Vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi, abych dodržela tradici a v úvodu dnešního zasedání Vás informovala o dění ve
městě v posledním čtvrtletí tohoto roku.
Uplynulé období je výjimečné v tom, že v jeho průběhu se konaly komunální volby a došlo k
obměně vedení města, části rady a zastupitelstva. V současné době pracujeme na analýze
skutečného stavu města a jeho potřeb, o výsledcích a návrzích Vás budeme informovat.
Změnou vedení nemohl být narušen chod města, navázali jsme plynule na vše, co bylo před
komunálními volbami zahájeno.
V oblasti péče o bytový a nebytový fond byly provedeny úpravy a opravy v některých
domech, například: vymalování a opravy společných prostor, výměna vchodových dveří a
plynových topidel, opravy klempířských prvků, hromosvodů a komínů, byly provedeny
topenářské a instalatérské práce apod.
V letošním roce jsme řešili dvě velké havárie kanalizačního řadu. O první havárii v ulici Petra
Bezruče jste byli informováni na jaře. V tomto čtvrtletí dokončily Středočeské vodárny
Kladno opravu havárie kanalizace v ul. Na Brčkově, celkové náklady činily 660 tis. Kč.
Konečná úprava vozovek bude dokončena v jarních měsících, jakmile to počasí dovolí.
Byla provedena také oprava havárie malého rozsahu v Růžové ulici. Letošní havárie
kanalizace jsou pro nás alarmem k tomu, abychom vážně uvažovali nejen o dostavbě, ale i o
komplexní rekonstrukci kanalizační sítě ve Velvarech.
V tomto týdnu proběhla kolaudace akcí, jejichž investorem je Středočeská plynárenská, a. s.
Jedná se o rekonstrukci nízkotlakého plynovodu v ulicích Spořilov, Tyršova, Školní a
Růžová. Přestože počasí v současné době nemá typicky zimní ráz, nízké teploty již
neumožňují kvalitně dokončit povrchovou úpravu vozovek. Město uzavřelo s dodavatelem
prací smlouvu o tom, že konečná úprava povrchů bude provedena v jarních měsících, chodník
ve Školní ulici bude tento týden zcela dokončen. Na jaře 2007 je plánována rekonstrukce
nízkotlakého plynovodu v Pražské ulici.
V pátek 8. prosince došlo k dopravní nehodě, při níž byla zbořena část hřbitovní zdi.
Pracovníci odboru správy majetku zajistili její rychlou opravu ještě před příchodem mrazů a
tím zabránili dalšímu poškození zdi, případně i odcizení žádaných pískovcových kvádrů.
Předpokládáme, že celou částku vynaloženou na opravu zdi uhradí pojišťovna ze zákonného
pojištění viníka nehody.
V minulých letech jsme využili dva systémy sběru velkoobjemových odpadů. Letošní
novinkou ve sběru tohoto odpadu a kovového šrotu byl systém svozu od domu. Ohlasy
občanů na tento systém byly pozitivní, negativně lze hodnotit pouze tu skutečnost, že kovový
šrot připravený před domy pro Sbor dobrovolných hasičů byl v mnoha případech večer a v
noci před svozem odcizen.
Celní úřad Kladno nás požádal o možnost využít silnici č. 616 (od křižovatky u hřbitova k
čerpací stanici) k vážení nákladních automobilů projíždějících po silnici č. I/16 (tj. po
obchvatu). Doufáme, že tato jejich činnost alespoň částečně zmírní ničení povrchů silnic
jízdou přetížených nákladních automobilů. Spolupráci s Celním úřadem Kladno chceme
rozšířit i na silnici č. II/240 (směr Černuc), protože přetížené automobily, které mnohdy ani
nedodržují předepsanou rychlost, ohrožují bezpečnost občanů, ničí komunikace a znečišťují
ovzduší výfukovými plyny. Záměrem města je odvést tuto dopravu mimo zastavěné území, v
územním plánu je s tímto obchvatem počítáno. Věříme, že Středočeský kraj, v jehož
působnosti silnice II. třídy jsou, najde ve svém rozpočtu, případně za pomoci dotací z
Evropské unie, dostatek prostředků na vyřešení tohoto problému.
Městskou část Ješín protíná velmi frekventovaná silnice č. I/16. Územní rozhodnutí na
přeložku této silnice v úseku Slaný – Velvary, která by odvedla dopravu mimo zastavěnou
část Ješína, bylo již vydáno na počátku tohoto roku. Do března 2007 by měla být připravena

dokumentace pro stavební povolení. Stavba má být realizována ve dvou etapách: 1. etapa
Slaný – Vítov, 2. etapa Vítov – Velvary.
Finanční ředitelství Praha nabídlo stejně jako v letošním roce pro občany města službu
týkající se podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006. Město
poskytne vhodné prostory, o termínech, kdy Vám budou pracovníci finančního úřadu k
dispozici, Vás budeme informovat.
Velká změna nás čeká v oblasti sociální péče. Od 1. ledna se zcela mění systém výplaty
sociálních dávek. Přechod ze starého systému na nový bude probíhat plynule od ledna do
dubna 2007 a bude klást zvýšené nároky na pracovnice úřadu, které mají sociální dávky ve
své náplni práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo městskému úřadu 2 počítače s
příslušenstvím a softwarem. Věříme, že nedostatky zjištěné ve zkušebním provozu budou
včas odstraněny a přechod na nový systém bude bez problémů.
