Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás jako obvykle seznámila s děním ve městě za poslední čtvrtletí tohoto roku.
V září byla zahájena dlouho očekávaná výstavba vodovodu v našich místních částech. Nejprve se
realizuje vodovod na Velké Bučině, v jarních měsících příštího roku bude vybudován vodovod v
Ješíně. Jsme si vědomi toho, že se stavbou inženýrských sítí je spojena řada problémů, přesto věřím,
že i díky pochopení a toleranci občanů obou místních částí proběhne výstavba ke spokojenosti nás
všech.
V srpnu byla zahájena akce zateplení mateřské školy, práce pokračují podle harmonogramu,
dokončení se předpokládá v pololetí příštího roku. Kompletně hotova je valbová střecha, jsou
vyměněna okna, je téměř dokončen přístřešek u vchodu. V příštím roce nás čeká zateplení fasády a
rekonstrukce vstupního schodiště.
Jsme velmi rádi, že se podařilo zrekonstruovat kapličku na Velké Bučině a památník padlým v 1.
světové válce, před dokončením je restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, která původně stála v
Ješíně.
U příležitosti 90. výročí vzniku samostatného československého státu jsme nechali legionářské
pomníčky na velvarském hřbitově osadit reliéfy vyrobenými z pryskyřice, protože původní
bronzové reliéfy se začaly ztrácet.
Rozpočet města je i díky velkým investičním akcím napjatější více než kdy předtím. Museli jsme
omezit rozpočet na opravy komunikací, takže letos se podařilo zrekonstruovat pouze dva úseky
chodníků, a to ve Slánské ulici a Na Průhoně, a na náměstí osadit litinové sloupky.
Podařilo se opravit fasádu na domě čp. 9 na náměstí a dokončit rekonstrukci průjezdu v budově čp.
109 v Pražské ulici (Městské muzeum). V těchto dnech probíhá rekonstrukce koupelen v Domě s
pečovatelskou službou, v Ješíně bylo provedeno nové osvětlení přechodu pro chodce.
V září byla dokončena oprava krovu a střechy na Panské hospodě. Tato stavba, která je zapsána v
seznamu nemovitých kulturních památek, si však vyžádá další náklady na rekonstrukci, zejména se
bude jednat o statické zajištění zdiva a dokončení fasád.
Velkým problémem je v současné době krov budovy radnice. Při poslední opravě střechy před cca
15 lety byla veškerá sejmutá tašková krytina ponechána v půdním prostoru, čímž byly značně
zatíženy konstrukce. Po vyklizení půdního prostoru od veškerého stavebního odpadu (jednalo se cca
o 50 tun) je třeba podniknout další kroky ke statickému zajištění budovy.
Ve špatném stavu je i budova základní školy. Na rekonstrukci školy jsme obdrželi dotaci ze
všeobecné pokladní správy ve výši 15 mil. Kč na rok 2009. Podali jsme i žádost o dotaci z
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na akci nazvanou Revitalizace základní
školy ve Velvarech. O přidělení či nepřidělení dotace by mohlo být rozhodnuto v březnu příštího
roku, poptávka však značně převyšuje nabídku.
Velkou pozornost věnujeme městské zeleni. Velmi se nám osvědčila spolupráce s paní
Bernáškovou, která již zmapovala veškerou zeleň ve městě, zvláště naše bolavá místa, a postupně
podle finančních možností města ve spolupráci s technickou četou realizuje výsadbu. Na příští rok
máme mimo jiné připraven projekt na osázení prostoru za Panskou hospodou.
V současné době připravujeme znovu žádost o dotaci na výstavbu kanalizace. S ohledem na

podmínky Evropské unie jsme museli zúžit náš záměr a podáme žádost o dotaci na dostavbu dvou
velkých chybějících úseků ve Velvarech, a to v Malovarské ulici a na Nových Uhách.
Bez dotací se město v žádném případě neobejde. Sledujeme dotační tituly a snažíme se získat
maximum dotací k financování potřeb města. V roce 2007 jsme získali dotace ve výši 2,1 mil. Kč.
Rok 2008 v oblasti získávání dotací hodnotím jako velmi úspěšný. Podařilo se nám získat dotace
ve výši více než 14,2 mil. Kč. Přehled o získaných dotacích je uveden v tabulce, kterou Vám
předkládám.
Rok 2007
Účel

Zdroj

Oprava krovu Panské hospody Ministerstvo kultury

Výše dotace (příspěvku)
1 668 000

Hřiště za Panskou hospodou

Středočeský kraj

50 000

Pečovatelská služba

MPSV, Stř. kraj

144 000

Oprava hasičské techniky

Středočeský kraj

190 000

Nákup radiostanic SDH

Středočeský kraj

31 835

CZECH POINT

Ministerstvo vnitra

50 000

Dvořákovy Velvary

Nadace Život umělce

15 000

Dvořákovy Velvary

Nadace B. Martinů

Celkem

4 000
2 152 835

Účel

Zdroj

Výše dotace (příspěvku)

Vodovod V. Bučina, Ješín

Ministerstvo zemědělství

7 762 000

Zateplení Mateřské školy

Operační program ŽP

4 183 000

Oprava krovu Panské hospody Ministerstvo kultury

907 000

Pečovatelská služba

550 000

MPSV

Oprava krovu Panské hospody Středočeský kraj

150 000

Dvořákovy Velvary

Středočeský kraj

15 000

Dvořákovy Velvary

Nadace Život umělce

15 000

Dvořákovy Velvary

Nadace B. Martinů

Socha sv. J. Nepomuckého

Ministerstvo kultury

154 000

Lanový ráj

Středočeský kraj

116 000

Městská knihovna

Středočeský kraj

20 000

Památník padlým

POV

46 753

Komunitní plán

MPSV

Celkem

3 000

287 287
14 209 040

Pro rok 2009 máme zatím přiznanou již výše zmíněnou dotaci ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci
budovy základní školy, věřím, že úspěšní budeme i v dalších projektech.
Pracovníci městského muzea v poslední době připravili řadu zajímavých akcí, ať už to byly

koncerty v rámci cyklu Dvořákovy Velvary, výstavy či cestovatelské večery pořádané ve spolupráci
s o. s. Natvrdlí. Podařilo se vydat knihu o Velvarech, která se setkala s velkým zájmem nejen
velvarských občanů, na této knize se významně autorsky podíleli obra pracovníci Městského
muzea, za což jim patří velký dík.
V současné době jsou na výstavách zapůjčeny tři obrazy z majetku města, a to obraz Václava
Brožíka Husitka, který je na výstavě v Městské knihovně v Praze, a dva obrazy Jiřího Karse, které
jsou v galerii v Ostravě.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala vedení, učitelům a žákům základní školy a základní
umělecké školy za krásný zážitek, který nám připravili svým programem při Adventní neděli.
Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci celého programu
podíleli, ať už to byli pracovníci muzea, SEV Javory, ale i pracovníci městského úřadu a technické
čety.
Děkuji Vám za pozornost.

