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Město Nymburk přeje všem občanům
krásný a šťastný nový rok 2017

Co nového nás v Nymburce čeká v roce 2017 se dozvíte na straně 2. 						

Zasněžené hradby. Foto: Tomáš Kukal

Zápisy do základních škol
pro školní rok 2017/2018

Letos podražilo pouze stočné,
poplatky města se nemění

Veřejnost je zvána na zasedání zastupitelů 2017

Zápisy do 1. tříd se budou konat na všech
nymburských základních školách v pondělí
3. dubna od 14 do 18 hodin. Náhradní termín zápisu bude v pondělí 10. dubna od 14
do 16 hodin. Rodiče přijdou s dítětem do své
spádové školy (dle adresy bydliště, dostupné
v OZV č. 3/2014 stanovující školské obvody nymburských ZŠ) a přinesou s sebou
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
V případě cizinců je nutné přinést potvrzení
o povolení k pobytu.
OŠKPP

Všechny poplatky z užívání veřejného
prostranství, ze psů a další se pro rok 2017 nemění, stejný zůstává i poplatek za svoz komunálního odpadu 760 Kč za poplatníka. Nově
od roku 2017 mají senioři starší 70 let tento
poplatek snížený o 260 Kč.
Vodovody a kanalizace Nymburk zvýšily
cenu stočného na rok 2017. Cena pitné vody zůstala na původních 41,18 Kč za metr krychlový.
Cena vody odkanalizované stoupla ze 41,80 korun na 42,95 Kč za metr krychlový.
(pce)

Zastupitelé města Nymburk budou zasedat i v letošním roce na veřejných jednáních
v malém sále Obecního domu v Nymburce
vždy ve středu od 16 hodin, a to v těchto termínech v 1. pololetí:
22. února
12. dubna
28. června
Občané mají možnost sledovat zasedání
zastupitelstva i pohodlně z domova on-line,
prostřednictvím webu města.
(pce)
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Slovo
úvodem

Milí spoluobčané,
je to pár dnů, kdy jsme se
silvestrovskými oslavami rozloučili s rokem 2016 a novoročním
ohňostrojem vstoupili do roku
2017. Věřím, že při ohlédnutí za
uplynulým rokem jste našli dostatek důvodů k jeho pozitivnímu
zhodnocení. A jestliže se přesto
něco zcela nezdařilo, nepoddávejme se a věřme, že rok 2017 bude
úspěšnější.
Osobně musím konstatovat,
že mi na sklonku minulého roku
udělali největší radost filmaři, kteří si pro natočení svého příběhu
opět vybrali naše královské město
na Labi. První film, „Manžel na
hodinu“, právě vstoupil do kin
a navázal na úspěšnou komedii
„Hodinový manžel“. Druhým
filmovým počinem je televizní
seriál „Trpaslík“, který poběží po
šest večerů v České televizi od
pondělí 2. ledna. V obou nových
snímcích nám kamera předkládá
úchvatné zachycení Nymburka,
jeho romantických uliček, tichých
zákoutí, prosluněných staveb
a nekonečně krásného panoramatu s řekou a hradbami. Ne každému z nás je dopřáno vidět město
z ptačí perspektivy a o to více jsou
tyto záběry úchvatné a neotřelé. Vyvolávají v nás pocit hrdosti
a pýchy na Nymburk, který je
přece naším společným sídlem.
Možná že až právě při těchto snímcích si uvědomíme, v jak krásném
městě vlastně žijeme. Mám pocit,
že právě tyto filmy naučily mnohé
z nás Nymburk zase milovat.
Velmi bych si přál, aby nám
tato láska vydržela, abychom
společně spravovali naše krásné
město s hrdostí a odpovědností.
Přeji vám všem do nového
roku 2017 dobré vykročení, pevné
zdraví, radost z práce i svých blízkých. Ať se potkáváme v ulicích
města jen s úsměvem a dobrou
náladou!
PhDr. Pavel Fojtík
starosta města Nymburk
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Zastupitelé schválili rozpočet města
Nymburk na rok 2017
Zastupitelé města schválili na svém šestém zasedání
7. prosince 2016 rozpočet
města Nymburk na rok 2017.
Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů
326 527,58 tisíc korun a celkovou
výší výdajů 419 747,21 tisíc korun. Již tradičně je koncipován
jako rozpočet schodkový.
Schodek bude vyrovnáván
z mimorozpočtových prostředků,
což jsou finanční prostředky z minulých let a finanční prostředky
z účtů hospodářské činnosti. Postup sestavení rozpočtu na rok
2017 byl stejně jako v předchozím roce limitován disponibilními zdroji města na straně jedné
a požadavky na financování investičních akcí na straně druhé.
Základním příjmem zůstávají
trvale daňové příjmy, ketré jsou
obdobné jako v předchozích letech a jsou ovlivňovány vývojem
celkové ekonomické situace.

Nejobjemnějšími investičními akcemi budou:
V první řadě se bude už pošesté pokračovat v modernizaci starého
sídliště Drahelice (VI. etapa). Téměř 20 milionů bude město Nymburk investovat do oprav ulic. Po devíti letech se konečně dočkáme rekonstrukce Lipové ulice u hřbitova (13,5 mil), dále je v plánu rekonstrukce ulic U Skály v Drahelicích (3,7 mil) a Dlabačova na Zálabí
(3,3 mil). Provede se projektová dokumentace na chodníky v Tyršově
ulici a u přejezdu v Pražské ulici. Rekonstrukce městského bazénu
- nyní se finalizuje konečný návrh a v roce 2017 bude dokončena veškerá potřebná dokumentace. Stavební práce by mohly začít na podzim
2017. Pokračování s rekonstrukcemi v areálu Nemocnice Nymburk
(rekonstrukce suterénu pavilonů B a C). V roce 2017 je rovněž rozhodnuto o pořízení digitálního povodňového plánu města + obce
s rozšířenou působností. Pracuje se na projektové dokumentaci na celkovou rekonstrukci Kulturního domu „Janoušek“.
Mezi největší investice města bude nepochybně patřit i dvacetimilionová rekonstrukce a modernizace školní jídelny Základní
školy Komenského v objektu Hlahol. Dále je v plánu oprava střechy na hlavní věži gymnázia a oprava rozvodů a topení v MŠ
U pejska a kočičky, Jarní chystaná revitalizace dětského hřiště v ulici J. Gagarina (5,6 mil), projektové práce na vybudování skateparku
a úpravě školního hřiště na Hasičárně (200 tisíc) či pokračování
v projektové přípravě nového sportovního areálu při ZŠ Letců R.A.F
(900 tisíc). Pokračovat se bude i v rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého, kde se provede odvodnění a dešťová kanalizace. Dále byla
vyčleněna částka na výměnu výtahu v penzionu Panorama a na výměnu oken v Hálkově divadle.

Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké kulturní
akce v Nymburce (Nymburský jarmark a posvícení, Přístavní slavnost,
festival B. M. Č., Polabská vonička a další…), na dotace pro žadatele
o příspěvky na činnost a provoz a žadatele o granty z oblasti kulturních,
sportovních a ostatních organizací. Nemalou měrou město podporuje
své sportovní oddíly a vůbec veškeré sportovní a volnočasové aktivity.
Celkem se jedná o částku ve výši 9,7 mil. Kč, což je o 300 tisíc Kč více než
Současný stav ulice Lipová.
v loňském roce. Z individuálních dotací byl například podpořen Spolek
Foto: P. Černohous
občanů Permanent částkou 100
000,- Kč a stejnou částkou také
Město Nymburk nabízí finanční přispění
Kyusho Karate Czech Nymburk
na výcvik nových trenérů, 140
na obnovu plášťů budov
tisíc pro Centrum pro všechny,
v památkové zóně
70 tisíc Kč pro Spolu v Nymburce,
90 tisíc Kč pro Labskou stezku či
Město Nymburk bude v roce kání příspěvku bude dosažení
180 tisíc Kč na Rádio Patriot.
2017 přispívat na opravu plášťů konečného pohledového stavu
budov v centru města. Příspěvek
se bude vztahovat na stavby, které jsou součástí městské památkové zóny a na stavby, které jsou
zapsanými památkami na území
celého města Nymburk. V rozpočtu města je pro tyto účely vyčleněna částka 1 mil. korun.
Příspěvek
bude
možné
požadovat na části staveb, které
se pohledově uplatňují ve veřejném prostoru města. Jedná
se tedy o fasády včetně oken
a dveří, střešní krytiny a klempířské práce. Podmínkou pro zís-

stavby. Podané žádosti budou
posuzovány odbornou komisí.
Program bude ve finálním
znění vyhlášen do konce ledna
2017. Do konce dubna 2017 budou přijímány žádosti, následně
vyhodnocovány a připraveny ke
schálení zastupitelstvem, které
bude svoláno 28. 6. 2017.
Příspěvek bude poskytován
do max. výše 30% celkových nákladů předmětných částí stavby.
Maximální výše poskytnutého
příspěvku bude 500 tis. Kč.
Ing. arch. Jan Ritter

