Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 31. 3. 2014
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
stalo se již tradicí zahájit poslední zasedání v kalendářním čtvrtletí bilancí všeho, co se ve městě v
uplynulém období událo.
Nový rok byl opět zahájen novoročním ohňostrojem. Tato akce se každoročně setkává s velkým
ohlasem občanů nejen z Velvar, ale i ze širokého okolí, proto doufám, že tato tradice zůstane
zachována.
Jsem velmi ráda, že se nám daří financovat potřeby města z vlastních zdrojů s využitím dotací,
město zadlužovat nechceme. Peněz na všechny potřeby města není dostatek, je vždy třeba hledat
priority. Snažíme se vždy prioritně budovat to, na co se nám podaří získat dotaci. Proto v tuto chvíli
ještě nemůžeme rozhodnout, které investiční akce zařadíme do letošního roku, protože nemáme
informace o tom, jak jsme v různých dotačních titulech uspěli.
Letošní mírná zima nám umožnila realizovat stavbu komunikací téměř bez přerušení. V únoru byla
dokončena rekonstrukce Pivovarské ulice včetně náměstíčka, stavbu provedla Stavební firma
Rybář, s. r. o. V jarních měsících bude v této lokalitě provedena výsadba zeleně. V únoru byla
zahájena rekonstrukce kanalizace a komunikace v Komenského ulici, za příznivých klimatických
podmínek by tato stavba měla být dokončena do 30. dubna. Stavbu provádí firma COLAS.CZ, a. s.
Máme připraven projekt na vybudování bezbariérového chodníku na Nových Uhách včetně dešťové
kanalizace, tato stavba se bude v letošním roce realizovat za předpokladu, že na stavbu chodníku
obdržíme dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterou jsme žádali v závěru loňského
roku. Komise, která rozdělelní dotací schvaluje, bude zasedat až 5. května t. r. Kanalizaci však
budeme muset celou financovat z rozpočtu města.
V současné době připravujeme projekty na rekonstrukci a dostavbu chodníků ve Slánské a
Malovarské ulici, v ulici Za Roudnickou branou a v ulici U Cukrovaru, na stavbu přechodu pro
chodce poblíž radnice a na rekonstrukci jedné z komunikací na Velké Bučině. V letošním roce
proběhne stavební řízení, na rekonstrukci a dostavbu chodníků podáme žádost o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015. Přechod pro chodce bychom chtěli realizovat ještě
v letošním roce. O tom, kdy bude reálné provést rekonstrukci komunikace na Velké Bučině,
můžeme rozhodnout, až budeme znát výši rozpočtovaných nákladů. V letošním roce bychom rádi
provedli opravu chodníku Na Průhoně (od bytového domu proti kinu k cestě podél kolejí směr
k nádraží) a v ulici P. Bezruče (od křižovatky se Školní ulicí po křížení se spojovací uličkou
z Tyršovy ulice). Probíhá stavební řízení na stavbu chodníku v Nádražní ulici (propojení stávajícího
chodníku s cestou podél kolejí) a na stavbu chodníku Na Průhoně (od přejezdu směr k Radoviči na
konec zástavby).
Již od loňského roku máme rozpracován projekt na chodníky v centru Ješína. Přípravu projektu
jsme museli pozastavit, protože Ředitelství silnic a dálnic připravuje rekonstrukci silnice I/16 a
stavbu dešťové kanalizace na průtahu Ješínem a my stavbu chodníku musíme jejich projektu
přizpůsobit. Ze stejného důvodu nemůžeme ani pokračovat v opravě chodníků a výsadbě zeleně na
levé straně při vjezdu od Velvar.
Občany Ješína trápí nadměrná dopravní zátěž, kdy touto částí města projíždí cca 10 tis. aut denně.
Dobrou zprávou pro nás všechny, ale hlavně pro občany Ješína, kteří bydlí podél hlavní silnice, je
to, že investiční záměr na stavbu „Přeložka silnice I/16 v úseku Slaný – Velvary“ byl Ministerstvem
dopravy schválen. Pokračuje projektová příprava a výkupy pozemků, doufám, že vlastníci

