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Otevřené Úvaly

Jak vzniklo naše nové
volební heslo
Komunální volby 2010 se kvapem blíží a opět po čtyřech letech mají občané Úval, tedy vy, možnost ovlivnit
dění ve městě na následující roky. Poštovní schránky úvalských domácností se v těchto dnech plní nejrůznějšími
předvolebními letáky a ani elektronická forma propagace
té či oné politické strany nezůstává pozadu. Naše občanské sdružení připravilo další vydání časopisu „Otevřené
Úvaly“, které se tentokrát věnuje našemu volebnímu programu na léta 2010 - 2014.
V uplynulých měsících jsme často na naši adresu slýchávali z nejrůznějších koutů výtky o údajném „levičáctví“,
dokonce jsme zaznamenali názor, že jsme „komunisté v zeleném hábitu“. Nezbylo nám, než se těmto názorům jen od
srdce zasmát. Jsme přesvědčeni, že do komunální politiky
nelze tahat politiku celostátní. Naše nové heslo „Nejsme
nalevo, nejsme napravo, jsme v Úvalech“ jednoznačně vystihuje náš postoj k nesmyslnému škatulkování a politikaření,
které zkrátka do Úval nepatří. Jsme zastánci toho, že komunální politika není o politických stranách, naopak, komunální
politika je o lidech, které znáte, a o jejich vztahu k našemu
městu. Věříme, že si najdete čas na přečtení našeho volebního programu, který najdete na následujících stránkách a
o víkendu 15. a 16. října 2010 se rozhodnete podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
Děkujeme vám
Váš tým občanského sdružení Otevřené Úvaly,

Proč jdeme
do komunálních voleb?
Jsme občanským sdružením, ve kterém se již před lety
sešli občané Úval, kteří mají zájem o rozvoj svého města, ať již jde o kulturu, sport, podnikání, životní prostředí
nebo další oblasti. Záleží nám na tom, jak se bude v Úvalech žít a jak budou Úvaly vypadat za deset nebo za dvacet let. Nejlepším způsobem, jak aktivně ovlivňovat rozvoj
města, je přímé zapojení do orgánů místní samosprávy.
Chceme se tedy zúčastnit jako sdružení nezávislých kandidátů letošních komunálních voleb.
Na dalších stránkách vám představujeme náš volební
program, který bude zároveň programem dlouhodobého
rozvoje Úval. Možná, že se náš program nebude na první
pohled zásadně lišit od ostatních volebních programů. I my
chceme, aby město bylo čisté, aby ve městě dobře fungovala doprava, aby zde vznikaly nové pracovní příležitosti, aby
bylo důstojně postaráno o nejmladší i dříve narozené spolu-

občany. Chceme např., aby byla postavena sportovní hala,
aby bylo kolem nádraží kde zaparkovat, aby mladí lidé měli
možnost sehnat v Úvalech bydlení. Určitě také chceme navázat na to, čeho již bylo v Úvalech dosaženo a dále to rozvíjet.
To, v čem chceme být pro Vás lepší volbou a pro Úvaly
šancí perspektivního rozvoje, je schopnost a vůle komunikovat s občany i s neziskovými organizacemi, odbornost
a šetrnost při správě majetku a městských financí, poctivost
a transparentnost při zadávání veřejných zakázek, profesionalita a zkušenosti při řízení městských organizací i při získávání dotací z evropských fondů.
Věříme, že z komunálních voleb vzejde takové zastupitelstvo, které bude ochotné a schopné aktivně řešit každodenní
problémy, určit cíl a strategii a realizovat vizi dlouhodobého
rozvoje našeho města.
Na podzim budeme velice rádi, když nám dáte Váš hlas
a když z ostatních kandidátek vyberete takové osobnosti, které jsou připraveny aktivně se podílet na rozvoji Úval a kterým
nejde o osobní prospěch ani zájmy jedné politické strany.
Nejsme nalevo, nejsme napravo, JSME V ÚVALECH!

Jsme tu pro vás
již 5. rokem
Z následujícího přehledu se můžete přesvědčit, že nejsme sdružením nebo politickou stranou, která vznikla pouze
pro účely nadcházejících komunálních voleb. Chápeme, že
zásadní věci kolem našeho města se zkrátka rozhodují v zastupitelstvu a radě, ale jsou i jiné možnosti, jak ve městě něco
podstatným způsobem změnit. Jsme sdružením, které realizuje vlastní projekty, jež přispívají ke zlepšení prostředí
v Úvalech. A hlavně jsme dobrá parta…

• 3. července zaregistrováno naše sdružení u Ministerstva
vnitra, aneb tím to vlastně všechno začalo
• vydání prvního čísla občasníku Otevřené Úvaly
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• pro občany Úval připraveno burčákové odpoledne s občerstvením, pro děti skákací hrad
• vítězství v komunálních volbách, zisk 29,32% hlasů, které se přetavily ve 4 mandáty zastupitele…bohužel jsme pak
skončili v opozici

• pravidelná účast na zastupitelstvu, práce našich členů ve
výborech a komisích
• v rámci schvalování projektu Hostín uspořádání ankety o
budoucím rozvoji města…ostatní zastupitelé výsledky ankety
bohužel nevzali v potaz
• vydávání občasníku Otevřené Úvaly
• realizován 1. otevřený úklid Úval
• poprvé realizována květinová výzdoba na náměstí Arnošta
z Pardubic
• ve spolupráci s Nadací ČEZ a MŠ Kollárova rekonstrukce
dětského hřiště
• ve spolupráci s Johnem Mullenem a Hanou Hoblíkovou
účast na projektu rekonstrukce hřiště v Pařezině
• ve spolupráci s městysem Škvorec a Krajským úřadem
Středočeského kraje sanace 4 památných lip u sochy sv. Donáta
• návrh a příprava projektu revitalizace lomu v centru
města
• dar stojanu na kola před poštou
• nový projektor pro MDDM
• stali jsme se členy Místní akční skupiny Pošembeří
• účast na demonstraci za zachování celistvosti Klánovického lesa
• společně jsme chodili na tenis, vyrazili do divadla, oslavili
kulatiny jednoho z členů…
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součást projektu Oddechová zóna Mezi Slovany

• obnova poškozeného hřiště na okraji Klánovického lesa
• ve spolupráci s městem a Klubem přátel historie a přírody
Úval a okolí dokončena obnova Hanušova kříže z roku 1818
• městu věnována radarová značka, dnes je umístěna
v Pražské ulici
• účast „vlajkonošů“ z našich řad na regionální akci Den
Země na Klepci, prezentovali jsme zde také naše projekty
• finanční a další podpora sdružením bojujícím za záchranu
celistvosti Klánovického lesa (společně jsme např. sehráli
recesistickou scénku v hlavním programu Ouvalkého bigbítu, kolegům dali prostor na slavnostním vysvěcení Hanušova
kříže apod.)
• finanční podpora 1. ročníku festivalu „Hearts – duchovní
rocková hudba“
• pro ty, kteří nemají přístup na internet, jsme zřídili vlastní
nástěnku a schránku na připomínky
• opět jsme chodili společně na tenis, na jaře a na podzim vyrazili do vinného sklípku v Bulharech, prohlédli si zámek v Lednici a Valticích a stavili se u kolegů v Úvalech (okr. Břeclav)

• pravidelná účast na zastupitelstvu, práce našich členů ve
výborech a komisích
• řešili jsme podněty a připomínky občanů, na jejichž základě jsme např. navrhli zavedení bodového systému pro přijímání dětí do mateřských škol
• vydávání občasníku Otevřené Úvaly
• realizován 2. otevřený úklid Úval
• podruhé realizována květinová výzdoba na náměstí
Arnošta z Pardubic
• zřízení dětského hřiště na Slovanech za pomoci sponzorských a materiálních darů i práce členů OÚ a občanů Úval,
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• pravidelná účast na zastupitelstvu, práce našich členů ve
výborech a komisích
• vydávání občasníku Otevřené Úvaly
• realizován 3. otevřený úklid Úval
• potřetí realizována květinová výzdoba na náměstí Arnošta
z Pardubic
• účast na regionální akci Den Země na Klepci (vlajkonoši,
pomoc při prodeji knih Klubu přátel historie a přírody Úval
a okolí)
• oplocení pro dětské hřiště, ve spolupráci s Nadací
Partnerství výsadba izolační zeleně na Slovanech, součást
projektu Oddechová zóna Mezi Slovany
• společně s Klubem přátel historie a přírody Úval a dalšími podíl
na vyhlášení Škvorecké obory-Králičiny přírodním parkem
• příprava naučné stezky Škvoreckou oborou-Králičinou, iniciativa na prohlášení nejcennějších území přírodní rezervací
• finanční dar na rekonstrukci šaten v hasičárně
• instalace ptačích budek pro úvalské opeřence
• vysekání náletové zeleně na křižovatce Jirenské a Klánovické
• společně jsme chodili na tenis a účastnili se dalších kulturních a společenských akcí