Další
určené
finanční
prostředky půjdou na provoz
příspěvkových organizací ve
zřizovatelské působnosti města
a samozřejmě na výkon státní
správy a souvisejících činností,
na něž je zároveň poskytována dotace ze státního rozpočtu.
Město musí počítat také se
splátkami úvěrů, financemi na
případné odkupy nemovitostí a rozpočtovou rezervou jako
povinnou spoluúčastí města
v případě získání dotací.
Petr Černohous
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Přehled investic za rok 2016
Město Nymburk realizovalo
během uplynulého roku hned
několik
investičních
akcí.
Jmenujme zde alespoň ty, které již byly na přelomu roku
dokončeny.
V roce 2016 byla dokončena
V. etapa regenerace panelového sídliště Drahelice (ulice Ivana Olbrachta a přilehlé ulice).
V páté etapě regenerace představoval velký problém, stejně
jako v předchozích etapách, nedostatek parkovacích stání a komunikace v havarijním stavu.
Regenerace této etapy se týkala
již zmíněných komunikací, parkovacích ploch, ploch pro pěší,
dopravního značení, mobiliáře, sadových úprav a veřejného
osvětlení. Byl zde kladen důraz
především na zklidnění ulice
a bezbariérové řešení pěších komunikací v daném území. Celková kapacita nových parkovacích stání představuje na 177 míst,
z toho 14 míst je vyhrazeno pro
osoby se zdravotním postižením.
Na tuto V. etapu revitalizace našeho panelového sídliště Drahelice město Nymburk stejně jako
v předchozích 4 letech obdrželo
z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci programu Podpora bydlení maximálně možnou finanční
podporu ve výši 4 miliony Kč. To
znamená, že celkově za pět etap
revitalizace tohoto sídliště město
obdrželo 20 mil. Kč z dotací.
Důkazem, že investice v Nym-

Nové parkoviště u Polikliniky v Okružní ulici, parkovací stání u MŠ Větrník a hřiště
Nezlobiště. Foto 3x: Petr Černohous

burce jsou koncepční záležitostí,
je například řešení sídliště Drahelice jako celku. Neméně důležitou
investiční akcí této části města je
nově vybudované dětské hřiště
v ulici Generála Antonína Sochora, nyní známé již jako Nezlobiště.
Hřiště bylo oploceno novým
plotem a dovybaveno novými
herními prvky. Prostor hřiště
byl doplněn stojany na bicykly,
odpadkovými koši, lavičkami
a infotabulí. Mezi nové herní
prvky se pak zařadilo pískoviště
s pískovým bagrem, prolézačka,
minitrampolína, pérová houpadla, prvky pro rozvoj míčových
aktivit, prvky pro malování,
prvky pro rozvoj myšlení, cvičební prvky, skupinové pérové
houpačky, skupinová lanová kladinová houpačka a další.
Velké změny k lepšímu zaznamenalo okolí Polikliniky v ulici
Okružní, kde došlo k vzniku par-

Přehled největších investičních akcí realizovaných v roce 2016
(ceny zaokrouhleny, v Kč)

Cena
celkem/
dotace

Parkoviště u polikliniky Okružní ulice

5 mil.

Oplocení polikliniky Okružní ulice

118 tis.

Výstavba parkovacích stání a chodníků v
Okružní ulici

2,1 mil.

Regenerace panelového sídliště
Drahelice – V. etapa

18,1 mil.
/ 4 mil.

Dětské hřiště – ulice Generála Antonína
Sochora

3,3 mil.

Mariánský sloup – terénní úpravy

518 tis.

Městská knihovna

733 tis.

Výměna oken Tyršova 446 – východní fasáda

1,2 mil.

ZŠ Letců R.A.F. – výměna oken U1

2,5 mil.

Tyršova 1 – výměna oken

720 tis.

kovací plochy, k celkové úpravě
povrchů, odvodnění zpevněných
ploch, doplnění veřejného osvětlení, zeleně a bezbariérového
chodníku. Došlo zde také k oplocení Polikliniky, kde proběhla
dodávka a montáž plotu z pletiva
s podhrabovými deskami. V ulici Okružní se dále pokračovalo
s výstavbou parkovacích stání
a chodníků ve směru k Mateřské
škole Větrník, kde byla opravena
krajnice v napojení na chodníky,
proběhla rekonstrukce veřejného
osvětlení vč. kabelových propojení a svítidel, odvodnění chodníků pomocí polopropustné dlažby
a nově vzniklá parkovací stání v
zálivu zde počítají i se stáním pro
osoby se zdravotním postižením.
Ve školských objektech došlo
k výměně oken. V rámci již III.
etapy (předposlední) byla dokončena výměna 57 ks oken a 1 ks

exteriérových dveří na východní
straně křídla traktu Základní školy v Tyršově ulici č. 446 za nově
vyrobená a dodaná dřevěná okna.
Základní škola Letců R.A.F. se
v pavilonu U1 dočkala také výměny oken a meziokenních vložek
včetně interiérových a exteriérových parapetů a interiérových
žaluzií. Okna a vchodové dveře
se měnily v Městské knihovně,
stejně tak v obytném domě čp.
1 v Tyršově ulici, kde se navíc
i vyřešila hydroizolace dvorního
objektu. Výměna oken pokračuje
i v obytném domě čp. 158 v Eliščině třídě. Na jaře letošního roku
byly dokončeny poslední úpravy
mariánského sloupu, kde došlo
k výrobě a osazení třetího pískovcového stupně, úpravě terénu
a zadláždění okolí sloupu.
Mgr. Žaneta Volfová
Odbor rozvoje a investic

Nová okna ZŠ Tyršova, upravený Mariánský sloup a regenerace panelového sídliště
Drahelice. Foto 3x: Petr Černohous
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Koncepce řešení dopravy v klidu - v centru
města se chystají nové parkovací zóny

Koncepce řešení dopravy v klidu pro centrum města. Foto: (pce)

Situace ohledně dopravy
v centru města dlouhodobě volala po změně a v roce 2017 se
jí Nymburáci dočkají v podobě
nové koncepce parkování.
Koncepce vznikla po podrobné analýze dopravy v klidu
v centru města včetně zmapo-

vání uživatelských kategorií parkujících v jednotlivých ulicích
a fázích dne a parkovacích kapacit.
Koncepci
připomínkovala
a schválila Komise správy majetku a životního prostředí a Komise rozvoje a investic, následně
ji schválila rada města a v roz-

počtu na rok 2017 se na tuto akci
s parkovacími automaty počítá
s částkou 3,25 milionů korun.
Návratnost této investice by měla
být dva roky.
V současné době se zpracovávají projekty dopravního
značení pro jednotlivé ulice

a zajišťují dodávky parkovacích
automatů. V rámci realizace této
koncepce bude vydán ceník placeného stání včetně stanovení
provozních dob a rezidentních
a abonentních tarifů. Celková
realizace se předpokládá v první
polovině roku 2017. (pce, jan)

