Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o tom, co se v našem městě událo od posledního zasedání
zastupitelstva, tj. od prosince 2006. Před schválením rozpočtu nebylo možné pustit se do nějakých
větších akcí, ale jsme připraveni ihned po schválení rozpočtu realizovat naše záměry.
V uplynulém období řešil odbor správy majetku 2 havarijní stavy. V Růžové ulici se opět propadla
část kanalizace, oprava již byla provedena. Vichřice, která se přes území celé republiky přehnala 18.
ledna, napáchala i v našem městě škody, převážně na veřejném osvětlení a stromech. Největší
škodou však bylo odtržení celé střešní krytiny na čistírně odpadních vod. Opravu provedl ve velmi
krátkém čase pan Vobořil, tím bylo zabráněno zatékání vody do objektu a poškození technologie.
Na dvou místech ve městě bylo přetrženo elektrické vedení, což způsobilo mnohahodinový výpadek
elektrické energie v některých nemovitostech, závady odstranili pracovníci najatí firmou ČEZ až po
2 dnech.
Dlouhodobý problém, který naše město sužuje, je průjezd zejména těžkých nákladních automobilů
od Černuce přes město na přeložku silnice č. I/16 (obchvat). Vyvolali jsme jednání s náměstkem
hejtmana pro dopravu panem Karlem Vyšehradským. Pan náměstek nám po seznámení se situací
přislíbil, že v letošním roce budou zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace přeložky
silnice č. II/240. Tyto práce včetně vyjádření všech dotčených orgánů potrvají asi 2 až 3 roky. Slib
pana náměstka neznamená ještě jistotu, že se přeložka bude realizovat, ale znamená pro nás větší
naději. Abychom zvýšili bezpečnost na průjezdných komunikacích, oslovili jsme firmy, které se
zabývají měřením rychlosti. S oběma firmami jsme již jednali, jedna z firem provedla zkušební
bezplatné měření v pondělí 25. února v dopoledních hodinách. Výsledek měření nemám v tuto
chvíli k dispozici, seznámím Vás s ním na příštím zasedání.
Rádi bychom toto měření prováděli častěji, ale narážíme na legislativní problém. Řešením
přestupků se může zabývat jen odbor dopravy obce z rozšířenou působností, tj. odbor dopravy
Městského úřadu ve Slaném, a vybrané pokuty by byly příjmem města Slaný. Chceme jednat s
městem Slaný a hledáme řešení. Jedním z možných řešení by bylo zřízení městské policie.
Stejně jako v loňském roce se naše město připojí k akci „Vlajka pro Tibet“ tím, že vyvěsíme dne 10.
března na budovu městského úřadu tibetskou vlajku. Touto akcí si lidé na celém světě připomenou
48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
V letošním roce si připomeneme 525. výročí povýšení Velvar na město. Oslovili jsme školy,
zájmové organizace a složky města s prosbou o aktivní účast na těchto oslavách. Koordinace oslav
se ujal místostarosta města pan Mgr. Kurz, o přípravě a navrženém programu Vás budeme
informovat na příštím zasedání městského zastupitelstva.
V úterý 13. února v dopoledních hodinách prošel městem masopustní průvod. Průvodu a programu
se aktivně zúčastnily mateřské školy Hospozín a Velvary, základní škola Velvary, SOŠ Velvary,
SEV Javory a pracovníci našeho muzea. V neděli 18. února uspořádalo občanské sdružení Natvrdlí
dětský karneval v sále základní umělecké školy. Obě akce byly velmi zdařilé a setkaly se s velkým
ohlasem veřejnosti. Všem organizátorům a účinkujícím za přípravu a realizaci velice děkuji.
Po několikaměsíční přestávce jsme opět obnovili tradici vítání občánků města. V lednovém termínu
bylo pozváno 12 občánků, které jsme slavnostně přivítali mezi občany města, děti z mateřské a
základní školy přednesly básničky a předaly dětem drobné dárky a maminkám kytičky.
V loňském roce byla obnovena tradice koncertů „Dvořákovy Velvary“. Organizace se v letošním
roce ujala paní ing. Kůrková, pracovnice Městského muzea. První ze 4 plánovaných koncertů se
uskuteční 25. března v 16:00 hodin.
Na závěr mi dovolte, abych Vám představila pana ing. Radka Moulise, který nastoupil na pozici
tajemník Městského úřadu ve Velvarech dne 8. ledna 2007.
Ve Velvarech dne 27. února 2007

Ing. Jitka Linhartová

