Zpráva starostky na veřejném zasedání zastupitelstva města Velvary dne 10. 12. 2012
Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
dnes jsme slavnostně zahájili provoz na cyklostezce z Velvar do Ješína. Od prvního podnětu ke
stavbě cyklostezky uplynulo 5 let, nějakou dobu trvala projektová příprava a stavební řízení, poté
jsme čekali na vhodný dotační titul, probhěhlo výběrové řízení na dodavatele – na samotnou stavbu
cyklostezky v délce 2,84 km byl čas jen 2,5 měsíce. Firma EUROVIA CS, a. s. se zakázky zhostila
velmi dobře, stanovený termín stihla a ode dneška může být cyklostezka užívána. Cyklostezka byla
spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.
Cyklostezka je primárně určena k dennímu dojíždění do změstnání, školy atd., ale bude jistě (a už
nyní je) využívána k projížďkám na kole, in-line bruslích či běžkách. K čemu ale rozhodně určena
není, to je jízda na čtyřkolkách, určena není ani pro automobily. Zákazové dopravní značky jsou
slušným lidem jasné, ty ostatní bude naše městská policie postihovat. Upozorňuji jen na skutečnost,
že v zimním období nebude cyklostezka udržována pluhováním ani posypem.
Lide se mě ptají, proč není cyklostezka postavena až na náves v Ješíně. Je to z toho důvodu, že cesta
z návsi k začátku cyklostezky v Ješíně má být zpevněna při stavbě přeložky silnice I/16 ze Slaného
do Velvar. Proč byla ze 4 různých variant vybrána právě tato varianta, o tom jsem již dříve
informovala, tak snad jen pro připomenutí: zvolená trasa vede po původní polní cestě, která je z
větší části ve vlastnictví města Velvary, menší část je ve vlastnictví obce Černuc. Variantní trasy
vedly po pozemcích soukromých vlastníků. Pokud by byla zvolena jiná trasa, cyklostezka by se za
předpokladu, že by všichni vlastníci byli ochotni pozemky prodat, velmi prodražila. Z předchozích
zkušeností však vím, že výkupy pozemků jsou velmi komplikovanou záležitostí – ne všichni
vlastníci jsou známi, ne všichni vlastníci chtějí prodat za přijatelnou cenu.
O tom se přesvědčuje Ředitelství silnic a dálnic při každé stavbě, v současné době i při přípravě
přeložky silnice I/16, která je pro nás, zvlášť pro občany Ješína, velmi důležitá a očekávaná.
Příprava stavby stále pokračuje, probíhají výkupy pozemků a příprava dokumentace pro stavební
řízení.
V těchto dnech spěje k závěru stavba bezbariérového chodníku v Sokolské ulici od zdravotního
střediska směrem k Velké Bučině. Chodník končí u posledního domu na okraji Velvar. Požádali
jsme společnost Telefónica O2 o přeložení 3 telefonních sloupů, z technický důvodů však přeložili
pouze jeden sloup, dva sloupy alespoň vyměnili za nové, náklady s tím spojené jsme však nesli my.
Největším problémem byl přechod chodníku přes železniční přejezd, vyřízení potřebných povolení
trvalo déle, než jsme předpokládali. Nyní jsou již osazeny výstražníky a probíhá dokončení
chodníku přes přejezd. Chodník je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Se
stavbou vjezdů k nemovitostem, které nemohou být spolufinancovány ze SFDI, se počítalo v
příštím roce. V rozpočtu města se však v letošním roce našly finanční prostředky i na tuto část
stavby, proto byla již realizována.
V uplynulém období byly prováděny běžné údržbové práce a opravy v oblasti bytového a
nebytového fondu, nejvíce finančních prostředků bylo v závěru roku vynaloženo na vyřešení
havarijního stavu střechy na obytné části sokolovny a na sanaci vlhkého zdiva v přízemí obytného
domu čp. 218 (vedle pošty).
V oblasti památkové péče byla dokončena 1. etapa opravy střední části krovu a střechy na kostele
sv. Jiří, v příštím roce bude oprava pokračovat 2. etapou. Celá 1. etapa byla financována z rozpočtu
města, protože na kostel se nevztahuje Program regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón Ministerstva kultury. Na příští léta jsme požádali MK o zařazení do

