Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vám v úvodu dnešního veřejného zasedání přednesla zprávu o dění ve městě za
poslední čtvrtletí tohoto roku.
Byla dokončena oprava střední části krovu a střechy na kostele sv. Jiří, touto opravou bylo
odvráceno zhroucení stavby. Práce na opravách kostela budou pokračovat i v dalších letech, podali
jsme žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2014, o přidělení
dotace nebylo dosud rozhodnuto. Podáváme i žádost o dotaci z fondu kultury Středočeského kraje.
Stavební firma NEUMANN Mělník dokončila chodník a parkovací stání v Čechově ulici. Tato
stavba a stavba parkovacích stání u zdravotního střediska přispěly ke zklidnění dopravní situace v
této části. Zdá se, že kapacita parkovišť u zdravotního střediska je v současné době dostatečná. Byla
dokončena 3. etapa opravy ulic Sokolská – Čechova včetně stavby parkovacích stání a opravy
kanalizace, tuto stavbu provedla firma COLAS CZ, a. s. Koncem listopadu byla zahájena
rekonstrukce Pivovarské ulice včetně náměstíčka, tuto stavbu provádí firma Rybář stavební z
Mělníka. Zahájení stavby bylo zpožděno kvůli tomu, že firma ČEZ prováděla uložení vedení NN do
země, tím byl posunut začátek stavby a firma, která zvítězila ve výběrovém řízení (Stavební firma
NEUMANN) již neměla dostatečné kapacity na tuto stavbu. Byla proto oslovena firma, která se ve
výběrovém řízení umístila na druhém místě.
Ve výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce Komenského ulice včetně rekonstrukce kanalizace
byla vybrána firma COLAS CZ, a. s., pokud počasí dovolí, budou práce zahájeny v polovině ledna,
hotovo by mělo být do konce dubna 2014.
Byla dokončena oprava kapličky v Ješíně, kterou provedl pan Štádlík, na opravu jsme obdrželi
dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Přemyslovské střední
Čechy. Byla dokončena oprava hrobky Oldřicha Brtníka na chržínském hřbitově, tuto rekonstrukci
provedl sochař a restaurátor pan Pavel Kytka. Po dokončení kamenné dlažby v přízemí radnice byla
provedena oprava vstupních vrat a portálu, obnovení kanalizace a další drobné opravy ve dvoře
radnice. Byly opraveny vnější omítky na části budovy radnice, tyto práce jsme však byli nuceni
reklamovat, s dodavatelem jsme se dohodli na provedení opravy na jaře příštího roku.
V současné době finalizujeme přípravy na podání žádostí o dotace z krajských fondů. Zmíněna již
byla žádost o dotaci na opravu kostela sv. Jiří z fondu kultury. Dále budeme žádat o dotaci na
revitalizaci parku za školou z fondu životního prostředí, na zakoupení zásahového vozidla z fondu
hasičů a na vnitřní úpravy budovy čp. 268 pro potřeby základní školy z fondu rozvoje obcí a měst.
Před dokončením je i žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu
bezbariérového chodníku na Nových Uhách, s touto stavbou úzce souvisí stavba dešťové
kanalizace, kterou však musíme zafinancovat celou z vlastních zdrojů.
V podzimních měsících proběhla další etapa výsadby stromů. Každý z nás si jistě přeje zlepšení
životního prostředí ve městě, mnozí občané se však brání vysazování stromů v blízkosti jejich
bydliště. Mají zejména obavy z padajícího listí. Naše technická četa věnuje velkou část své kapacity
úklidu, ať už je to odklízení sněhu v zimních měsících, sekání trávy v jarních a letních měsících či
úklid listí na podzim. Pokud někdo z občanů před svým domem odhrne sníh, poseká trávu či uklidí
listí, vítáme to a děkujeme. Pokud však na tyto činnosti nemá sílu nebo čas, četa to udělá, ale na
žádné místo ve městě se nedostane denně, je třeba mít trpělivost.
Kulturní život v našem městě obohatila další beseda s cyklu Aby řeč nestála, kterou pořádaly naše
knihovnice, či beseda a koncerty pořádané Městským muzeem. Zvlášť však vyzdvihuji kolektivní

spolupráci při pořádání tradiční Adventní neděle, na její přípravě se podílely nejen základní a
základní umělecká škola, ale celý tým spolupracovníků členy kulturní komise počínaje a
pracovníky městského úřadu a technické čety konče. Všem ještě jednou touto cestou děkuji a již
nyní se těším na Adventní neděli 2014.
S využitím grantů poskytnutých z rozpočtu města se v tomto čtvrtletí konaly dvě akce pořádané o. s.
Natvrdlí, a to divadelní a filmový festival Natvrdel a zejména Velvarské hry a slavnosti stromu –
tato akce se letos i díky příznivému počasí setkala s velkým zájmem dětí i dospělých.
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané, děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 16. 12. 2013

Jitka Linhartová