Z událostí městské policie Nymburk - prosinec
Hnědočerného křížence jménem Melmen, který byl dne
6.12.2016 uvázán pod nadjezdem, odvezli strážníci městské
policie do záchytného zařízení
pro nalezené psy. V roce 2016
prošlo tímto zařízením celkem 87
nalezených psů. Z tohoto počtu
byli 62 psi vráceni svému majiteli,
ve 23 případech byl nalezen pro
psa nový domov a 2 psi byli odvezeni do útulku v Lysé nad Labem.
Nymburské záchytné kotce pro
nalezené psy prošly v roce 2016
velkou rekonstrukcí a výrazně se
tak zlepšily podmínky pro život
odchycených psů. Městská policie
děkuje všem, kteří přispívají to-

muto zařízení krmivem a dekami.
Dne 12.12.2016 ve 20:25
hodin byla hlídka městské policie vyslána do ul. Brigádnická
k ležícímu chroptícímu muži. Při
příjezdu na místo nalezli strážníci
bezvládného muže, u něhož zahájila kolemjdoucí žena resuscitaci. Muž nejevil známky života.
Strážník Daniel Kolář urgoval
příjezd rychlé záchranné služby
a jeho kolegyně Tereza Musilová
vystřídala pomáhající paní v masáži srdce. Během masáže srdce
začal osmasedmdesátiletý muž
jevit známky vědomí a následně
byl předán do péče záchranářů.
V tomto složení završila Měst-

ská policie Nymburk rok 2016,
dvacátý rok své činnosti…

Společné foto strážníků 2016. Foto: MP Nymburk

Simona Lazarová, vrchní
strážník, MP Nymburk
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ - leden
Ne 01.01. 14.00-16.00
Ne 08.01. 15.30-17.30
St 11.01. 17.00-18.15
So 14.01. 15.00-17.00
Ne 15.01. 15.00-17.00
St 18.01. 17.00-18.15
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Zástupci vedení města ocenili dárce krve

So 21.01. 15.00-17.00
Ne 22.01. 15.00-17.00
St 25.01. 15.00-16.45
So 28.01. 15.00-17.00
Ne 29.01. 15.00-17.00

Od 9.1.2017 - Bruslení ve všední den - Po až Pá - 12.00-14.00
(úterky pouze do 13.45, čtvrtky společně se školou)

VEŘEJNÉ PLAVÁNÍ - leden
V nymburském bazénu je od ledna 2017 možnost
ranního plavání pro veřejnost.
Nově zavedeno ranní plavání od pondělí do pátku
od 6:00 do 7:30
Otevírací doba v úterý a čtvrtek od 18:00 do 20:00 a v sobotu
a neděli od 14:00 do 18:00 zůstane zachována.

Slavnostní ocenění bezplatných dárců krve. Foto 2x: cckpodebrady

Starosta
Pavel
Fojtík
a místostarostka Adriena Gabrielová se v pátek 2. prosince v
Poděbradech zúčastnili slavnostního ocenění bezplatných dárců
krve, které každoročně pořádá
Klub dárců krve, jenž působí
při Oblastním spolku Českého
červeného kříže Nymburk. Mezi
oceněnými bylo i šest občanů
města Nymburk, kteří převzali zlatou medaili prof. MUDr.
Jana Jánského za 40 bezplatných
odběrů a Zlatý kříž 3. třídy za

80 bezplatných odběrů. Vedení Města Nymburk jim jako
poděkování předalo dárkovou
poukázku. Díky stále složitějším operacím spotřeba krve
neustále roste. Bohužel počet
dobrovolných dárců dlouhodobě
klesá a čím dál více lidí svoji krev
raději prodává farmaceutickým
firmám. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku
a poděkování patří všem, kdo
krev nezištně dávají.
Mgr. Adriena Gabrielová

Kaple sv. Jana Nepomuckého se pyšní
nově zrestaurovanými barokními dveřmi
Kaple sv. Jana Nepomuckého
má nyní nově zrestaurované barokní intarzované dveře. Restaurátorské práce byly realizovány
za přispění finanční podpory
MK ČR v Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón.
Kaple byla postavena v raně gotickém slohu koncem 13. století. Je
poslední zachovanou stavbou po
zrušeném dominikánském klášteře (1785). Presbytář konventního
kostela dal v letech 1857 - 1860 na

vlastní náklady přestavět nymburský měšťan Jan Nepomuk Zedrich
na školní kapli a rodinnou hrobku.
Barokní intarzované dveře
včetně kování tak mají povahu
uměleckořemeslného díla a jedná
se o pozoruhodné dílo dokládající
vysokou úroveň řemeslných prvků
použitých v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Vlastní restaurování prováděl
v období od června do listopadu
2016 pan Petr Lavický, restaurátor
z Kutné Hory.
(pce, van)

Nově zrestaurované barokní dveře a jejich montáž v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Foto 2x: Petr Černohous

Kde vzít za kliku

Květinářství v Kostelní ulici
Vždy, když chci obdarovat někoho květinou, vedou mé kroky
bez váhání do květinářství Kreativ v Kostelní ulici. Jednoho
deštivého sobotního rána jsem vlekla svého šestiletého synka od
nádraží přes celé město. Cestou jsme míjeli jedno květinářství za
druhým a on se mě vyčítavě ptal, proč nemůžeme koupit kytku
tady. Nemůžeme. Jdeme do nejlepšího květinářství ve městě.
Je to krámek plný čerstvých řezaných květin, nápaditých
dekorací a krásných maličkostí. Nejkrásnější je obchod v předvánočním čase. Příjemná a vždy dobře naladěná paní majitelka
pro vás ochotně připraví čerstvé květiny, suché dekorace a dárkové vazby. Má velký smysl pro detail a upřednostňuje sezónní
květiny pro každou příležitost. Ráda vás přijme i po pracovní
době. Svou práci dělá s citem a láskou. Vazby a dekorace jsou
toho živým důkazem. Darovat takovou květinu je pro mě
velkou radostí…
Simona Lazarová
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Město Nymburk nabízí prostory k pronájmu
1)
Město Nymburk zveřejňuje záměr pronájmu obchodních prostor (dosud knihkupectví) o výměře 35 m2
v přízemí sekce A budovy Polikliniky Okružní 2160 v Nymburce. Požadované minimální nájemné 36.925,-Kč ročně bez služeb.

3)
Město Nymburk zveřejňuje záměr pronájmu prostor
sloužících obchodu o výměře 60,8 m2 v přízemí domu čp. 45,
Palackého tř. v Nymburce (dosud prodejna hraček). Minimální
požadovaný nájem je 80.000,-Kč ročně bez služeb.

2)
Město Nymburk zveřejňuje záměr pronájmu prostor
sloužících obchodu o výměře 18,74 m2 v přízemí budovy Boleslavská tř. 467 v Nymburce (bývalá prodejna praček). Minimální požadovaný nájem je 30.000,-Kč ročně bez služeb.

4)
Město Nymburk zveřejňuje záměr pronájmu prostor
sloužících podnikání o výměře 86,30 m2 v přízemí budovy Náměstí Přemyslovců čp. 9 v Nymburce (dosud vinotéka a sázková
kancelář). Minimální požadovaný nájem je 103.560,-Kč ročně
bez služeb. Možnost odkoupení vnitřního movitého zařízení.

