Vážení zastupitelé, vážení občané,
na začátek mám dnes pro Vás dobrou zprávu: Bylo završeno několikaleté úsilí, budova sokolovny
včetně souvisejících pozemků byla ke dni 4. 5. 2007 převedena ze státu do majetku města. Naším
záměrem, který jsme schválili v prosinci 2006, je vybudovat kulturně-sportovní centrum
rekonstrukcí a dostavbou budovy sokolovny a bývalého kina a vybudovat sportovní a dětské hřiště
na souvisejících pozemcích, které byly v minulosti užívány mimo jiné jako školní hřiště. První
verze studie na tuto akci je již vypracována, po našich připomínkách může projektant zahájit práce
na vypracování projektu pro územní řízení. Studii Vám nabízím k nahlédnutí po skončení zasedání
zastupitelstva.
V uplynulém období pokračoval odbor správy majetku v opravách bytového a nebytového fondu
města (byla realizována výměna oken v čp. 268 ve Školní ulici, dokončena pokládka zámkové
dlažby ve dvoře Domu s pečovatelskou službou, vyměněno lino ve 3 místnostech zdravotního
střediska). V souvislosti s rekonstrukcí elektrorozvodné sítě v Ješíně se v současné době provádí
rekonstrukce veřejného osvětlení v této místní části. V budově radnice byla vymalována vstupní
chodba a v těchto dnech probíhá nátěr všech vnitřních dveří.
K informování občanů o dění ve městě využíváme všech dostupných možností: úřední desku,
Zpravodaj, webové stránky, městský rozhlas. Pro další zkvalitnění informovanosti nabízíme
občanům novou službu: zasílání informací prostřednictvím krátkých textových zpráv na mobilní
telefony. Podrobnosti o zavedení služby a způsobu přihlášení jsou uvedeny ve Zpravodaji č. 6.
Zatím se přihlásilo pouze 6 občanů, ale věřím, že po zveřejnění ve Zpravodaji projeví zájem o
zasílání informací více lidí.
V minulých dnech proběhly ve Velvarech 3 podpisové akce.
Občané Velké Bučiny se na mne obrátili s požadavky na zlepšení zásobování vodou na Velké
Bučině, na opravu kapličky a na odstranění aut soukromého majitele z veřejného prostranství.
Jak už jsem Vás dříve informovala, projekty na výstavbu vodovodu na Velké Bučině i v Ješíně
máme připraveny, probíhá územní a stavební řízení. Protože předpokládané náklady na tyto akce
jsou cca 17 milionů Kč, nejsme schopni výstavbu realizovat z vlastních zdrojů. Budeme žádat
dotaci z operačního programu Životní prostředí, ale dosud nebyl tento program schválen. Očekává
se, že první výzva by mohla být vyhlášena nejdříve v září tohoto roku. Do té doby budeme obtížnou
situaci v zásobování vodou řešit dovážkou vody cisternami. Vedoucí odboru správy majetku vyzval
občany, kteří mají kritickou situaci v zásobování vodou, aby se přihlásili na Městském úřadu ve
Velvarech.
Na opravu kapličky na Velké Bučině požadoval odbor správy majetku při sestavování rozpočtu pro
letošní rok Kč 20 000,--, tomuto požadavku bylo vyhověno. Po upozornění občanů Velké Bučiny na
havarijní stav kapličky a po její prohlídce přehodnotil vedoucí odboru správy majetku situaci.
Kaplička je staticky narušena a její oprava si vyžádá mnohem větší náklad. Po odborném posouzení
stavu kapličky bude stanoven další postup. Dovolte mi, abych poděkovala těm občanům Velké
Bučiny, kterým není lhostejný stav kapličky a kteří se rozhodli přispět na její opravu finančně –
celkem bylo vybráno celkem Kč 10 220,--.
Soukromý majitel, který měl zaparkovaná auta na veřejném prostranství, byl vyzván k jejich
odstranění z tohoto prostranství, odbor správy majetku situaci zkontroluje.
Další podpisová akce se týkala kácení lip na cestě z Malovarské ulice ke hřbitovu v souvislosti s
výstavbou 31 rodinných domů v lokalitě Svatojiřské. Došlo zřejmě k dezinformaci, protože o
kácení lip u této cesty investor nežádal.