dotčených pozemků plně pochopí nutnost „obchvatu“ Ješína.
O situaci kolem mostu přes Bakovský potok jsem Vás již několikrát informovala. Po osazení
nového dopravního značení se dle vyjádření občanů, kteří bydlí v blízkosti mostu, počet
projíždějících nákladních automobilů rapidně snížil. Pracovníci KSÚS nám sdělili, že v těchto
dnech bylo ukončeno výběrové řízení na projektanta.
Velkou pozornost nyní chceme věnovat stavu polních cest. Se zemědělcem, jehož traktory značně
poškodily polní cesty na Radoviči, jednáme o jejich uvedení do sjízdného stavu. Polní cesta na
Chržín byla v úseku od ČOV dlouhodobě neudržovaná a zarostlá náletovými dřevinami, byla
vyježděná v jiném místě na soukromých pozemcích. Cestu jsme nechali geodeticky vytýčit, naše
četa provedla vyčištění od náletových porostů a nyní probíhá zpevnění části cesty tak, aby opět
sloužila svému účelu. Četa rovněž udržuje schůdnou a sjízdnou cestu směr k Nabdínu, o totéž jsem
požádala i paní starostku Černuce. Věřím, že si tyto lokality opět najdou ke svým vycházkám a
vyjížďkám na kole zejména rodiny s dětmi, ale i ostatní občané Velvar a návštěvníci města.
Máme připravený projekt na rekonstrukci bytů v Domě s pečovatelskou službou, chtěli jsme
požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Z dotačního titulu MMR však rekonstrukci bytů
financovat nelze – podmínkou poskytnutí dotace je zajištění bezbariérovosti všech podporovaných
bytů a zařazení budovy do energetické třídy B, což zajistit nemůžeme. Rovněž na zřízení výstavních
prostor muzea půdní vestavbou v budově muzea nebylo možno požádat o dotaci z příslušného
dotačního titulu, protože zamýšlená expozice nesplňovala podmínky tohoto titulu.
I v letošním roce připravujeme rekonstrukci památkových objektů ve vlastnictví města. Na sanaci
zdiva a opravy omítek dolní části Pražské brány jsme obdrželi příslib dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši
200 tis. Kč, ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla vybrána firma STAVOSAN spol. s r. o.
s nabídkovou cenou 462 tis. Kč, práce proběhnou v květnu – červnu t. r.
Jakmile venkovní teplota dovolí, bude sochař a restaurátor pan Kytka pokračovat v restaurování
Palladia, které bylo sejmuto ze hřbitovní zdi, toto Palladium bude poté osazeno do dvorany budovy
radnice.
Na rekonstrukci omítek a střechy nad vstupem na kůr v kostele sv. Jiří jsme obdrželi příslib dotace
z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR ve výši 600 tis. Kč, ve
výběrovém řízení byla vybrána firma Fajstavr s. r. o. s nabídkovou cenou 3,017 mil. Kč. Práce musí
být rozděleny do etap, v letošním roce proběhne první etapa v hodnotě díla cca 1 mil. Kč.
Skupina mladých lidí z různých velvarských spolků a občanských sdružení, vedená Mgr. Radimem
Wolákem, obdržela z Nadace VIA dotaci ve výši 300 tis. Kč na oživení areálu Malovarského
rybníka. Pod metodickým vedením zástupkyně nadace se uskutečnila řada schůzek přípravné
komise, veřejnost měla možnost zapojit se do celého procesu plánování na 2 plánovacích setkáních,
které se v lednu a únoru uskutečnily v naší školní jídelně. Výsledek plánovacího procesu představil
pan Wolák společně s Ing. arch. Janem Červeným v kině dne 23. března. Mám velkou radost
z toho, že se do plánovacího procesu zapojilo tolik lidí! Vždyť prvního setkání se zúčastnilo cca
100, druhého 50 a třetího 70 velvarských občanů. Velmi si ceníme všech fotografií a dokumentů,
které nám poskytli pamětníci „lepších časů“ rybníka, velmi zajímavé bylo jejich vyprávění. Chtěla
bych všem alespoň touto cestou poděkovat. V nejbližší době bude probíhat projektová příprava
objektu „U“ i celého areálu, a hlavně brigády, na které jménem přípravné skupiny zvu Vás všechny,
kteří se na oživení areálu chcete a můžete podílet.
V loňském roce jsme neúspěšně žádali o dotaci na městský kamerový systém. V letošním roce jsme