• pravidelná účast na zastupitelstvu, práce našich členů ve
výborech a komisích
• vydávání občasníku Otevřené Úvaly
• realizován 4. otevřený úklid Úval
• počtvrté realizována květinová výzdoba na náměstí
Arnošta z Pardubic
• účast na regionální akci Den Země na Klepci (vlajkonoši,
prezentace našich projektů ve vlastním stánku)
• získání dotace od Středočeského kraje na pokosení luk a
vysekání náletu ve Škvorecké oboře, organizování veřejných
brigád za účelem shrabání pokoseného
• zesílení snah na prohlášení nejcennějších území Škvorecké
obory přírodní rezervací
• příprava naučné stezky Škvoreckou oborou - Králičinou
• díky grantovému programu ČSOB spravovaného Nadací VIA
dokončena první fáze obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého,
která je ve vlastnictví úvalské farnosti
• společně s Nadací VIA a bonus programem České spořitelny sbíráme finance na zhotovení kopie soch Panny Marie,
která stála nad vstupní branou ke kostelu v Tismicích
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• společně jsme vyrazili do Jizerských hor, abychom zde formulovali hlavní body našeho volebního programu, setkávali
se nejen na schůzích, ale i v létě u bazénu na Slovanech pro
vás připravujeme petanquové hřiště

Volební program
na léta 2010 - 2014
aneb „Nejsme nalevo,
nejsme napravo,
jsme v Úvalech“
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
na tomto místě bychom Vás chtěli seznámit s volebním programem našeho sdružení pro léta 2010 – 2014.
Úvodem konstatujme, že se jedná o výčet našich základních priorit, jejichž uplatňováním chceme směřovat naše
město k místu, které je příjemné pro život. Nám i Vám je
jasné, že jedno volební období je příliš krátké, abychom
mohli všechny body našeho programu splnit. Ale chceme
naše město tímto směrem vést.
Dalším faktorem, který plnění našeho programu ovlivní, bude, jestli získáme dost hlasů na jeho prosazování a
zdali najdeme rozumný kompromis s případnými koaličními partnery. O obojí se pokusíme.
Základem všeho tedy budou nejen peníze (jejichž podstatnou část spolykají investice do infrastruktury), ale i
spolupráce občanů, spolků a radnice bez ohledu na to,
z jaké jsme strany. Věříme, že náš volební program, který
jsme sestavovali v přímé návaznosti na naši dobrovolnickou činnost v minulých pěti letech a zkušenosti našich
zastupitelů, je solidním základem pro budoucí rozvoj
našeho města.

Období 2010 – 2014 bude v Úvalech ve znamení především infrastrukturních investic (vodovod, kanalizace, čistírna
odpadních vod). Vzhledem k tomu, že naše propočty ukazují
zcela jednoznačně, že městu bude chybět několik desítek
milionů Kč k realizaci projektů, k nimž se zavázalo (podrobně viz článek Otevřené Úvaly 6/2010), budou rozpočtové
možnosti města pro realizaci ostatních důležitých projektů
velmi omezené, což nevyřeší žádné optimistické předvolební letáky.
Mimo základní infrastrukturu jsou prioritní investice
města v podstatě dané. Jenom ve zkratce: rekonstrukce
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nebo vybudování chodníků a silnic, dobudování školy, školky, městského kulturního střediska, radnice a rekonstrukce
náměstí Arnošta z Pardubic. Na tyto akce bude potřeba dalších cca 700 milionů Kč. Jinými slovy, budeme-li úspěšní při
získávání dotací, budeme muset i tak v nejbližších 8 letech
v Úvalech vygenerovat dodatečných 40 milinů Kč volných
finančních prostředků na investice, abychom mohli alespoň
uvažovat o realizaci výše uvedených akcí.
Pokud budeme moci ovlivňovat vedení města v příštím
volebním období, tak provedeme následující kroky:
• Zavedeme řádné finanční plánování města tak, jako
to dělá každá odpovědná rodina či firma
• Městský rozpočet, včetně podrobných informací o
jeho čerpání budeme pravidelně zveřejňovat na internetu
• Maximální možný počet výběrových řízení chceme
realizovat formou aukcí, kdy rozhodujícím parametrem
bude cena plnění.
• Chceme transformovat VPS na dceřinou společnost
města fungující na komerčním principu
• Pokusíme se zajistit financování města vydáním obligací nebo sjednáním dlouhodobých (30 letých úvěrů), které
sice na jednu stranu zvýší jeho zadlužení, ale výrazně urychlí
obnovu Úval.
• Budeme podporovat účast města v projektu vybudování
geotermální elektrárny, pokud se na její výstavbu podaří získat financování ze soukromého sektoru nebo prostředků EU.

Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel města i jejich návštěvníků navrhujeme provést níže uvedené kroky:
Ve spolupráci s Policií vytipujeme místa pro častější
namátkové kontroly vybraných lokalit k posílení prevence
kriminality. Budeme podporovat rozšíření aktivit Policie na
zdejší služebně. Zároveň navrhujeme umístění kamer do
veřejných prostor opět zejména z důvodu prevence kriminality. Doporučujeme též vytipování vhodných míst pro umístění webových kamer a zajištění jejich dostupnosti na internet.
Webové kamery v dolní části náměstí budou mít též pozitivní
vliv na vytlačení možných prodejců drog z tohoto prostoru.
Navrhujeme vyčlenění vhodného prostoru – zdi pro možnost využití volného času pro „legální“ grafitti a naopak předcházet nelegálním výtvorům, a pokud se objeví, zajistit jejich
okamžité odstranění.
Chceme podporovat vznik místních komunit tzv. „sousedského dozoru“, které posilují vzájemnou sounáležitost obyvatel v dané ulici a rovněž slouží jako k zamezení drobné
kriminality. V rámci péče o majetek města budeme trvat na
drobných opravách městského majetku tak, aby byl neustále vylepšován vzhled města.
Budeme iniciovat přípravu projektu na úpravu přechodu pro chodce v zatáčce před školou, který je v stávající
podobě velmi nebezpečný při příchodu dětí do školy. Ve
spolupráci se školou chceme vytvořit podmínky pro omezení možností šikany mezi dětmi v prostoru před školními
budovami a budeme podporovat osvětu na zamezení tohoto jevu.
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Vzhledem k většímu množství cizinců žijících v našem
městě chceme zajistit dostupnost základních informací o
činnosti města a městského úřadu v cizích jazycích (Aj, Nj,
Rj). V době úředních hodin (Po, St) navrhujeme, aby byl k dispozici pracovník úřadu, který dokáže zodpovědět či poradit
se základními dotazy v daném jazyce.

