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LYSÁ NAD LABEM

Infocentrum opět
otevře v dubnu
Od 1. dubna opět bude v Městské
knihovně Lysá nad Labem otevře-
no informační centrum. Návštěvní-
kům bude k dispozici v pondělí a
ve středu od 8 do 11 a od 12 do 18
hodin, ve čtvrtek a pátek od 8 do
11 a od 12 do 15 hodin, v sobotu
od 9 do 13 hodin. Zároveň budou
od dubna na adrese www.iclysa.cz
v provozu nové webové stránky in-
formačního centra. (char)

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Obtěžování sousedů
skončí
Dlouhodobé rušení nočního kli-
du, nadávání sousedům a řešení
konfliktů vlastní domácnosti na
chodbách domu se nevyplatily ná-
jemníkovi městského bytu v Ar-
noštské ulici. Rada města se na
svém jednání zabývala stížností
obyvatel na chování jejich souse-
da. Jelikož ani po písemném upo-
zornění nedošlo k nápravě, při-
stoupila rada města ke schválení
výpovědi z nájmu bytu bez sou-
hlasu soudu. Případ budou dále
řešit právníci. (char)

BENÁTKY NAD JIZEROU

Skupina Nezmaři
zahraje v Záložně
Město Benátky zve na koncert sku-
piny Nezmaři. Bude se konat ve
čtvrtek 12. dubna od 19 hodin v
sále Záložna. Kapela hraje folk,
country a trampské písně. Skupina
byla založena v lednu 1978, od
roku 1993 hraje profesionálně.
Vstupenky na koncert v Benátkách
stojí 100 korun, k dostání jsou v in-
formačním centru na adrese Zá-
mek 50 nebo na telefonním čísle
326 316 102. (char)

MLADÁ BOLESLAV „Nechceme v
Mladé Boleslavi skleník,“ hlasitě
volali zástupci neziskových orga-
nizací a části veřejnosti ještě před
rokem. Nelíbil se jim návrh na
nové mladoboleslavské nádraží.
Podle nich se skleněná budova do
krajiny nehodí.

Původně chtěli zachovat stáva-
jící nádražní budovu, to se ale ne-
podařilo. Objekt se zbourá, je to-
tiž ve velmi špatném stavu. Místo
skleněné budovy však na místě s
největší pravděpodobností bude
stát futuristicky vypadající objekt
se zatravněnou střechou.

„Je to vlastně už třetí verze,
snad finální. Po té skleněné České
dráhy přišly ještě s dalším návr-
hem, který nás však také neuspo-
kojil, zůstala by tam totiž část sta-
rých budov v okolí. My jsme chtě-
li, aby se území řešilo jako celek,“
uvedl náměstek hejtmana Robin
Povšík.

Nová budova by měla díky za-
travnění a zateplení splňovat i
ekologické normy. Měly by se do
ní přestěhovat všechny drážní
složky, které nyní sídlí po různých

menších a nevzhledných budo-
vách v okolí. Jde například o ČD
Cargo nebo Telematiku.

Kromě zázemí pro personál a
dostatečného komfortu pro cestu-
jící zde přibudou i parkovací mís-
ta. S návrhem souhlasí i ti, kteří
proti dřívějším návrhům Českých
drah protestovali. „Současný ná-
vrh se mi líbí, hlavně proto, že
řeší tuto lokalitu v souvislosti s
okolím, nejen jednu budovu.
Jsem také rád, že občané mají
moc změnit to, co se jim nelíbí,“
řekl Jak Kurka z občanského sdru-
žení Téma dne.

Stavět se má začít do podzimu
Nové nádraží má stát 150 milionů
korun, včetně demolice současné
nádražní budovy. Z toho až 70
procent mají uhradit evropské
fondy.

Stavět by se mělo začít do pod-
zimu letošního roku. „Zatím jde
jen o studii, ale během několika
týdnů by měl být vybrán v soutěži
projektant, do léta pak chceme
mít hotový celý projekt, do které-
ho se mohou ještě zanést některé

změny,“ podotýká náměstek. Re-
konstrukce nádraží v Mladé Bole-
slavi je zakotvena ve smlouvě
mezi Českými drahami a Středo-
českým krajem. Kromě něj má
být ještě opraveno nádraží v Nym-

burce, Kutné Hoře nebo Příbra-
mi. Mladoboleslavské má však
vzhledem ke špatnému technické-
mu stavu a nevyhovujícím bez-
pečnostním i hygienickým pod-
mínkám přednost. Jan Charvát

Velikonoční výstava
Expozice nazvaná Dejte vejce,

kmotra zlatá je otevřena
v Petrovcově výstavní síni

Muzea TGM. Rakovník. Zájemci
si ji mohou prohlédnout až do

15. dubna denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin.
Foto: Jarmila Fialová

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Mladoboleslavska posílejte
redaktorovi Janu Charvátovi
(jan.charvat@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2182) a z Nymburska
redaktoroviMartinu Filipovi
(martin.filip@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2124).
» Inzertní poradkyní
pro Mladoboleslavsko je Pavlína
Vodhanelová
(pavlina.vodhanelova@mafra.cz, tel.:
602 534 941), pro Nymbursko Alena
Šoltysová (alena.soltysova@mafra.cz,
tel.: 602 534 940).

České dráhy přišly s dalším návrhem, jak by mělo
vypadat hlavní nádraží v Mladé Boleslavi. Po nátlaku
veřejnosti upustily od prosklené budovy a navrhují
ekologickou stavbu. Přestavba vyjde na 150 milionů.

Zprávy z měst

Krátce

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

pátek:Ml. Boleslav, Nymburk,
Mnichovo Hradiště, Poděbrady

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Říčany, Hostivice

Skleník Původní návrh na novou budovu nádraží, proti kterému
protestovaly neziskové organizace a veřejnost. Vizualizace: Středočeský kraj

S trávou Poslední návrh
nádraží v Mladé Boleslavi.

INZERCE

Rozjeďte to v novém!
Seznamte Se S modelovou řadou ChevRolet a ušetřete až 85 600 Kč*!

spark od 159 900 Kč
Nové aveo od 214 900 Kč
Nová captiva od 456 900 Kč

crUZeOD

274 900 Kč
orLaNdoOD

377 400 Kč

*Sleva na model Chevrolet Cruze (5 a 4dv.) WTCC World Champion Edition LT.

Chevrolet kombinovaná spotřeba paliva 3,6 - 10,7 l/100 km; Chevrolet kombinované emise CO
2

95 - 252 g/km.

NovéObchodní a servisní centrumChevrolet vMladé Boleslavi u letiště
JG Plus, s.r.o., Bezděčín 118, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 211 600, 773 903 066 | e-mail: info@jgplus.cz | www.jgplus.cz

INZERCENádraží: místo skleníku
objekt s trávou na střeše

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na www.rajce.net