Bližší informace a prohlídky lze dohodnout u odboru správy městského majetku, p. Fandák, tel. 325501209

Potřebuje Nymburk nemocnici?
Provozování
nemocnice
je čím dále tím dražší záležitost. Rychle rostou nároky jak
na vzdělání a erudici lékařů
a dalších zdravotníků, tak na
vybavení moderními lékařskými přístroji. Přitom dostupnost
krajských a dobře vybavených
nemocnic se neustále zlepšuje.
Kraj do nich investoval podstatně
více finančních prostředků, než
si může dovolit ze svého rozpočtu město. Je proto legitimní
se ptát - potřebuje malé město
v dnešní době svoji nemocnici?
Může si ji dovolit? Bude schopné
ji ufinancovat? Podaří se mu zajistit drahou moderní techniku
a kvalifikované zdravotníky?
Je třeba odpovědně zvážit
všechny tyto otázky. Vyplatí se
to nakonec? Jenže... Mít vlastní nemocnici ve městě, kde
člověk žije, přináší řadu výhod.
Tou hlavní je bezprostřední
dostupnost. V místní nemocnici lékař poskytne první pomoc
a rozhodne, zda je zařízení
schopno se o pacienta postarat, nebo jej odešle na vyšší
pracoviště. K nejdůležitějším
provozům tedy patří bezesporu
urgentní příjem a zajištění akutní intenzivní péče, v návaznosti
na ni pak standardní lůžková
a ambulantní oddělení.
Krajské nemocnice budou stěží schopny postarat se o všechny
obyvatele ze své spádové oblasti.
Stárnoucí populace vyžaduje
stále častěji nemocniční péči.
Péče o tyto občany je v místě,
kde bydlí, levnější a mnohem
příjemnější. Kdykoliv je mohou
navštívit příbuzní, kteří jsou
v kontaktu s ošetřujícím personálem. Řada nemocných je dnes

léčena ve specializovaných centrech v Praze. Jsou tam transportováni rychlou záchranou službou přímo ze svého bydliště.
Tak se dnes léčí téměř všechny
srdeční infarkty, řada případů mozkových mrtvic, nádorů
a těžkých chirurgických a traumatologických
onemocnění.
Z těchto center jsou ale po krátké době překládáni na doléčení
do lokálních zařízení. Kam by
tito nemocní šli, kdyby nebyly
malé nemocnice? Ty krajské by
je jen těžko přijímaly - jejich
kapacity jim to neumožňují.
Existuje řada pádných důvodů pro zachování malých
nemocnic. Optimální v současné
době je, aby takové nemocnice
měly alespoň tři oddělení - internu, chirurgii a gynekologii
s porodnicí. Kromě toho kvalitní
laboratoř a rentgenové oddělení
s CT. Cokoliv bude mít nemocnice navíc a bude pro ni finančně
výhodné, je jistě k dobru věci.
Problémem je ovšem financování. Všude ve světě jsou
zdroje ze zdravotního pojištění
schopny pokrýt asi 80% nákladů na nemocniční péči,
zbytek finančních prostředků
- hlavně na nezbytné investice
do zdravotnické techniky, musí
nemocnice sehnat jinde. V případě nymburské nemocnice je
poskytuje ze svého rozpočtu
téměř výhradně město. Podílet by se ale měly i okolní obce,
o jejichž obyvatele se nemocnice
stará. Ani Středočeský kraj by se
neměl malých nemocnic zříkat.
Obyvatelé malých měst nejsou
méněcenní a také platí daně.
Proč by tedy měl kraj přispívat
jen na některé nemocnice a na

jiné nikoliv.
Města, která nechala své
nemocnice padnout, dnes často
trpce litují. Nemocnice jsou
nejen poskytovatelem péče, ale
i zaměstnavatelem- často patří
dokonce k největším v regionu.
Město, které má vlastní nemocnici, je atraktivní i pro nově vznikající průmyslové podniky. Zajištěné zdravotnictví je jedním
z faktorů růstu a prosperity.
Jaká ve skutečnosti je nymburská nemocnice?
Pověst nemocnice je vždy
tím lepší, čím dále je nemocnice od místa bydliště hodnotícího. Nezdravotník si je jen těžko
schopen udělat o skutečné kvalitě nemocnice objektivní obraz. Názor na nemocnici je pak
slepencem informací prosáklých
z jednotlivých oddělení, plodem
uražené ješitnosti pacientů, na
které se unavený lékař či sestra
dostatečně vřele neusmáli nebo
senzačních odhalení bulvárního
tisku. I v dobře vedené a kvalitní nemocnici může ovšem dojít
k pochybení. Je pak na zodpovědnosti příslušných odborníků,
aby posoudili, zda jde o nahodilou nešťastnou událost nebo
o důsledek systémových chyb,
které by se mohly opakovat. Za

skutečnou kvalitou nemocnice stojí kvalifikovaný a zodpovědný personál, kvalitní lékařská technika a schopné vedení.
Péče o pacienty je náročná
a zodpovědná práce. Hodnotit
skutečnou kvalitu nemocnice
není jednoduché, bylo by lépe
spolehnout se na propracované
expertní systémy zkušených
auditorských firem či názor
kvalifikovaných odborníků než
na nahodilé zvěsti a historky
z nemocničního prostředí.
Myslím,
že
nymburská
nemocnice je stejně kvalitní jako srovnatelně velká zařízení v jiných městech. Její
technické vybavení i personální zabezpečení odpovídá
finančním možnostem menší
nemocnice v malém městě. Je
v zásadě v souladu se závaznými standardy nemocniční péče.
Zařízení má zřejmě rezervy
v oblasti vnitřní kontroly a v organizačním zabezpečení prevence možných pochybení lékařů
a zdravotních sester. S těmito
problémy ovšem zápolí i daleko
větší zařízení. Ty jsou ale od nás
daleko, takže je vnímáme jen z té
lepší stránky.
MUDr. Aleš Omáčka,
zastupitel

Fond rozvoje bydlení v Nymburce 2017
Město Nymburk vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí
půjčky z ,,Fondu Rozvoje bydlení v Nymburce“ pro rok 2017.
Formuláře žádostí obdržíte na odboru správy městského
majetku MěÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk,
Kancelář č. 209, tel.: 325 501 259
Termín pro podání žádosti o půjčku je do 19. 1. 2017
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Zveřejnění děkovného dopisu

Slavnostní křest čtyř knižních novinek

Dobrý den pane starosto,
využívám této možnosti, abych Vám za sebe, děti školáky a nejbližší spoluobčany ze Zálabí Nymburk poděkoval za zajištění oprav
dvou nebezpečných děr v chodníku, které jsme několikrát marně
urgovali. Až po pochůzce s Vámi dne 27.10.2016 se věci pohnuly a
pracovníci TS Nymburk opravy kvalitně provedli. V současné době
opět pracovníci TS Nymburk provedli pokácení tří stromů, které
ohrožovaly provoz osob na chodníku a účastníky silničního provozu
na komunikaci u kontejnerů, rovněž na Zálabí Nymburk. Pokácené
břízy m.j. v jarních měsících vyvolávaly alergie u poblíž bydlích osob
a tento druh stromů rozhodně nepatří do bytové zástavby. K jejich
pokácení byla podána petice občanů, která touto likvidací stromů
byla naplněna ke spokojeností bydlících. Pracovníci TS Nymburk
následně vzorně uklidili celé prostranství, ve kterém ke kácení došlo.
Ještě jednou díky za Váš zásah a možná i nového ředitele TS Nymburk k naplnění požadavků občanů ze Zálabí Nymburk. Spoléháme
na Vás i v zásahu proti našemu nepříteli - firmě AZOS, který nám
otravuje a znepříjemňuje žití v krásné části Nymburka.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší nelehké funkci starosty města
a pokud možno přeji příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný
nový rok 2017.
S úctou Miloslav Kaňka - předseda Bytového družstva Zálabí

Město Nymburk, nakladatelství Kaplanka, nakladatelství Regia,
nakladatelství Dauphin a nakladatelství Barrister&Principal
si
vás dovolují pozvat
na křest čtyř knižních novinek:

Vážení přátelé, zveme vás na třetí setkání z cyklu

Inspirativních kaváren

vzájemná diskuze na témata z oblasti vzdělávání.
Kam kráčí české školství a kam by mohlo kráčet?
Bližší pohled na projekt Pomáháme školám k úspěchu a síť soukromých škol Heuréka. Diskuse - co učitelům opravdu pomáhá
k efektivnějšímu učení a aby to dětem dávalo větší smysl.
Máte-li otázky, přijďte diskutovat do Hálkova městského divadla
Nymburk od 16.30 do 18.30 dne 17. ledna 2017.
Naši účinkující:
- Mgr. Vladimír Srb (ředitel projektu Pomáháme školám k úspěchu)
- Jan Kala (zakladatel a ředitel Centre for Modern Education)
Moderuje ředitel Gymnázia B. Hrabala v Nymburce RNDr. Jiří Kuhn.
Těšíme se na vás! Vstup pro všechny účastníky ZDARMA!
www.vzdelavani-spolecne.cz

