změny ÚPč.4 a regulačního plánu ulice 

Zahradnická a prostoru pod nemocnicí. K tomu byl stanoven společný postup pro sledování a 

následné připomínkové řízení. Rada OS vyhodnotila zkušenosti z vyúčtování jednotlivým SVJ 

a BD od města a upozornilo na chybné poloţky, zejména poskytování právních sluţeb a 

nepřispění do fondu oprav za byty v majetku města od doby vzniku SVJ a BD, do doby 

vyúčtování. 

Na svém zasedání 8. 2. 2010 projednala Rada OS moţnosti další pomoci nově 

vzniklým SVJ a BD, vyhodnotila první poznatky s provozem www stránek, opětovně potvrdila 

svoji neutralitu v parlamentních volbách v souladu s našimi Stanovami. 

Vzhledem k „informační tmě“, kdy nám nebylo umoţněno přes místní media 

informovat spoluobčan,y se Rada pokusila navázat spolupráci s portálem Nezávislé 

Brandýsko a Info-brandys zastoupený panem Jiřím Blahůtem. Po prvním setkání se jiţ další 

neuskutečnila z důvodů nezájmu pana Blahůta. 

http://www.os.yantar.cz/
http://www.bnl-sb.cz/
http://www.1733.bnl-sb.cz/
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Za klíčové jednání naší Rady OS konané dne 15. 4. 2010 povaţujeme projednání 

otázek dalšího směru ubírání se OS, kde kromě jiţ přijatých aktivit Valnou hromadou, Rada 

OS rozhodla o rozšíření svých aktivit do oblasti kultury. Pod svoji záštitu přijala fotoklub 

BrandoBol (zaloţený našim členem M. Zunou) a rozhodla se podílet na pořádání koncertu 

pro charitativní účely ve prospěch poskytovatele sociálních sluţeb Vyšší Hráde, kde se 

angaţuje paní Miluše Zahrádková.  

Dne 26. 7. 2010 projednala úmysl našich zastupitelů ještě v tomto volebním období 

urychleně schválit regulační plán v ulici Zahradnická s přilehlými pozemky pod nemocnicí. 

Rada OS vyzývá všechny občany, aby tuto oblast sledovali, podíleli se na případných 

podpisových akcích k zastavení této snahy minimálně do voleb nového zastupitelstva a 

zpracování řádného územního plánu, kde bude jasné, jakým směrem se bude naše město 

ubírat v oblasti infrastruktury a dopravní obsluţnosti a neprovádět účelné změny přípravy 

akce výstavby Kauflandu, nazývaných téţ honosně „domem obchodu a sluţeb.“  

Rada projednala odpověď starosty města na naší písemnou připomínku k plánované 

výstavbě cyklostezky, zejména jejímu povrchu. Jejich „odborná“ stanoviska si můţete přečíst 

na našich www stránkách.  

Na základě těchto skutečností Rada OS schválila postoj k účasti v komunálních 

volbách 2010 (zveřejněno v jiné části tohoto dokumentu). 

Na jednání Rady OS dne 23. 8. 2010 byl schválen tento Zpravodaj, projednány 

výsledky veřejného projednání ÚP a odsouhlaseny plánované termíny jednotlivých aktivit. 

 

3. Problematika Územního plánu 

 

Jednou z oblastí, kterou se snaţí OS ovlivnit je územní plánování ve prospěch obyvatel 

našeho města. 

OS upozornilo naše představitele na neaktuální zveřejňování informací o změnách 

ÚP, jejich nepřehlednosti pro naše občany a tím i vlastně vytvoření bariery pro jejich 

připomínky a návrhy. OS se tak podařilo prosadit, ţe veškeré informace týkající se ÚP jsou 

volně dostupné na webu města a po letech nemusí občané sloţitě ţádat o nahlédnutí do 

dokumentace na detašovaném pracovišti v Praze.  

I díky činnosti OS se podařilo zastavit plánované změny ÚP v ulici Lázeňská a 

Houštecké louce ve Staré Boleslavi, kde obyvatele tohoto místa trápila změna územního 

plánu, která by narušila historický zelený prstenec města a narušila celkovou klidovou zónu 

v této lokalitě.  

V červenci tohoto roku jsme poţádali starostu města a následně zastupitele města o 

přehodnocení jejich rozhodnutí o změně povrchu plánované cyklostezky na asfaltový povrch.  

Rada OS se domnívá, ţe původně plánovaný povrch z minerálních betonů byl jednak levnější, 

ale především odpovídal krajinnému rázu údolní nivy řeky Labe. Asfaltový povrch působí v 

krajině neesteticky, zvyšuje odtokové vlastnosti a sniţuje celkovou retenční schopnost krajiny.  

