Vážení kolegové, vážení občané,
jako obvykle Vás na začátku veřejného zasedání zastupitelstva seznámím s tím, co se ve
městě dělo od posledního jednání zastupitelstva, tj. od 18. června.
Už na minulém zasedání jsem Vás informovala o tom, že jsme uspěli ve dvou žádostech o
dotaci. Z Operačního programu Životní prostředí jsme obdrželi dotaci ve výši celkem ...........
na zateplení mateřské školy. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel – firma Delta final, s.
r. o. V letošním roce bude zhotovena střecha a vyměněna okna a dveře, na jaře příštího roku
bude provedeno zateplení fasády. Díky pochopení řady rodičů, kteří si ještě v září nechali děti
doma, může mateřská škola omezeně fungovat i v průběhu výstavby.
Na minulém zasedání jsem Vás informovala o tom, že nám byla přislíbena dotace na výstavbu
vodovodu v místních částech Velká Bučina a Ješín za předpokladu, že v řádném termínu
doložíme další dokumentaci. Jedním z předpokladů získání dotace byla náprava opatření,
která jsme přijali po auditu provedeném pracovnicemi odboru kontroly Krajského úřadu. Vše
jsme včas stihli a dotace nám byla přiznána! Výše dotaci je sice nižší, než jsme předpokládali,
ale i tato částka nám umožňuje výstavbu vodovodu realizovat. Náklady na stavební a
technologickou část na výstavbu vodovodních řadů jsou 15,525 mil. Kč, z toho 7,762 mil. je
dotace z Min. zemědělství a 7,763 mil. bude financováno z rozpočtu města. V této ceně
nejsou zahrnuty přípojky, které nejsou uznatelným výdajem. Z rozpočtu města jsou dále
financovány i další položky, které nejsou uznatelnými výdaji (projekt, technický dozor, věcná
břemena, zábor atd.). 21. srpna jsem na Ministerstvu zemědělství podepsala smlouvu o
dotaci, 3. září bylo dodavatelské firmě Petr Kožený, s. r. o., předáno staveniště a stavba mohla
být zahájena. Nejprve se bude stavět vodovod na Velké Bučině, poté v Ješíně. Zítra, tj. 18.
září, se s občany Velké Bučiny sejdeme na schůzce, na které budou přesně informováni o
průběhu výstavby a o postupu při realizaci jejich vodovodních přípojek. Občany Ješína na
obdobnou schůzku pozveme o několik týdnů později.
Na jaře letošního roku jsme žádali o další dvě dotace: Na výstavbu Kulturního a sportovního
centra rekonstrukcí a dostavbou bývalého kina a Sokolovny a na výstavbu kanalizace
v Malovarské ulici, na Nových Uhách, na Velké Bučině a v Ješíně. Dotace na tyto akce jsme
nyní neobdrželi. Na výstavbu Kulturního a sportovního centra jsme splnili kritéria
přijatelnosti a s hodnocením 68 % jsme obsadili 16. příčku. Dotaci v této výzvě obdrželo 8
žadatelů, poslední z nich získal hodnocení 69,7 %. Každých půl bodu zde hrálo roli, my jsme
cenné body ztratili zejména proto, že město dosud nečerpalo dotaci na obdobné projekty.
Žádosti podáme znovu v dalších možných termínech. Ukazuje se však, že v rámci dotací
z Evropské unie nebude možné realizovat kanalizaci v Ješíně a na Velké Bučině.
V srpnu byla dokončena oprava krovu a střechy Panské hospody. Stav krovu byl výrazně
horší, než ukázaly předběžné průzkumy, proto náklady na tuto akci byly vyšší, než jsme
předpokládali a dosáhly celkem .................. Z Ministerstva kultury jsme obdrželi v loňském
roce 1668 tis. Kč, v letošním roce 540 tis. Kč, Středočeský kraj přispěl částkou 150 tis. Kč
z Fondu obnovy památek. Jsme rádi, že se nám podařilo tuto významnou velvarskou památku
zachránit. Obávám se však, že nás podobné akce ještě čekají, bylo zjištěno, že stav krovu
radnice vykazuje velké závady, jejichž původcem by mohly být chyby při výměně střešní
krytiny před cca 15 lety.
Od srpna probíhá rekonstrukce kapličky na Velké Bučině. Byla demontována střecha,
proveden ztužující věnec, střecha byla znovu postavena a byly provedeny omítky. Až po
vyzrání omítek bude proveden finální nátěr, věřím, že se náves s kapličkou opět stane
příjemným místem k setkávání lidí. Dovolte mi, abych znovu poděkovala všem občanům,

kteří na opravu kapličky přispěli, zejména panu Ing. Miroslavu Neumannovi, který na Bučině
žije teprve krátce, přesto přispěl na záchranu kapličky částkou 30 tis. Kč.