Emil Zimmler: Paměti o úpravě středního Labe v Nymburce –
Erární most v Nymburce
Významné svědectví předního odborníka na řešení otázek splavnění řek a s ním souvisejících technických děl první poloviny dvacátého století.
Jan Řehounek: Tajemné stezky – Zlatým pruhem Polabí
Nymburský spisovatel, znalec historie regionu středního Polabí se
vydal podél toku Labe z Kolína do Mělníka, aby čtenářům zprostředkoval krásy, historii a pověsti tohoto regionu.
Jan Řehounek: Nymburk literární
Autor zve čtenáře na procházku městem s návštěvou sedmi desítek
literátů, s nahlédnutím i do středověkých kronik a děl humanistických spisovatelů, a rovněž do bohatého literárního života Nymburka současného.
Jan Jelínek: Jizvy na duši
Vyprávění malého kluka, narozeného židovské mamince
a křesťanskému otci v počátku druhé světové války. Válku přežili
ukrytí u příbuzných, teprve po osvobození, kdy se přestěhovali do
Nymburka, našel kamarády. První a na celý život.
Křest knih pod záštitou starosty Pavla Fojtíka proběhne ve čtvrtek
26. ledna 2017 od 17. hodiny na Malé scéně Hálkova divadla v Nymburce. Přítomni budou autoři knih i zástupci nakladatelů, ale i literáti
obsažení v knize Nymburk literární.
Aby setkání dostalo punc slavnostního večera, zazpívá jedna z nejlepších českých šansoniérek Marta Balejová.
Využijte neopakovatelné možnosti setkat se u této příležitosti osobně
s mnoha současnými nymburskými básníky a spisovateli, koupit si
krásné knihy, získat autogram, povyprávět si s nimi.
Takovou akci ještě Nymburk nezažil!

Co se dělo a co se bude dít v projektu Místního akčního plánu vzdělávání na Nymbursku
EVRPOSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci projektu Místní akční
plán vzdělávání v ORP Nymburk (zkráceně MAP Nymburk)
proběhlo na podzim několik zajímavých vzdělávacích akcí, nejen
pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol z regionu, ale některé jsou určeny i široké veřejnosti. Jednou z takových
akcí jsou Inspirativní kavárny,
ve které nejen pedagogové, ale
i rodiče a další zájemci o vzdělávání diskutují na uvedené téma
s předními českými osobnostmi
z oblasti vzdělávání. Akce probíhá v neformálním prostředí
foyer Hálkova městského divadla zpravidla jednou měsíčně. Na

podzim proběhly 2 Inspirativní
kavárny, s Janou Nováčkovou
jsme diskutovali nad tématem
vnitřní motivace k učení, s Ondřejem Neumajerem jsme rozebírali
fenomén dnešní doby Youtube. Po
vánoční pauze nás nejbližší Inspirativní kavárna čeká již 17. ledna
s tématem „Kam kráčí české školství a kam by mohlo kráčet?“,
ve které představíme zajímavé
alternativy a podíváme se pod
pokličku tomu, co učitelům opravdu pomáhá, aby učili efektivněji
a učení dětem dávalo větší smysl.
Projekt MAP Nymburk je
zacílen ale i na samotné pedagogy. I pro ně jsme připravili za-

jímavé interaktivní workshopy,
např. Jak zvládat stres aneb Jak
bojovat se syndromem vyhoření
nebo Jak komunikovat (nejen)
s problémovým rodičem či žákem.
„Z workshopu zaměřeného na komunikaci jsem si odnesla pro mne
mnoho zajímavých a nově zkoumaných poznatků o fungování
mozku a jeho reakcí na signály.
Naučila jsem se, jak je možné
zvládat své emoce při komunikaci tak, aby můj mozek mohl
myslet racionálně. Zajímavé bylo
zkoumání procesu komunikace
a učení se podávat druhým
zpětnou vazbu - pozitivní či negativní. Bylo to přínosem nejen pro
mou práci vedoucí učitelky MŠ,
ale i pro můj osobní život. Nejvíce

na workshopu oceňuji to, že jsme
si řečenou teorii ihned vyzkoušeli a ověřili na příkladech z praxe
či ukázkách modelových situací.
Kvalitu setkání lze měřit také tím,
že jsme ještě po jeho ukončení
měli mnoho otázek a dožadovali se jeho pokračování. I já jsem
byla velmi spokojena a musím
pochválit i jeho organizační zajištění“ hodnotí účastnice Radka
Hofmanová, paní učitelka z MŠ
Rožďalovice.
Pokud se chcete dozvědět více
o projektu a o nadcházejících akcích, sledujte náš web: www.vzdelavani-spolecne.cz.
Vše dobré v novém roce přeje realizační tým projektu MAP
Nymburk. Bc. Šárka Dvořáková
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Další díl seriálu: Informace o tříděném odpadu
PLAST

NÁPOJOVÝ KARTON

Historie plastů jako materiálu není delší než dvě stě let. Plast je
materiál, který se uplatňuje téměř ve všech oblastech lidské činnosti
- v mnoha ohledech je už jen stěží nahraditelný a jeho spotřeba neustále roste. 26,9 kilogramu – tolik plastu vytřídí v průměru jedna česká domácnost za 365 dní. A co všechno vlastně do této skupiny patří?
Seznam je poměrně rozsáhlý – od svačinových sáčků, igelitek a PET
lahví až po plastové hračky.
Plasty se vyrábějí z ropy. A jak jistě všichni víme, zásoby této
suroviny, stejně jako dalších přírodních zdrojů, jsou omezené. Třídění a recyklace plastů je tedy rozhodně na místě.
Nejčastěji z vytříděných plastů vzniká tzv. regranulát, který
má podobu malých peciček a je již vstupní surovinou pro výrobu
nových plastových výrobků. Na regranulát se zpracovávají hlavně
fólie a obaly od potravin. Recyklované plasty najdete ve většině
nových plastových výrobků. Pěnový polystyren se zpracovává do
izolačních tvárnic a tepelných izolací. Ze směsných plastů se pak
vyrábějí například ploty, zatravňovací dlažba, zahradní kompostéry nebo protihlukové zábrany. Z vytříděných PET lahví se vyrábějí
nové PET lahve nebo technická a textilní vlákna, která se pak používají pro výrobu koberců nebo oděvů.

V ČR se začalo se sběrem a tříděním nápojových kartonů systematicky v roce 2003. Do té doby byly vnímány spíš jako nežádoucí
příměs a jejich využití bylo sporadické. V současné době jsou nápojové kartony již plnohodnotnou součástí tříděného sběru – vždyť ze
75 % jsou tvořeny velmi kvalitním papírem.

Třídění nápojového kartonu a slisované balíky nápojového kartonu. Foto 2x: EKO-KOM

Ve světě je recyklace nápojových kartonů zajišťována hlavně
papírnami. Zpracování je prakticky stejné jako u sběrového papíru
– nápojové kartony se rozmixují ve vodní lázni. Papírová vlákna se
pak přidávají k běžné papírovině a nanáší se na papírenský stroj.
Výsledkem jsou role nového papíru, které se používají na výrobu
sáčků a tašek. Díky tomu, že nápojové kartony obsahují kvalitní
papírenské vlákno, mohou se z nich vyrábět papírové obaly s menší
hmotností, ale se zvýšenou pevností.
Ze zbylé polyetylénové a hliníkové fólie se mohou vyrábět palety,
školní pomůcky, květináče a jiné plastové výrobky nebo je lze využít
jako palivo do cementáren.
Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba
stavebních a izolačních desek. Nápojové kartony se nejprve rozdrtí
na požadovanou velikost. Drť se pak nanáší do forem a při teplotách
přesahujících 200°C se lisuje do desek. Ty mají podobné vlastnosti
jako sádrokarton. Desky lze navíc kombinovat i s jinými materiály
jako jsou pěnový polystyren nebo polyuretan - vznikají tak panely,
ze kterých je možné montovat tepelně nebo zvukově izolační příčky,
podhledy nebo izolace. Z panelů je možné postavit celý dům.

