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PRŮTAH MĚSTEM DOKONČEN

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
STAROSTY MĚSTA
Krásný večer přeji těm,
kdo jste dneska přišli sem,
společně se pobavit,
a nový rok oslavit.
Ten čas letí jako střela,
jako by to bylo včera,
kdy rok starý novým byl,
a teď, lidi drazí, zas dalšímu ustoupil.

Foto Ing. Fialová Jaroslava MPA
S velkou radostí mohu konstatovat, že
se nám podařilo kompletně dokončit největší dopravní investici v historii našeho
města, kterou je „průtah městem“. Tato
investice byla rozdělena na dva úseky, kdy
první od náměstí po ulici Oborskou jsme
dokončili v prosinci 2017 a druhý od ulice
Oborské k ul. Švermově jsme dokončili
17. prosince 2018. Tato investiční akce byla
rozsahem a složitostí výjimečná, protože
zahrnovala kompletní odstranění vrstev
vozovky vč. žulových kostek, kanalizace,
vodovodu, elektrických rozvodů, chod
níků, veřejného osvětlení a zároveň byla
vybudována nová asfaltová vozovka včetně
všech podkladních vrstev, parkovací stání,
kam byly použity žulové kostky ze staré
vozovky, nové chodníky ze zámkové dlažby,

veřejné LED osvětlení, vjezdy k domům,
kanalizace a samozřejmě vodovod. Nyní již
všichni můžeme plně využívat celý průtah
městem bez omezení a věřím, že i přes
všechny problémy, které při stavbě vznikaly,
ať již zvýšená doprava, prašnost a hlučnost,
si nyní na dlouhou dobu můžeme vychutnat,
jak příjemné je jezdit bez omezení touto nej
vytíženější páteřní vozovkou našeho města.
Děkuji všem, jak stavebním firmám, naše
mu odboru výstavby a stavebním dozorům,
tak samozřejmě i obyvatelům, kteří byli
na dva roky částečně omezováni zejména
v přístupu ke svým nemovitostem. Avšak
nynější výsledek „stojí za to“.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Zastavme se na chviličku,
pohovořme při vínečku,
jak se nám co podařilo,
a co se nám pokazilo.
Vzpomínejme,
bilancujme,
plánujme si, těšme se,
co nám ten rok přinese.
Buďme zdraví, buďme šťastní,
buďme k sobě tolerantní,
dělejme vše pro radost,
mějme lásky v srdci dost.

NOVOROČNÍ PODVEČER
V PROTIVÍNĚ
1. leden, sváteční nálada, připravený
program i příznivé počasí – to vše dohroma
dy přilákalo do našeho města tisíce lidí, kteří
se těšili jak na vystoupení hudební skupiny
ABBA REVIVAL či žesťového tria, tak
zejména potom na náš již XVI. novoroční
ohňostroj. Nejen náměstí se úplně zaplnilo
a úderem 18. hodiny na skladby známé z fil
mů o Jamesi Bondovi byla zahájena světelná
show na obloze. Příznivý západní vítr nám
všem umožnil vidět neskutečné variace
světelných efektů ve výšce od 30 do 200
metrů a všichni jsme si mohli vychutnat
slavnostně příchod roku 2019. Tento zážitek
jsme si mohli vychutnat jen díky štědrým
sponzorům, kterým moc děkuji. Nový rok
jsme přivítali se „vší parádou“.
Jaromír Hlaváč,
starosta města
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