Jednou ze sociálních služeb, kterou město poskytuje občanům, je rozvážka obědů lidem, kteří
si pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou sami vařit. Až dosud byly obědy odebírány z
Domova důchodců, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Od ledna již Domov důchodců
nemůže pro občany, kteří nejsou jeho klienty, obědy vařit. Díky vstřícnému přístupu vedoucí
školní jídelny nemusí být tato žádaná služba zrušena a od ledna budou obědy odebírány ze
školní jídelny.
Před začátkem adventu postavili pracovníci technické čety ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů krásný vánoční strom. Dík města patří nejen dárcům stromu z Ješína, ale
i společnosti Metal Trade Comax za zapůjčení jeřábu. Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu s programem proběhlo v neděli 3. prosince 2006. Děkuji všem, kteří se na přípravě
adventní neděle podíleli: pracovníkům Městského muzea, vedoucí a dětem ze Střediska
ekologické výchovy Javory Černuc, ředitelům, učitelkám a dětem ze základních škol,
základní umělecké školy a mateřských škol z Velvar a Hospozína, vedení a dětem z Dětského
domova v Sazené.
Pracovníci městského muzea uspořádali v uplynulém období mimo jiné dva pěkné koncerty:
adventní koncert a koncert u příležitosti vernisáže výstavy paní Violy Benešové. Tradiční
vánoční koncert se stejně jako v minulých letech bude konat 25. prosince v kostele sv.
Kateřiny.
Pracovnice městské knihovny kromě své běžné práce pořádají různé mimořádné akce. Velmi
zdařilá byla beseda se spisovatelkou Ivankou Devátou. Velmi úspěšný rok měla pracovnice
knihovny Zdeňka Ortová, jejíž knížka aforismů Naše politická kaše byla čtenáři příznivě
přijata, o čemž svědčí reakce účastníků jejích autogramiád ve Slaném i v Praze.
Příkladná je také činnost občanského sdružení Natvrdlí a jejich rodičovského klubu Vajíčko.
Kromě jiného koncem října uspořádali úspěšný Den plný her. Pomoc města spočívá a v
příštím roce bude také spočívat v tom, že jim umožníme bezplatné využívání našich prostor.
Město Velvary zapůjčilo 2 obrazy na výstavu Galerie hlavního města Prahy KŘIČTE
ÚSTA!, Předpoklady expresionismu, jejíž vernisáž v prostorách Městské knihovny na
Mariánském náměstí v Praze se konala 28. listopadu. Výstava byla prodloužena do 1. dubna
2007.
Na přelomu let 2006 – 2007 dochází k významným personálním změnám na městském úřadu.
Po 16 letech práce na městském úřadu odchází ke konci roku na vlastní žádost tajemnice paní
Saifrtová, po čtyřech letech odchází koncem ledna 2007 vedoucí odboru správy majetku pan
Šulc. Oběma pracovníkům děkuji za jejich práci a přeji jim hodně úspěchů v jejich novém
zaměstnání. Na obě uvolněné pracovní pozice byla vypsána výběrová řízení. Na pozici
tajemník městského úřadu se přihlásili uchazeči, kteří splňují všechny předpoklady pro práci
tajemníka, na základě doporučení výběrové komise mohu nového tajemníka jmenovat. Na
pozici vedoucí odboru správy majetku se přihlásili uchazeči, kteří z různých důvodů nesplnili
předpoklady pro výkon této pozice, a proto bude vypsáno další kolo výběrového řízení.

Jedním z hlavních úkolů, které nás čekají v roce 2007, je příprava projektů a žádostí o dotace
z fondů Evropské unie na období let 2007 až 2013. V současné době probíhá zpracování
projektů na stavbu vodovodu na Velké Bučině a na stavbu kanalizace v Malovarské ulici,
projekt na vodovod v Ješíně byl již v minulosti vypracován. Víme, že z rozpočtu města nelze
tak rozsáhlé stavby financovat. Věříme, že se nám podaří získat alespoň na některou z těchto
akcí dotaci z fondů Evropské unie, případně ze státního rozpočtu.
V listopadu letošního roku jsme podali žádost o grant z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje na zřízení dětského hřiště v prostoru za Panskou hospodou. K dnešnímu
dni nebylo o těchto dotacích rozhodnuto.
Jsme si vědomi toho, že ve městě velmi chybějí prostory vhodné pro pořádání kulturních a
společenských akcí, klubovny pro setkávání občanských a zájmových sdružení a skupin.
Rádi bychom zadali vypracování studie na rekonstrukci a dostavbu areálu kina, sokolovny a
školního hřiště, přestože sokolovna a hřiště nejsou dosud ve vlastnictví města. Předpokládáme
však, že během prvního pololetí příštího roku bude převod, který administrativně probíhá již
více než 3 roky, dokončen.
Závěrem mi dovolte, abych Vám nejen jménem svým, ale i jménem všech pracovníků
městského úřadu popřála pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.
Ve Velvarech dne 21. prosince 2006
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