V těchto dnech dokončuje restaurátor pan Kytka rekonstrukci Památníků padlým, který je
umístěn u silnice k Radoviči. Na tuto rekonstrukci jsme obdrželi dotaci 44 tis. Kč
prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mirkoregion povodí Bakovského potoka.
Asi před měsícem nás pracovník Městského muzea Dr. Pömerl upozornil na to, že se
z legionářských pomníků umístěných na velvarském hřbitově začínají ztrácet bronzové
reliéfy. Oslovila jsme restaurátora, který provádí náhradu reliéfů na pomníčcích v Památníku
Terezín, a on nám zdarma zhotovil tyto reliéfy ze speciální pryskyřice podle originálu, který
se nám včas podařilo sejmout a zachránit. Zloději kovů se bohužel neštítí ničeho!
Rada na svém zasedání dne 2. 7. 2008 jmenovala na základě výsledku konkursu ředitelem
Základní školy Velvary Mgr. Petra Doška. Mgr. Došek se své funkce ujal 1. srpna.
Spolupráci s novým ředitelem jsme navázali nejen my na radnici, ale i ředitelé ostatních
našich škol i školní jídelny.
Do 14. listopadu se v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy
přijímají žádosti o dotaci mj. na rekonstrukci a modernizaci základních škol. V této kapitole je
alokováno 90 mil. Kč, připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci na záchranu
budovy naší základní školy. To, že je ve velmi špatném stavu střecha, víme již delší dobu.
Velkým překvapením pro nás však bylo zjištění, že v některých učebnách se houpe podlaha
tak, že je důvodné podezření na statické narušení stropů. Byla proveden sonda do podlahy a
nyní čekáme na posouzení statika, do jaké míry jsou stropy narušeny. Velmi nutným zásahem
do budovy školy bude rekonstrukce otopné soustavy. Před několika lety byly instalovány
nové plynové kotle, rozvody však zůstaly původní a není možná regulace pomocí termostatů.
Při stále stoupajících cenách energií se investice do nové otopné soustavy včetně automatické
regulace jistě za pár let vrátí.
V červenci byla v parku za školou postavena lanová pyramida, která se těší velké pozornosti
dětí. Celkové náklady na pořízení tohoto atraktivního prvku činily 215 tis. Kč, z toho 116 tis.
činila dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje, 50 tis. přispěl Metal Trade
Comax a 12 tis. firma .A.S.A. Oběma sponzorům i touto cestou vyslovuji dík.
V letošním roce se v areálu Malovarského rybníka konaly 3 úspěšné akce – Agentura
Človíček pořádala na jaře a na konci srpna taneční zábavu, Natvrdlí již tradiční fotbalový
turnaj Pukavec Cup. Všechny akce se setkaly s velmi kladným ohlasem.
Vzhledem k tomu, že si obyvatelé přilehlé nemovitosti stěžovali na hluk, je ohroženo
pořádání dalších akcí v tomto areálu. Škoda ... Opět silně pociťujeme absenci prostoru
vhodného pro pořádání obdobných akcí.
Po vydání publikace Rukověť znaků a vlajek obcí na Kladensku a Slánsku jsme zjistili, že
jsme jednou z velmi mála obcí, která nemá svou vlajku. Nechali jsme proto zhotovit návrhy
vlajky města, tyto návrhy budou vystaveny tak, aby všichni trvale hlášení občané měli
možnost se k návrhu vyjádřit. Na prosincovém zasedání zastupitelstva potom rozhodneme,
kterou vlajku si zvolíme.
Ve dnech 17. – 18. října 2008 se budou konat krajské volby a volby do Senátu, případné
druhé kolo voleb do Senátu bude probíhat o týden později, tj. 24. – 25. října. Ráda bych Vás
informovala o tom, že kandiduji za volební subjekt Nezávislí starostové pro kraj. Svojí
kandidaturou v krajských volbách za tento volební subjekt podporuji volbu kolegů
umístěných na předních místech kandidátky. Jsou pro mě zárukou toho, že se budou snažit
napomoci vyřešení nejpalčivějších problémů Středočeského kraje, z nichž kromě problémů
s financováním obcí vyjímám řešení dopravy, vodohospodářské infrastruktury a školství.
Věřím, že si občané již uvědomili význam kraje jako samosprávného celku a že k volbám
přijdou.

V minulém týdnu se do Městského muzea vrátil z úspěšné výstavy v Clam-Gallasově paláci
v Praze obraz Václava Brožíka Husitka a v témže týdnu byl zapůjčen na další výstavu, která
se bude konat od 22. října v Městské knihovně v Praze.
V uplynulém týdnu uspořádalo Městské muzeum Velvary v rámci Dnů evropského kulturního
dědictví sobotní program s prohlídkou Pražské brány, Galerie Jiřího Corvina, kostela
Sv.Kateřiny včetně věže a bývalé městské šatlavy, završením programu byl nedělní koncert
komorní hudby.
Městská knihovna uspořádala pro děti prázdninovou soutěž ,,,,,,,

