Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané,
v úvodu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva města Vám opět podám informace o dění ve
městě v uplynulém čtvrtletí.
Největší letošní investiční akcí je bezesporu cyklostezka z Velvar do Ješína. Při přípravě
strategického plánu rozvoje města Velvary v roce 2007 vznesli někteří občané Ješína požadavek na
propojení Ješína s městem Velvary cyklostezkou, protože po velmi frekventované silnici I. třídy
I/16 je jízda na kole riskantní a autobusové spojení je nedostatečné. Připravili jsme projekt a čekali
na vhodný dotační titul, po přidělení dotace jsme ve výběrovém řízení vybrali dodavatele stavby –
firmu EUROVIA a. s. V pondělí 17. září bylo předáno staveniště a zahájena stavba. Cyklostezka je
primárně určena pro denní dojíždění např. do zaměstnání, do školy, k lékaři. Předpokládáme však,
že bude využívána i rekreačně nejen cyklisty, ale i bruslaři.
V tomto měsíci byla dokončena stavba kanalizace v Pivovarské ulici, kterou realizovala firma
Aquarius, s. r. o. Ihned po kolaudaci se občané mohou připojovat. Povrch této ulice byl provizorně
posypán štěrkem, z technologických důvodů bude ulice zadlážděna až v příštím roce.
V těchto dnech spěje ke konci 2. etapa opravy ulic Sokolská – Čechova, kterou provádí Stavební
firma Neumann, s. r.o. Projekt připravený na 3. etapu bude upraven, resp. rozšířen o parkovací
stání pro potřeby obyvatel ulice i návštěvníků víceúčelového hřiště, z technických i estetických
důvodů bude zrušen chodník v této části. Předáním staveniště byla zahájena stavba bezbariérového
chodníku v Sokolské ulici od zdravotního střediska směrem k Velké Bučině, i tuto zakázku bude
realizovat Stavební firma Neumann, s. r. o. Probíhá 2. etapa výstavby stanovišť na tříděný odpad,
revitalizována budou stanoviště na Velké Bučině, u cukrovaru, v Nádražní ulici a dvě stanoviště Za
Roudnickou branou a v Ješíně. Stejně jako v první etapě bude povrch stanovišť zadlážděn
zámkovou dlažbou a okolí osázeno okrasnými dřevinami. Tuto zakázku získala firma Rybář
stavební, s. r. o., stejně jako stavbu záhonu na náměstí, která bude zahájena v nejbližších dnech.
Trvalkový záhon na náměstí bude plnit nejen funkci estetickou, ale i funkci bezpečnostní.
Velkou pozornost tradičně věnujeme péči o památky. Probíhá oprava střední části střechy a krovu
kostela sv. Jiří. Jak jsem Vás již dříve informovala, na tuto stavbu jsme v letošním roce neobdrželi
dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
protože kostel je situován mimo památkovou zónu. Podali jsme proto na Ministerstvo kultury
žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2013. Je připraveno
restaurování sochy Panny Marie Bolestné, která je umístěna Na Nábřeží. Na restaurování této sochy
jsme obdrželi dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Přemyslovských středních Čech,
restaurování provede akademický sochař a restaurátor MgA Václav Štochl.
Dům čp. 107 (hostinec Na Sladovně) prošel celkovou rekonstrukcí: byla vyměněna okna, opraveny
a natřeny omítky, restaurována socha sv. Václava, obnoveny parapety a sokl atd. Na opravu čeká
další dům v pořadí, a to. čp. 218, v letošním roce bylo provedeno odvlhčení zdiva v přízemí pomocí
injektáže.
I v uplynulém období pokračovaly práce na osázení některých ploch okrasnými dřevinami a
květinami. Občané tuto naši snahu hodnotí velmi pozitivně, proto mě velmi mrzí, že se mezi námi
najdou i tací, kteří zasazené rostliny odcizují nebo ničí...
Velmi nás těší aktivity místních sdružení a spolků. Občanské sdružení Natvrdlí připravilo projekt na
vybudování netradičního hřiště pro děti, tzv. Vrboviště v místě bývalého hřiště mateřské školy.
Tento prostor mateřská škola již řadu let nevyužívala. Na tento projekt se jim podařilo získat grant
a v říjnu zahájí jeho budování. Věřím, že kromě členů tohoto sdružení se do budování hřiště zapojí i

další občané města.
V muzeu byla instalována výstava Šikovné ruce našich babiček, která se setkala s velkým ohlasem
návštěvníků, stejně jako akce v rámci Dnů kulturního dědictví. Knihovna pořádala mimo jiné
prázdninovou soutěž pro děti a připravuje další zajímavé besedy v rámci cyklu Aby řeč nestála...
Natvrdlí připravují na tento pátek festiválek Natvrdel a na 28. října Velvarské hry a slavnosti
stromu, na tyto akce obdrželi od města grant. S využitím grantu od města připravují Školní klub a
Centrum sportu při ZŠ Velvary další ročník Velvarského maratornu, který se uskuteční netradičně v
sobotu 6. října. Na všechny tyto akce Vás jménem pořadatelů srdečně zvu.
V loňském roce se v našem městě konaly volby do Senátu Parlamentu ČR, v té době jsme patřili
pod volební obvod Kladno. V letošním roce bylo naše město přesunuto do volebního obvodu
Litoměřice, proto volíme do Senátu znovu. Volby do Senátu a krajské volby se budou konat ve
dnech 12. - 13. října, v případě druhého kola senátních voleb ještě 19. - 20. října.
Děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 26. 9. 2012

Jitka Linhartová