Poslední podpisová akce se týkala zamykání hřbitova. Občanům, kteří požadovali zamykání
hřbitova v nočních hodinách, vyhovíme, bude stanovena otevírací doba v období říjen - duben od
7:00 do 19:00 hodin a v období květen – září od 7:00 do 21:00 hodin. V ostatním čase bude hřbitov
uzamčen. Doufáme, že tím alespoň částečně zabráníme projevům vandalismu. Je jisté, že všem

nebude stanovená otevírací doba vyhovovat, případné připomínky občanů po čase vyhodnotíme,
případně otevírací dobu upravíme.
V uplynulých týdnech byly dokončeny opravy povrchu komunikací po výstavbě plynovodu v
Tyršově a Školní ulici a na Spořilově a po havárii kanalizace v ulici Petra Bezruče. Již dříve jsem
Vás informovala o tom, že odbor správy majetku pracuje na přehledu komunikací, u kterých je
třeba provést rekonstrukci nebo opravu. Do seznamu komunikací nebyly zařazeny komunikace na
Velké Bučině a v Ješíně s ohledem na to, že je v těchto místních částech plánována výstavba
vodovodu. Přibližný odhad potřeby finančních zdrojů na rekonstrukce a opravy komunikací je bez
těchto místních částí téměř 10 mil. Kč. V letošním rozpočtu je na komunikace vyčleněna částka 1,5
mil. Kč, část z této sumy již byla použita na opravy komunikací po haváriích kanalizačního řadu v
ulicích Petra Bezruče a Na Brčkově. V letošním roce plánujeme dlouho odkládanou rekonstrukci
části ulice Nábřeží, v těchto dnech probíhá zpracování projektové dokumentace. V příštích letech
nás čeká rekonstrukce Pivovarské ulice a ulice Čechovy.
Na zasedání rady dne 6. 6. 2007 byly rozděleny granty pro rok 2007. Zastupitelstvo vyčlenilo z
městského rozpočtu pro tento rok celkem 150 tis. Kč, které byly mezi žadatele rozděleny takto:
ATOM Javory Kč 20 000,-- na projekt „Otevřená klubovna“, Sboru dobrovolných hasičů Velvary
Kč 23 000,-- na vybavení elektronickou časomírou pro měření výsledků soutěží hasičských
družstev, Sdružení zdravotně postižených Kč 12 000,-- na zájezd členů organizace, T. J. Slovan
Velvary Kč 50 000,-- na celoroční sportovní činnost oddílu kopané a Občanskému sdružení
Natvrdlí Kč 45 000,-- na činnost v roce 2007.
Město Velvary každoročně žádá Ministerstvo kultury o dotaci na obnovu kulturních památek. V
minulých letech byla dotace spolu s příspěvkem města (20 %) a církve (10 %) využita na postupnou
rekonstrukci kostela Sv. Jiří na hřbitově. V letošním roce nedošlo k dohodě vlastníka (církve),
projektanta a dodavatele, proto se další etapa nerealizuje. S Ministerstvem kultury jsme projednali
možnost využít přidělenou dotaci na jiný účel, který musí být v souladu s Programem regenerace
městské památkové zóny. Z tohoto programu by bylo možno realizovat dokončení fasád na Panské
hospodě. Protože se však na budově Panské hospody objevily trhliny, pozvali jsme statika, který
vypracoval posudek a v těchto dnech vypracovává návrh na rekonstrukci krovu, jehož špatný stav je
jednou z příčin statického narušení budovy. Po vyjádření Národního památkového ústavu
očekáváme stanovisko odboru kultury, musíme vybrat dodavatele a dodat potřebné dokumenty do
30. 6. 2007 na Ministerstvo kultury. Termín je velmi napjatý, věříme, že se nám to podaří.
Na stavu budovy Panské hospody se jistě do značné míry podílí průjezd těžkých nákladních
automobilů v těsné blízkosti budovy. V nejbližších dnech bude u Panské hospody instalována
značka omezení rychlosti na 30 km/h, o kontrolu dodržování rychlosti jsme požádali dopravní
inspektorát Policie ČR, dle jejich sdělení naši žádost zohlední při plánování bezpečnostních akcí a
běžného výkonu služby příslušníků dopravní policie. Z této odpovědi usuzuji, že kontrola rychlosti
nebude příliš častá, nabízí se zde řešení uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí, která má obecní
policii a byla by ochotna kontrolní měření rychlosti u nás provádět. Nadále však budeme usilovat o
vybudování přeložky silnice II/240 ve směru od Černuce na silnici I/16 mimo zastavěné území
města.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali žádost o dotaci na vybudování skate parku. O
přidělení dotací mělo být rozhodnuto do 31. 5. 2007, termín byl prodloužen do konce června.