Podobně jako jiná města v zahraničí, ale i České republice bychom rádi využili koncept shared space pro zklidnění
dopravy v našem městě, zejména pak centrálních a rezidenčních oblastech. Jedná se o koncept sdíleného prostoru pro
pěší, cyklisty a auta. Jedním z prvků shared space je odstraňování zbytečných dopravních značek, zavádění pravidla
pravé ruky atd. Jedná se tedy o odklon od praxe z minulých
let, která byla postavena přesně opačně. Cílem je dosáhnout
klidnější a bezpečnější dopravy v našem městě pro všechny
její účastníky.
Úvaly bez bariér
Současné Úvaly nejsou příjemným městem pro život pro
handicapované a omezeně pohyblivé spoluobčany. Jednou
z našich priorit proto bude postupné odstraňování bariér
v našem městě. Základem je jejich zmapování a vyhodnocení nejkritičtějších míst, kde věříme, že nám velmi pomůžete
s jejich identifikací. Samotná přestavba těchto míst bude
provedena podle kritérií:
• Důležitosti místa
• Proveditelnosti
• Finanční náročnosti
Doprava v klidu
V souvislosti s předpokládaným rozšířením počtu obyvatel Úval a s tím spojeným zvýšením dopravních nároků
zejména v oblasti kolem nádraží považujeme za zásadní věc
pro zlepšení parkovacích možností u nádraží. Jako dočasné řešení před zahájením rekonstrukce kolejového uspořádání úvalského nádraží podporujeme využití manipulační
plochy, která je ve vlastnictví SŽDC. Je nutné si uvědomit,
že je to pouze dočasné řešení, neboť tato plocha bude zabrána na dobu 2-3 let po zahájení stavební prací pro skladování
potřebného materiálu.
Projekt na definitivní návrh parkoviště P+R je nutné
vypracovat koordinovaně s projektem rekonstrukce nádraží
a přípravou vybudování přestupního terminálu bus-vlak,
který umožní pohodlný přestup na návaznou dopravu. Při
nárůstu počtu cestujících bude stávající stav dlouhodobě
neudržitelný.
Budeme prosazovat vybudování kruhových objezdů, které povedou k zpomalení dopravy na důležitých křižovatkách,
pokud to prostorové poměry umožní. Zároveň chceme podpořit rozvoj cyklostezek zavedením „cyklopruhů“ na vozovkách a též umístěním uzamykatelných stojanů pro jízdní kola
na frekventovaných místech tj. náměstí, pošta, nádraží, zdravotní středisko. Předpokládáme propojení jednotlivých čtvrtí
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města – Slovany, Radlická čtvrť, V Setých také cestami pro
pěší a jízdní kola.
Chceme navázat na již připravený (leč nedokončený)
koncept páteřní sítě cyklostezek v našem městě a zajistit
jeho dokončení. Samotná realizace těchto cyklostezek však
bude muset být nutně vázána na finanční možnosti města.
V rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců začneme
projekčně připravovat vybudování chodníků v lokalitách se
zvýšeným automobilovým provozem, jedná se zejména o
tyto oblasti:
- V Setých, Hájovna, podél státní silnice od pneuservisu
Černý k Penny Marketu, Fabrák – státní silnice
- ulice Jirenská – zde je nutné řešit situaci komplexně,
neboť tato komunikace dostává stále více charakter městského obchvatu s velkým podílem tranzitující dopravy.
Veřejná doprava
Nejdůležitějším projektem do budoucnosti shledáváme
komplexní vyřešení přestupního terminálu vlak-bus, který
bude muset sloužit občanům města a přilehlých obcí po
řadu dalších let. Tento problém je již částečně nastíněn výše
a jednotlivé návrhy řešení budou dány úvalské veřejnosti
k diskusi před rozhodnutím o konečném provedení.
Chceme vybudovat důstojné přístřešky na nácestných
zastávkách MHD, případně rekonstruovat stávající do vyhovujícího stavu. Vybudování nových zastávek v nově osídlených částech města musí být v souběhu s postupující
výstavbou. S tím souvisí i případné posílení linek 391 a 423
pro dopravu do okrajových částí města, na které bude nutno
přispívat ROPIDu z městského rozpočtu.
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(sochy, dřevořezby…), eventuálně založit tradici „umělecké
dílny“ pod širým nebem
• chceme motivovat obyvatele na náměstí a hlavních ulicích, aby vyzdobili květinami svá okna – akce Květiny do
oken
• chceme vytvořit turistické infocentrum, které by bylo
umístěno ve stávající podatelně MěÚ, případně po dohodě se Správou železniční dopravní cesty a ČD v prostorách
nádraží
• péče o významné památky na území města a jejich
opatření infotabulemi, praktickým krokem by měla být spolupráce s římskokatolickou církví na získání peněz na opravu
úvalského kostela
• chceme se pokusit vytvořit tradici městských trhů
(řemeslná výroba, drobní pěstitelé, chovatelé, zahradníci…)

Aktivity navrhované v delším časovém horizontu:
• chceme zjistit podmínky možného zpětného vykoupení
kulturního domu Marie Majerové
• vybudování kulturního domu např. v oblasti cukrovaru
• vytipovat prostory pro městskou knihovnu doplněnou
sálem pro využití jako klubové kino
• venkovní sportovně - kulturní amfiteátr – navrhujeme
Vinici nebo lom

Individuální automobilová doprava
Na vytížených místech je třeba vybudovat osvícené
přechody pro chodce v rámci zvýšení bezpečnosti pohybu
chodců při přecházení městských komunikací. Ve spolupráci s Policií ČR je nutno zajistit dodržování povolené rychlosti na městských komunikacích, případně na vytipovaných
místech umístit radary informující řidiče o jejich okamžité
rychlosti.
Na vjezdech do města chceme vybudovat zpomalovací
ostrůvkové retardéry kvalitativně lepšího typu, než jsou stávající příčné zpomalovací pruhy.

Využití stávajících podmínek pro kulturu:
• spoluprací ze strany města s pořadateli akcí typu
„Ouvalskej bigbít“
• navýšení finančního rozpočtu na provoz Městského
domu dětí a mládeže
• přivést do Úval zájezdní představení profesionálních
divadel a amatérských spolků, koncerty sólistů i skupin –
pronájem sokolovny
Nové aktivity města v oblasti kultury
• chceme dát prostor mladým umělcům na umístění
jejich výtvarných děl ve vytipovaných lokalitách města Úval

Považujeme sport za nejlepší prevenci kriminality a za
ideální prostředek ke zvyšování morálně volních vlastností
dětí.
• Budeme prosazovat vybudování víceúčelové sportovní haly v Úvalech, a to ve spolupráci města, všech hlavních
sportovních spolků, MDDM a školy. Je nutné si uvědomit, že
jediná šance Úval, jak tuto halu vybudovat, je spolupráce, ne
konfrontace.
• S využitím spolupráce s developery, kteří působí a mají
zájem působit na území města s podílem sbírek, dotací a
sponzorských darů a svépomocí občanů vybudovat v každé čtvrti hřiště pro náctileté a dospělé, v prostoru lesoparku Vinice vybudovat „tělocvičnu v přírodě“, s minimálními
náklady zde upravit a vyznačit běžecké tratě.
• V rámci podpory programu „Vybudování pozitivního

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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vztahu ke sportovním aktivitám“, zvyšování fyzické kondice a
návyku aktivního využívání volného času podpoříme materiální i personální podmínky pro plnění osnov tělesné výchovy
na ZŠ.
• Budeme podporovat realizaci projektu „LOM“, který
jsme připravovali již před 4 roky.
• Stanovíme jasná pravidla pro přidělování dotací sportovním organizacím z finančních prostředků města; jejich
rozdělování zveřejníme na oficiálních stránkách města.
• Budeme podporovat napojení města Úval na systém
cyklostezek na území hlavního města Prahy.
• Budeme pokračovat v patronaci města nad nejdůležitějšími sportovními akcemi, které už mají svou tradici.

Tato kapitola se týká zejména fungování městského úřadu, a to jak navenek, tak i uvnitř. Ve vztahu k občanům, kteří
přicházejí do kontaktu se zaměstnanci úřadu, budeme prosazovat pokračování trendu přístupnosti, přívětivosti a informovanosti. Toho chceme dosahovat například:
• neustálou aktuálností webových stránek města,
• zpětnou vazbou od občanů pomocí otevřeného diskusního fóra na webu města
• důrazem na nezávislost redakce časopisu Života Úval,
který se musí stát plnohodnotným informačním periodikem
Úval a nikoli hlásnou troubou radnice
• pravidelným zveřejňováním výběrových řízení, uzavíraných smluv a dodavatelů města na internetu. Obchodní
tajemství nemá u smluv, kde jsou utráceny veřejné peníze,
co dělat!
• pravidelným pořádáním tiskových konferencí
• pořizováním a zveřejňováním záznamů z veřejných
zasedání zastupitelstva
• zavedením online přenosů jednání zastupitelstva na
internet
• prodloužením úředních hodin jedenkrát za měsíc do
19.00
• zavedením objednávkového systému na městském úřadě (možnost sjednání jednání po telefonu nebo internetu)
• zavedením služby výjezdního úředníka – pro občany
nad 65 zdarma (určité agendy)
Co se týká vnitřního fungování úřadu, chceme prosazovat
zlepšení organizace práce úřadu, manažerské řízení jednotlivých útvarů a zvýšený dohled nad náklady a investicemi
města a úřadu. Toho budeme chtít dosáhnout zejména:
• okamžitým obsazením funkce tajemníka MěÚ, kterou
chápeme jako hlavní manažerskou pozici na MěÚ, nutnou
pro udržení kontinuity činnosti mezi volebními obdobími.
Pozice tajmeníka musí být nezávislá na výsledku politického
obsazení radnice!
• aktualizací interních předpisů úřadu, zejména v oblasti organizace a řízení a v oblasti veřejných zakázek
• zlepšením vedení a organizace veřejných zakázek a
naprostou transparentností výběrových řízení, a tím dosáhnout úspor investičních nákladů města

• zvýšením dohledu nad investicemi města obsazením
odborníků do technicko-investičních funkcí
Za nedílnou součást řízení města považujeme Radu
města. Proto chceme do rady města prosazovat zodpovědné
a schopné zastupitele, kteří se budou aktivně podílet na řízení
Úval a převezmou část zodpovědnosti za vybrané agendy.
Odmítáme přístup některých radních, kteří dochází na jednání
rady sporadicky a jen v případě, že se projednává záležitost,
na které mají vlastní zájem. Současně chceme obnovit činnost
části nefunkčních komisí rady města a budeme podporovat
jejich práci a akceptovat závěry z jejich jednání.

