Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
vyslechněte prosím informaci o dění ve městě ve 2. čtvrtletí tohoto roku.
V uplynulém období byla provedena oprava krovu a střechy Pražské brány, na tuto akci jsme
obdrželi příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón Ministerstva kultury ve výši necelých 200 tis. Kč. Krov byl v mnohem horším
stavu, než bylo předběžně odhadnuto, takže celkové náklady na opravu dosáhly téměř 800 tis. Kč.
Pokračovala také oprava střední části krovu a střechy kostela sv. Jiří. Jistě jste zaznamenali, že
sanktusní věž byla dočasně odstraněna a deponována, po opravě nosných částí krovu bude
navrácena na původní místo. Ve věži byla uložena schránka s dokumenty roku 1974, kdy byla na
věži prováděna dílčí oprava, při zpětném osazení bude do věže dána schránka pro budoucí generace
s dokumenty letošního roku.
V těchto dnech byla dokončena oprava jedné komunikace na Velké Bučině – stavbu provedla firma
Silnice Slaný, s. r. o., firma COLAS CZ, a. s. již také dokončila opravu jedné komunikace v Ješíně.
V uplynulém období byla dokončena příprava dalších staveb, které budou probíhat ve 3. a 4.
čtvrtletí, proběhla výběrové řízení na dodavatele. Od začátku července bude Stavební firma
Neumann, s. r. o., rekonstruovat sociální zařízení ve školní jídelně, stavět chodník na dvoře základní
školy a chodník podél parku u zdravotního střediska. Firma Silnice Slaný, s. r. o. začne se stavbou
parkoviště u zdravoního střediska a přechodu pro chodce ve Školní ulici, firma COLAS CZ, a. s.
bude realizovat 3. etapu opravy ulic Sokolská – Čechova (podél víceúčelového hřiště), firma
Slánská stavební s. r. o. bude provádět opravu omítek na štítové zdi budovy základní školy. Probíhá
stavební řízení na rekonstrukci Komenského ulice, věřím, že se i tuto akci podaří zrealizovat v
letošním roce. Průběžně probíhají opravy bytového a nebytového fondu, např. oprava střechy
synagogy a nové napojení WC na hřišti na městskou kanalizaci. V nejbližších dnech se očekává
vyhlášení výzvy z Operačního programu životní prostředí na zateplování veřejných budov,
připravujeme proto projekt na zateplení budovy Sokolovny. Připravujeme také projekt na vnitřní
úpravy v budově tak, aby lépe vyhovovala potřebám uživatelů.
V jarních měsících byla dokončena oprava sochy Panny Marie Bolestné na Nábřeží a nyní probíhá
oprava kapličky v Ješíně, na tuto stavbu, kterou provádí pan Štádlík, jsme obdrželi dotaci ze
Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy. Při
podání žádosti na revitalizaci parku za školou jsme však již tak úspěšní nebyli.
V nejbližší době bude zahájena oprava hrobky rodu Brtníků, na niž budou sdruženy prostředky
města Velvary, protože Oldřich Brtník byl významným dárcem obrazů a exponátů našeho muzea,
obce Uhy, kde Oldřich Brtník žil, obce Chržín, na jejímž hřbitově je hrobka umístěna a v neposlední
řadě ze sponzorského daru nepřímých potomků Oldřicha Brtníka. Připravujeme opravu průjezdu a
podloubí radnice. V přízemí, kde byla již před 2 roky provedena injektáž zdiva proti zemní vlhkosti,
bude provedena kamenná dlažba a bude sem přemístěno ze hřbitovní zdi Palládium, které bude
předem restaurováno. Zároveň bude provedena i oprava vrat a omítek v podloubí.
V závěru tohoto týdne proběhne druhé kolo výběrového řízení na dodavatele čisticího vozu, na
který jsme obdrželi příslib dotace z Operačního programu životní prostředí – v 1. kole se nepodařilo
dodavatele vybrat.
