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Kdo zaplatí daň
z nemovitosti?
Kupující. Už se
to opět mění ...13

Část stromů
od gymnázia
zmizí, topol
zůstane
BARBORA TESNEROVÁ

Neratovice – Rozsáhlá rekonstrukce Masarykovy ulice, vedoucí kolem neratovického
gymnázia, je podmíněná vykácením stromů rostoucích
podél silnice. Z tohoto důvodu
přitom Neratovicím hrozilo,
že o přislíbenou dotaci ve výši
osm a půl milionu korun přijdou. Nakonec se vše vyřešilo
a oprava by měla začít na jaře
letošního roku.
Potvrdila to starostka města Lenka Mrzílková s tím, že
v současné době je vyhlášena
veřejná zakázka na stavební

Na konci dubna
by město mělo znát
zhotovitele stavby.
Rekonstrukce má být
hotová do konce října.
práce, jejíž výsledek by měl
být znám na konci měsíce.
„Pokud nenastanou nějaké
komplikace, což se bohužel
stát může, měli bychom na
konci dubna znát zhotovitele
stavby,“ uvedla starostka a
dodala, že následně dojde
k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Ještě loni na podzim přitom
Neratovicím hrozilo, že žádné
peníze na rekonstrukci nedostanou. Původní projekt, podle kterého měla ulice po opravě zůstat ve stejné podobě jako dosud, totiž neposvětil mělnický dopravní inspektorát, a
začátek stavby se tak odložil.

Záporné stanovisko od dopravních policistů dostalo
město kvůli stromům, které
rostou po obou stranách silnice. „V původní dokumentaci
nebyly dodrženy zákonem požadované odstupy, například
stromy musejí být od krajnice
vzdáleny nejméně půl metru.
V Masarykově ulici ale vyrůstají přímo z krajnice,“ vysvětlila starostka.
Městu tedy nezbylo, než celý projekt předělat a zároveň
počkat na posudek, na jehož
základě podalo žádost o vykácení stromořadí. Konečné slovo měl neratovický odbor životního prostředí, který kácení posvětil.
Jakmile bude podepsána
smlouva o dotaci, vjedou do
ulice bagry a začnou se stavbou. Ta by přitom měla být hotová nejpozději na konci října.
„Je to reálný termín,“ poznamenala Lenka Mrzílková
s tím, že město za vykácené
stromy zajistí náhradní výsadbu. „Na tu chceme také žádat o dotaci, abychom ji mohli
realizovat ještě letos. Nové
stromy chceme vysázet podél
chodníku ke hřbitovu, kde díky tomu vznikne alej, a pak
jednotlivě na několika dalších
místech ve městě,“ vysvětlila.
Masarykova ulice přitom
bez zeleně nezůstane, po pravé straně ve směru k nádraží
budou vysázeny nové stromy.
A zůstane tam i chráněný topol, u kterého vznikne jeden ze
dvou zvýšených přechodů pro
chodce. Ulicí navíc povedou i
cyklopruhy, v každém směru
jeden.

Spojení z Neratovic do Prahy
posílil záložní autobus
Neratovice – Cestující, kteří
se v ranní špičce nemohli z kapacitních důvodů dostat z Neratovic do Prahy nebo odpoledne zpátky domů, už se nemusejí obávat, že by se podobná situace opakovala.
Společnost ROPID totiž na
základě monitorování provozu v minulém týdnu, kdy začaly v rámci integrace autobusových linek do Pražské integrované dopravy platit nové
jízdní řády, zajistila jako ope-

rativní zálohu pro případ nenadálých situací záložní autobus. Ten bude podle potřeby
nasazen ráno mezi šestou a devátou hodinou ve směru Neratovice – Praha, odpoledne
mezi patnáctou a osmnáctou
hodinou pak v opačném směru.
Během následujících dvou
týdnů bude ROPID provádět
další vyhodnocení zkušebního provozu i s případným návrhem opatření.
(btk)

Deník radí:
Léky proti alergiím
už netlumí. Mohou
je užívat i piloti ...11

PŘEDŠKOLÁCI POZNÁVAJÍ PŘÍRODU

Dobrá zpráva
pro seniory
Je vám více než šedesát let a
máte pocit, že začínáte zapomínat? Pak přijďte ve čtvrtek
ve 14 hodin do zasedací místnosti neratovického městského úřadu v Kojetické ulici, kde
pracovníci sociální služby pořádají procvičování paměti
pro seniory. Tréninkem, který se koná každý týden ve stejnou dobu, provede zájemce
Marie Smejkalová.
(btk)

Mělnicko

Na nádraží je nová
půjčovna bicyklů
Neratovice – Od začátku dubna si mohou zájemci na nádraží v Neratovicích půjčovat
jízdní kola. Podle mluvčího
Českých drah Petra Pošty zahájilo provoz šest cyklistických půjčoven ve středních
Čechách, vedle Neratovic jde o
Kolín, Kutnou Horu, Lysou
nad Labem, Nymburk a Poděbrady. Sedmá je na pražském Smíchově.
...3

Fotbalistům Záryb
zhořklo jaro
Byšice – Když se nedaří, tak
vůbec nic. Fotbalisté Záryb
přišli uprostřed minulého
týdne kontumacemi zápasů o
šest bodů, v Byšicích si pak
svůj okleštěný zisk nerozšířili. Domácí vyhráli souboj o
první jarní body 3:0. Odvetná
část nezačala pro tým Vitany
vůbec dobře.
...17

Počasí

DĚTI, KTERÉ navštěvují lesní mateřskou školu Dubínek v Lobkovicích u Neratovic, tráví spoustu
času pod širým nebem. V souvislosti se změnami počasí se učí o jednotlivých ročních obdobích,
poznávají zvířata, která v přírodě žijí, a seznamují se s místní flórou. Rodiče, kteří chtějí na vlastní oči vidět, jak takový den v lesní mateřské školce vypadá, mohou přijít 14. května v době od 9
do 11 nebo od 14 do 17 hodin na den otevřených dveří. Přímo na místě se bude konat také zápis do
Dubínku. Další příležitost k návštěvě pak budou rodiče mít ještě 17. května mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou. Foto: Archiv LMŠ Dubínek
...2

Mělničtí workoutisté se představí na exhibici
Region – Členové týmu Workout Mělník vystoupí v pátek
24. dubna v rámci exhibice
street workoutu v Dubí nedaleko Teplic.
Součástí akce, která se
uskuteční v rámci Programu
prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky před Domem porcelánu s
modrou krví, bude také vy-

Součástí akce, která
se koná pod záštitou
ministerstva vnitra,
bude i vystoupení
borců z Mělníka.
stoupení sportovní skupiny
Basta cheerleaders a výstava

fotografií Roberta Zauera nazvaná Street workout: Neseď
doma a pracuj na sobě! Autor
na ní představí i snímky, které pořídil v minulém týdnu na
tréninku Workoutu Mělník.
V době od deseti hodin do
poledne si budou moci zájemci vyzkoušet workout na
vlastní kůži právě pod vedením mělnických borců. (btk)

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1939 (24,5 °C) a nejnižší
v roce 1775 (-3,0 °C).
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Tišičtí žáci sbírají
starý papír
Tišice – Základní škola pořádá v tomto týdnu sběr starého
papíru. V areálu školy je přistaven kontejner, do kterého
je možné starý papír skládat.
Informace o váze odevzdaného sběru spolu se jménem žáka shromažďují třídní učitelé,
kteří v červnu nejlepší sběrače odmění.
(btk)
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