Vyjádřili jsme tedy naše nesouhlasné stanovisko s nahrazením povrchu cyklostezky na 

asfaltový povrch a poţádali zástupce obce o přehodnocení ve prospěch přírodnějších 

materiálů. I po přednesení našich připomínek (p.Milan Zuna) ke změně povrchu plánované 

cyklostezky, byla na 30. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. srpna 2010 

schválena změna z minerálního povrchu na hrubý asfalt. 
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OS projevilo iniciativu, za kterou by mělo město minimálně poděkovat. V územním 

plánu našeho města je záměrem obnovení biokoridoru z Houšťky směrem k Labi (revitalizace 

Starého Labe). Pozemky jsou sice ve vlastnictví města, avšak na území, které patří do KÚ a 

rozhodovací pravomoci zastupitelstva Nového Vestce. Vestec se k projektu vyjádřil zamítavě a 

navrhované změny potřebné k uskutečnění plánovaných změn v území nezapracoval do 

územně plánovací dokumentace. Abychom pomohli prosadit velmi hezký projekt města, tak se 

zástupci OS (p.Jiří Vojta a Miluše Zahrádková) zúčastnili veřejného projednání ÚP v Novém 

Vestci a předloţili připomínku do rukou pana starosty s tím, ţe neexistuje důvod, proč by měli 

blokovat toto ekologické řešení a poţádali ho, aby tento projekt nespojoval s jinými záměry 

Vestce, včetně pochybných výměnných obchodů. 

Poslední a ne nevýznamnou činností byla akce „Kaufland a silnice přes bývalé 

zahradnictví“ nazývané ZM4/18. Z pohledu územního plánování se samozřejmě nejedná o 

schválení/neschválení „Kauflandu“, ale jedná se o změnu regulativů na daném území. Po 

schválení této změny pak můţe být prosazeno“cokoliv“, co splňuje dané regulativy území. 

Kaufland je jen moţnost, o které se mluví a jelikoţ byla zpracovaná studie EIA právě na tento 

projekt, je velmi pravděpodobné, ţe právě toto vyuţití pozemků by dostalo zelenou. OS se 

domnívá, ţe tento prostor je potřeba zachovat jako klidovou zónu pro občany města. (I proto 

zastupitelé zaplatili za přilehlé pozemky pod nemocnící tak vysokou cenu, aby nedošlo ke 

„zneuţití“ pozemků investory. Pozn:nutno podotknout, ţe plánovaná výstavba „Centra 

obchodu a sluţeb“ neleţí na těchto pozemcích odkoupených městem). OS sepsalo věcně 

shodnou připomínku k návrhu ÚP č. 4., a podařilo se během 3 dnů sehnat více jak 530 

podpisů a pověřit OS jako zástupce veřejnosti na projednávání této změny. Dne 24. 8. 2010 

byla podaná námitka a přednesena na veřejném projednání změny ÚP zástupci veřejnosti: 

Milan Zuna a Zdeněk Civín. Díky Vám všem se doufám podaří tuto nesmyslnou změnu 

zastavit, či úplně zrušit a tento prostor přeměnit na klidnou a odpočinkovou zónu. 

 

4. Ostatní aktivity OS 

 

a) Fotoklub BrandoBol 

Rada občanského sdruţení prostřednictvím svého člena Milana Zuny se dozvěděla o 

skupině nadšených fotografů z našeho města, kteří jsou sdruţeni ve fotografickém klubu se 

svým vlastním internetovým portálem www.brandobol.cz. Fotoklub BrandoBol se 15. 4. 2010 

stal oficiálně zájmovou skupinou v rámci našeho OS. Členem se můţe stát kdokoliv, koho 

zajímá a baví fotografování. Pokud máte i vy zájem kontaktujte p.Milana Zunu, 

fotoklubbb@gmail.com. 

Fotoklub Brandobol uspořádal fotografickou soutěţ na téma „Detaily Brandýska“. 

Cílem soutěţe bylo zmapovat zajímavé detaily našeho souměstí a blízkého okolí a zapojit 

spoluobčany aktivním vnímáním svého okolí. Do soutěţe bylo zasláno celkem 160 fotografií 

od 23 fotografů.  Z fotografií bylo vybráno 20 snímků, ze kterých byla uspořádána výstava 

v rámci festivalu Samofest pořádaného nově vznikajícím OS Samoděj. Návštěvníci festivalu a 

vernisáţe následně hlasováním vybraly 3 vítězné snímky, kterým byly předány věcné ceny. 