Programu záchrany architektonického dědictví, o žádosti nebylo dosud rozhodnuto. Varhany, které
jsou v kostele umístěny, jsou i nadále ve vlastnictví církve, město je má v zápůjčce. Arcibiskupství
pražskému se podařilo získat peněžní prostředky na zakonzervování těchto varhan, varhany byly
odvezeny, opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a ošetřeny ozářením. Po dobu opravy
kostela budou varhany deponovány ve skladu Arcibiskupství pražského. Bylo zahájeno restaurování
sochy Panny Marie Bolestné, toto restaurování je spolufinancováno ze Státního zemědělského
intervenčního fondu – programu rozvoje venkova – prostřednicvím Místní akční skupiny
Přemyslovské střední Čechy.
V oblasti péče o veřejná prostranství a zeleň byla dokončena výstavba záhonů na náměstí a úprava
okolí mariánského sloupu a byla započata výsadba na tomto záhonu. Bylo postaveno dalších 7
stanovišť na kontejnery na tříděný odpad. Do 3. ročníku Adopce stromů se opět zapojila řada
adoptivních rodičů – jednotlivců i firem, kterým touto cestou velice děkuji. Bylo adoptováno 20
stromů a vysazeno dalších 35 stromů financovaných městem. V tomto týdnu proběhne vykácení
přerostlých a nebezpečných topolů u fotbalového hřiště, náhradní výsadba již byla provedena.
Velmi se snažíme o rozšřiřování zeleně ve městě, proto nás trápí vandalové a zloději, kteří zasazené
rostliny ničí či odcizují. Trápí nás ovšem také zloději dřeva, kteří si do našeho jediného malého lesa
„Velvaráku“ i do okolí města jezdí na dřevo zcela beostyšně. Zatím se naší městské policii podařilo
přímo při činu zastihnout dvojici mužů, kteří porazili 2 stoleté jasany. Škoda přesáhla 25 tis. Kč,
bylo na ně podáno trestní oznámení a zloději se budou zpovídat ze svého činu před soudem.
Probémem jsou také černé skládky. Pokud se někde „zárodek“ černé skládky objeví, četa jej
zlikviduje, aby se skládka nerozrůstala. Nechápu, co vede lidi k tomu, že odpady vyvážejí za město
do škarpy či lesíka, vždyť v poplatku, který každý z nás platí, je vyvážení veškerých odpadů již
obsaženo. Proti zlodějům, vandalům a občanům, kteří město a jeho okolí zamořují odpadky, se
zaměřují naši strážníci, kteří ke své činnosti zatím využívají několik fotopastí. Myšlenku na
kamerový systém jsme však neopustili, jsme ve fázi přípravy záměru. Pro naše město, které není
protkáno sítí kabelové televize, je instalace kamerového systému obtížnější než tam, kde tato síť
existuje.
Velmi si vážím každého, kdo ke zvelebení města přispějen nejen kritikou (často anonymní), ale i
dobrým námětem a hlavně „rukou k dílu“. Občanskému sdružení Natvrdlí se podařilo získat grant
od společnosti T-Mobile a za pomoci členů i nečlenů sdružení vybudovat v prostorách bývalého
nevyužívaného hřiště u mateřské školy zajímavé přírodní hřiště – vrboviště. Naše technická četa
zasazené vrbové pruty pilně zalévá tak, aby se na jaře zazelenaly. Díky iniciativě slečny Radmily
Hájkové vznikl na místě bývalých školních pozemků prostor pro cvičení psů – Psí park. Tento park
je pro všechny přístupný během provozní doby zdarma. Všem, kteří se těchto akcích podíleli, velice
děkuji.
V listopadu došlo k omezení průjezdu těžkých nákladních vozidel po mostě přes Bakovský potok v
ulici Za Roudnickou branou. Most je dle sdělení pracovníků Krajské správy a údržby silnic v
havarijním stavu, omezení potrvá minimálně do prosince 2013. KSÚS se pokusí na opravu mostu
získat finanční prostředky. Domnívali jsme se, že se trochu zklidní doprava přes město, platí to však
jen částečně. Ukáznění řidiči se městu vyhnou, ti ostatní projíždějí dál. Požádali jsme celní úřad o
občasné vážení, slibujeme si od něj větší kázeň řidičů těžkých nákladních automobilů.
V posledních letech se občanům stále více vzdaluje státní správa, která se jim měla přibližovat.
Pamatujeme porevoluční doby, kdy ve Velvarech byl i živnostenský úřad. Řada agend státní správy
či státních úřadů z Velvar nikoliv naší vinou mizí: pracoviště Úřadu práce, agendy sociálních dávek,
pasů, občanských průkazů... Ministerstvo vnitra připravuje návrh na zrušení stavebních a matričních
úřadů na obcích s pověřeným obecním úřadem, což se týká i nás. Proti návrhu ministerstva vnitra se
silně vzepřela obě naše sdružení, Svaz měst a obcí i Sdružení místních samospráv. Obrátili jsme se
na naše poslance a senátory s výzvou o zastavení tohoto dle našeho názoru nesmyslného kroku.

Závěr mé zprávy vždy patří kultuře, nebude tomu jinak ani dnes. Pracovnice knihovny připravily
mj. další besedy z cyklu Aby řeč nestála. Zájem o besedy je skutečně velký, škoda, že prostor v
knihovně není větší...
Pracovnice muzea připravila opět koncerty vážné hudby v rámci cyklu Dvořákovy Velvary, ve
spolupráci s o. s. Natvrdlí proběhly cestovatelské večery, velvarská spisovatelka paní Martina
Bittnerová uspořádala křest své knihy a ve spolupráci muzea, paní Bittnerové a Natvrdlých se
konal velmi zdařilý Den poezie. Ve výstavních prostorách v přízemí muzea se opět konaly
zajímavé výstavy a ve stálé expozici přibyly nové vitríny spolufinancované z dotace z Ministerstva
kultury.
Na závěr bych ráda poděkovala Vám, vážené kolegyně a kolegové, a celému kolektivu pracovníků
Městského úřadu ve Velvarech za spolupráci v letošním roce a popřála Vám všem pohodové
Vánoce a v novém roce pevné zdraví a hodně štěstí Vám a všem Vašim blízkým.
Ve Velvarech dne 10. prosince 2012

Jitka Linhartová

