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Lidé od nás
V knihovně se
mi nejvíce líbí
kontakt s lidmi

Krátce
SÁNY

Muž našel
celý arzenál munice
V lese patřícím do katastru obce
Sány našel místní muž v sobotu
ráno starou munici. „Přivolaný py-
rotechnik zjistil nález 16 granátů
vzor 42, dále 11 granátů vzor 40,
11 dělostřeleckých min ráže
120 milimetrů a 12 kusů rozbušek
do ručních granátů,“ vyjmenova-
la policejní mluvčí v Nymburce
Zuzana Tuzarová. Nález byl v po-
měrně zachovalém stavu, a proto
mohl být z místa k likvidaci odve-
zen. (mno)

PODĚBRADY

Komunální volby se
opakovat nebudou
Krajský soud v Praze zamítl stíž-
nost na průběh komunálních vo-
leb ve městě Poděbrady, kterou
podala Volba pro město Poděbra-
dy a SNK Evropští demokraté spo-
lu s nezávislými kandidáty. Ve vol-
bách si poražené strany stěžovaly
na to, že v západní části Podě-
brad, v Přední Lhotě, zůstal viset
na budově, kde se volilo, plakát
místního Poděbradského fóra.
To je podle zákona v den voleb
nepřípustné. (mno)

HOŘÁTEV

Na bývalé skládce
roste deset dubů
Žáci Základní školy a mateřské
školy Hořátev vysadili deset dubů
zimních u rybníka Hliňovka
na místě bývalé skládky. Prostřed-
ky na výsadbu získala škola z gran-
tu Nadace Partnerství, která pod-
poruje výsadbu původních dře-
vin. Dub zimní má oproti dubu let-
nímu méně rozvětvenou korunu
a tmavší listy. (mno)

NYMBURK

Dnes rozsvítí
vánoční strom
Na náměstí Přemyslovců již stojí
osm metrů vysoký smrk. Pokáceli
ho v nymburské ulici Karla Čapka.
Stínil totiž do oken domácnostem
a překážel plánované rekonstrukci
fasády. Slavnostní akce před rozsví-
cením stromu začíná dnes v 17 ho-
din. (mno)

NYMBURK

Knihovna otevře
nové oddělení
Nové oddělení pro dospělé otevře
nymburská knihovna v sobotu
27. listopadu od 13 hod. Besedo-
vat o spisovateli Bohumilu Hraba-
lovi se bude se spisovatelem To-
mášem Mazalem. Po slavnostním
otevření zahraje místní skupina
Crossband. (mno)

V příštím roce Městská
knihovna Lysá nad La-
bem oslaví již 90 let své

existence. „Knihovna jako tako-
vá za tu dobu mnohokráte změ-
nila své působiště, svoji podobu
a vystřídalo se tu i nemálo kni-
hovníků,“ říká současná ředitel-
ka s tím, že v knihovně pracuje
od roku 2002. Jako každá měst-
ská knihovna i ta v Lysé nad La-
bem se snaží být kulturním,
vzdělávacím a komunitním cent-
rem, kde má každý občan mož-
nost rozšířit své obzory ve všech
oborech lidského vědění. „Na
práci v knihovně se mi nejvíce
líbí neustálý kontakt s lidmi.
Naši čtenáři nám velmi často dá-
vají najevo, že do knihovny cho-
dí rádi. A nám zůstává hřejivý po-
cit, že naše práce má smysl,“ do-
plňuje Koníčková. Samozřejmě i
během práce v knihovně se na
nebi někdy objeví mráček či
mrak. „Tím naším je nedostatek
prostoru pro umístění všech na-
šich knih a nevyhovující dětské
oddělení,“ vypočítává. Děti by
přitom podle ní potřebovaly ke
svému rozvoji inspirující prostře-
dí plné podnětů. „Mým největ-
ším přáním je, aby čtenářů, a to
nejen dětských, v naší knihovně
stále přibývalo,“ dodala. (mno)

Offroad Maraton Závěrečný závod letošní sezony se jel
v sobotu 13. listopadu na tankodromu u Milovic.