V dubnu a květnu proběhlo konkurzní řízení na ředitele Základní umělecké školy, v silné
konkurenci byl vybrán současný učitel ZUŠ pan Odldřich Adelt, věřím, že pod jeho vedením se
bude škole dařit nejméně tak dobře, jak tomu bylo pod vedením pana Jindřicha Tichého.

V knihovně proběhlo několik úspěšných podvečerních setkání se známými osobnostmi literárního
světa v rámci cyklu Aby řeč nestála, hojná účast čtenářů dokládá, že tento typ besed vybraly
pracovnice naší knihovny velmi správně. Tradicí se již stalo pasování prvňáčků na čtenáře. S
velkým zájmem se setkávají i akce muzea, poslední byla koncem května Velvarská muzejní noc.
Občanské sdružení Človíček RaD podporované městem Velvary uspořádalo tradiční a úspěšný
dětský den v areálu Malovarského rybníka.
V květnu jsme se podíleli na organizování elektronické aukce pro občany k zajištění lepších
podmínek při odběru zemního plynu a elektrické energie. Tato forma možných úspor k velkému
překvapení organizátora oslovila mnohem méně občanů než v jiných městech.
Díky tomu, že začátkem tohoto roku provedlo Povodí Vltavy vyčištění části koryta Bakovského
potoka u ČOV, nevylil se Bakovský potok ze břehů, přestože dosáhl prvního povodňového stupně.
Povodně žádné škody na majetku města a občanů nenapáchaly. Horší však byla situace po
přívalových srážkách, které naše město postihly 9. června, kdy byla zatopena louka za fotbalovým
hřištěm, v řadě nemovitostí byly zatopené sklepy a jedna nemovitost v Hradební ulici měla
zatopené i obytné místnosti v přízemí. Naši hasiči ihned zahájili čerpání vody z ohrožených
nemovitostí a činili opatření k tomu, aby se zabránilo dalším škodám. Ve městě máme jednotnou
kanalizaci, nevýhodou tohoto modelu je to, že v období dešťů zvýšené množství srážkových vod v
kanalizaci neúměrně zatěžuje čerpadla a ta se musí častěji opravovat.
Jiné obce tolik štěstí neměly. Hned v prvních dnech povodně jsme nabídli svou pomoc městu
Kralupy n. Vlt. a poskytli jsme ubytování lidem evakuovaným ze sídliště Hůrka. Ředitel školy,
učitelé, učitelky i ostatní pracovníci školy se starali o maximálně možné pohodlí lidí, kteří se náhle
ocitli v tísni. Učitelky ve svém volném čase docházely za evakuovanými lidmi a dodávaly jim sílu a
optimismus. Od jedné ze slánských škol vypůjčil ředitel školy postele, jejich převoz zajistili naši
hasiči. Pracovnice školní jídelny evakuovaným lidem stravu nejen připravovaly, ale dokonce ji i
zafinancovaly ze svých prostředků. Evakuovaní lidé pomoc všech přijímali s velkými díky i
dojetím.
Naši hasiči zasahovali v povodňových dnech na dvou místech – nejprve čerpali vodu ze zatopených
domů v Neratovicích, poté čerpali lagunu, která se vytvořila poblíž kláštera ve Veltrusích. Hasičský
vůz s čerpadly byl na místě několik dnů, hasiči se podle svých časových možností střídali. Městu
Veltrusy jsme nabídli i pomoc naší technické čety, čtyři pracovníci několik dní pomáhali při
odklízení následků povodně.
Ve spolupráci s Katolickou charitou v Kralupech nad Vltavou jsme uspořádali bleskovou sbírku
čisticích pomůcek a nářadí. Během jedné hodiny, kdy sbírka probíhala, se sešlo velké množství tolik
potřebného materiálu, který jsme okamžitě odvezli na postižená místa – polovinu do Kralup nad
Vltavou a polovinu do Veltrus.
Dovolte mi, abych na závěr svého úvodního vystoupení poděkovala všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomáhali tam, kde bylo třeba.
Ve Velvarech dne 26. 6. 2013

Jitka Linhartová

