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Během letních prázdnin pokračovaly přípravy na rekonstrukci domu služeb. Pro dočasné
přemístění prodejen a služeb bychom mohli využít i nabízené volné prostory v prodejně
Jednota na sídlišti Na Hliněnce. Po předběžné prohlídce se zdá, že po menších stavebních
úpravách by mohly vyhovět pro dočasné umístění lékárny. V Jednotě by mohl být umístěn
i bankomat. Vzhledem k tomu, že banka odmítá dvojí přemístění bankomatu, vypadá to,
že zůstane v Jednotě nastálo.
V srpnu jsme obdrželi informaci o plánované uzavírce komunikace mezi Novou Včelnicí a
Zdešovem (začátek uzavírky je od křižovatky na Štítnou). Uzavírka je plánována od 3. září
a potvrvá asi tři týdny. Důvodem je oprava vozovky. Kromě objížďky ze Zdešova přes
Jarošov nad Nežárkou do Nové Včelnice to bude znamenat velmi omezenou dostupnost
pro občany bydlící v části Brabec a Malá Rosička.
V srpnu byly instalovány čtyři nové fitness prvky na louce u školy. Financování bylo
podpořeno z nadačního fondu a tak byla pořizovací cena jenom 100 tis. Kč (obvyklá cena
bývá dvojnásobná i vyšší). Tento způsob podpory je pro nás mnohem jednodušší než
klasická dotace.
Od března si město provozuje samo penzión Athéna. Po odečtení všech nákladů a
uhrazení DPH je zisk ke konci srpna kolem 400 tis. Kč. Příjmy z pronájmu v předchozích
letech byly poloviční.
V srpnu jsme obdrželi informaci, že žádost o dotaci z OPŽP na pořízení nových nádob na
tříděné odpady byla úspěšná. Do jednoho měsíce bychom měli obdržet rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Po dokončení výběrového řízení na dodavatele bychom měli nové
popelnice obdržet koncem roku.
Ve městě již delší dobu řádí sprejer. Autobusová zastávka u kostela po vyčištění a novém
nátěru den před poutí nevydržela ani 24 hodin. Počmáraná je i fasáda nádražní budovy a
další. Záležitost řešíme společně s Policií ČR.
Vydání publikace o Nové Včelnici se setkalo se značným zájmem veřejnosti. Za dvě hodiny
se o pouti prodalo 150 výtisků. Další prodej bude probíhat až do vyčerpání zásob na
městském úřadu a v knihovně. Cena za publikaci je 300,- Kč.
Karel Dvořák