Vítěznými snímky se staly fotografie autorů Michala Valenty se snímkem Katovny, Filipa 

Nauma –Shodou náhod a Václava Krejsy – Most. Z fotografií budou vyhotoveny pohlednice. 

http://www.brandobol.cz/
mailto:fotoklubbb@gmail.com
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Vítězné snímky společně s dalšími fotografiemi bylo moţno vidět prohlédnout v Klubu –K 

(kavárna Brandýského kina)  od 21.6 do 21.7.2010.  

V tomto roce  fotoklub uspořádal celou řadu jiných akcí. Namátkou 

vyberme:Workshopy – základní zpracování fotografie, základy focení;Přednášky – Petr 

Ulrich –Nepál, klubové soutěţe na témata: např. Voda, Probuzení Země, Děti, Zajímavá 

místa, Barvy podzimu atd. 

Poslední aktivitou je výstava fotografií „JAK TO VIDÍME MY“ Výstava představuje 

fotografie členů fotoklubu, které prezentují jejich pohled. Vernisáţ výstavy se uskuteční v 

pátek 24.9.2010 od 18:30hodin (u příleţitosti ročního výročí první schůzky fotoklubu) v kino 

kavárně (Brandýs nad Labem).Po vernisáţi bude probíhat koncert kapely "Šťastní a Veselí" - 

Pro návštěvníky vernisáţe VSTUP ZDARMA.Výstava bude probíhat od 24.9 do 24.10.2010. 

Fotoklub byl finančně podpořen  společnosti Besta s.r.o  a městem Brandýsa nad Labem - 

Staré Boleslavi. 

 

b) Charitativní koncert 

Rada občanského sdruţení se prostřednictvím svých členů získala informaci o konání 

jiţ třetího ročníku charitativního koncertu ve prospěch stacionáře ve Staré Boleslavi. 

Povaţujeme za prospěšné zaštítit svým jménem a pomocí konání této prospěšné akce.  

První koncert se uskutečnil v roce 2008 v kostele Nanebevzetí pany Marie za velkého 

finančního přispění místních podnikatelů i samotného města. Hlavním vystupujícím na 

koncertě byl vynikající český houslista Jaroslav Svěcený. 

 Druhý ročník v  roce 2009 proběhl v prostorách brandýského zámku. Sponzorské dary 

jiţ nebyly vzhledem k vrcholící krizi tak velkorysé jako v ročníku předcházejícím, ale 

vystoupení dětí z místní základní umělecké školy v první části koncertu a profesionálního tria 

Amadeus v části druhé, se setkalo s obrovským ohlasem u přítomných diváků.  

Organizace koncertu je čistě dobrovolná, veškeré finanční náklady na koncert 

(poplatky Ochrannému svazu autorskému, honorář v případě vystoupení profesionálů apod.) 

jsou hrazeny z prodeje vstupenek a darů. Zbývající část je předána stacionáři. Veškeré další 

náklady (tisk vstupenek, jejich grafická úprava, plakáty, pronájem prostor) jsou v plné 

finanční reţii hlavních organizátorů, z nichţ někteří jsou členy našeho OS. Letošní ročník je 

plánován na listopad. O průběhu příprav a termínu koncertu Vás budeme informovat na 

našich www stránkách a prostřednictvím e-mailové pošty.  

 

c) V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi chybí „psí vyhláška“ 

Na konkrétním případě nekontrolovatelného chovu psů v lokalitě Na Dolíku, jsme se 

přesvědčili, ţe město Brandýs nad Labem Stará Boleslav nemá, jako téměř jediné město ve 

Středočeském kraji vyhlášku, která by upravovala vztah majitelů psů k obecnímu majetku a 

k ostatním obyvatelům. 

Členka našeho sdruţení, paní Miluše Zahrádková, dlouhá léta na tuto skutečnost 

upozorňuje, jak na stránkách Městských listů, tak prostřednictvím Městské policie. Na výše 

uvedeném případě v lokalitě Na Dolíku, kdy neočkovaná smečka bez psích známek (tedy bez 
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zaplacených poplatků ze psa), obtěţuje a ohroţuje místní obyvatele, jsme se přesvědčili, ţe 

hledat pomoc u Městské policie nebo u orgánů Městského úřadu v Brandýse nad Labem Staré 

Boleslavi je naprosto zbytečné. Městská policie sice neodpovědného majitele napomene, ale 

pokutu neudělí, protoţe to neumoţňuje zákon.  

