Jubilea

Dne 16.8.2007 oslaví své 70-té narozeniny
paní ALENA VILDOVÁ,
hodně zdraví do dalších let
přejí děti s rodinami.

Dne 1.8.2007 oslavila významné životní jubileum
paní DAGMAR VIDÍMOVÁ
z Velké Bučiny.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
přejí
dcery a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Blahopřejeme

Z jednání městské rady
23. 5. 2007
- Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní
komunikaci na prodloužení kanalizace a stavbu přečerpávací stanice odpadních vod v Malovarské
ulici ve Velvarech, částka za věcné břemeno činí Kč 69 600,--.
- Rada uložila vedoucímu odboru správy majetku nechat vypracovat projektovou dokumentaci
k územnímu řízení na kanalizaci v místních částech Ješín a Velká Bučina.
- Starostka informovala radu o tom, že v letošním roce nebudou probíhat opravy kostela sv. Jiří,
který je v majetku církve. Starostka projednala s Ministerstvem kultury využití částky Kč 400 000,z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na
opravu fasád a statické zajištění Panské hospody.
- Starostka města informovala radu o přípravě terénních úprav pro vybudování dětského hřiště za
Panskou hospodou, herní prvky dodá firma NEPO v červenci - srpnu 2007.
- Na základě požadavků občanů Velké Bučiny rada uložila vedoucímu odboru správy majetku
posoudit stav kapličky na Velké Bučině, prověřit situaci v zásobování vodou v části Velká Bučina a
prověřit zábor veřejného prostranství soukromými osobami.
- Starostka informovala radu o nabídce měřičů rychlosti za cenu cca 100 000,-- Kč. Z diskuze
vyplynulo, že nejkritičtější je situace v části Ješín. S ohledem na tuto skutečnost požádala starostka
o měření rychlosti Policii ČR.
- Starostka informovala radu o záměru filmové společnosti natáčet ve Velvarech film „Josefova
cesta“. Natáčení má probíhat o prázdninách, bude se týkat soukromých objektů.
6. 6. 2007
- Rada projednala zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky Města Velvary za rok 2006 a doporučila zastupitelstvu města schválit celoroční
hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2006 bez výhrad.
- Rada projednala žádosti o půjčky z fondu rozvoje bydlení a doporučila zastupitelstvu města
půjčky schválit.
- Rada rozhodla na základě žádostí o grant přidělit finanční prostředky takto:
ATOM Javory na projekt „Otevřená klubovna“ částku 20 000,-- Kč; Sboru dobrovolných hasičů na
projekt „Vybavení SDH Velvary elektronickou digitální časomírou pro měření výsledků soutěží
hasičských družstev“ částku 23 000,-- Kč; Sdružení zdravotně postižených na projekt „Zájezd členů
organizace“ částku 12 000,-- Kč; TJ Slovan Velvary na projekt „Celoroční sportovní činnost oddílu
kopané“ částku 50 000,-- Kč; Občanskému sdružení NATVRDLÍ na projekt „Činnost o.s. Natvrdlí
pro rok 2007“ částku 45 000,-- Kč. Rada se rozhodla nepřidělit finanční prostředky Maltézské
pomoci o.p.s., neboť společnost nesplnila podmínky grantového řízení.
- Rada doporučila přesunutí částky 600 000,-- Kč z kapitoly oprav bytového a nebytového fondu
města na I. etapu opravy střechy zdravotního střediska.