Důležitým faktorem pro rozvoj Úval je zvýšení všeobecného povědomí o našem městě, a to jak u potenciálních
návštěvníků, podnikatelů a investorů, tak i pro lepší přístup
k čerpání dotací. Propagace musí Úvaly prezentovat jako
významné rekreačně-turistické sídlo, se zdravým životním
prostředím, v blízkosti obecně známého Klánovického lesa a
na něj bezprostředně navazující Škvorecké obory a přírodního parku Králičina.
Mezi nejdůležitější oblasti propagace našeho města patří
především:
• Propagace v oblasti turistiky, neboť okolí Úval je rekreačním zázemím Prahy. Cílem musí být přilákat k návštěvě
Úval i ty, kteří primárně navštíví Klánovický les, či Klánovice
samotné. Mezi účinné prostředky k naplnění tohoto cíle by
mohly přispět propagační materiály, spolufinancované úvalskými podnikateli, a to prostřednictvím inzerce, aktivity spojené s budování naučných stezek a cyklostezek, obnova a
udržování kvalitního turistického značení a v případě získání
externí finanční podpory i vybudování jednoduché rozhledny ve vrcholových partiích kopce Vinice (299 m. n .m.) jako
turistického cíle.
• Propagace v oblasti rekreace, s cílem rozšíření povědomí o možnostech rekrace v Úvalech, jdoucí ruku v ruce
s vytvářením podmínek pro využití současných možností
rekreace, jakož i s rozšiřováním nabídky v této oblasti jako
např. dostatečného množství parkovacích stání v blízkosti
rekreačních zařízení a zajímavých lokalit.

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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• Propagace v oblasti sportu, se zaměřením např. na využití výhody poměrně kvalitního úvalského koupaliště, a tak dosáhnout toho, že do Úval budou dojíždět lidé za sportem.
To však předpokládá mimo jiné např. rozšíření areálu koupaliště směrem k bývalé střelnici, podporu výstavby nové sportovní haly Sokola (nejen pro turisty a sportovní kluby, ale především pro domácí) a podporovat klub házené, tenisový oddíl
či úvalský fotbal, a to ve spolupráci s privátními „mecenáši“.
• Propagace v oblasti kultury za využití povědomí o
Úvalech, jako o městě, kde se „rodí slavné hudební kapely“.
Propagaci zaměřit v této oblasti na spolupráci s místními
skupinami při pořádání např. pravidelné akce typu „Vánoční
koncert na náměstí (nejen) pro Úvaláky“. Obdobě propagačně podpořit jak akci „Ouvalskej Bigbít“, včetně jeho zimní verze v Sokolovně, tak i koncerty vážné hudby a Komorní sbor
CHRISTI Úvaly. Specifickou propagační podporu zaměřit na
tradiční pout a zářijové posvícení.
• Propagace v oblasti Public Relations města Úvaly
s tím, že bude maximálně využita propagace města na internetu. Toho lze dosáhnout především kvalitní webovou prezentací Úval a dostatkem tištěných informační materiálů
propagujících naše město.
Své místo musí mít i pravidelné informování médií o dění
v Úvalech, pořádání tiskových konferencí a zasílání pravidelných zpráv novinářům. Účelné bude navázat spolupráci se
všemi úvalskými subjekty, které budou na web města dávat
pozvánky na své akce.
• Propagace historických aspektů města, neboť Úvaly
mají bohatou historii a slavné rodáky a tak probudit v občanech hrdost na město, jeho historické kořeny a na jeho slavné rodáky.
K tomu využít jak webové stránky města, tak i měsíčník
Život Úval. Potřebná bude i užší spolupráce s Klubem přátel
historie a přírody Úval a okolí.
• Propagace města pro potenciální investory s tím, že k
investorům musí být město otevřené a přátelské, a to nejen
v době ekonomické krize. Jen tak lze vytvořit podmínky, které budou solidní investory a podnikatele motivovat k usazení
se v našem městě.
Potenciální investoři musí mít k dispozici aktualizované
„vstupní“ podnikatelské informace jako např. počet obyvatel,
míra nezaměstnanosti, kapacita infrastruktury, platný územní plán, dopravní situace a omezení, kontakty na příslušné
kompetentní osoby na úřadě). Pro občana města pak jsou
nutné informace o podnikatelských subjektech v Úvalech.
• Propagace směrem k vyššímu územně samosprávnému celku s tím, že bez ohledu na aktuální politickou konstelaci, je nutné udržovat dobré vztahy s vedením úřadu
Středočeského kraje. Vždyť pravidelný příliv krajských dotací na veřejně prospěšné projekty města potěší naše občany,
ať už volili jakoukoliv stranu či hnutí. To platí i o navazování
účelných kontaktů s představiteli státu, kraje a významných
neziskových organizací jakož i s vlivnými poslanci a senátory
a seznamovat je se záměry, problémy a potřebami města tak,
aby tito při svém rozhodování brali zřetel i na naše město.
Při jednání o konkrétních problémech města je nutné
jednou provždy zcela opustit plané a nesmyslné politikaření,
související se stranickou příslušností zastupitelů.
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• Zásadní směr rozvoje města vidíme v udržení celistvosti města, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti. Chceme Úvaly stmelovat ve
svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním
životem. Nechceme jen být noclehárnou Prahy bez vztahu
občanů k místu, kde žijí.
• Chceme podporovat vznik lokálních městských center, která budou obsahovat základní obchodní, kulturní,
sportovní a společenské prvky občanské vybavenosti. Tím
se v budoucnu přiblíží a zpřístupní tato vybavenost občanům všech čtvrtí a lokalit. Příkladem těchto lokalit může
být náměstí Svobody, budoucí areál cukrovaru, lokalita za
ESSA nebo kraj Radlické čtvrti. Nicméně v našich úvahách
jako hlavní administrativní centru zůstává náměstí Arnošta z
Pardubic se školou a městským úřadem.
• Výrazným prvkem v rozvoji města je investiční záměr
společnosti MEI Holding v lokalitě Hostín. Naše sdružení
bylo od začátku proti tomuto projektu, nicméně bylo v zastupitelstvu přehlasováno. Akceptujeme proto tento fakt a budeme se snažit v budoucnu minimalizovat rizika, která podle
nás Úvalům jako celku z této výstavby hrozí. Zásadní bude
dodržení územní studie, která byla v rámci projektu schválena, a dodržení termínů a postupu výstavby. Budeme se
snažit, aby nedošlo k situaci jako v jiných lokalitách, kdy nejsou dobudované komunikace, chybí občanská vybavenost a
nejsou vyjasněné majetkoprávní vztahy mezi developerem a
městem. Také bude nutné ohlídat efektivní využití finančních
příspěvků od developera pro město. Není možné připustit,
aby tyto prostředky byly použity pouze ve vztahu k developerskému projektu v této lokalitě, aniž by přinesly prospěch
ostatním občanům ve městě. Ve všech těchto krocích však
musíme a budeme vycházet z platných smluv, které město
v minulých letech uzavřelo.
• K čemu nesmí za žádnou cenu dojít, je ohrožení projektu
výstavby přeložky I/12. Tato stavba je naprosto zásadní pro
budoucí rozvoj Úval. Pokud by výstavbou na Hostíně mělo
dojít k jejímu pozastavení nebo zrušení, pak se nikdy nedočkáme zklidnění dopravní zátěže ve městě a Úvaly budou o
to více rozděleny na dvě těžko propojitelné poloviny.
• Jako zajímavý prostor pro rozvoj vidíme lokalitu u
Horoušánek, resp. celou oblast mezi ESSA a novou výstav-
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bou. Zde se nabízí vznik místního obchodně-společenského
centra, které v přijatelné míře oddělí stávající továrnu od
možné bytové výstavby. Plochu pro bydlení bychom chtěli
situovat podél Jirenské silnice a scelit a propojit tuto část
města s odtrženou čtvrtí U Horoušánek. Jednoznačně ale
budeme trvat na zachování navrhovaného biokoridoru mezi
Klánovickým lesem a údolím Výmoly.
K realizaci našich záměrů rozvoje budeme prosazovat
pravidelnou aktualizaci Strategického rozvojového plánu
města Úval. Jeho současná podoba byla hodně ovlivněna
projektem výstavby na Hostíně, který prosazovalo současné
vedení, možná i na úkor rozvoje ostatních částí města. Při
jeho pravidelné aktualizací alespoň jednou za 4 roky chceme průběžně reagovat na potřeby Úval a souvisle směřovat
jejich rozvoj.
Jako základní úkol v oblasti rozvoje města pro následující
období vidíme zpracování kvalitního územního plánu Úval.
Již nyní jsme předložili řadu návrhů na funkční využití některých ploch a budeme se i nadále aktivně podílet na jeho
tvorbě.

