Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s děním v našem městě v posledním čtvrtletí tohoto roku. Toto
období se neslo ve znamení komunálních voleb, které proběhly ve dnech 15. - 16. října.
Zastupitelstvo v novém složení se dnes schází na svém prvním řádném zasedání.
Zima zaútočila plnou silou a sněhová nadílka, ze které mají radost zejména děti, zkomplikovala
život ve městě. Jsem ráda, že bez ohledu na to, čí je chodník a kdo za něj zodpovídá, řada občanů
uklízí sníh před svými domy a tím umožňuje naší technické četě alespoň částečně zvládat kalamitní
situace. Jistě si nikdo z nás nepředstavuje, že ihned po napadnutí sněhu bude celé město uklizené, to
není v silách nikoho. Úklid „krajských“ silnic je plně v kompetenci cestářů, nám ale zbývá dost
našich komunikací a všechny chodníky. Stává se však, že četa uklidí chodníky a poté projedou
silničáři, pluhem opět nahrnou na chodníky sníh a může se začít znovu. Problémem je i sníh
padající ze střech na již uklizené chodníky. Děkuji všem, kteří nám pomáhají se sněhem se
vypořádat.
Největší investiční akcí letošního roku je výstavba kanalizace na Nových Uhách a v Malovarské
ulici, na tuto akci jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Kanalizační řady
jsou již téměř hotové, k dnešnímu dni zbývá dokončení necelých 100 m kanalizačních řadů,
napojení na čistírnu odpadních vod a dokončení některých kanalizačních přípojek. Výstavba bude
probíhat i v zimních měsících, pokud to klimatické podmínky dovolí, povrchy komunikací budou
dokončeny až na jaře 2011. Jsem si vědoma toho, že jakákoliv výstavba inženýrských sítí působí v
průběhu realizace problémy, není tomu jinak ani při této stavbě. Prosím proto všechny, kterých se
výstavba kanalizace dotkne v negativním slova smyslu, o shovívavost a pochopení.
Pro občany Velké Bučiny a Ješína, kteří také očekávají výstavbu kanalizace, nemám v tuto chvíli
dobrou zprávu. Přestože projekty na obě stavby již máme připraveny, není v současné době žádný
dotační titul, z něhož bychom mohli čerpat na tyto stavby a město z vlastních zdrojů takto nákladné
investiční akce financovat nemůže. Jediný dotační titul, který by připadal v úvahu pro Velkou
Bučinu, a to dotace z Ministerstva zemědělství, není možné využít, protože investiční náklady na 1
EO (ekvivalentního obyvatele) jsou příliš vysoké (131 tis. Kč) a ministerstvo podporuje pouze
projekty s náklady v maximální výši 80 – 85 tis. na 1 EO. Tento dotační titul není možné využít ani
pro Ješín, protože jsou podporovány pouze projekty pro minimálně 200 obyvatel, v Ješíně v
současné době žije pouze 180 obyvatel.
V oblasti čištění odpadních vod došlo k významné změně. K 1. září tohoto roku jsme ukončili
smluvní vztah se Středočeskými vodárnami, a. s., a začali jsme provozovat kanalizaci a ČOV sami.
Tato změna byla vyvolána tím, že jsme obdrželi dotaci na kanalizaci z OPŽP a změna
provozovatele byla jednou z podmínek obdržení této dotace.
Jednou z nejvýznamnější akcí letošního a příštího roku je výstavba Víceúčelového sportovního a
dětského hřiště. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Čechy a z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. První výběrové řízení na
dodavatele muselo být zrušeno, ve druhém výběrovém řízení jsme vybrali dodavatele stavby,
kterým je Ing. Jiří Huptych – J. I. H. S dodavatelem jsme již podepsali smlouvu o dílo a předali mu
staveniště. Pokud klimatické podmínky umožní stavět i v zimě, mohlo by být hřiště hotové v březnu
2011.
