Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění ve městě od posledního zasedání zastupitelstva, tj. od
poloviny června 2007, do dnešního dne.
Z větších akcí odboru správy majetku jmenuji realizaci I. etapy opravy střechy zdravotního
střediska, rekonstrukci prostor po bývalé prodejně hraček v Pražské ulici, I. etapu rekonstrukce
průjezdu budovy městského muzea v Pražské ulici, nátěry dveří a opravu klenby v budově radnice,
výměnu oken ve dvou domech a rekonstrukci ústředního vytápění ve dvou bytech. V Ješíně byla
dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení, byl vybudován nový chodník v části tzv. „Lísy“. V
nejbližší době budou zahájeny práce na opravě části ulice Nábřeží v blízkosti hokejového hřiště.
V těchto dnech probíhá rekonstrukce plynovodu v ulici Karla Krohna, v nejbližší době bude
zahájena rekonstrukce plynovodu v Pražské ulici. Doprava v ulici Karla Krohna je řízena světelnou
signalizací, průjezd Pražskou bránou je uzavřen. Našli se však neukáznění motorkáři, kteří
projíždějí fortnou a jízdou po chodníku ohrožují bezpečnost chodců. Požádala jsem místní oddělení
Policie ČR, aby zasáhli. Rychlá jízda vozidel při průjezdu městem je dlouholetým problémem
města. Protože Policie ČR nám v tomto směru nevychází vstříc, chceme v oblasti měření rychlosti
vozidel navázat spolupráci s Obecní policií Koleč.
Na začátku školního roku jsme slavnostně otevřeli dětské hřiště, které jsme vybudovali v prostoru
za Panskou hospodou s finančním příspěvkem 50 tis. Kč z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje. Kromě toho jsme osadili další 3 herní prvky pro děti do parku u školy a 2
herní prvky do Ješína. Velmi nás těší zájem dětí a rodičů a jejich pochvala. Bohužel musím
konstatovat, že již došlo k poškození některých prvků.
Snažíme se postupně oživit město v letním období květinovou výzdobou. Rozkvetlá okna radnice a
květinová výsadba v keramických nádobách přitahují pozornost nejen občanů města, ale bohužel
také vandalů, kteří včera ve večerních hodinách vytrhali a rozdupali květiny vysázené v nádobách
před radnicí.
V minulých letech jsme z rozpočtu města částečně hradili provoz autobusové dopravy. Po jednáních
s odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje se nám podařilo přenést závazek za
základní dopravní obslužnost na Středočeský kraj, tím ušetříme více než 130 tis. Kč ročně z
městského rozpočtu.
V srpnu 2006 došlo při výboji způsobeném bleskem ke zničení telefonní ústředny na městském
úřadu. V minulém týdnu jsme pořídili novou ústřednu. Tato digitální ústředna umožňuje telefonické
spojení s jednotlivými úředníky bez nutnosti volání přes spojovatelku. Seznam všech telefonních
linek bude zveřejněn v říjnovém Zpravodaji a na webových stránkách města Velvary.
Chtěli jsme zlepšit informování občanů tím, že budeme informace o aktuálním dění ve městě
sdělovat pomocí SMS. Do dnešního dne se k využití této služby přihlásilo pouze 21 občanů.
Zvláštní propagační kampaň proběhla v Ješíně, kde není již několik let funkční městský rozhlas, na
základě této kampaně se přihlásili pouze 2 občané. Zkušební provoz probíhá do konce letošního
roku, všichni občané mají ještě možnost se přihlásit. Po skončení roku vyhodnotíme účinnost této
formy předávání informací a posoudíme, zda tuto službu nabízet občanům i v dalším období.
Jak už jsem Vás dříve informovala, v letošním roce připravujeme projekty na velké investiční akce,
které nás v budoucnu čekají. V těchto dnech již Státní fond životního prostředí přijímá první žádosti
o dotace z operačního programu Životní prostředí. Podmínky v této první výzvě byly nastaveny tak,
že o dotaci žádat nemůžeme. Máme sice připraveny projekty na výstavbu vodovodu v Ješíně a na