Volební program v této kapitole plynule navazuje na
volební program z roku 2006, protože ani ten nebyl sestavován s výhledem pouze na 4 roky.
Na základě seznámení se s danou problematikou jako
zastupitelé v opozici a na základě střízlivého odhadu finančních možností města, předkládáme stěžejní úkoly na období
2010-2014. Kvalita školství a vzdělávání je jedním z ukazatelů kvality života ve městě.
Předškolní vzdělávání – MŠ
• Důsledně sledovat projekt Hostín, kde je závazek MEI
na vybudování MŠ
• Podporovat vznik alternativních forem mateřských a
dětských center, která pomohou řešit nedostačující kapacitu
ve stávajících předškolních zřízeních
Základní školství
• Názor na dostavbu současných školních budov je stejný jako v r. 2006, tj. velká přestavba neřeší problém požadavek nárůstu počtu tříd pro zvyšující se počty žáků. Je nutné
si také přiznat, že velká přestavba školy plánovaná minulým
a současným vedením města není bez účasti státního či krajského rozpočtu reálná.
• Získané finanční prostředky je potřeba efektivně využít
pro přestavbu v zájmu zvýšení počtu odborných pracoven a
jejich zázemí, šaten a definitivní řešení zvýšení kapacity a
technické vybavenosti školní kuchyně a jídelny.
• Rezervou pro Základní školu jsou i prostory stávající
Základní a praktické školy v Úvalech, jejíž budova je ve vlastnictví města. Tuto skutečnost je třeba využít při jednání se
Středočeským krajem o problematice úvalského školství.
• Budeme podporovat výstavbu víceúčelové sportovní
haly, kterou bude možné využít pro sportovní a společenské
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aktivity všech školských zařízení, sportovních a zájmových
organizací, které působí na území našeho města.
• Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel věkové kategorie 30 – 40 let (s tím spojený logický nárůst počtu dětí)
navrhujeme připravit do budoucna rezervu pro vznik střední
školy/gymnázia na území našeho města
• V současné době chybí v Úvalech koncept městského
vzdělávacího systému. Proto chceme ve spolupráci s pracovníky
úvalských školských zařízení a MDDM propracovat systém úzké
spolupráce a návaznosti všech školských zařízení ve městě.
• Chceme navázat družební vazby města Úvaly s městy
v anglicky mluvících zemích (jazykové výměnné pobyty dětí,
kontakty sportovních oddílů házená, kopané, tenisu i dětí
ze zájmových organizací, které vyvíjejí činnost na území
našeho města- skauti, rybáři, modeláři…..)
• Pro náctileté budeme usilovat o vytvoření místa pro
setkávání - získání zázemí pro široké spektrum zájmů této
věkové kategorie
Vzdělávání dospělých a seniorů
• Pro spoluobčany této věkové kategorie je zatím nabídka velmi omezená, přestože skupina obyvatel starších 65 let
tvoří téměř 16% obyvatel našeho města
• ve spolupráci s domem pečovatelské služby, Městským
domem dětí a mládeže a soukromým sektorem chceme připravit pro úvalské seniory nabídku „celoživotního vzdělávání“ (např. miniškola počítačové gramotnosti, jazykové kurzy,
rehabilitace)
• Chtěli bychom založit psychologické, sociální a právní
poradenství formou přednášek 1x za 2 – 3 měsíce podle
aktuálních témat
• Pro splnění nadstavbových plánů v oblasti vzdělávání
se budeme snažit získávat prostředky z operačních programů lidských zdrojů jednotlivých ministerstev, dotací z jednotlivých kapitol Evropské unie, ze sponzorských darů.

Pro vzhled města Úval je určující vzhled náměstí Arnošta
z Pardubic. Je třeba v každém případě podtrhnout jeho funkci jako hlavního centra města, a to zejména:
• vybudováním důstojného sídla radnice v budově
č. 95 a propojením této budovy lávkou přes Výmolu s budo-
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vou Multitecu, kde by měly mít sídlo další městské odbory
a technické služby
• sjednocením náměstí použitím jednotného povrchu
jak na vozovky, tak na parkovací stání, odpovídajícího povrchu na chodníky a také vhodnou parkovou úpravou
• zavedením placeného stání (nad 60 min. a mimo rezidenty) za účelem uvolnění parkovacích ploch pro krátkodobé nákupy, návštěvu městského úřadu apod. Současný stav,
kdy náměstí slouží jako další záchytné parkoviště často pro
obyvatele okolních obcí, kteří pokračují dále z Úval vlakem,
není nadále udržitelný.
• Jednoznačně pozitivní vliv na vzhled města by mělo
vybudování odstavného parkoviště na pozemcích Českých
drah v prostoru u nádraží. Budeme se snažit všemi prostředky tento záměr podpořit.
• I s ohledem na to, že v nových částech města je hlavní důraz kladen na funkci bydlení, je třeba v návaznosti na
náměstí vybudovat rekreační a klidovou zónu, kde bude
možné spojit funkce sportu a oddychu. V tomto smyslu podporujeme výstavbu nové haly Sokola v prostoru pod náměstím
a vybudování městského parku od školy k Prokůpkovu rybníku
se systémem cest pro pěší. Podporujeme také vznik lesoparku
na Vinici a jeho propojení s rekreační zónou pod náměstím.
• Dále je třeba také podpořit jednotu urbanizačního plánu města a potlačit určitou „roztříštěnost“ Úval. Pokud tedy
bude ze strany investorů zájem o další zástavbu ploch v Úvalech, je třeba důsledně preferovat pro tento účel volné plochy
v intravilánu města, proluky ve stávající zástavbě. Obecně
podporujeme propojení jednotlivých čtvrtí města systémem
stezek pro pěší a cyklisty, tak aby byly všechny části města
pohodlně dosažitelné i pěší chůzí. Dále podpoříme funkční
systém autobusových linek Ropidu, který by přispěl k masovějšímu využívání hromadné dopravy a snížení zátěže centra
města individuální dopravou.
• Významným prvkem jednoty města se musí stát také
městský mobiliář, zejména zastávky, osvětlení, odpadkové
koše a lavičky, který bychom chtěli postupně sjednocovat.
• Oproti minulému období chceme jednoznačně posílit
roli hlavního architekta města.

Základním požadavkem, který chceme prosazovat, je
zachování základního spektra zdravotnických služeb, které
jsou obvyklé pro město velikosti a polohy Úval. Pokud to bude
jen trochu možné, chtěli bychom usilovat o rozšíření zdravotnických služeb o další odborné ordinace a laboratoře.
• Stav zdravotnictví v Úvalech výrazně ovlivňuje smlouva, kterou uzavřelo současné vedení města s panem MUDr.
Marešem, resp. jeho společností. Ten je podle této smlouvy o pronájmu zdravotního střediska povinen zainvestovat
rekonstrukci tohoto zařízení a zkvalitnit tak zdravotní služby
v Úvalech. Počkáme a dobře ohlídáme, aby došlo k naplnění požadavků smlouvy a stav zdravotnictví se zlepšil podle
představ našich občanů.
• Současně nám v blízkosti vyrůstá velmi perspektivní zdravotnické zařízení v sousedních Jirnech. Jedná se o centrum
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zdravotnické péče společnosti INC a.s., která se v minulosti
ucházela i pronájem a rekonstrukci zdravotního střediska v Úvalech. V budoucnosti vidíme pro úvalské občany toto zařízení
jako vhodné doplnění dalších zdravotních služeb a budeme se
snažit navázat a podporovat spolupráci vedení města Úval i
s tímto pracovištěm tak, aby se stalo pro Úvaláky dostupnější.