- Rada doporučila zastupitelstvu schválit návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Občanům bude umožněno splatit poplatek na celý rok v jednom termínu
(28. 2.) nebo ve dvou splátkách (28. 2. a 30. 8.). Je zvýšeno penále na trojnásobek v případě, že není
poplatek včas zaplacen (dosud pouze 50 %).
- Starostka seznámila radu se studií kulturně-sportovního centra, kterou zaslal Ing. arch. Bartošek, a
požádala radní o připomínky.
- Starostka informovala radu o rozvržení herních prvků na dětském hřišti za Panskou hospodou a o
termínu realizace uvedeného záměru (do poloviny července 2007). Náklady na realizaci uvedeného
hřiště jsou vyčísleny na 108 796,-- Kč.
- Starostka informovala radu o statickém posudku Panské hospody, který vypracoval Ing. Hrdlička.
Dle tohoto posudku je nutné zahájit opravu krovu, který je ve špatném stavu. S ohledem na výše
uvedené není vhodné provádět v roce 2007 opravu fasád. Na uvedený účel by bylo možné využít
dotaci od Ministerstva kultury z programu Regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón. Rada s opravou krovu souhlasila.
- Rada schválila zvýšení částky v sazebníku úhrad za poskytnutí pečovatelské služby za praní prádla
včetně žehlení z 10,-- Kč/1 kg na 30,-- Kč/1 kg.
- Starostka informovala radu o podpisové akci občanů za uzamykání hřbitova v nočních hodinách
s ohledem na stoupající vandalismus. S požadavkem na uzamykání vrat se na městský úřad do té
doby nikdo neobrátil. Byly navrženy otevírací hodiny městského hřbitova v období květen – září od
7:00 do 21:00 hodin a v období říjen – duben od 7:00 do 19:00 hodin.
- Rada vzala na vědomí informaci o řešení stížností občanů Velké Bučiny na zásobování vodou a
stav místní kapličky. Občané Velké Bučiny předali formou daru městu částku 10 400,-- Kč na
opravu kapličky. V rozpočtu města se v roce 2007 počítalo s částkou na opravu fasády uvedené
kapličky ve výši 20 000,-- Kč. Bylo však zjištěno, že stavba je staticky narušená, bude osloven
statik, který by navrhl technické řešení jejího zabezpečení.
- Starostka informovala radu o podpisové akci na záchranu lip u střediska silnic VIA u lokality
Svatojiřské sídliště. Situace byla prověřována u investora, který potvrdil, že nepočítá s kácením
uvedených lip. Starostka zástupce občanů, kteří podpisovou akci zahájili, informovala.
- Rada schválila pořízení jídlonosičů pro rozvoz obědů v rámci terénní pečovatelské služby za
57 447,50 Kč a doporučila cenu pronájmu 1,-- Kč/1 den.
20. 6. 2007
- Starostka informovala radu o jednání s ČSAD Slaný, při němž došlo ke shodě, že veškeré spoje, u
kterých má město hradit ztrátu, jsou základní dopravní obslužností, kterou má v plné výši hradit
Středočeský kraj. Protože kraj již veškeré prostředky na základní dopravní obslužnost v roce 2007
rozdělil, bude nezbytné, pokud mají být uvedené spoje zachovány, aby město smlouvu s ČSAD
Slaný uzavřelo pro rok 2007. Pro příští rok bude nutné jednat s krajem, aby byly uvedené spoje
zahrnuty do základní dopravní obslužnosti.

