BUDOUCNOST PRO ÚVALÁKY
Naším cílem je, aby občané města žili moderním životním stylem, měli bohatou nabídku služeb, rozvíjející se
podnikatelské prostředí, kvalitní kulturní a sportovní zázemí, hodnotné a zdravé životní prostředí.

Rozvoj území města

Podpoříme řešení parkovacích míst v Husově ulici a na nám. Arnošta z Pardubic a budeme usilovat o vybudování velkého parkoviště na místě bývalého lomu
Nadále budeme podporovat rekonstrukci objektu MěÚ na nám. Arnošta z Pardubic č. p. 95 jako nového sídla městského úřadu
Budeme dále usilovat o změnu areálu bývalého cukrovaru se zastoupením mateřské školky, bowlingu, squashe a tolik potřebných obchodů
Budeme usilovat o to, aby nedocházelo k rozšiřování zastavitelného území ve městě oproti stávajícímu územnímu plánu; území „za přeložkou“ požadujeme vrátit
do zemědělské půdy

Doprava

Zajistili jsme urychlení rekonstrukce nádraží a budování železničního koridoru přes Úvaly, plánujeme vybudovat nový přestupní terminál autobus - vlak
Příjmy do městského rozpočtu z daně z nemovitostí určené na opravu komunikací chceme přednostně využít na rekonstrukci náměstí a průtahu městem (společně se Stř. krajem dle uzavřené smlouvy)
Podél trasy přeložky silnice II/101 prosazujeme vybudování doprovodného zeleného pásu včetně cyklotrasy
Nadále podporujeme výstavbu in line stezky a cyklostezky (Bendlova stezka a zpevnění obslužné komunikace na druhé straně Výmoly)
Podpoříme úsilí o cyklistické a pěší propojení Horoušánek s centrem Úval (v rámci nové stezky na zasakovacím pásu a přes Alej úvalských dětí II.)

Bydlení

Podpoříme výstavbu tzv. sociálních bytů dle uvažovaného zákona o sociálním bydlení v čp. 105 pro místní obyvatele ve finanční tísni

Školství, dětí a mládež

Budeme usilovat o to, aby MŠ Kollárova byla rekonstruována včetně zateplení
Dokončíme výstavbu nové mateřské školy v areálu Cukrovar
ZŠ - podporujeme rekonstrukci budovy C i vybudování nové budovy s tělocvičnou
Podpoříme co nejširší otevření základní školy pro odpolední volnočasové aktivity dětí v návaznosti na vytížení budovy č. p. 65
Zaměříme se ve spolupráci s občanskými sdruženími na zmodernizování a budování nových dětských koutků a hřišť ve městě

Kultura, sport

Podpoříme přemístění městské knihovny do rekonstruovaných prostor města,
Podpoříme maximální využití objektu č. p. 65 pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých, seniorů
Dokončíme vybudování hřiště u Homolky „Hrad Scara“
Podpoříme Freestyle aktivity na Stonehenge
Podpoříme vybudování zázemí pro squash, bowling, wellnes
Podpoříme vybudování haly TJ Sokol

Životní prostředí

Navážeme na námi prosazené koncepce města při rozšiřování městské zeleně a obnově cest a alejí; zejména se zasadíme o obnovení nebo zalesnění staré třešňovky vhodnými stromy,
přispějeme k obnovení třešňové aleje k soše sv. Donáta, zasadíme se o propojení Aleje úvalských dětí na Vinici s Alejí úvalských dětí II. u Horoušánek obnovením cesty Vinice - Hodov
Budeme prosazovat vybudování městské kompostárny, rozšíříme možnost třídění odpadů o bezplatné nádoby na bioodpad a kovy