Naše sdružení již od samého vzniku v roce 2006 klade
důraz se na ochranu a obnovu životního prostředí, které
nás obklopuje. V našem zájmu je chránit a rozvíjet přírodní
a kulturní hodnoty našeho města a okolí, protože má velký
potenciál se stát turisticky zajímavým cílem vzhledem k rozmanitosti přírodních krás.
Hlavním našim cílem do dalšího volebního období je:
• Dokončit již rozpracovaný projekt, a to vyhlášení
Přírodní rezervace Králičina - Povýmolí. Na tomto projektu spolupracujeme s Klubem přátel historie a přírody Úval a
okolí. Jedná se po území o rozloze cca 20 ha, z něhož část
tvoří svahový suťový les a zbytek unikátní luční louka. Ve
spolupráci s „Klubem“ vybudujeme naučnou stezku v této
lokalitě, která bude osazena informačními tabulemi.
• Zpřístupnit Škvoreckou oboru obyvatelům Slovan.
V současné době je k oddechu pro obyvatele Slovan využívána hlavně oblast kolem rybníků. S realizací projektu Hostín
dojde k navýšení obyvatel bez úměrného navýšení prostoru
pro odpočinek. Škvorecká obora je tak ideálním místem pro
návštěvu, navíc dostupná za cca 15 minut chůze.
• V rámci tvorby nového územního plánu budeme trvat
na realizaci funkčních prvků územního systému ekologické
stability, včetně přesného vymezení místních regionálních a
nadregionálních biokoridorů.
Jako další možné cíle v oblasti ochrany životního prostředí považujeme:
• Obnovení třešňové aleje k Donátovi. Zde budeme spolupracovat s obcemi Škvorec, Přišimasy, Hradešín na projektu
křižovatky cest pro pěší - “Sejdeme se u Donáta.“ Rovněž se
zasadíme o celkové zvelebení prostoru a osazení lavičkami.
• Vytvoření koncepce městské zeleně, která bude přecházet plynule do volné krajiny. Na ozdravení města máme
připraven projekt „100 stromů pro město“.
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• Propojení Radlické čtvrti se vznikající naučnou stezku v Králičině, a to vysázením stromořadí podél bezejmenného potoka, který se vlévá ve východní části Králičiny do
Výmoly.
• Projekt lesoparku na Vinici s možností výstavby rozhledny na nejvyšší kótě. Lesopark na Vinici spolu s Výmolou
a mokřadními plochami kolem ní + obnoveným Hodovským
rybníkem navrhneme jako biocentrum.
• Vznik stezky od Fabráku k Multitecu. Domníváme se,
že by tím vznikla nová bezpečná cesta pro děti z lokalit za
Fabrákem do školy.
• Rekultivací úvalských rybníků. Zde chceme jednoznačně navázat na projekty připravené úvalskými rybáři,
ČSSD a ODS.
• Budeme pokračovat v projektu vyhlášení soustavy rašelinných jezírek za registrovaný významný krajinný
prvek, a budeme se snažit zamezit nesmyslné výstavbě pod
Liechtensteinskou hájovnou.
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Mgr. Dana Poláková
Narozena: 10. 11. 1954, Český Brod
Vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy, Praha
Stav: vdaná, syn a dcera
Zaměstnání: obchodní asistent
Bydliště: Sovova 1325, Úvaly
E-mail: dana.polakova@otevreneuvaly.cz
Telefon: 724 081 969
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
V rozhodování o každodenním životě našeho města nemá
politikaření vůbec místo. Kanalizace nebo školka není ani
pravá, ani levá, je v Úvalech. Zájem všech 15 zastupitelů by
měl být jen jeden. Najít to nejlepší a finančně nejvýhodnější
řešení pro Úvaly. Jsem připravena být zodpovědnou členkou
zastupitelstva, které získá vážnost a podporu voličů.

Mgr. Petr Borecký

Proﬁly kandidátů
sdružení Otevřené Úvaly
do zastupitelstva
města Úvaly
Ing. Michal Breda
Narozen: 3. 10. 1964, Český Brod
Vzdělání: ČVUT, Fakulta elektrotechnická,
obor elektronické počítače
Stav: ženatý, 2 dcery
Zaměstnání: IKEM - provozně-technický
náměstek; veškeré další podnikatelské aktivity jsou
pozastaveny
Bydliště: Alešova 404, Úvaly
E-mail: michal.breda@otevreneuvaly.cz
Telefon: 602 157 662
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Po 4 letech strávených v zastupitelstvu a ve vedení
kontrolního výboru vidím největší slabinu našeho města
ve způsobu hospodaření s veřejnými prostředky. Zejména
v oblasti veřejných zakázek a dohledu nad investičními
akcemi jsou v řízení města veliké rezervy. Je dobře, že
se podařilo získat finanční prostředky z dotací a fondů,
ale i s těmito prostředky je potřeba nakládat hospodárně
a v rámci zákonů. Chci omezit jejich plýtvání bezhlavým
najímáním konzultačních firem a nedostatečným využíváním veřejných soutěží podle zákona o veřejných zakázkách. Současně chci zvýšit a zpřísnit odborný dohled při
realizaci investičních akcí.

Narozen: 17. 12. 1972, Praha
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze (1996)
Stav: manželka Mirka, synové Tomáš,
Martin a nejmladší Michal
Zaměstnání: Novatrix, s.r.o.
Bydliště: Chelčického 1600, Radlická čtvrť, Úvaly
E-mail: petr.borecky@otevreneuvaly.cz
Telefon: 227 037 229
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Protože mi není jedno, v jakém městě žiji já, má rodina
a mí přátelé. Věřím, že jak praví slavný citát „Jsme to, co
si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“ V uplynulých pěti letech jsem
poznal v Úvalech mnoho lidí, kteří tuto zásadu naplňují. Chci
i nadále ovlivňovat směr, kterým se budou Úvaly vyvíjet a
prosazovat náš dlouhodobý program.

Mgr. Marek Mahdal, DiS.
Narozen: 1. 08. 1978, Praha
Vzdělání: Vysoká škola veřejné správy a
mezinárodních vztahů v Praze, obor veřejná
správa (2007) Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o. (2001)
Stav: manželka Radka, syn Tobiáš
Zaměstnání: Magistrát hlavního města Prahy
Bydliště: Česká 1666, Úvaly - Nové Slovany
E-mail: marek.mahdal@otevreneuvaly.cz
Telefon: 604 844 900
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Dění ve městě, ve kterém jsem se rozhodl zakotvit teprve před několika lety, mi není lhostejné. Úvalskou komunální
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politiku aktivně sleduji od roku 2006 a konkrétní výsledky
činnosti občanského sdružení Otevřené Úvaly nelze za tu
dobu v našem městě přehlédnout. Přestože Úvaly mají svůj
„genius loci“, kvalitní dopravní spojení s Prahou a velmi pěkné okolí, kontrastuje s těmito pozitivními stránkami žalostný
stav městské technické infrastruktury. Jsem přesvědčen, že
na chyby z minulosti se nebude možné odvolávat donekonečna. Občanské sdružení Otevřené Úvaly nabízí rozumnou a vyváženou cestu k tomu, aby naše město již nebylo
považováno jen za pouhou „noclehárnu Prahy“, ale za skutečné město. Sdružení Otevřené Úvaly po čtyři roky v úvalském zastupitelstvu představovalo konstruktivní opozici.
Politikaření a partajničení zkrátka do Úval nepatří. Otevřené
Úvaly nejsou nalevo ani napravo – jsme v Úvalech. Dejte
nám šanci nasměrovat Úvaly k lepší budoucnosti.

Ing. Ludmila Milerová
Narozena: 23. 07. 1957, Jičín
Vzdělání: Vysoká škola zemědělská, ekonomická fakulta
Stav: manžel Bohumil, 2 dcery
Zaměstnání: od roku 1998 podniká společně s manželem v oblasti - servis potravinářských strojů
Bydliště: Horova 1348, Úvaly
E-mail: lida.milerova@otevreneuvaly.cz
Telefon: 602 274 992
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Politiku ve městě sleduji aktivně od roku 2006. Komunální
politika není o politických stranách, ale o konktrétních lidech,
kteří by měli mít zájem co nejlépe a za co nejmenší finanční
náklady zvelebovat město.

Mgr. Mirka Borecká
Narozena: 7. 10. 1972, Praha
Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze (1997)
Stav: manžel Petr, synové Tomáš, Martin a
nejmladší Michal
Zaměstnání: Překladatelka, Ministerstvo zahraničních věcí
ČR
Bydliště: Chelčického 1600, Radlická čtvrť, Úvaly
E-mail: mirka.borecka@otevreneuvaly.cz
Telefon: 602 140 461
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Věřím, že město nebo komunitu vůbec lze měnit jen
odspodu. Proto tolik sázím na jednotlivé a konkrétní projekty
ke zlepšení životního prostředí v našem městě, na budování
hřišť, projekty obnovy tradic, opravy památek a podobně a
také na zapojování co nejširší veřejnosti do rozhodování a na
podporu komunity jako takové. Vize města musí vycházet
z jeho občanů, a to v co nejširším měřítku. Proto mi vadí rozhodnutí od stolu, bez širší veřejné diskuze.
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Josef Polák
Narozen: 30. 10. 1952, Praha
Vzdělání: Střední průmyslová škola strojní
Stav: manželka Dana, syn a dcera
Zaměstnání: BN LEASING a.s. Benešov,
manažer
Bydliště: Sovova 1325, 250 82 Úvaly
E-mail: josef.polak@otevreneuvaly.cz
Telefon: 602 430 284
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Po čtyřletém sledování práce našeho zastupitelstva a
Rady Města Úvaly, jsem neviděl za celou tu dobu některé
zastupitele vznést dotaz, návrh, či jednoduše promluvit. Byli
i zastupitelé, kteří se jednání zastupitelstva ani nezúčastňovali. S takovým přístupem rozhodně nesouhlasím. Sdružení
Otevřené Úvaly má jasný a čitelný program, který chci
v zastupitelstvu aktivně prosazovat.

Petr Urban
Narozen: 26. 01. 1967, Hradešín
Vzdělání: SŠ, nástrojař s maturitou
Stav: manželka Pavla, 2 děti
Zaměstnání: invalidní důchodce
Bydliště: Pražská 142, Úvaly
E-mail: petr.urban@otevreneuvaly.cz
Telefon: 777 291 326
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Civilizační úroveň každé společnosti bude v budoucnu
hodnocena nejen podle toho, co poskytovala přítomným
generacím, ale hlavně podle toho co zanechávala potomkům, a to nejen ve sféře hmotných statků, ale především
v komplexní oblasti životního prostředí, v níž vždycky budou
hrát lesy prim.