- Rada souhlasila s pronájmem nebytových prostor v č.p. 59 v ul. Pražská ATOM Javory, Černuc.
- Rada schválila pořízení nové telefonní ústředny v budově městského úřadu náhradou za telefonní
ústřednu zničenou výbojem blesku v srpnu 2006 a vybrala nabídku firmy Elektromontservis s. r. o.
- Rada rozhodla vypovědět smlouvu se společností BEC odpady a vyhlásit výběrové řízení na
společnost zajišťující likvidaci komunálního a separovaného odpadu na území města Velvary od
1. 1. 2008.
- Rada schválila vystoupení skupiny historického šermu FORTUNA dne 8. 9. 2007 ve Velvarech v
rámci dnů Evropského kulturního dědictví. Jeho součástí bude také vycházka pořádaná pracovníky
Městského muzea zaměřená na velvarské mlýny a rybníky.
- Rada schválila vystoupení country skupiny POUTNÍCI dne 19. 12. 2007 v Základní umělecké
škole ve Velvarech.
- Rada vzala na vědomí informace o přípravě opravy krovu Panské hospody. Bylo osloveno 5 firem
k předložení nabídek, o výběru dodavatele rozhodne výběrová komise jmenovaná starostkou města.
4. 7. 2007
- Rada vzala na vědomí další informace o složité situaci v zásobování vodou na Velké Bučině.
Nejhorší je situace těch domácností, které jsou napojeny na městskou studnu (20 domácností).
Rada rozhodla, že odbor správy majetku osloví odbornou studnařskou firmu a navrhne řešení.
Místostarosta svolá schůzku s občany Velké Bučiny v průběhu 28. týdne.
- Rada souhlasila s konáním Memoriálu Karla Krohna v areálu Malovarského rybníka v termínu
15. 9. 2007.
- Rada vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na opravu krovu Panské hospody, byla
vybrána společnost FAJSTAVR Praha.
- Rada vzala na vědomí stížnost občanky Velké Bučiny na špatný stav komunikací na Velké Bučině.
S ohledem na to, že má město záměr vybudovat zde vodovod a kanalizaci, nejsou komunikace v
této části zařazeny do plánu oprav.
- Rada vzala na vědomí informaci o souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje se zřízením
přípravné třídy v ZŠ Velvary.
18. 7. 2007
- Starostka informovala o schůzce s obyvateli Velké Bučiny, která se uskutečnila dne 12. 7. 2007 a
na které byly občanům poskytnuty informace o plánovaném budování vodovodu v místní části
Velká Bučina, o zásobování obyvatelstva užitkovou vodou, možnosti zajištění rozvozu pitné vody
starším občanům a o vyčištění a možném prohloubení městské studny. Bylo doporučeno
prohloubení studny o 2 – 3 metry, na čemž by se finančně spolupodíleli občané, kteří jsou na studnu
napojeni (500,-- Kč za domácnost), náklady na prohloubení se odhadují na 7000,-- Kč za metr.
- Rada projednala návrh Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí a doporučila zastupitelstvu
města schválit převod sbírky muzejní povahy do vlastnictví města Velvary.

- Rada souhlasila s pronájmem nebytových prostor ve zdravotním středisku paní Janě Mokrošové za
účelem poskytování kosmetických a masérských služeb, a to od 1. 8. 2007.
- Rada vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2007.
- Rada z předložených nabídek na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na
kanalizaci Velká Bučina, Ješín a Nové Uhy vybrala nabídku společnosti Středočeské vodárny, a. s.
(útvar projekce Kladno).
- Rada souhlasila s 2. etapou zvyšování nájemného v městských bytech od 1. 1. 2008.
- Starostka informovala radu o tom, že Středočeský kraj ve výběrovém řízení vybral projektanta na
pořízení projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu „II/240 Velvary - obchvat“. Zahájení
stavby se neoficiálně předpokládá v roce 2009.
- Rada vzala na vědomí informaci starostky o první výzvě k předkládání žádostí o dotaci z
operačního programu Životní prostředí. Na základě sdělení Státního fondu životního prostředí,
kterému se mají žádosti o dotaci doručit, je výzva určena pouze pro projekty „na zelené louce“, tzn.
týká se pouze výstavby nových vodovodních a kanalizačních řadů.
- Starostka informovala radu o tom, že žádost města Velvary o dotaci z Programu obnovy venkova
Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování skate parku byla zamítnuta.
- Starostka informovala radu o tom, že autobusové spoje provozované ČSAD Slaný, a.s., na které
město v uplynulých letech přispívalo ze svého rozpočtu, budou od 1. 1. 2008 krajským úřadem
zařazeny do základní dopravní obslužnosti a bude je plně hradit Středočeský kraj.
- Rada vzala na vědomí informaci o tom, že zájem o zasílání SMS zpráv z MěÚ projevilo zatím
pouze 17 občanů. Rada rozhodla, že je třeba uvedenou službu více prezentovat.
***************************************
Rekonstrukce plynovodu
Vážení občané,
již v březnu tohoto roku Vás pan Šulc, vedoucí odboru správy majetku, informoval o plánované
rekonstrukci NTL plynovodu a domovních přípojek v Pražské ulici a v ulici Karla Krohna, kterou
pro investora Středočeskou plynárenskou, a.s. měl provést dodavatel REKOMONT, a.s. od března
do května 2007.
Termín realizace této akce byl posunut, práce budou dle sdělení dodavatele zahájeny 5. září 2007 a
potrvají do konce října 2007. Jedná se o plynovod v Pražské ulici a v ulici Karla Krohna o celkové
délce 529 m a 42 ks přípojek v délce 360 m pro domy čp. 244, 418, 535, 527, 545, 544, 270, 424,
419, 611, 371, 98, 75, 99, 74, 100, 73, 72, 101, 71, 70, 69, 68, 103, 67, 104, 66, 65, 105, 106, 64,
63, 107, 108, 62, 60, 109, 59, 110, 58 a 2 x 57.
Provoz v Pražské ulici i v ulici Karla Krohna bude v době výstavby omezen, prosíme občany o
pochopení.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Informace z Městského úřadu
Opakovaně informujeme občany, že městská rada rozhodla dne 6. června t.r. o uzamykání
městského hřbitova po otevírací době, která byla stanovena takto :
květen – září
říjen – duben