Výsyp kontejneru na plasty a plast před tříděním. Foto 2x: EKO-KOM

Každý plný kontejner vytříděných plastů ušetří recyklací až 30 litrů ropy.
Není potřeba vyhazovat zvlášť víčka a zvlášť lahve. Zpracovatelé je umí
jednoduše odstranit.
Průměrná česká domácnost vytřídí za celý rok téměř 26,9 kg plastů.
Z 50 PET lahví může být vyrobena nová fleecová bunda.
Další úprava plastů na dotřiďovacích linkách je velmi náročná a souvisí
především s množstvím druhů a barev jednotlivých typů plastů, jejich tvarů, ale především s technologickými možnostmi a požadavky na jejich další
zpracování.

Stavební desky z nápojového kartonu. Foto: EKO-KOM

Kontejnery na tříděný odpad a jejich svoz. Foto: EKO-KOM

Z nápojových kartonů se vyrábějí stavební a izolační desky.
Nápojové kartony se skládají až ze 7 vrstev, ve kterých se střídá papír, hliníková
fólie a polyethylen.
Nápojové kartony se třídí zejména kvůli velmi kvalitnímu papíru, který obsahují.
Ze 30 000 nápojových kartonů lze vyrobit stavební desky na 1 rodinný dům.

Kolik plastu a nápojových kartonů vytřídíme v Nymburce ?
• V Nymburce máme celkem 78 kontejnerů na plast. Celkově se nám v minulém roce podařilo vytřídit 124 tun plastu, což znamená, že
jsme dokázali naplnit plných 5 100 žlutých kontejnerů. Kdybychom všechny tyto kontejnery vyskládali vedle sebe, utvořily by řadu
dlouhou 7 km.
• Nápojový karton, tzv. TetraPak, se v Nymburce vhazuje do žlutého kontejneru na plast. Na dotřiďovací lince se pak nápojové kartony
z plastu vytřídí a pošlou dále k recyklaci.

Kultura
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Zajímavé akce z NYMBURKA
Staročeský myslivecký bál
21. 1. od 20 hodin v sále Dělnického domu v Nymburce. K tanci a poslechu hraje skupina DESECT. Bohatá tombola. Vstupné
200 Kč. Hlavní cena divoké prase! Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru nebo na tel. 604 962 127.
Artíkův den
22. 1. od 10 do 17 hodin, v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Vhodné pro děti od 5 let. Přihlášky nutné předem u Zuzany
Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail zuzmartin@seznam.cz.
Cena pro členy CPV je 200,-Kč, pro nečleny 300,- Kč. Více informací na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).
Taneční ALFA 2017
18. 1. od 7.30 hodin zahájení zápisu do tanečních kurzů ve
foyer Obecního domu. Kurzovné 2600 Kč, garde 700 Kč. Další
dny se přijímají přihlášky v prodejně K – music (Malé Valy 220).
Více na www.hudebninastroje-nymburk.cz.
Zimní párty
24. 1. od 15 do 17 hodin, v Centru pro všechny ve vile Tortuga,
vhodné pro rodiny a děti od 2 do 10 let. Miniden otevřených dveří
neboli Párty, tématicky laděné odpoledne plné naučně-zábavných
a výtvarných stanovišť. Vstupné 80,-Kč pro členy CPV, 100,- Kč
pro nečleny. Více informací na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

Vlastivědné muzeum Nymburk
V hlavní budově Vlastivědného muzea v Tyršově ulici se
nachází stálá expozice Bohumila Hrabala.
Součástí muzea je i bývalá židovská synagoga se stálou expozicí o historii města Nymburk v proměnách věků a expozicí
Z dějin železnice. K vidění je zde stálá výstava Dějiny Židů na
Nymbursku.

Poohlédnutí za rokem 2016
Díky ideální otevírací době našeho Turistického informačního centra, která je v sezóně (duben – září) každý den od 9 do 18 hodin, nás navštívilo okolo
14 000 návštěvníků jak tuzemských tak i zahraničních.
O naše město je velký zájem hlavně ve spojitosti se spisovatelem
Bohumilem Hrabalem a také, že se nacházíme v zajímavé lokalitě
a to v Polabí. V našem TIC je k dostání spousta map, jak tematických, tak s tipy na výlety do okolí. Mezi tematické patří mapa
např. „Po stopách Bohumila Hrabala“, která mapuje zajímavá
místa spjatá se spisovatelem, či „Pozvánka do Nymburka“, která
obsahuje výčet všech památek ve městě. Od roku 2014 přibyla
další místa a město se může pyšnit již 72 zastaveními za památkami a zajímavými místy. Jelikož je o tyto materiály velký zájem,
rozšířili jsme naše letáčky o tematickou kolekci – Město přírody
(mapa s významnými a vzácnými stromy v Parku na Ostrově),
Město Bohumila Hrabala (letáček s místy ve městě, která jsou se
spisovatelem spjata) a další.
Naší další prací je poskytování informací o městě a jeho okolí,
o kulturních a sportovních akcích, kopírování, faxování, vyhledávání
dopravních spojů, prodávání propagačních materiálů, vydávání
Kulturního měsíčníku. Prezentování a propagování města Nymburk
na různých veletrzích cestovního ruchu po České republice.
Dále si u nás můžete zakoupit vstupenky přes předprodejní sítě TICKETPORTAL
a TICKETPRO a na akce do
místního kina, Hálkova městského divadla a Nymburského kulturního centra. Od června 2016
máme platební terminál, tak již u
nás můžete platit kartou.
Zaměstnanci TIC Foto: archiv TIC

Otevřeno je denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
Vstupné:
Hlavní budova a Synagoga:
Dospělí: 30,- Kč
Senioři, studenti (do 26 let) a školáci: 15,- Kč
Rodina: 75,- Kč (2 dospělé osoby a 2-3 školáci)
Předškoláci: zdarma

Program Klubu důchodců
pondělí 2. 1.
		
středa 4. 1.
pondělí 9. 1.
středa 11. 1.
pondělí 16. 1.
středa 18. 1.
pondělí 23. 1.
středa 25. 1.
pondělí 30. 1.

Přivítání v novém roce 2017
Volná zábava
Volná zábava
Volná zábava
Poslech a zpívání při harmonice
Volná zábava
Volná zábava – DVD z výletů
Volná zábava
Cyklus přednášek – 1. část
Volná zábava

Změna programu vyhrazena.
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.
Pravidelné cvičení v pondělí a středu.
Výbor Klubu důchodců

TERMÍNY DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
ČEZ BASKETBALL NYMBURK
Leden (Sportovní centrum)
Muži A
►3.1.
►5.1.
►7.1.
►17.1.
►21.1.
►4.2.

18:30
18:30
17:00
18:30
17:00
17:00

BCL
ČP
NBL
BCL
NBL
NBL

- Fraport Skyliners Frankfurt (GER)
- BK LIONS Jindřichův Hradec
- BK Opava
- AS Monaco Basket (MON)
- Dekstone Tuři Svitavy
- Orli Prostějov

Ženy A
►7.1. 13:00 ŽBL - ZVVZ USK Praha
►21.1. 13:00 ŽBL - Sokol Hradec Králové
►5.2. 17:00 ŽBL - Lokomotiva Trutnov
►19. nebo 26.01.2017 od 18:30 – zápas play-off EuroCupu
BCL – Basketball Champions League
NBL – Národní basketbalová liga
ČP – Český pohár
ŽBL – Ženská basketbalová liga
Časy začátků zápasů se mohou změnit. Aktuální informace
o začátcích zápasů sledujte na webu:
www.basket-nymburk.cz

Městská knihovna Nymburk
Program knihovny
VÝSTAVA
V OBZORU 6. 1. – 30. 1.
obrazy, kresby, koláže, autorská knížka „Mezitepy“ Marek Krejčík.