Mgr. Hana Němcová
Narozena: 9. 09. 1973
Vzdělání: SPgŠ, FTVS UK
Stav: manžel Jan, 2 děti (syn a dcera)
Zaměstnání: OSVČ - instruktor dětského
plavání, masér dětí a dospělých, trenér sportovních kroužků
pro 1.stupeň v ZŠ Klánovice,
Bydliště: Lužická 591, Úvaly
E-mail: hanka.nemcova@otevreneuvaly.cz
Telefon: 724 081 037
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
V Úvalech bydlím od r. 1999. Už od začátku jsem se zajímala o dění v Úvalech, především pak o aktivity pro děti a
mládež. Několik let jsem spolupracovala s MDDM na vedení kroužků cvičení rodičů s dětmi a podílela jsem se na
vzniku MK Ouvaláček. V současné době pracuji na projek-
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tu Oddychové a rekreační zóny na Slovanech, kde se nám
podařilo vybudovat dětské hřiště a vysázet izolační zeleň.
Nově vzniká hřiště na pétanque a kryté dřevěné posezení
s několika dřevěnými herními prvky z kulatiny. V podobných
projektech bych ráda pokračovala i v dalších letech a přispěla tak ke zlepšení kvality bydlení a trávení volného času.

Rastislav Šimoňák
Narozen: 22. 09. 1975
Vzdělání: střední, bez maturity
Stav: ženatý, manželka Ivana
Zaměstnání: obchodní zástupce
Bydliště: Česká 1668, Úvaly - Nové Slovany
E-mail: rastislav.simonak@otevreneuvaly.cz
Telefon: 724 903 426
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Mým zájmem v komunální politice je už konečně zlepšit celkové prostředí v řízení a života v naší obci tak, aby se
všichni občané zde cítili jako doma a aby svojí domovskou
obec nebrali pouze jako zázemí pro vyspání se před dalším
pracovním dnem.
Chci a myslím si že je už konečně na čase docílit toho, že
Zastupitelstvo obce bude pro občany naší obce důvěryhodné, aby za svými občany zastupitelstvo a vedení obce stálo
a naslouchalo jim.

Ing. Josef Beneš
Narozen: 23. 01. 1940
Vzdělání: ČVUT Praha
Stav: manželka Ludmila, děti Eva, Jitka,
Věra
Zaměstnání: Aquatest s.r.o.,
vodohospodář
Bydliště: Raisova 1183, 250 82 Úvaly
E-mail: josef.benes@otevreneuvaly.cz
Telefon: 732 270 062
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Chci městu pomoci v rámci svých možností a zkušeností
při zajišťování investorské přípravy investičních akcí města,
zejména inženýrských staveb z oblasti technické infrastruktury, např. při posuzování a zadávání projektové dokumentace staveb a pri provádění odborného dohledu při jejich
realizaci.

Bc. Jan Němec
Narozen: 2. 04. 1975, Kolín
Vzdělání: Západočeská Univerzita Cheb Ekonomická fakulta
Stav: manželka Hana, 2 děti (syn a dcera)
Zaměstnání: soukromý podnikatel
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Bydliště: Lužická 591, 250 82 Úvaly
E-mail: jan.nemec@otevreneuvaly.cz
Telefon: 602 367 649
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Přes 14 let působím v soukromém sektoru, dlouhodobě
uznávám principy pravicové politiky. Do OÚ jsem vstoupil
v roce 2009. Začal jsem být společně s ostatními členy nazýván socialistou, člověkem, který brání pozitivnímu rozvoji
Úval. Toto zaškatulkování mi přivádí úsměv na rty a rozhodně
mi nebere chuť do další práce. V rámci svých možností budu
i v dalších letech pomáhat s projekty, které zkvalitní život
obyvatelům našeho města. Nezávisle na výsledku voleb.

Ing. Marcel Breda
Narozen: 4. 04. 1970, Český Brod
Vzdělání: VŠCHT Praha (1993)
Stav: manželka Markéta, dcery Linda,
Kristýna a Dominka
Zaměstnání: Emco spol. s r.o., IT manager
Bydliště: U obory 872, Úvaly
E-mail: marcel.breda@otevreneuvaly.cz
Telefon: 281 982 921
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Ke kandidatuře na zastupitele mne vede moje nespokojenost s rozvojem města.
Vzhledem k mému postoji, někdy možná až příliš radikálnímu, cítím nutnost se veřejně postavit proti nepravostem
či proti neschopnosti, hraničící s arogancí, při řízení a správě mého rodného města. To vše plně s vědomím, že jsem
si tím vysloužil nálepku extrémisty, socialisty či „zeleného
komunisty“.
Svou prací ve sdružení Otevřené Úvaly, apolitickém a
nezávislém seskupení úvaláků, chci podporovat otevřené a
především průhledné rozhodování při správě a rozvoji města
a prosazování ucelené koncepce rozvoje města a okolního
mikroregionu jako klidové, rekreační a kulturní zóny jako protiváhy nedalekého hlavního města.

Petra Kyselová
Narozena: 23. 11. 1985, Brandýs nad
Labem
Vzdělání: studentka Pedagogické fakulty a
Fakulty sociálních věd UK
Stav: svobodná
Zaměstnání: průvodkyně na Hradě Český Šternberk
Bydliště: Kollárova 1249, 250 82 Úvaly
E-mail: petra.kyselova@otevreneuvaly.cz
Telefon: 775 069 848
Proč kandiduji na zastupitele Úval?
Vstoupit do občanského sdružení Otevřené Úvaly jsem
se rozhodla proto, že jsem se chtěla podílet na pozitivních
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změnách v Úvalech a ne „pouze doma sedět a nadávat“.
V komunální politice ustupuje stranická příslušnost do pozadí, proto občanské sdružení lidí s různým profesním zaměřením a chutí něco dělat bylo tou správnou volbou. Osobně se
ve sdružení angažuji zejména v oblasti přírodního a kulturního dědictví. Rozšiřující se bytová výstavba na okraji Prahy,
která s sebou přináší mnoho negativních jevů (anonymita,
kriminalita, zastavění volných ploch, nárůst osobní silniční
dopravy…), je pro nás po schválení projektu Hostín realitou,
neměli bychom však zapomínat také na kvalitu bydlení a
občanskou vybavenost. Vyasfaltovaná silnice není často to
nejdůležitější. Každý – ať starousedlík nebo novousedlík – by
měl mít možnost se rekreačně vyžít přímo v místě svého
bydliště (pomůže mu k tomu například připravovaná naučná stezka Králičinou-Škvoreckou oborou), měl by mít vztah
k místu, kde žije. Jak jej získat? Například seznámením se
s historií regionu, skrze kulturní dědictví, které nám zde po
našich předcích zbylo, skrze společenské akce, které v Úvalech pořádají různá sdružení nebo příspěvkové organizace.
V Úvalech opravdu žijte, nikoli pouze bydlete!

Ing. Richard Saidl
Narozen: 7. 01. 1969
Vzdělání: ČVUT Praha
Stav: manželka Lucie, 2 děti - Matouš a Nelly
Zaměstnání: Novatrix s.r.o. - energetický
poradce
Bydliště: Kollárova 1261, Úvaly
E-mail: richard.saidl@otevreneuvaly.cz
Telefon: 724 160 687
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V současné době nám však začíná vznikat nový architektonický návrh, ale v tomto případě, bohužel, se i s neobvyklou rychlostí realizuje. Před každými volbami se stávající
vedení rozhodne rekonstruovat určitý chodník v centru města. Pomineme-li laciný populismus, není na tom zase nic až
tak špatného. Chtělo by se možná říci – bojujme za zkrácení
volebního období na 2 roky. Obnova infrastruktury města by
se zkrátila na polovinu. Zarážející je však podoba chodníků.
Tak jako má např. každý spisovatel určitý rukopis, malíř připojí do rohu obrazu svůj podpis, tak se každé vedení v daném
volebním období podepsalo na vzhledu centra svým architektonickým návrhem chodníku. Pojďme si to projít od začátku. Je před volbami v roce 2002. Ulice Pražská – chodník ze
šedé zámkové dlažby. Rekonstrukce chodníku po pravé straně ul. Husovy. Obohacuje se šeď zámkové dlažby kombinací
s červenou, která zvýrazňuje všechny vjezdy do přilehlých

Proč kandiduji na zastupitele Úval?
V Úvalech jsem se narodil a v Úvalech žiji, a proto
chci přispět k rozvoji města. Zaměřuji si hlavně na oblast
dopravy a sportu/využití volného času. Svoji činností ve
sdružení Otevřené Úvaly chci vrátit Úvalům to, co mi v mládí
poskytly.