7 – 21 hodin
7 – 19 hodin

Reagovalo se tak na přání občanů, kteří si stěžují na stoupající vandalismus na našem
hřbitovu. Vlastním uzamykáním se však tento negativní jev neodstraní. Otevírací doba je
zveřejněna u vchodů do jednotlivých částí hřbitova. Žádáme naše občany, aby opatření vzali na
vědomí a po zajištění jejich informovanosti se započne od 1. srpna t.r. s uzamykáním.
Město Velvary v rámci zkvalitnění informovanosti občanů začalo zkušebně provoz služby zasílání
informací pomocí SMS zpráv do mobilních telefonů po Internetu a jako náhradu městského
rozhlasu do místních částí města. Podrobná informace starostky města byla zveřejněna ve
Zpravodaji č.6/2007. Registrační formulář ve formátu Word, kterým se můžete do služby přihlásit,
je na našich webových stránkách www.velvary.cz . Dále se můžete přihlásit osobně na MěÚ nebo
elektronicky na adrese : el.podatelna@velvary.cz .
Žádáme občany, aby poplatek za domovní odpad na II. pololetí letošního roku zaplatili nejpozději
do 31.8.2007 na MěÚ u p.Rohanové.
Libor Šulc
odbor správy majetku MěÚ

**************************************************
VELVARSKÉ TRHY SE KONAJÍ DNE 18. SRPNA 2007
**************************************************

IV. celostátní hasičské slavnosti v Litoměřicích

Náš sbor dobrovolných hasičů se ve dnech 15-16.června zúčastnil IV. celorepublikového srazu
hasičstva, spojeného s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích. Hasičských slavností
2007 se zúčastnilo 198 dobrovolných hasičských sborů z celé republiky a vystaveno bylo přes 200
historických exponátů. Za našimi hasiči přijela i starostka města Ing.J.Linhartová a výstavní
expozici navštívil současný ministr vnitra Ivan Langer, který s hasiči srdečně pobesedoval.
Vyvrcholením slavností byl nástup hasičů s prapory a historickou technikou na litoměřickém
náměstí a také ukázky záchrany osob pomocí vrtulníků, což předvedly složky armády a policie ČR.
Z našeho okresu se kromě hasičů z Velvar slavností zúčastnili i hasiči ze Zlonic a Jarpic. Účast a
pobyt naší delegace byl hrazen z dotace, kterou sbor obdržel od Středočeského kraje.
Účast a výsledky na soutěžích požárního sportu a mládeže
Družstvo starších žáků SDH Velvary se zúčastnilo okresního kola hry Plamen ve dnech 1.-3.června
v Poštovicích, kde zvítězilo. Postoupilo tak do oblastního kola Středočeského kraje v polovině
června, které se konalo v Neratovicích (ME). Zde obsadilo 8.místo z 12 kolektivů.
Družstvo mužů SDH Velvary také zvítězilo v okresním kole, které se konalo 12.května na Stochově
a postoupilo do oblastního kola Středočeského kraje dne 24.6. v Nymburku. Zde se mu již nedařilo
a obsadilo předposlední 11.místo.
Tradičního úspěchu dosáhl v individuálním závodě na 100m s překážkami v Mělníku začátkem
měsíce června náš člen Lukáš Kapitán. V soutěži „Jde o vteřiny“ obsadil celkové 2.místo a dobře
tak reprezentoval naše město a hasičský sbor. Druhý náš závodník Michal Pašek nepostoupil mezi
nejlepší.
Poslední soutěží byla účast našeho družstva mužů na soutěži o pohár SDH Radešín (LT), kde jsme
obsadili 2. a 8.místo.
Termín 13.ročníku memoriálu K.Krohna – Dědkiáda 2007
Tato soutěž byla přesunuta na podzimní termín a to sobotu 15.září 2007 od 9 hodin v areálu
Malovarského rybníka ve Velvarech. Letos kromě kategorie starších pánů nad 35 let bude i otevřená
soutěž hasičských družstev bez omezení věku. Těšíme se na Vaší návštěvu.
Libor Šulc - SDH Velvary

