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nebo do vyprodání zásob.

Z opravené Velvarské ulice
si řidiči dělají závodní dráhu
v podobě zúžených míst a ostrůvků, ale ty nebrání šoférům
Kladno – Velvarská ulice v na upraveném povrchu seKladně-Švermově byla na za- šlápnout plyn.
„Když byla silnice zničená,
čátku července otevřena po
dvou letech. Všichni konec auta po ní jezdila pomalu i z
komplikací a objížděk uvítali pudu sebezáchovy. Po opravě
s velkým nadšením. Ovšem po si komunikace mají někteří
měsíci volají místní po další šílenci pocit, že je to závodní
změně. Někteří řidiči si totiž dráha,“ vyjádřil se s situaci
kladenský priopravenou silmátor Dan Jinici pletou se
závodní drá- „Budeme se snažit, aby ránek.
Před uzavřehou. Obyvatelé byla podobně omezena
ním Velvarské
proto
město tonáž nákladních
ulice
měřil
žádají, aby ve
rychlost voziVelvarské uli- vozidel i na ulici 28.
del stabilní raci městská po- října ve Švermově.“
licie
měřila
Dan Jiránek, primátor Kladno dar. Ten zatím
v opravené silrychlost.
nici chybí.
„Auta tu do„V místě, kde byl radar půslova létají, je jen otázkou času, kdy se stane nějaké ne- vodně umístěn, by po opraštěstí,“ řekl Kladenskému de- vách neplnil svůj účel. Nyní
níku před časem ředitel Zá- budeme do Velvarské instachranné stanice pro zraněné lovat informační měřič rychživočichy Aves a Naučného losti,“ řekla mluvčí kladenstřediska ekologické výchovy ských strážníků Markéta
Fröhlichová.
Čabárna Kladno Petr Starý.
Velká preventivní a bezpečNa opravené silnici sice přibyly nové bezpečnostní prvky nostní akce se bude konat na
DANIELA ŘEČÍNSKÁ

DOPRAVNÍ CEDULE informující o omezení nákladní dopravy. Foto: MMK
začátku školního roku, jelikož v ulici sídlí základní škola.
Dalším problémem jsou pro
zrekonstruovanou vozovku

kamiony. „Velvarská ulice
vždy sloužila pro nákladní dopravu jako spojení mezi Kladnem a okolními obcemi. Bohužel pak ji začali řidiči pou-
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Nejhezčí je, když se dítě
budí ze smrtelné
nemoci, říká lékařka ...14

Léto plné
bouřek

žívat jako zkratku na cestě z
Polska do Německa. Kamiony
začaly způsobovat velké problémy a povrch silnice byl ve
stále horším stavu. Asi rok
před zahájením oprav se nám
podařilo omezit tonáž automobilů, které po ní mohly jezdit. Po otevření se na silnici
kamiony okamžitě vrátily,“
popsal situaci primátor Jiránek.
Nyní se značky do Velvarské opět vrátily. „Správnost
tohoto rozhodnutí se nám potvrdila minulý týden, kdy v
křižovatce havaroval dlouhý
kamion, smetl zábradlí a
ohrozil kolemjdoucí, kteří
před ním museli uskakovat,“
dodal primátor.
Vedení města má ve Švermově v plánu ještě další omezení. „Budeme se snažit, aby
byla podobně omezena tonáž
nákladních vozidel i na ulici
28. října, zvláště s ohledem na
to, že je tam poměrně prudký
svah. Obzvlášť v zimě je to nebezpečné ,“ uzavřel Dan Jiránek.
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Dobrá zpráva
pro velvarské děti
Velvary rozšiřují dětské hřiště za Panskou hospodou o další zajímavou a netradiční
atrakci. Vzniká zde vodní
hřiště. Nyní začalo osazování
a betonování herních prvků.

Kladensko

Dívku srazilo auto

BEZVA DNEM NA BÍLICHOVĚ OSLAVILI 607. NAROZENINY OBCE

Tuchlovice – V sobotu odpoledne srazilo v Tuchlovicích
vozidlo třináctiletou dívku.
Nehoda se stala kousek od prodejny zmrzliny. Dívka utrpěla
vážná zranění a byla vrtulníkem transportována do nemocnice. Informaci Kladenskému deníku potvrdil krajský policejní mluvčí Pavel
Truxa.
(hus)

Počasí

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1986 (34 °C) a nejnižší
v roce 1988 (9,4 °C).
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Fantastičtí atleti
přivezli osm medailí

HUDBA, TANEC, ZÁBAVA. Tak má vypadat správná narozeninová oslava. A přesně takové byly i oslavy 607. výročí Bílichova. Akce nesla název Bezva den na Bílichově a návštěvníci se měli na co těšit. Od sobotního dopoledne zněla vesnicí hudba, jelikož se na pódiu vystřídaly hned tři kapely. Nechyběla pěkná tombola, možnost koupit si upomínkové předměty a nahlédnout do obecních kronik. Velké pozornosti se dostalo retro filmu, který pořadatelé promítali ve zdejším kulturáku. Snímek byl poskládán ze starých fotografií a videonahrávek, které připomínaly, jak se ve vesnici dříve žilo.
...3

Ostrava – Plán byl odvážný,
přivézt z víkendového republikového šampionátu v Ostravě sedm medailí, z toho jednu
zlatou. Atleti AC Tepo se vraceli s ještě lepší náladou. Drtivá většina výpravy podala
fantastické výkony a výsledkem je dokonce osmička cenných kovů. Diskařka Eliška
Staňková a výškařka Oldřiška Marešová dokonce získaly
medaile zlaté. „Budu muset
nahlédnout do análů, protože
jestli jsme někdy byli úspěšnější, tak už si to nepamatuji,“
usmíval se šťastný předseda
klubu Jiří Klesnil. Více ...18