Fejeton – Barvy města
Když v roce 2008 představili architekti ze společnosti A.LT architekti v.o.s. své návrhy na podobu náměstí,
zdálo se, že do Úval zavanul konečně vítr přinášející koncepční řešení centra města. Navíc s perspektivou jeho
realizovatelnosti – s přihlédnutím k finančním možnostem
i po etapách. Do dnešního dne však nebyl ani schválen,
ani zamítnut. Je to tedy pouze nezávazná studie. Takže
ani v roce 2010 neznáme budoucí definitivní podobu centra města, podle které by se realizovaly jakékoli stavební
úpravy a opravy daného prostoru.

objektů. Přichází volební rok 2006. Rekonstruuje se protější chodník stejné ulice. Zde je zvolena doposud nepoužitá kombinace
šedé dlažby se žlutými a červenými prvky. A rok 2010? Navazuje
se na opravy levého chodníku a zde se nám dostává další nový
prvek. Od červených vjezdů se přechází k černým. Závěrečná část
chodníku před školou je zakončena žulovou skladbou. Na tomto
vzorku můžeme vidět, jak by případně mohlo vypadat náměstí,
bude-li schválen projekt návrhu od ateliéru A.LT architekti.
A když schválen nebude? Někdo přijde s úplně jiným
architektonickým návrhem? Tak všechny doposud realizované chodníky rozebereme a začneme znovu. Technicky
samozřejmě proveditelné. Ale při uvážení, že tato posled-
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ní předvolební a navíc provizorní (viz Život Úval 08/2010)
oprava chodníku stála 2 mil. Kč, si člověk klade otázku, zda
je právě toto ukázka koncepčního řízení města, ke které se
politické strany hlásí snad v každém volebním programu.
Rozvineme-li dosavadní trend v architektuře chodníků ve
středu města, mohli bychom oslovit všechny výrobce zámkové dlažby. Každý by dostal k dispozici určitou část komunikací
ve městě. Zde by ze svého výrobního programu vybrali určitou
mozaiku z dlažby a položili ji. Výrobce by si tak vytvořil showroom svých výrobků a město by mělo komunikace. Ještě by
se zvýšil turistický ruch, jak by si k nám lidé jezdili vybrat svůj
vzor dlažby. Představa samozřejmě absurdní, ale obávám se,
že k ní máme celkem slušně nakročeno.
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První fáze obnovy sochy
sv. Jana Nepomuckého
dokončena
Ke dni 31.8.2010 byla odevzdáním závěrečné zprávy
dokončena první fáze obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého
v Úvalech. Náklady první fáze se vyšplhaly do výše 108
963 Kč. Byly pokryty grantem z Fondu ČSOB spravovaného
Nadací VIA (70 000 Kč.) a prostředky našeho sdružení, které
jsme získali od sponzorů. V rámci první fáze byl podle historické fotografie zhotoven nový základ pro celou sestavu cca
o 3 metry dál od přístupové cesty ke kostelu. Jak už totiž asi
víte, byl v rámci sondy provedené pod sochou učiněn unikátní nález dříku podstavce, který byl považován za ztracený
nebo zničený od dob 1. republiky, kdy se socha přesouvala
ke kostelu. Nálezem se socha dostane cca o 1,75 m výš, a
tak by od cesty nebylo možné uplatnit harmonické pohledové vazby, proto dojde k drobnému přesunutí v rámci areálu
kostela.

Oprava rekonstrukce ulic
Prokopa Velikého
a Vrchlického
…aneb jak se podařilo občanům
zjednat nápravu
V srpnu se nám dostal do rukou velmi zajímavý text, o
který bychom se s vámi chtěli podělit. Jedná se o připravený článek do měsíčníku Život Úval, který redakční rada
tohoto časopisu odmítla otisknout.
Je to popis toho, jak se dva angažovaní občané Úval nesmířili
se špatnou a šlendriánskou prací dodavatelské firmy a s nekompetentním a laxním postupem úvalských úředníků. Na celém
problému se podepsalo předchozí i současné vedení. I přes jejich
„snahu celou věc vyřešit“ se občanům podařilo přimět nadnárodní koncern se zakázkou zpětně zabývat a začít celou věc napravovat. Za to patří oběma pánům velký obdiv a dík.
Celý problém si můžete detailně pročíst na našich webových stránkách www.otevreneuvaly.cz. A pro nás z něj vyplynulo poučení a inspirace do volebního programu.

Po dokončení druhé fáze budeme mít v Úvalech kompletní
sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1701, která svou historickou i uměleckou hodnotou nebude mít v širém okolí obdoby. Nálezem dříku podstavce však došlo k úpravě rozpočtu a
na dokončení restaurátorských prací v tuto chvíli chybí ještě 141 591 Kč. Zažádali jsme o grant u Nadace OF (80 000
Kč.) a pevně věříme, že uspějeme. V opačném případě máme
vytipovány ještě další grantové a dotační programy. V každém
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případě bude nutná naše spoluúčast. Proto žádáme všechny
úvalské občany a podnikatele, kterým není lhostejný osud kulturně-historického dědictví v Úvalech, o účelový sponzorský
dar, který bude použit na druhou fázi restaurátorských prací.
Č.ú.: 434261339/0800, VS 777 (Zašleme vám potvrzení o obdržení platby, případně darovací smlouvu a daňový doklad na požadovanou adresu či e-mail; v případě
potřeby kontaktujte Lídu Milerovou)

Jak pokračuje projekt
obnovy Králičiny?
Projekt obnovy Králičiny se blíží ke svému závěru. Díky dotaci
Středočeského kraje, realizační firmě z Klánovic, ale zejména díky
členům našeho sdružení a velkému počtu dobrovolníků z řad členů Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí a ostatních občanů, jak z Úval tak z Klánovic, Králičina nyní vypadá, jak vypadá.
Byl odveden obrovský kus práce. Byla rozšířena přístupová cesta
do Králičiny od motorestu na Homolce, byly vykoseny kopřivy a
náletové křoviny podél celé Výmoly až dozadu k loukám, na loukách byly vyřezány náletové trnky a další křoviny a hlavně - louky
byly pokoseny a shrabány – po dlouhých 15 letech.
Díky tomu se rozšířila na loukách druhová skladba a zase
tam rozkvetly ocúny. Máme z podařeného projektu radost, ale
zároveň je to velký závazek do budoucna, pokud chceme tento stav udržet.
Ta obrovská změna je nejlépe patrná z fotografií:
Stav před a po zahájení projektu obnovy Králičiny – hotova 1. a 2. fáze

CHTĚLI BYCHOM PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ NÁM PŘIŠLI
POMOCT V RÁMCI DOBROVOLNÝCH BRIGÁD,
ZA TU HROMADU PRÁCE, KTEROU ODVEDLI.

Předvolební
otevřené slovo na závěr
Vyzývat občany k účasti na volbách je už obehraná písnička,
nicméně si myslím, že v komunálních volbách je účast voličů velmi
důležitá věc. Vždyť svojí volbou ovlivňujeme svůj život a jeho konkrétní podmínky v nejbližším okolí přinejmenším na příští 4 roky.
Jsem dalek toho, abych vás nabádal k volbě našeho sdružení,
protože jsme nejlepší a pro vedení našeho města jako stvoření. To
bych si nedovolil. Na druhou stranu chci varovat před zjednodušeným pohledem a přístupem, na který jsme zvyklí z parlamentních
voleb: Jsem pravicového založení, tak volím stranu pravicovou,
jsem-li sociálního smýšlení, tak sáhnu po levicové straně.
Odjakživa jsem zastáncem názoru, že komunální politika
a komunální volby nejsou o politických stranách, ale o jednotlivých osobnostech. Ve „velké“ politice se stalo trendem,
že se ve velkých stranách snaží někteří kariéristé a prospěcháři v rámci kandidátky urvat i pro sebe kus veřejného koláče. Nedopusťme to i v rámci našeho města. Je zajímavé sledovat až zoufale ukvapené rojení politických stran v Úvalech
a snaha některých osob narychlo vplout pod značku politických subjektů, které slavily větší či menší úspěch v červnových parlamentních volbách. Věřím, že voliči v Úvalech
jistě nejsou naivní a mají dobrou paměť. Proto sami dokáží
oddělit zrna od plev úvalské komunální politiky, nenechají se
oklamat opakovanou změnou dresu a nepodlehnou tlakům
některých „jakoby-politiků“ a politikářů. Ostatně to voliči v
některých městech už dokázali i v parlamentních volbách,
když kroužkováním upřednostnili kandidáty, o které stáli.
A proto s klidným svědomím nabádám všechny Úvaláky:
Volte podle toho, jak své kandidáty znáte, a nebojte se kroužkovat napříč stranami a sdruženími. Stejně jako stojíme o
volební úspěch našeho sdružení Otevřené Úvaly, tak máme
zájem na tom, abychom v zastupitelstvu měli takové partnery, kterým věří naši občané a kterým můžeme věřit i my.
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