PÁČVORKY
Každé město či vesnice má své slavné rodáky. Jsou ale i takoví, kterým nikdy nebude věnována
pamětní deska. Mým rodičům, rodákům z Velvar a Sazené, jsou věnovány následující řádky.
____________________________________________________________________
Sedím v čekárně u své praktické lékařky. Bezmyšlenkovitě prohlížím časopisy tak staré a očtené, že
nikomu nestály ani za ukradnutí.
- Jéžiši, to sou překrásný páčvorky, vyjekne najednou žena do té chvíle klidně sedící vedle
mne.
- Co, prosím, otázal jsem se nepříliš japně.
- Vy snad vůbec neznáte páčvorky, mladíku, podivila se a zapíchla prst do stránky otevřené
přede mnou. K vidění tam byly pestrobarevné obrazce, kterým jsem do té chvíle nevěnoval
pozornost.
Nebýt toho mladíka v oslovení, asi bych se s ní do řeči vůbec nepustil. Ale protože mě tak
nikdo neoslovil už nejméně čtyřicet let, blahosklonně jsem připustil svou totální neznalost ve věci
páčvorků a pozorně absolvoval následující přednášku.
Teď už vím, že páčvorky jsou, když se rozstříhají různobarevné hadříky a potom zase
dovedně a umělecky sešijí. A že tahle rukodělná práce k nám přišla, jak taky jinak, z velké země za
velkou louží. Taktéž jsem na stránce časopisu před sebou viděl, že se to v originále označuje nějak
jako patchwork. Ale mě se páčvorky líbí víc. Ostatně, když můžeme mít džez, ….
Zanedlouho jsem absolvoval vyšetření, na které jsem čekal, spolučekatelka odešla a na věc
jsem mohl klidně zapomenout. Ale ta příhoda mi vybavila vzpomínku na mého tatínka. A taky na
to, že on vlastně už někdy ve čtyřicátých letech minulého století, nedlouho po druhé světové válce,
byl mimoděk průkopníkem páčvorků v Čechách. Dokonce snad dávno před tím, než je vymysleli
zaoceánští myslitelé. A že tak možná vstoupil do dějin vynálezectví, aniž si to on a kdokoliv jiný
uvědomil.
Tatínek byl člověk nesmírně vynalézavý a současně i tak trochu držgrešle. Tvrdil, že
všechno, co se dá koupit, musel někdo vyrobit. A když to někdo dokázal vyrobit, to by v tom byl
čert, aby on to nezvládnul taky. A samozřejmě že nesrovnatelně levněji.
Tento svůj životní postoj demonstroval dennodenně. Stačilo mu třeba, aby při železné neděli
našel před domem litinovou nohu od sporáku a to ho inspirovalo k tomu, aby oběhl celou čtvrť a
dohledal další kompletační díly. A které nedohledal, ty dotvořil. Opravdu tak postavil pro naši
chalupu prakticky zadarmo zcela originální sporák. Sporák sice soustavně kouřil a nehřál, péct a
vařit se na něm nedalo, ale to už nebyl problém našeho tatínka, ale naší maminky. Dokonce si
myslím, že díky tatínkovu sporáku se maminka naučila mistrně využívat remosku, ve které uvařila a
upekla snad úplně všechno, od guláše až po buchty.
Vzpomínám si z domova taky na soupravu dvou her žolíkových karet. V každé takové hře
bývá vedle žolíků dvaapadesát karet - ale nám bohužel některé karty chyběly. Za normálních
okolností by to byly karty buď na vyhození, nebo dětem na hraní. Ale ne tak pro našeho tatínka.
Nachystal papír, pera, násadky, různobarevné inkousty s tím, že nám ty chybějící karty domaluje
sám. Vytvářel karty obyčejné i figurální a dokonce vykreslil i zadní strany se složitými
geometrickými vzory. Nikdo mi to nechce věřit, ale tatínek opravdu dvanáct chybějících karet ručně
namaloval! Ještě je mám schované, jak říkával vodník Čochtan.
Ale to jsem odbočil od páčvorků. On tatínek vlastně ani žádné páčvorky dělat nechtěl.
Jednou, to už je strašně dávno, začal domů nosit jutové pytle s podivným obsahem. Když jsem tajně
zkoumal jejich obsah, připomínalo to výstroj pro rotu polních strašáků v bílé barvě. Když mě
tatínek při tom prohlížení pytlů načapal, vysvětlil mi, že se jedná o vyřazené maskovací obleky, co
si prý v zimě navlékali vojáci na uniformy, aby splynuli se sněhem. A protože asi zrovna nebyla