Sociálnědemokratická abeceda pro Úvaly
A.
Zajistili jsme prostředky na vybudování „prezidentské“ zahrady s herními prvky (za čp. 65).
B.
Domluvili jsme vybudování lávky přes Výmolu v rámci modernizace trati a zpevnění cestu přímo pod kanály.
C.
Podíleli jsme se na zajištění dotací pro novou mateřskou školku.
D.
Nechali jsme vybudovat solární elektrárnu na ZŠ a prosadili zateplení ZŠ; nadále preferujeme rozšíření ZŠ o novou budovu v průčelí náměstí a budeme usilovat o získání dotace na tuto dostavbu.
E.
Přesvědčili jsme operátory, aby vystavěli rozhlednu na místo vysílače.
F.
Sehnali jsme dotace na úvalské stonehenge a dokončení cest na Vinici.
G.
Zajišťujeme prostředky na zelený zasakovací pás. Rádi bychom, aby byl součástí nadregionálního biokoridoru.
H.
Plánujeme vybudovat hřiště ve čtvrti U Horoušánek – na pozemku bývalé čističky.
I.
Zajistili jsme dotace na zkrášlení náměstí (výsadba hlohů, obnova soch, květináče, lavičky …) a nadále usilujeme, aby při rekonstrukci náměstí byly zachovány zelené plochy; sháníme peníze na rekonstrukci
nové radnice (čp. 95).
J.
Zajistili jsme dotace na vybudování kulturního centra čp. 65.
K.
Prosazujeme schválení biocentra a obnovu Mlýnského rybníka v původní velikosti.
L.
Pomůžeme vlastníku zajistit prostředky na obnovu Hodovského rybníka.
M.
Hledáme provozovatele a investora opravy koupaliště; prosazujeme provedení geotermálního vrtu.
N.
Zajistili jsme prostředky na vybudování hřiště „Hrad Skara“.
O.
Dokončili jsme opravu kamenného mostku; prosadili jsme jeho prohlášení za kulturní památku.
P.
Vytvářeli jsme tlak na vyhlášení přírodního parku a posléze i na vyhlášení přírodní památky ve Škvorecké oboře; získali jsme 40 ha lesa pro Úvaly v rámci téměř 100 let nedokončené pozemkové reformy.
Q.
Prosazujeme vybudování přírodního amfiteátru.
R.
Usilujeme o zřízení vědeckého centra v Úvalech.
S.
Usilujeme o zvýšení retenční ochrany Úval rekonstrukcí rybníků a vybudováním polosuchých poldrů.
T.
Usilujeme o vyhlášení biokoridoru za Hodovem s cílem zajistit prostředky na odstranění skládky a obnovu mokřadů a tůní; vše ve spolupráci s vlastníky.
U.
Společně s TJ Sokol usilujeme o získání prostředků na novou sportovní halu.
V.
Za nezbytné považujeme zajistit prostředky na opravu a zateplení MŠ Kolárova.
W.
Podíleli jsme se na zajištění prostředků na odbahnění rybníků Fabrák, Jámy a Kalák.
X.
Domluvili jsme vybudování propustku pro pěší v rámci modernizace trati.
Y.
Podíleli jsme se na zajištění dotací na zateplení budovy MěÚ.
Z.
Pomáhali jsme fotbalistům zajistit prostředky na vybudování dětského hřiště; usilujeme o získání dotací na nový ozdobný plot (místo stávajícího plechu).

Jedenáctero stezek, pěšin a alejí v Úvalech
1.
Oranžový Bendlův okruh – in-line dráha a cyklostezka, zajistili jsme dotace na její budování; hodláme provést i asfaltový prostřik na obslužce na druhém břehu.
2.
Modrý okruh aleje úvalských dětí – podíleli jsme se na financování.
3.
Lesní okruh – staráme se o úvalské lesy.
4.
Šedý tuklatský okruh – zatím označen jen malý okruh pod Vinicí; chceme využít pozemků bývalých alejí ve vlastnictví Úval a Tuklat pro jejich propojení pro pěší.
5.
Zelený hostýnsko-skeříkovský okruh – zatím označeny jen přístupné části; dokončen bude v souvislosti s plánovanou výstavbou. Zajistili jsme dotace na výsadbu aleje Pod Slovany.
6.
Fialová úvalská cykloradiála – propojuje pražské cyklostezky (od kamenného mostku v Králičině po Tlustovousy s cílems pojení s polabskou stezkou; zajistili jsme prostředky na úpravu terénu
a výsadbu aleje zejména na Hodově.
7.
Růžový klánovický okruh – využívá stezky Klánovické obory na katastru Úval; v Úvalech je uzavřen fialovou cykloradiálou.
8.
Malý hodovský okruh – prozatím tvořen jen Alejí úvalských dětí II; po dokončení zasakovacího pásu bude uzavřen s částí cykloradiály.
9.
Světlemodrý cykloobchvat – v rámci budování přeložky budeme prosazovat vybudování paralelní stezky propojující stávající cyklotrasy.
10.
Tmavomodrý povýmolský biookruh – po odstranění skládky, provedení přírodě blízkých opatření a obnově mostku směrem na Vinici počítáme s procházkami obnovenou přírodou.
11.
Zlatý kočárkový okruh – po náměstí, břehu Výmoly v centru s napojením na prezidentskou zahradu, po nové cestě pod kanály a dále lávkou s hrází Fabráku.
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