Foto: Městská knihovna Nymburk

Zahájení výstavy - v 17 hodin
vystoupí dětská kapela FUSEKLE a Vlasta Horyna
PŘEDNÁŠKY
Emoce štíhlosti… konec dietám?
17. 1. od 17 hodin. Svatava Riegerová, certifikovaná terapeutka
Dozvíme se o jiné možnosti hubnutí než diety, návody
a jo-jo efekty. Jediný způsob řešení nadváhy je porozumět tomu, co
se děje. Vstupné 20 Kč.
Jak připravovat kávu v českých domácnostech
Miroslav Demeter
31. 1. od 17 hodin. Milovník kávy (nikoliv barista) vás seznámí
se způsoby přípravy kávy. Za kvalitní a dobrou kávou už nemusíte
nutně jen do kaváren. Připravit kávu doma může být snadné, levné
a navíc i zábavné. Povídání o kávě, názorné ukázky přípravy kávy.
Součástí přednášky bude také ochutnávka kávy. Vstupné 30 Kč.
PÍSNĚ V DOBÁCH DOBRÝCH I ZLÝCH
Setkání s povídáním o vybraných biblických Žalmech. Po výkladu
následuje společná diskuse. Každé druhé úterý v měsíci.
10. 1. od 17 hodin - Ten nejdelší aneb ŽALM 119, vstupné
dobrovolné. Výklad Petr Plaňanský, Sbor Křesťanské společenství
Nymburk
OSTATNÍ AKCE
Počítačové kurzy pro začátečníky a pokročilé
Knihovna v únoru otevírá nové
počítačové kurzy pro začátečníky
i pokročilé. Další informace a přihlášky ve studovně.
Foto: archiv knihovny
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Knihovna v novém
V Městské knihovně v Nymburce proběhla v roce 2016 investiční akce a to výměna oken
a vchodových dveří. Novými
dveřmi na fotobuňku jsou zejména nadšené maminky s kočárky, které do knihovny často
chodí, lidé s chodítky a vozíčkáři. Pro všechny je snadnější
a příjemnější vstup do knihovny. Okna v budově knihovny,
stará víc než 23 let, již volaly po
výměně, ke které došlo v letním
období. Museli jsme z těchto
důvodů přerušit provoz a kniNové vstupní dveře knihovny Nymburk.
hovnu uzavřít víc než na týden,
Foto: P. Černohous
několik týdnů navíc jsme pak
ještě čekali na novou dlažbu mezi vchodovými dveřmi, ale vše nakonec proběhlo ke spokojenosti všech. Nová okna těsní a jsou krásná
a dveře návštěvníci stále chválí.
Další novinkou je nový katalogizační informační systém nové
generace - Tritius, na který se nám podařilo získat grant MK ČR ve
výši 240.000 Kč. Knihovnický informační systém umožňuje zpracovávat knihy podle nových katalogizačních pravidel a splňuje všechna kritéria nových technologií a moderních možností a požadavků
uživatelů. V roce 2017 bychom chtěli zpřístupnit našim uživatelům
půjčování e-knih, které lze v rámci systému Tritius již zajišťovat.
Pro rok 2017 je sestaven výstavní plán výstav výtvarného umění,
které pořádáme v hale knihovny. Můžete se těšit například na výstavu
Marka Krejčíka nebo výstavu ilustrací Zdeňka Buriana, Ladislava
Červinky, Aleny Veselé nebo na výstavy fotografií Petra Lynxxi Pavlisky a Karla Stellnara. Výstavní plán knihovny je plný do konce roku
2018.
V roce 2017 si připomeneme 20.výročí úmrtí spisovatele Bohumila
Hrabala nejen při pořádání již 19.ročníku Hrabalova Kerska, ale i při
dalších akcích Klubu čtenářů Bohumila Hrabala při městské knihovně.
Univerzita třetího věku, kterou při knihovně pořádáme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, se setkala s nebývalým zájmem ze strany seniorů. V tomto semestru jsme museli otevřít
dva kurzy a ve vzdělávání budeme i nadále pokračovat.
Knihovna se každým rokem zapojuje do celostátních akcí SKIP
- Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Den
pro dětskou knihu. V roce 2017 bychom nově rádi zkusili uspořádat
v Nymburce Noc literatury ve spolupráci s Českým centrem v předvečer Světového knižního veletrhu ve středu 10.května 2017.
Helena Liptáková, Městská knihovna Nymburk

OTEVŘENÁ SOBOTA 7. 1. OD 9 DO 11 HODIN
Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete
na internetových stránkách www.knihovna-nbk.cz.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím
e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle:
325 512 723.

Nová okna, nové vstupní dveře a původní dveře. Foto: Petr Černohous, archiv knihovny

Nymburské Kulturní Centrum
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Program NKC
Reprezentační ples města Nymburk

13. 1. od 19.30 hodin v kulturních sálech Obecního domu
Nymburk.

Křest knihy Stručný obrazový slovník výtvarníků z Nymburka a okolí

19. 1. od 17.00 hodin drobný kulturní program, v rámci
kterého vystoupí žáci ze ZUŠ Nymburk. Budova NKC, Palackého 449.

PŘIPRAVUJEME
promítání filmů bohumila hrabala
3. - 5. 2. v kině Sokol.

ČAS NA ČAJ

7. 2. od 19.30 hodin, ve velkém sále Obecního domu opět
od 14.00 do 17.00hodin, tentokrát se skupinou Desect.

COMMEDIA FINITA

21. 2. od 19.00 hodin, divadelní společnost Karla Soukupa uvádí českou úsměvnou hru Viktorie Hradské, Hrají: Anna
Kulovaná, Valerie Zawadská, Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková, Inka Bredlová a Karel Soukup, Režie: René Přibil.

Rammstein a David Bowie
v nymburském kině
Nymburské kino Sokol se v lednu otřese v základech. Sálem
zazní hity německé kapely Rammstein v záznamu koncertu z Madison Square Garden v New Yorku. V jeden jediný večer může
celá Česká republika ve vybraných kinech kromě koncertu sledovat i cestu šesti obyčejných kluků z DDR až na vrchol světového
showbusinessu, nahlédnout do jejich osobních životů, do zákulisí
obrovského podniku Rammstein v unikátním dokumentu režiséra Hannese Rossacherse. Může sledovat, co o kapele Rammstein
říkají Chad Smith, Moby, CJ, Steven Tyler z Aerosmith, Iggy Pop,
Gene Simmons z Kiss, Marilyn Manson, Melissa Auf der Maur
z Hole, Scott Ian z Anthrax nebo herec Kiefer Sutherland a mnozí další. Vítejte u Rammstein, vítejte In Amerika. V nymburském
kině 13. ledna od 20 hodin.
Další velkou událostí bezesporu bude dokument David Bowie
is, který představí stejnojmennou výstavu, která proběhla v roce
2013 ve Victoria & Albert Museum v Londýně a patří mezi jeho

MěKS se změnilo na
NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM, zkráceně NKC.
Nový název je výstižnější, kratší, v konečném důsledku srozumitelnější a modernější. Spolu se změnou názvu jsme změnili
i grafickou podobu. Tečkovaný obdélník symbolizuje kulturu bez
konkrétních hranic a široký záběr našich aktivit. Změna designu
nových webových stránek nyní ulehčí orientaci a zvýší přehlednost
našich akcí. Každá budova, kterou spravujeme a kde pořádáme akce,
má svou barvu. Na první pohled tedy poznáte, kde se daná akce
koná – zda v Obecním domě, v kině, v kapli či se jedná o venkovní
akci. Od ledna přicházíme i s novým plakátem měsíčního programu Kina Sokol, kterým navazujeme na jednoduchost a grafickou
podobu původního plakátu. Na nové grafice jsme pilně pracovali
a doufáme, že se vám bude líbit.
Bc. Iveta Zenklová, NKC
NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Palackého 449/64
Nymburk 288 02
tel.: +420 325 513 785
mail: nkc@nkc-nymburk.cz
www.nkc-nymburk.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
PO 7.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
ÚT
-ST
7.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
ČT 7.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
PÁ
7.30 – 11.30
Ředitelka:		 zenklova@nkc-nymburk.cz
Organizační pracovnice: havelkova@nkc-nymburk.cz
Kino: 			kadava@nkc-nymburk.cz
hajkova@nkc-nymburk.cz
Obecní dům:		
salavova@nkc-nymburk.cz
Pokladní: 		