žádná zimní válka na spadnutí, tatínek udělal vynikající nákup. Jen mi nebylo jasné, proč budeme
strojit útvar zimních polních strašáků, když jsme venkoncem ani žádné pole neměli. Ale tatínek
mlčel.
Posléze začal všechny ty oděvy párat a rozdělovat na prvočinitele. Protože maminka
rezolutně odmítla součinnost, sám vše pral, sušil, žehlil a pečlivě skládal do úhledných hromádek. A
když s tím byl hotov, jal se různotvaré kousky jako mozaiku dovedně sestavovat a sešívat. Prostě vynalezl jednobarevné páčvorky. Ale ne tak ledajaké, vytvářel ohromné plachty o rozměrech asi 1
krát 4 metry. Ale my jsme pořád ještě netušili, kam jeho úsilí míří.
Teprve když ty plachty po délce přeložil, po dlouhých stranách sešil a na krátké opatřil
dírkami a látkovými knoflíky, svolal s nadšeným obličejem celou rodinu.
- Maminko, pravil, onehdy jsi říkala, že teď není k sehnání za slušné peníze kvalitní
povlečení na peřiny. Tak se podívej, tady jsem ho udělal pro celou rodinu a prakticky zadarmo!
Dlouho jsme to povlečení měli na chalupě. Když jako obvykle náš sporák za chladných
večerů nehřál, museli jsme se podle tatínkova osobního příkladu přikrývat peřinami s povlečením,
které mělo ohebnost prkna a jemnost smirkového papíru. Jen maminka, jinak trpělivě snášející
všechny strasti a slasti manželského života, této vymoženosti sveřepě odolávala a nikdy ji
neokusila.
Sazená, červenec 2007
Ing. Rudolf Votruba