Obrátili jsme se na detašované pracoviště našeho městského úřadu v Praze, které by 

mělo řešit tyto záleţitosti. Dopis se ţádostí na odbor ţivotního prostředního byl odeslán 

v polovině dubna, doposud jsme neobdrţeli ţádnou odpověď, byť zákon ukládá odpověď do 

30 dnů ve zvlášť komplikovaných případech, je lhůta prodlouţena o dalších 30 dnů.  

V současné době budeme pokračovat v nátlaku na Městskou policii, aby neodpovědné 

majitele zvířat důsledně kontrolovala a zajistila tak alespoň řádné vybírání poplatků – to jim 

pravomoc dovoluje. Dále budeme vyţadovat odpověď ze strany detašovaného pracoviště 

odboru ţivotního prostředí MÚ. Na zasedáních zastupitelstva města budeme vznášet dotazy, 

kdy se i naše město připojí ke všem řádně fungujícím městům a obcím a poţadovanou 

vyhlášku konečně přijme. 

 

5. Volby 2010 

 

A je to tady!  

 

Blíţí se volby do zastupitelstva našeho města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. 

Proč vlastně vzniklo naše OS? Odpovědi začínejme hledat dne 18. června 2007 a před tímto 

datem. 

Naši současní zastupitelé rozhodli o privatizaci našich domů, dle našeho názoru 

naprosto amatérským způsobem. Vzniklé OS a její Rada se snaţila celou dobu nabídnout 

pomoc při privatizaci. Nabídla městu své zásady pro privatizaci na základě zkušeností 

z jiných měst – zamítnuto. Nabídla pomoc při organizaci celého procesu – zamítnuto. Nabídla 

pomoc při řešení otázek rozvoje města – zamítnuto. 

Výsledek: prodej nemocnice a jejich pozemků (o které mělo jiţ v tomto období naše 

město zájem) za směšných 7,8 mil Kč (připomeňme si, ţe město prodalo, např. dům na Vinici 

za 26 milionů, původně chtělo prodávat za 10 aţ 15 tisíc Kč/m2. To by pak cena odpovídala 

52 aţ 78 milionům, porovnejte si to s nemocnicí a musí být všem jasné, jak se tady hospodaří.) 

Směšně pak vyhlíţí i fakt, ţe město jen pozemky vedle bývalého zahradnictví zpětně vykoupilo 

za 38 mil Kč. Nic na tom nemění ani fakt, ţe to bylo v zájmu nás všech. Přinejmenším to 

vyvolává otázky, zdali to tak nebylo připraveno. No a pak k tomu přidejme záměr radních 

postavit Kaufland a silnici, přes tento poslední zelený prostor a veškerý dobrý úmysl je rázem 

pryč.  

Dalším výsměchem byla informovanost o vzniku OS, přes uráţky v médiích ovládaných 

našimi zastupiteli, aţ po snahu osobní diskreditace předsedy Jiřího Vojty, ţe vyuţívá 

privatizace k moţnosti vykoupení našich domů a jejich prodeje se ziskem stávajícím 

nájemníkům. 

Byli jste při frašce zvané „veřejné zasedání zastupitelstva“ konané dne 18. 6. 2007 

v kině KUK v Brandýse nad Labem. Tehdy jsme slíbili našim zastupitelům, ţe jim to občané 

vrátí v komunálních volbách. Slíbili jsme si, ţe se postavíme za to, aby současní zastupitelé, 
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kteří nedokázali zvednout ruku k naší obraně a podpoře, jiţ v dalším období nemohli 

ovlivňovat ţivot v našem městě. 

Připomeňme si:  

Pokus o prosazení změn územního plánu v lokalitě Lázeňská a Houštecké louky, snaha 

o změnu ÚP pro moţné umístění Kauflandu v lokalitě pod nemocnicí (přes ujištění, ţe tyto 

stavby patří do průmyslové zóny), neřešení dopravní obsluţnosti (kamiony přes Zápy a 

kruhový objezd při výjezdu z dálnice Mladá Boleslav – Praha- jak dlouho to trvalo) při 

uzávěrce mostů. Neřešení průjezdů kamionů a jiných těţkých vozidel přes sídliště BSS, 

V Olšinkách a U Nádraţí. 

 

Váţení občané - je to konečně tady. Ve dnech 15. -16. 10. 2010 proběhnou volby do 

zastupitelstev. Máme jedinečnou příleţitost ovlivnit chod našeho města na další 4 roky. Máme 

šanci zastavit nesmyslné prodeje městských pozemků, bez řádně zpracovaného územního 

plánu, zastavit regulační plány ovlivňující negativně ţivoty občanů v zastavěných lokalitách, 

bez vypracování koncepce rozvoje města. 

