Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
největší investiční akcí, která v těchto měsících probíhá, je oprava střední části střechy a krovu
kostela sv. Jiří. Podle sdělení pracovníků firmy, která krov opravuje, přišla oprava „za minutu
dvanáct“. Trámy podpírající sanktusní věž byly v tak špatném stavu, že přímo hrozilo zřízení věže.
Dnes byly pomocí jeřábu tyto hlavní trámy vyměněny a oprava bude pokračovat ve sjednaném
rozsahu. Podle sdělení pracovníků památkové péče jsou však ve špatném stavu i dřevěné konstrukce
v tzv. lucerně, její oprava bude následovat v příštích letech. Před několika týdny došlo ke vloupání
do kostela, i když každý ví, že zde již není co ukrást! Současně s vloupáním zloděj poškodil přilehlý
náhrobek, jehož část měl připravenu k odvezení, ale odvézt ji již nestačil...
V těchto dnech probíhá stavba přístřešku v místě demolovaných chlévků na dvoře bývalého
děkanství. Věřím, že možnost ukrýt se zde před přímým sluncem uvítají nejen obyvatelé Domu s
pečovatelskou službou, ale i ostatní občané našeho města.
V minulém týdnu proběhla 2 výběrová řízení na výběr dodavatele, a to na výstavbu kanalizace v
Pivovarské ulici, tuto zakázku rada na základě doporučení hodnotící komise přidělila firmě
Aquarius s. r. o. Kladno a na 2. etapu opravy ulic Sokolská – Čechova, tuto zakázku navrhla
hodnotící komise přidělit firmě Stavební firma NEUMANN s. r. o. Je vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele stavby bezbariérového chodníku v Sokolské ulici, tato stavba však bude realizována
pouze v případě, že obdržíme dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Připravujeme také
výběrové řízení na dodavatele stavby cyklostezky z Velvar do Ješína, věřím, že zastavení
poskytování dotací Středočeskému kraji ze strany Evropské unice je pouze dočasný jev a že bude
moci být stavba realizována.
Velké naděje vkládáme do nové právní úpravy financování obcí, nový zákon o rozpočtovém určení
daní již prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prvním čtením. Tato změna by významně
posílila náš rozpočet, protože v současné době jsou obce naší velikosti diskriminovány. Podle
posledních propočtů Ministerstva financí by naše město mělo daňové příjmy vyšší o 8,6 mil. Kč
ročně.
Věřím, že všichni občané zaznamenali proměnu některých ploch ve městě, např. záhon na rohu
Chržínské a Školní ulice, zákon u Jednoty či záhony v Bezovce. Pevně věřím, že již nebude
docházet k vytrhávání zasazených rostlin zloději či vandaly.
V uplynulém období byly instalovány zpomalovací terče včetně dopravního značení na silnici k
Radoviči a byl opraven asi stometrový úsek této silnice, která je od doby postavení obchvatu
frakventovanější.
V loňském roce byla instalována expozie Městského muzea do nově pořízených vitrín, i v letošním
roce se nám podařilo získat dotaci ve výši 73 tis. Kč na pořízení dalších vitrín. Tyto vitríny mnohem
lépe zabezpečí muzejní sbírky, věřím, že již nebude docházet ke krádežím exponátů.
Mateřská škola Velvary si letos připomíná 30. výročí postavení budovy MŠ, při této příležitosti se
konala zahradní slavnost, při níž účinkovaly děti z MŠ. I přes nepřízeň počasí se slavnost vydařila.
S velkým ohlasem se setkaly oslavy 530. výročí povýšení Velvar na město a zahájení provozu na
železniční trati Velvary – Kralupy nad Vltavou, tuto akci jsme již hodnotili na minulém
mimořádném zasedání zastupitelstva. Ještě jednou velký dík všem, kteří se na přípravě a realizaci
akce podíleli!

S velkým zájmem návštěvníků se setkaly i obě nedávno konané akce, ať už to byl Dětský den na
Malovarském rybníku, který pořádalo o. s. Človíček RaD či Muzejní noc, kterou pořádala
pracovnice našeho muzea Ing. Kůrková ve spolupráci s TOM Javory.
Ve čtvrtek 7. června 2012 se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice konalo setkání, které
organizovala Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy. Na tomto setkání se měli občané
Velvar a okolí vyjádřit k tomu, jak si představují Velvarsko za 10 let. V pátek 8. června navštívila v
rámci předvolební kampaně naše město paní poslankyně Helena Langšádlová. Občané bohužel
nevyužili ani jednu z možností, jak se vyjádřit k současnosti i budoucnosti našeho města a okolí.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se snažili zachránit život panu Leiblovi,
zejména strážníkovi naší Městské policie panu Michalu Kobzáňovi a panu Dr. Mlynářovi za jejich
maximální nasazení.