vyhodnotili možnosti a na základně zkušeností získaných z jiných obcí jsme usoudili, že pro město
naší velikosti je vhodný skromnější kamerový systém, který však je třeba financovat z vlastních
zdrojů. Ve výsledku se bude jednat přibližně o stejnou zátěž na rozpočet města, jakou by byla
spoluúčast na systému financovanému s využitím dotace, s tím, že budeme mít při vybudování a
rozšiřování systému a jeho provozu volnou ruku a nebudeme svázáni přísnými dotačními
podmínkami. V současné době ve spolupráci s externím spolupracovníkem v oblasti IT
připravujeme návrh tohoto kamerového systému. Slibujeme si od něj zejména snížení drobné
kriminality ve městě (vandalství, krádeže kovů apod.)
Vzimních měsících proběhlo ve městě vykácení 26 stromů. Jakékoliv zásahy do zeleně jsou vždy
velmi citlivou záležitostí a jsou kriticky sledovány veřejností. Věřte, že náš odbor výstavby a
životního prostředí velmi zvažuje, zda je opravdu třeba konkrétní strom pokácet. Řada podnětů
k pokácení vzešla od občanů. Stromy, které musely být pokáceny, byly většinou již přestárlé, byly
ve velmi špatném zdravotním stavu, mnohdy již byly nebezpečné svému okolí. Některé stromy,
které zdánlivě vypadaly dobře, byly pokáceny z toho důvodu, že byly pro danou lokalitu nevhodně
zvoleny. Např. klasické lípy, pokud jsou vhodně zasazeny, jsou krásné stromy s rozložitou korunou.
Pokud jsou však vysázeny příliš blízko domům, je nutné je pravidelně odborně ořezávat. Pokud se
však řez provede neodborně, což se bohužel v minulosti stávalo, strom není ani vzhledný, ale ani
zdravý. Potom je lepší strom nahradit jiným kultivarem, který je pro danou lokalitu vhodnější.
Samozřejmostí při každém kácení je nejen náhradní výsadba, ale také rozšíření zeleně ve Velvarech,
což je jednou z našich priorit. V letech 2010 – 2013 bylo pokáceno 138 stromů, ve stejném období
bylo zasazeno 260 stromů, výsadba byla financována jednak z rozpočtu města, jednak sponzorsky
v rámci projektu Adoptujte si svůj strom!
Pro technickou četu města jsme pořídili nový zametací stroj City Ranger, na toto vozidlo jsme
obdrželi dotaci z Operačního programu životní prostředí. Z městského rozpočtu jsme četě pořídili
ojetý malý nákladní automobil Ford náhradou za starší vozidlo Variant multicar, toto nyní již
nepotřebné vozidlo prodáme. Obě nová vozidla jistě přispějí k efektivnější práci naší čety.
V závěru roku 2013 jsme připravili projekt na vnitřní úpravy budovy čp. 268 pro potřeby školní
družiny. Školní družina má nedostatečnou kapacitu, je již dlouhodobě naléhavá potřeba ji zvýšit,
což dosavadní prostory neumožňují, nehledě na to, že již nyní je na provoz družiny udělena
výjimka. Na tyto úpravy jsme požádali o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje,
o rozdělení dotací nebylo dosud rozhodnuto. V současné době je možnost požádat o dotaci na
zateplení této budovy, proto jsme zadali vypracování energetického auditu, pokud budova splní
parametry dotačního titulu, tuto žádost podáme. V těchto dnech dokončuje firma Josef Rott
napojení budovy na veřejnou kanalizaci.
O podání žádosti o dotaci na zateplení Sokolovny z Operačního programu životní prostředí jsem
Vás již informovala. Nyní jsme připravili žádost o dotaci na vnitřní úpravy Sokolovny, které
vyprojektoval Ing. Barsa, z Regionálního operačního programu Střední Čechy, a budeme s napětím
očekávat výsledek.
Jednou z událostí, na které se vždy velmi těším, je vítání občánků. Na četné dotazy občanů uvádím,
že na vítání občánků zveme děti, které mají trvalý pobyt ve Velvarech, ve věku přibližně 6 – 9
měsíců. Rodiče mladších dětí ujišťuji, že na jejich děťátko určitě nezapomeneme.
Přijímací řízení pro školní rok 2014 – 2015 již proběhlo jak v základní, tak i v mateřské škole:
V mateřské škole přišlo k zápisu 61 dětí, přijato bylo 40 dětí, z toho 36 dětí z Velvar a 4 děti
(předškoláci) z ostatních obcí (2 x Uhy, 1 x Sazená, 1 x Černuc). Nebylo přijato 21 dětí, z toho 6
dětí z Velvar narozených v prosinci 2011 a později.
Do 1. třídy základní školy bylo přijato 55 žáků, proto mají být otevřeny dvě 1. třídy. Rada požádala

ředitele školy o otevření tří prvních tříd, z důvodu financování mzdových nákladů ze státního
rozpočtu a daných normativů však ředitel tomuto požadavku zatím vyhovět nemůže. Proběhnou
ještě další jednání s cílem snížit počet dětí v 1. třídách pod stanovený normativ (30 žáků) z důvodu
integrace dětí s některým druhem znevýhodnění či postižení.
Již řadu let pociťujeme potřebu zvýšit nabídku volnočasových aktivit pro občany města i okolí.
Po skončení činnosti Základní školy v ul. Karla Krohna zůstal prázdný objekt bývalé synagogy.
Vyhlásili jsme záměr pronájmu tohoto objektu k využïtí na volnočasové aktivity, přihlásil se jediný
zájemce, a to nově vznikající spolek Velvarská kostka, rada na svém dnešním zasedání schválila
uzavřít s tímto subjektem nájemní smlouvu. Věřím, že občané města i okolních obcí toto obohacení
života ve městě uvítají.
V naší knihovně se opět konaly besedy z cyklu Aby řeč nestála. Tento cyklus si již dávno našel své
příznivce a bez předchozí rezervace se na besedu jen stěží dostanete. Naše knihovnice litují, že na
pořádání besed nemají v knihovně více místa, aby uspokojily všechny zájemce.
V březnu a dubnu probíhá v našem městě natáčení filmu Kobry a užovky. Režisérem filmu je Jan
Prušinovský, který režíroval mj. televizní seriály Okresní přebor a Čtvrtá hvězda.
V závěru mi dovolte, abych Vás pozvala na několik blížících se akcí, a to na
 brígády na Malvaňáku – 6. dubna
 Vajíčkobraní – 12. dubna
 Beseda v knihovně – 14. dubna
 Čarodějnice – 30. dubna
 Hasičské slavnosti – 24. května
 Den dětí – 7. června
Děkuji Vám za pozornost.

Ve Velvarech dne 31. 3. 2014

Jitka Linhartová