4x foto: Bydžovský Libor, www.rajce.net

NYMBURK V Nymburce přišli s ná-
padem, jak úsporně vyřešit povin-
nost města zajistit čištění všech
chodníků od sněhu a náledí. Měs-
to nakoupilo malé čisticí traktory
a nabídlo deset tisíc korun měsíč-
ně za udržování zhruba jedné dva-
cetiny města v čistotě. Projekt měl
začít od prvního prosince. Mezi
obyvateli Nymburka však o něj zá-
jem není.

S nápadem přišlo
minulé vedení města
„S projektem přišlo již minulé ve-
dení města. My jsme jej neměnili
s tím, že jej však na jaře vyhodnotí-
me a uvidíme, jak se osvědčil,“ uve-
dl nový starosta Nymburka Miloš
Petera (ČSSD).

Město v rámci projektu nakoupi-
lo dvacet multifunkčních traktorů
s rotačním kartáčem a zásobní-
kem na sůl nebo štěrk. Město bylo
rozděleno do dvaceti okrsků, kaž-
dý čistič by tedy měl na starosti
zhruba kilometr čtvereční. „Ať by

sněžilo nebo ne, dostal by čistič
paušální plat deset tisíc korun a sa-
mozřejmě spotřebované pohonné
hmoty, sůl a písek,“ dodal Petera.

Za úkol by poté měl, jakmile
sníh napadne, vyčistit jednotlivé
chodníky podle jejich kategorie
do dvou, čtyř, nebo šesti hodin.
„Pokud by nesněžilo, plat by se
mu samozřejmě nezměnil,“ dodal
Petera. Město tak chtělo hlavně
ušetřit. Odstraňování sněhu a nále-
dí totiž vyjde v řádech milionů ko-
run.

Místo deseti čističů
vyrazí jen čtyři
„Přihlásilo se nám dvacet lidí, větši-

na z nich ale nesplňovala podmín-
ky výběrového řízení, tedy živnos-
tenský list a garáž pro traktor,“ uve-
dl ředitel Technických služeb Jaro-
slav Radoň.

Technické služby tak nakonec
vybrali jen čtyři budoucí čističe.
„Zbytek tedy obslouží naši zaměst-
nanci a další část budeme čistit ji-
nou technikou,“ doplnil Radoň.
Podle něj mají totiž traktory tu ne-
výhodu, že nemají kabinu. „Pokud
napadne hodně sněhu, čistit se
musí hodiny a hodiny v kuse, na
traktůrku sedíte na umělohmotné
židli nijak nekrytý, člověk tedy
rychle promrzne,“ dodal Radoň.

Projekt proto startuje jen v ome-

zené míře. „Větší stroje jsou sice
dražší, ale chlapi s nimi zase uděla-
jí více práce, traktůrky tak nebu-
dou čistit chodníky ve všech čás-
tech města,“ poznamenal Radoň.

Starosta zatím nechává věc ote-
vřenou. „Možností je samozřejmě
nechat čištění jako dříve pouze
Technickým službám, projekt ale
nejprve vyhodnotíme,“ tvrdil Pete-
ra. Město podle něj také v žádném
případě peníze za nákup zameta-
cích strojů, který jeden stojí přes
padesát tisíc korun, nevyhodilo.

„Technické služby je mohou
bez problémů využít na něco jiné-
ho,“ dodal Petera.

Michal Novotný

Trať Pro závodníky byla připravena asi
pětikilometrová trať převážně

s hlinitopísečným podložím a rychlými
i technicky náročnými úseky.

Obsluhovat je měli sami
obyvatelé. O výdělek
však mezi lidmi zájem
není. Čištění tak opět
zůstane na Technických
službách města.

Jitka
Koníčková
ředitelka Městské
knihovny Lysá n/Lab.