V červenci budeme realizovat dětské hřiště za Panskou hospodou, na něž jsme obdrželi dotaci z
prostředků Středočeského kraje ve výši Kč 50 000,--, v rozpočtu města byla na realizaci hřiště
vyčleněna částka Kč 88 000,--. Rada města rozhodla, s ohledem na to, že místo požadované dotace
Kč 350 000,-- jsme obdrželi pouze Kč 50 000,--, že na realizace může být z rozpočtu města čerpáno
maximálně Kč 100 000,--.

V letošním roce si připomínáme 525. výročí povýšení Velvar na město. Při této příležitosti jsme
pro občany města Velvary a okolních obcí připravili program na sobotu 26. a neděli 27. května.
Dovolte mi, abych poděkovala těm, kteří se na přípravě programu podíleli. Děkuji všem, kteří pro
Vás připravili sobotní i nedělní program (Mateřská škola, Základní škola, Základní umělecká škola,
Střední odborná škola, divadelní soubor Scéna Kralupy n. Vlt., Městské muzeum Velvary a SEV
Javory). Dále děkuji všem, kteří Vám umožnili nahlédnout do prostor, kam se jindy nedostanete
(Základní škola Školní ul., Základní škola ul. Karla Krohna, Sbor dobrovolných hasičů, Městské
muzeum, SEV Javory, rodičovský klub Vajíčko). Děkuji také pracovníkům Celní správy, kteří
předvedli výcvik služebních psů.
Dne 29. května jsme uspořádali ve spolupráci s dětmi a učitelkami z mateřské a základní školy
tradiční obřad, přivítali jsme mezi nás 5 nových občánků města. 30. května jsme v naší obřadní síni
uspořádali slavnostní předání maturitních vysvědčení 15 absolventům Střední odborné školy s. r. o.
Velvary.
Velmi nás těší úspěchy reprezentantů našeho města na různých soutěžích
V posledních týdnech nám velkou radost udělaly Velvarské rošťandy, žákyně tanečního oboru
Základní umělecké školy Velvary, které z krajského kola postoupily na mistrovství Čech a nakonec
na mistrovství České republiky, kde v silné konkurenci obsadily se skladbou Fever 3. místo a se
skladbou Nálada 5. místo. Dovolte mi, abych poblahopřála k úspěchu nejen dívkám, ale také
obětavým učitelkám paní Kratochvílové a Odvodyové a v neposlední řadě panu řediteli Tichému
Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně zúčastňuje různých soutěží. O minulém víkendu se
podařilo Lukáši Kapitánovi obsadit 2. místo v běhu na 100 m s překážkami v soutěži „Jde o
vteřiny“ na Mělníku. V okresním kole hry Plamen, které se konalo v Poštovicích, zvítězilo družstvo
starších žáků a postoupilo do oblastního kola Středočeského kraje. Všem vítězům blahopřeji.
Dovolte mi, abych Vás pozvala na pátek 15. a sobotu 16. června do Litoměřic, kde se konají
tradiční hasičské slavnosti. Sbor dobrovolných hasičů se jako každoročně hasičských slavností
zúčastní. Program slavností je na webových stránkách velvarských hasičů.
V letních měsících se bude ve Velvarech natáčet film Josefova cesta, natáčení potrvá asi týden,
natáčet se bude především v soukromých objektech, produkce filmu se chystá oslovit občany města
s nabídkou zahrát si v komparsu.
Na závěr mi vážení kolegové dovolte, abych využila této příležitosti a srdečně poblahopřála našemu
kolegovi panu Bc. Pavlu Holému k úspěšnému ukončení vysokoškolského studia a abych popřála
hodně štěstí naší kolegyni Mgr. Jitce Kolínkové, která se v uplynulých dnech provdala.
Vážení kolegové, vážení občané, přeji Vám všem hezkou dovolenou.
Ve Velvarech dne 13. 6. 2006

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