Jaký je postoj Rady OS ke komunálním volbám, při zachování apolitičnosti, v souladu 

s našimi Stanovami? Naprosto jednoduchý. Kaţdý má právo jít k volbám. Kaţdý má právo 

volit zastupitele, o kterých si myslí, ţe je nezradí a budou jednat v souladu s jeho plány a 

záměry. A v tom to právě je! Komunální volby nejsou o stranách, jsou o osobnostech, které 

sice jednotlivé strany zastupují, ale jejich primárním cílem má být práce pro občany. Pokud 

chceme něco změnit, musíme přijít k volbám, musíme se jich aktivně zúčastnit. Nedávné volby 

ukázaly jak silnou zbraní je „krouţkování“. Zároveň ukázaly, ţe nejít k volbám, protoţe tahle 

strana to má jasné, je zcela mylné a nesmyslné. 

Rada OS vyzývá nejen všechny své členy, ale všechny voliče v tomto dvouměstí: Jděme 

k volbám a podpořme naše kandidáty v jednotlivých politických stranách! 

Členové našeho OS budou na kandidátkách různých politických stran. Proč je 

nepodpořit? Jsou-li členové OS, či naši veřejní příznivci, předpokládáme, ţe se po úspěšných 

volbách neobrátí a nepostaví proti nám. 

Budeme postupně sledovat jednotlivé kandidátky, budeme Vás informovat o našich 

členech, či osobnostech tohoto města, které kandidují do zastupitelstva. Pak těmto 

osobnostem můţeme ve volbách poskytnout podporu. A tím i zvýšit prestiţ našeho OS v tomto 

městě.  

Tím můžeme poskytnout prostor pro prosazení našich záměrů a cílů v dalším 

období! 

 

Chceme zde ţít klidně a důstojně. Chceme, aby naši zastupitelé pracovali pro nás 

občany a ne proti nám, jak to ukazují ti současní. Nechceme být jejich rukojmím. 

 

Vyzýváme všechny politické subjekty kandidující do zastupitelstva k zaslání oficiálních 

seznamů kandidátů (kandidátek) do zastupitelstva. 
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6. Závěr – předpokládané aktivity 

 

Zároveň Vás chceme s větším předstihem informovat o aktivitách, které OS připravuje. 

Je to více neţ rok, co jsme zakoupili naše domy, vznikla SVJ a BD. Připravili jsme několik 

seminářů, aby rozjezd byl co nejméně bolestivý. Pracujete ve svých domech více neţ rok. Nyní 

nastal čas na to, abychom se sešli a vyměnili si své zkušenosti. Pozveme opět pracovníky 

SMBD Praha, postupně budeme zveřejňovat moţné tiskopisy, rady a návody jak postupovat. 

Sami ovšem víte, ţe praxe je nejlepší učitel. Někteří z nás jiţ budou moci nabídnout čerstvé 

zkušenosti z průběhu revitalizace. To je moţnost pro ty, kteří teprve začnou s opravami, aby 

vyuţili moţnost získat informace a předejít opakování chyb, kterých se ti první dopustili. 

 

Připravujeme setkání výborů SVJ a BD nejenom nově vzniklých, ale i těch, které 

působí v našem městě již řadu let. Předpokládaný termín tohoto setkání 21. 11. 2010. 

 

Dne 2. 11. 2009 proběhla poslední Valná hromada našeho sdruţení. Připravujeme 

další Valnou hromadu s předpokládaným termínem 14. listopadu 2010. 

 

Věříme, ţe Vás tento Zpravodaj zaujal a těšíme se na Vaše náměty, připomínky a 

kritiku, kterou nám můţete zasílat na: os@bnl-sb.cz 

Rada občanského sdružení občanů Brandýsa nad Labem – Stará Boleslav 

 

PS: Tento Zpravodaj předpokládáme vydávat kaţdý měsíc minimálně do doby, neţ bude 

zrušeno informační embargo o činnosti našeho sdruţení. V dalších číslech se postupně 

zaměříme na naše kandidáty a vysvětlíme řádně, jak volit „krouţkovou“ metodou, aby 

neplatných hlasů bylo co nejméně. Další vydání předpokládáme kolem 15.září a 10.října 

2010. 

Chcete dostávat svůj výtisk pravidelně?  

Zašlete nám svoji e-mailovou adresu na os@bnl-sb.cz.  

mailto:os@bnl-sb.cz