V září a říjnu probíhala první etapa rekonstrukce krovu a střechy budovy radnice. Při zahájení akce
jsme zjistili, že krov je ještě v horším stavu, než jsme předpokládali, některé trámy se při demontáži
zcela rozpadaly. Záchrana krovu tak přišla „v hodině dvanácté“. I při této akci došlo ke
komplikacím, např. při odkrytí střechy přišly několikadenní deště a přestože byla střecha zakrytá

plachtami, došlo k promáčení klenutých stropů v 1. patře. Rekonstrukce krovu a střechy bude v
příštím roce pokračovat druhou etapou.
Všichni jsme si vědomi toho, že mnoho místních komunikací i chodníků je ve špatném stavu. V
listopadu proběhla rekonstrukce části chodníků v Pražské ulici. Projektově je připravena stavba
chodníku z náměstí k mateřské škole, na tuto stavbu jsme obdrželi dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy. V lednu
proběhne výběrové řízení na dodavatele a poté může být stavba zahájena. Součástí této akce je i
instalace veřejného osvětlení, která již bylo provedena. Máme připravené i projekty na chodníky v
Sokolské ulici a v ulici Na Průhoně, tyto akce však narážejí na průtahy v souvislosti se
železničními přejezdy. Máme také připravenu rekonstrukci chodníku v Ješíně, na výběr dodavatele
již proběhlo jedno výběrové řízení, které jsme však zrušili, v současné době probíhá další výběrové
řízení, stavba by mohla být realizována v dubnu – květnu 2011.
Stavba chodníku v Ješíně je jen malou náplastí na největší problém, který Ješín trápí, a to je
dopravní zatížení této místní části. Od počátku roku se v Ješíně stalo již několik dopravních nehod,
některé s vážnými následky. V současné době čekáme na rozhodnutí odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje, kam jsme podali návrh na úpravu dopravního značení na příjezdu od
Velvar. Jediným řešením je však úplné odklonění tranzitní dopravy z Ješína na nově vybudovanou
přeložku silnice I/16 v úseku Slaný – Velvary. Tato stavba, jejímž investorem je stát, potažmo
Ředitelství silnic a dálnic, měla být zahájena již v roce 2010, protože však nebyla zcela připravena,
zahájení bylo odsunuto. S ohledem na nám všem známá úsporná opatření státu se ukázalo zahájení
stavby v nedohlednu. Spolu se starosty dalších dotčených obcí, starostou města Slaný RNDr. Ivo
Rubíkem a starostou obce Žižice Vratislavem Rubešem, jsme vyvolali jednání s Ředitelstvím silnic
a dálnic. Tohoto jednání jsme se dnes s panem místostarostou Ing. Vojtěchovským zúčastnili.
Dozvěděli jsme se o potřebách finančních zdrojů na tuto akci (rozpočet je 2,8 mld. Kč) a o tom,
jaké kroky bychom měli učinit pro její realizaci. Věříme, že nás přijme ministr dopravy, abychom
mu mohli vysvětlit naléhavost této stavby.
Pro občany Ješína mám alespoň jednu dobrou zprávu: máme připraven projekt cyklostezky mezi
Ješínem a Velvary. Na tuto stavbu budeme žádat o dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Střední Čechy. V případě, že dotaci obdržíme, zahájíme stavbu co nejdříve tak, abychom
občanům Ješína umožnili dopravní spojení pro každodenní dojíždění do škol, do zaměstnání, za
nákupy apod.
