Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 2. 6. 2009
Vážení kolegové, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás jako obvykle v úvodu veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
souhrnně informovala o dění ve městě od posledního řádného zasedání, které se konalo koncem
března.
V tomto období pokračovaly naše velké investiční akce. Výstavba vodovodu na Velké Bučině se
chýlí k závěru, dnes proběhlo kolaudační řízení, po nabytí právní moci se bude moci začít s
připojováním jednotlivých nemovitostí. V Ješíně práce pokračují dle harmonogramu.
Včera byla oslavou mezinárodního dne dětí v naší Mateřské škole slavnostně „otevřena“
zrekonstruovaná budova. Věřím, že zlepšení podmínek pro pobyt ocení děti i jejich rodiče.
V květnu byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy základní školy, na kterou jsme
obdrželi dotaci ze všeobecné pokladní správy. Přestože spolufinancování této akce je vyšší, než
jsme původně předpokládali, domnívám se, že tato rozsáhlá rekonstrukce významně přispěje ke
zlepšení podmínek pro vzdělávání našich dětí.
V květnu byla dokončena rekonstrukce a modernizace budovy hasičské zbrojnice, na kterou jsme
obdrželi dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Jsem velmi ráda, že se podařilo
rekonstrukci dokončit tak, že oslavy 145. výročí založení prvního dobrovolného hasičského sboru v
Čechách proběhly již v důstojném prostředí. Oslavy, jejich součástí byla tradiční Dědkiáda, se i
díky příznivému počasí vydařily, o čemž svědčí spokojenost četných diváků.
V letošním roce nás ještě čeká dokončení oprav Panské hospody, na tuto akci jsme obdrželi příslib
dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Ministerstva kultury. V rámci limitu, který byl z Ministerstva kultury přislíben, jsme chtěli provést
odstranění chlévků a výstavbu přístřešku ve dvoře Domu s pečovatelskou službou, na tuto akci se
však dotace nevztahuje, proto ji budeme muset financovat z rozpočtu města.
V posledních několika letech probíhala postupně rekonstrukce budovy bývalé synagogy, letošní
výměnou oken bude v podstatě dokončena. Na částečné financování této akce jsme obdrželi dotaci
z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.
Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se na výše uvedených investičních akcích podíleli a
podílejí.
V tuto chvíli ještě nevíme, zda jsme byli úspěšní při podání žádosti o stavbu kanalizace v
Malovarské ulici a na Nových Uhách, víme však, že naše žádost již byla akceptována, tzn., že jsme
splnili všechny podmínky a nebyly zjištěny formální závady. Všichni víme, že městská kanalizace
je časovanou bombou, v současné době opět řešíme propadlou část kanalizace v Růžové ulici a
zabýváme se projektovou přípravou rekonstrukce dvou kanalizačních úseků.
Ne vždy jsme však při získávání dotací úspěšní. V dubnu jsme požádali o dotaci na stavbu
víceúčelového sportovního a dětského hřiště u sokolovny, předpokládané investiční náklady byly
vyčísleny na více než 9,2 mil. Kč, dotace nám nebyla přiznána. Všichni velmi dobře víme, jak by
tato stavba byla pro město potřebná, budeme čekat na další vhodný dotační titul.
V květnu se v sále Městského muzea konalo veřejné projednávání vlivu stavby obchvatu Velvar silnice II/240 – na životní prostředí. Věřím, že i přes protesty některých okolních obcí se podaří

Středočeskému kraji tuto stavbu zrealizovat.
Věřím, že jste zaznamenali zvýšenou péči o zeleň ve městě. Díky spolupráci s paní Bernáškovou se
podařilo osázet některá místa ve městě, např. dvůr Domu s pečovatelskou službou, okolí Památníku
padlým, prostor před zdravotním střediskem a parčík za Panskou hospodou, byly dosazeny některé
chybějící stromy, osázeny mísy na náměstí i truhlíky za okny radnice atd. Bohužel i letos se stalo,
že z osázených mís někdo odcizil sazenice. Naprostá většina občanů si ale uvědomuje význam
zeleně a v rámci svých možností přispívá ke zlepšení vzhledu města, ať už tím, že zdobí okna
květinovými truhlíky a udržuje nejen zahrádky a předzahrádky, ale i veřejné prostranství před svým
domem. Dovolte mi, abych velmi poděkovala firmě Tutr autobaterie, která sponzorským darem 30
tis. Kč plně zafinancovala osázení parčíku za Panskou hospodou.
V minulém týdnu jsme se s panem místostarostou zúčastnili slavnostního převzetí dekretu o udělení
vlajky města v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nyní necháme vlajku vyrobit a při nějaké
vhodné příležitosti ji představit občanům města.
Koncem minulého týdne nepřízeň počasí překazila konání dvou společenských akcí, a to Májové
veselice, termín jejího konání pořadatelé přesunuli, a festivalu Natvrdel, který se sice konal, ale
účast byla nepřízní počasí silně ovlivněna.
V závěru mi, vážení kolegové a vážení občané, dovolte, abych Vás pozvala na setkání přátel
drobných památek „Památky v naději – Podřipsko“, který se bude konat v sobotu 13. 6. a v neděli
14. 6. 2009.
Ve Velvarech dne 2. 6. 2009
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