Velké Bučině, ale podmínkou pro výstavbu vodovodu je současná a souběžná výstavba kanalizace.
Projektová dokumentace na vybudování kanalizace v těchto částech se v současné době
zpracovává. Jediný projekt na kanalizaci, který je připraven, je kanalizace v Malovarské ulici. Ani
na tuto akci nemůžeme v rámci první výzvy žádat o dotaci, protože minimální výše uznatelných
výdajů je 5 mil. Kč a odhadované náklady na výstavbu této části kanalizace jsou „pouze“ 4,7 mil.
Kč. Další výzva z operačního programu Životní prostředí má být vyhlášena v závěru roku 2007.
Projekt kulturního a sportovního centra, které by mělo vzniknout přestavbou a dostavbou bývalého
kina, sokolovny a školního hřiště, je připraven k zahájení územního řízení. Očekává se, že první
výzva z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj
venkova bude vyhlášena začátkem roku 2008.
Na minulém zasedání zastupitelstva jsem Vás informovala o statickém narušení budovy Panské
hospody. Statik konstatoval velmi závažné až havarijní narušení krovové a stropní konstrukce
prvního patra, jež se v hlavním křídle nacházejí na pokraji nosné způsobilosti. Na základě
statického posudku bylo nutno přistoupit k opravě co nejdříve. Vyhlásili jsme výběrové řízení, při
němž byla vybrána firma FAJSTAVR, s. r. o.. Předpokládané náklady na opravu krovu a střechy
přesáhnou 4,6 mil. Kč. Tato částka významně překračuje možnosti našeho rozpočtu, proto jsme
požádali Ministerstvo kultury o zvýšení dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón. Ministerstvo naší žádosti vyhovělo a původně chválenou
dotaci nám významně zvýšilo. Stejnou částku však musíme vynaložit i z rozpočtu města. V
letošním roce se nepodaří rekonstrukci dokončit, pro příští rok bude třeba v rozpočtu vyčlenit cca
1,3 mil. Kč.
Průjezd těžkých nákladních automobilů v těsné blízkosti obytných domů je velkým problémem
našeho města. Jediným řešením tohoto problému je vybudování přeložky silnice II/240 od Černuce
na silnici I/16 (obchvat Velvar). Již dříve jsem Vás informovala o tom, že jsme požádali
Středočeský kraj o co nejrychlejší realizaci této stavby. Dostali jsme se o krok dál: v červenci
proběhlo výběrové řízení na projektanta stavby a již v minulém týdnu proběhla první schůzka s
projektantem. Práce na projektu potrvají přibližně 1 rok. O tom, kdy by mohla být stavba zahájena,
bych pouze spekulovala. Naše přání by bylo zahájit stavbu v roce 2009.
V letošním roce jsme v rozpočtu města vyčlenili Kč 20 000,-- na opravu fasády na kapličce na
Velké Bučině, dalších cca 10 tis. Kč mezi sebou vybrali občané Velké Bučiny. Ukázalo se však, že
stav kapličky je mnohem horší, než jsme předpokládali, je staticky narušená a oprava bude mnohem
nákladnější. V současné době máme hotový projekt vypracovaný na základě statického posudku a
může začít první etapa, při které bude sejmut krov, provedeno ztužení zdiva a zhotovena nová
konstrukce krovu. Ve druhé etapě, která proběhne v příštím roce, bude provedena fasáda.
V nedávné době mě kontaktoval soukromý investor, který má záměr vybudovat v okolí Prahy
Rezidenci pro seniory. V našem městě by záměru investora nejvíce vyhovoval pozemek bývalého
hokejového hřiště, podle zpracovatele územního plánu by tento záměr byl v souladu s územním
plánem. Investor o odprodej pozemku dosud nepožádal.
Po prázdninách se slibně rozjíždí kulturní život ve městě. V rámci tradičních Dnů evropského
kulturního dědictví připravili pracovníci Městského muzea ve Velvarech program na sobotu 8. září
(vycházka na téma Velvarské rybníky a mlýny, vystoupení skupiny historického šermu Fortuna),
tento program se prolínal s festivalem Natvrdel, který připravilo občanské sdružení Natvrdlí (2
filmová představení, koncert, divadlo, kejklířské vystoupení, výtvarné dílny pro děti). V neděli 16.
září se konal další ze 4 koncertů vážné hudby pořádaných v rámci festivalu Dvořákovy Velvary.
Občanské sdružení Natvrdlí uspořádalo 25. srpna fotbalový turnaj Pukavec cup, účastníci akce i
pořadatelé byli s průběhem velmi spokojeni. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční

Dědkiádu, v obou soutěžních kategoriích zvítězila velvarská družstva.
Na závěr mi dovolte, abych Vás informovala o připravovaných akcích: Rodičovský klub Vajíčko
zahájil své pravidelné i nepravidelné akce pro rodiče s dětmi, Městské muzeum Velvary pro Vás
připravuje nejen zajímavé výstavy, ale i akce pořádané ve spolupráci se střediskem ekologické
výchovy Javory a s občanským sdružením Natvrdlí. Pro letošní rok pro Vás připravujeme netradiční
vánoční koncert, tentokrát v country stylu, a to vystoupení skupiny Poutníci, které se bude konat v
sále ZUŠ dne 13. prosince 2007.
Ve Velvarech dne 25. září 2007

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