Jak už jsem Vás dříve informovala, financování obcí je bohužel nastaveno tak, že bez získávání
dotací se neobejdeme. V těchto dnech připravujeme žádosti o dotace z tzv. „krajských fondů“: na
rekonstrukci uličky u fortny, na opravu hasičského vozidla, na rekonstrukci sochy Panny Marie na
Nábřeží, na revitalizaci zeleně ve městě, na rekonstrukci a zateplení střechy na budově kabin na
fotbalovém hřišti, na výměnu oken a rekonstrukci sociálního zařízení v DPS. Věříme, že alespoň v
některém z programů uspějeme (v loňském roce jsme ze šesti programů uspěli ve dvou, dostali jsme
dotaci s humanitárního fondu na nákup vozidla pro terénní pečovatelskou službu a z fondu rozvoje
obcí a měst na spolufinancování stavby Víceúčelového sportovního a dětského hřiště).
Přestože se nám dosud nepodařilo plně personálně obsadit kontaktní místo v přízemí radnice,
můžeme občanům slíbit, že od 1. ledna 2011 si budou moci většinu svých záležitostí na tomto místě
vyřídit. Jedná se zejména o platby všech místních poplatků, služby CZECH POINTU, kopírování a
dávky hmotné nouze. Občanské průkazy, ověřování podpisů a matrika budou i nadále v 1. patře.
Asi před 2 lety nás kontaktovalo okresní ředitelství Policie ČR (plk. Marták se tehdy zúčastnil i
veřejného zasedání zastupitelstva) s požadavkem na rozšíření prostor pro služebnu obvodního
oddělení policie. Dle sdělení policie byly prostory pro služebnu nevyhovující a hrozilo, že bude

obvodní oddělení přesunuto do Zlonic. Protože tehdy bylo do budovy ve Zlonicích přesunuto
kriminální oddělení ze Slaného, přesun velvarských policistů se oddálil. Říkám oddálil proto, že se
k 1. lednu 2011 skutečně velvarské obvodní oddělení Policie ČR přesouvá do Zlonic. Důvody jsou
dva: budova ve Zlonicích lépe vyhovuje požadavkům policie a Zlonice vyhověly požadavku policie
na symbolické nájemné ve výši Kč 1,--/rok. Tato situace nás nijak netěší, ale věřím, že policie bude
i tak na našem území plnit všechny povinnosti dané jí právními předpisy.
Udělali jsme další malý krok ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a instalovali jsme světelný
ukazatel rychlosti v ulici Za Roudnickou branou ve směru od Černuce.
Jsem ráda, že se nám postupně daří zlepšovat i stav domů, které jsou ve vlastnictví města, v tomto
období byla např. dokončena renovace vrat v budově Městského muzea.
V uplynulých týdnech se nám podařilo na území města vysadit 70 nových stromů v rámci akce
Adoptujte si svůj strom. Velmi nás potěšil zájem občanů, kolektivů i firem, za což jim velice děkuji.
Věřím, že i do druhé etapy se zapojí všichni Ti, kterým záleží na zkvalitňování života v našem
městě.
V tomto čtvrtletí se konala řada vydařených kulturních a společenských akcí. Občanské sdružení
Natvrdlí uspořádalo ve státní svátek 28. října Velvarské dny a slavnosti stromu, při této zdařilé a
hojně navštívené akci byl vysazen za Radovičem na místě stromu, který byl řadu let dominantou
celé pláně, nový dřezovec trojtrnný. Muzeum samostatně nebo i ve spolupráci s dalšími subjekty
uspořádalo několik zdařilých akcí, zejména koncerty, výstavy, besedy a přednášky. Hojně
navštěvovanými se staly i besedy a autogramiády, které se konaly v Městské knihovně. Velkou
pozornost občanů si zasloužila tradiční Adventní neděle, ať už to byl koncert v muzeu nebo vánoční
jarmark či vystoupení žáků základní a základní umělecké školy na pódiu u radnice. Děkuji všem
organizátorům akcí i účinkujícím za příjemné chvíle, které jsme společně zažili.
Na závěr mi dovolte, abych Vás všechny pozvala na tradiční novoroční ohňostroj, který se bude
konat na náměstí 1. ledna 2011 v 18:00 hodin. Děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 15. 12. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