Z redakční pošty:
Každého to potěší!
Městský úřad ve Velvarech nezapomíná na starší lidi v domově důchodců. Při životních výročí nad
70 let navštíví zástupci města dotyčného s přáním a s bonboniérou.
Zjistil jsem, že každého potěší, že město Velvary nezapomíná na klienty domova, i když každý
nepochází z Velvar. Proto díky městskému úřadu a paní starostce Ing. Linhartové.
V měsíci červenci to byli oslavenci paní Floriánová a pan Kučera. Takto navštíví zástupce města
každý měsíc domov důchodců a přináší radost našim oslavencům.
Jiří Krejčí
Domov Velvary
Jsem klientkou Domova ve Velvarech krátkou dobu, ale poznala jsem, že paní ředitelka Urbanová
vede tento domov na úrovni. Oceňuji ji jako ženu, která rozumí své práci, přímo ji obdivuji.
Měla jsem radost, že mě zde přijali. Jsem šťastná, že jsem získala nový domov.
Chválím ochotné sestřičky, plně si zaslouží tuto pochvalu. Cítím se zde jako doma.
M.S., klientka Domova Velvary
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM LETNÍHO KINA SLANÝ – SRPEN 2007
2. – 5. čtvrtek – neděle * VRATNÉ LAHVE * Česká rodinná komedie. Režie : Jan Svěrák

Přístupno

6. – 8. pondělí – středa * HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD * Premiéra. České znění

Přístupno

9. čtvrtek * KRVAVÝ DIAMANT * Americké akční filmové drama s titulky.

Přístupno

10. – 13. pátek – pondělí * T A J N O S T I * Premiéra. Česko-slovenské komorní film. drama.

Přístupno

14. – 16. úterý – čtvrtek * N O R B I T * Premiéra americké filmové komedie s titulky.

Nepřístupno

17. – 20. pátek – pondělí * POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL * Britské filmové drama s titulky.

Nepřístupno

21. – 22. úterý – středa * R O M I N G * Premiéra české filmové komedie.

Přístupno

23. – 25. čtvrtek – sobota * Z O D I A C * Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky.

Přístupno

26. – 28. neděle – úterý * H O S T E L I I. * Premiéra am. filmového hororu s titulky. Nepřístupno do 18 let !
Začátky filmových představení jsou od 21:00 do 21:30 hodin (dle počasí). Hraje se za každého počasí. Změna
programu vyhrazena. Pokladna je otevřena hodinu před představením.
26. neděle v 17:00 hodin * MICHALOVI MAZLÍČCI * . Michal Nesvadba v novém pořadu plném legrace,
soutěží a písniček. V případě nepříznivého počasí je připravena krytá varianta. Vstupenky již v předprodeji.
30.8. - 1.9. 2007 čtvrtek – sobota *ROCK NA VALNÍKU MADE IN GAMBRINUS NO.8 * Osmý ročník
slánského rockového open air festivalu se uskuteční již tradičně v útulném a příjemném prostředí letního kina.
Ve třídenním programu vystoupí více jak 50 hudebních skupin na dvou scénách.
Start celého maratónu je ve čtvrtek 30.8.2007 v 11:00 hodin. Bližší informace na : www.valnik.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
VE VELVARECH V SOBOTU 8. ZÁŘÍ 2007
PROGRAM

11:00

Představení Skupiny historického šermu FORTUNA
z Kralup nad Vltavou před radnicí – pozvánka na odpolední
vystoupení

13:30

VELVARSKÉ MLÝNY – vycházka s výkladem, sraz zájemců
před Základní hudební školou pod kostelem sv. Kateřiny

15:00

Vystoupení SHŠ FORTUNA na koupališti – vstup zdarma

Od 9:00 do 17:00 (přestávka 12:00 – 13:00) je otevřeno městské
muzeum k volné prohlídce stálé historické expozice a výstavy
VELVARY V OBRAZECH.
Pořadatelé, Město Velvary a Městské muzeum Velvary, si vyhrazují právo změny programu.
**************

Vážení čtenáři, z důvodu rekonstrukce vlakové stanice Praha-Masarykovo nádraží byl vyloučen
provoz vlaků jedoucích na Masarykovo nádraží ze směru Kralupy nad Vltavou a Kladno. Na
tratích č. 091 a 120 platí po dobu výluky od 2.7.2007 do 31.8.2007 následující jízdní řád.

red.