Vzhůru do úklidu sněhu Nymburk letos investoval peníze do deseti nových traktůrků. Foto: MěÚ Nymburk

Tihle mladí, nadějní
Rathové, Kubkové...
Byly doby, kdy nejen vzhledem
k obrovskému zájmu o studium
mnohonásobně převyšujícímu ka-
pacitu lékařských fakult bylo obli-
gátní součástí přihlášky téměř kr-
vepřísežné prohlášení adepta, že
mu vlastně nejde o nic jiného než
do roztrhání těla sloužit lidstvu, ne-
mocným. Tvrdila mi to alespoň mi-
mořádně rozhořčená žena, která v
souvislosti s lékařskou etikou s ne-
přehlédnutelným pohrdáním vyslo-
vovala jména doktorů Ratha, Enge-
la, Kubka atd. Přijde mi to dost
pravděpodobné – dovedu si také
představit, že ve zmíněných při-
hláškách ke studiu nechybělo ani
ujišťování o kladném vztahu k soci-
alistickému zřízení. Pokrytectví k
tomu komunistickému režimu pře-
ce nedílně patřilo. Nevím, co do
těch přihlášek ke studiu píší budou-
cí lékaři dnes. Když už tedy nic jiné-

ho, alespoň doufám, že nemusí de-
klarovat věrnost kapitalismu! Podle
toho, co jsem včera zaslechl v jed-
né rozhlasové diskusi, zřejmě stu-
denty a studentky lékařských fakult
ani příliš nezatěžují nějakou tou eti-
kou. Studenti druhého či třetího se-
mestru neskrývali úmysly co nejdří-
ve po ukončení studia vypadnout
do Německa. Jít za lepším nepostrá-
dá logiku, snad by se jen měl ně-
kdo vážně zabývat i tím, zda jsme
opravdu tak bohatí, aby se v tako-
vých případech nemusela, také zce-
la přirozeně, řešit i jistá kompenza-
ce za to milionové studium. Mno-
hem víc mě ale překvapily dvě me-
dičky, které tvrdily, že zůstanou, ne-
boť v době, kdy budou absolvovat,
už se platy českých lékařů budou
rovnat těm německým. Na repliku,
že veškeré české platy se ještě hod-
ně dlouho budou výrazně lišit, dí-
venky trvaly na svém.
Josef Havránek
josefhavranek.blog.iDNES.cz

P. Bendl (ODS) a D. Rath (ČSSD). Kdo udě-
lal víc? Hlasujte na strednicechy.idnes.cz

Pátek Nymbursko: Nymburk,
Poděbrady, Lysá nad Labem

Sobota Praha-východ: Říčany,
Brandýs n. L.-Stará Boleslav

Pondělí Kolínsko: Kolín, Český
Brod, Pečky, Zásmuky, Velký Osek

Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, Křivoklát

Středa Kutnohorsko: Kutná Hora,
Čáslav, Zruč nad Sázavou

Finálový závod Uzavřel jedenáctý
ročník Offroad Maratonu. Akce se konala
v bývalém vojenském prostoru u Milovic,
který je proslulý natáčením válečných
filmů.

Fórum čtenářů

Z měst a obcí

Boj O poslední body se utkali motorkáři, čtyřkolkáři
i automobilové posádky všech kategorií.

výběr z dopisů, kráceno
INZERCE

strednicechy.idnes.cz

Vaším objektivem Fotografie čtenářů, které se nám zalíbily natolik, že jsme jim dali místo v novinách.

Dvacet čisticích traktůrků
obstará údržbu města

Vyjádřete se!
Jak se vám líbí
vláda Davida
Ratha za dva roky?„Nežiji ve středních

Čechách a nemohu to
vidět jako Středočeši, ale

dobře vnímám projevy a způsoby
toho člověka. A za to, jaké způsoby
a ubohost zanesl do politiky, za to si
zaslouží odsouzení a „vykřížkování“
z jakékoli politické funkce.
JanHrad

Hlavně silnice jak se mu daří
udržovat. Takový tankodromy
nebejvaly, co pamatuju. No ale
hlavně, že bylo dost třicetikorun
pro nemocné socky.
Mumrli (ještě monokulturnější)