Foto z koncertu Rammstein. Foto: archiv NKC

nejúspěšnější výstavy. Obsáhla obdivuhodnou sbírku
ručně psaných básní, originálních kostýmů, módy, fotografií, filmů, hudebních videoklipů, Bowieho vlastních
nástrojů a přebalů. Záznam zavede diváky na fascinující
cestu napříč okouzlující výstavou se speciálními hosty,
včetně legendárního japonského módního návrháře
Kansaie Yamamota či frontmana kapely Pulp Jarvise
Cockera. Kurátoři výstavy Victoria Broackes a Geoffrey Marsh pak nabídnou odborný pohled jak na nejznámější hudební videa a originální kostýmy, tak i na
osobnější předměty, jakými jsou ručně psané básně či
deníkové záznamy, odhalující kreativitu a vývoj Bowieho nápadů. V nymburském kině 21. ledna od 20 hodin.
Lukáš Kadava, NKC

Kultura
Žáci (nejen) z Tyršovky chtějí CIRKUS BEZ
ZVÍŘAT!
Žáci, kteří navštěvují Přírodovědná praktika, natočili krátké video (https://www.
youtube.com/watch?v=ArxESPr1TQU), kde se jasně vyjadřují (
a já s nimi) k problematice cirkusů.
Nevyhovující podmínky, ve
kterých jsou zvířata držena, jsou
do očí bijící. Malé a často špinavé
klece či výběhy, nepřirozené zvířecí chování, které je vyžadováno
často násilím a slouží pouze pro
zábavu lidí.
Podle nás každý, kdo do
cirkusu chodí, svou koupí
(drahých) lístků pouze podporuje týrání zvířat. A představa,

Tygr v kleci. Foto: Marek Velechovský

že toto prostředí ukazujeme dětem, je pro mě osobně otřesná.
Tím, že vodíte děti do cirkusu,
v nich utvrzujete představu, že týrání zvířat je normální! Že klece
a zajetí jsou normální. A že zvířata jsou tu jen pro naše pobavení.
S tím se my, kteří máme přírodu
rádi, nemůžeme naprosto smířit.
NEPODPORUJME TO!!!
Není lepší a mnohem rozumnější projít se místo toho (zdarma) přírodou a podívat se na
podmínky, ve kterých žijí živočichové přirozeně? Okolo nás je
spousta hezkých míst. Vyražte do
Parku Ostrov, projeďte se okolo
Labe, projděte si stezku u Mrliny,
či borové lesy za Nymburkem.
Ukažte dětem, jak vypadá příroda a ne nepřirozené a kruté týrání
a zavírání zvířat.
Za všechny děti (ty z Praktik
určitě) a zvířata děkuji.
Marek Velechovský
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DIVADLO NÁS S VÁMI BAVÍ
Divadelní sezóna 2016/2017
je přesně v půlce a je téměř neuvěřitelné, jak vše rychle utíká.
Dovolte mi lehké ohlédnutí zpět.
Tato sezóna je již pátá, kdy ve vedení divadla stojí bratři Křížovi.
Budova oslavila 80 let a stihly
se hned dvě premiéry. Večerní
komedie Každému jeho psychoterapeuta a pohádka Čert vem
anděla.
Novinkou sezóny bylo mimo
jiné předplatné KOMEDIE3.
Uvést druhou řadu předplatné-

ho se vedení nejdříve trochu
obávalo, ale brzy se ukázalo,
že obavy z malého zájmu byly
zbytečné. V nabídce je nově od
prosince prodej dárkových poukazů, které je možné po celý rok
zakoupit na pokladně divadla.
V druhé polovině sezóny se
můžete těšit na koncert 4TETu,
představení Můj báječný rozvod,
Vše o mužích a mnohé další.
Do budoucna se zvažuje změna
vzhledu webových stránek.
Diana Váňová

Dárkový poukaz. Foto: Hálkovo divadlo

Program divadla - LEDEN
ČERVENÁ KARKULKA A BUDULÍNEK
14. 1. v 14.30 hodin, cena 60,Pohádkové operetky od Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Produkce: DS Hálek.
INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA
17. 1. v 16.30 až 18.30 hodin,
zdarma
V rámci projektu Místní akční
plán vzdělávání v ORP Nymburk
proběhne již třetí Inspirativní
kavárna v úterý 17. ledna 2017
od 16,30 - 18,30 s předními českými odborníky na problematiku
současného vzdělávání - panem
Ondřejem Štefflem a Vladimírem
Srbem, tentokrát se zaměříme na
budoucnost českého vzdělávání !
Celou akci moderuje pan RNDr.
Jiří Kuhn, ředitel nymburského
gymnázia. Jen připomínáme, že
akce je pro všechny účastníky
zdarma. Těšíme se na vás!.
ČERT VEM ANDĚLA
18. 1. v 8.30 a 10 hodin, cena 60,Dopolední pohádka pro školy
a školky.
Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt,
M. Mejstřík, T. Březina, T. Tomanová a další.
FORBÍNA Č. 10
22. 1. v 14.30 hodin, cena 25,Veřejnosti se představí herci,

tanečníci, písničkáři, recitátoři
a filmaři: Tanec: Taneční škola
EASY DANCE 2000, ukázky latinsko-amerických tanců, DANCEHALL - tančí Agáta
Zpěv: J. Dvořáček, T. Fürbacher,
R. Fischer
Herci: L. Toman Paclt a P. Douděra
Recitace: A. Misař, N. Seidlová,
O. Dovalil, V. Dovalil, S. Triantafillou, E. Hrubá, M. Ropek
Film DVD: Zelňačka - ukázka /
M.Ropek (režisér, herec) dále hrají J. Šturma, M. Mejstřík, L. Koláčná, B. Švarc, J. Rada...
Uvádí Ivana Illichmanová
CAVEMAN
23. 1. v 19.30 hodin, cena 350,Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství
a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví. Hrají: J. Holík, J. Slach
DALŠÍ REPRÍZA: 30.3.2017!
SLUNCE, SENO, JAHODY
A PÁR FACEK
24. 1. v 19.30 hodin, cena 130,Divadelní zpracování známé filmové předlohy Zdeňka Trošky.
Režie: Vít Špinka
Produkce: DS Hálek.

KŘEST KNIH
23. 1. v 17.00 hodin,
vstupné dobrovolné
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 17.
hodiny se na Malé scéně Hálkova
divadla v Nymburce uskuteční
křest čtyř knižních novinek:
- Emil Zimmler: Paměti o úpravě
středního Labe v Nymburce –
Erární most v Nymburce
- Jan Řehounek: Tajemné stezky –
Zlatým pruhem Polabí
- Jan Řehounek: Nymburk literární
- Jan Jelínek: Jizvy na duši
Součástí křtu bude setkání autorů
obsažených v knize Nymburk literární, a to včetně autogramiády.
ČERT VEM ANDĚLA
28. 1. v 14.30 hodin, cena 60,Kníže pekel Luciper a jeho
žena Belzebubka mají starosti
s dcerkou Belindou. Nic ji nebaví,
o žádnou zábavu nestojí… Až
mazaný hříšník Vyžírka, kterého
zrovna Luciperův vrchní poskok
Kakraholt umístil do pekelného
kotle, přijde věci na kloub. Holka
už je velká, potřebovala by ženicha. A poradí Belindě, aby ze sebe
udělala smutnou čertici. A který čert ji rozveselí, ten ji dostane
za ženu. Jenže Luciper si k tomu
prosadí své: komu se to nepovede,
ten bude za trest vyhoštěn z pek-

la v podobě smradlavého kozla.
Všichni čerti rázem couvnou, ale
Vyžírka má další radu. Belinda,
jako knížecí dcerka, si zaslouží
někoho onačejšího než nevzdělané čerchtmanty. Ať Luciper pozve do pekla anděla, to bude ten
pravý! Jak to dopadne, dozvíte se
v závěru veselé pohádky s písničkami Jiřího Beneše.
Autor: J. Teper, režie: J. Kříž
ÚNOR 2017:
ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK 14.2.2017
Premiéra pohádky DS Hálek 18.2.2017
KATAPULT - 20.2.2017
KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA - 22.2.2017
NOVINKA! Dárkový poukaz
na vámi zvolenou částku nyní
na pokladně divadla. Platnost
poukazu je 6 měsíců.

Více informací na
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo Nymburk, Tyršova 5, 288 02 Nymburk
POKLADNA - 325 512 253

Městské kino Sokol
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Program kina – LEDEN
MANŽEL NA HODINU
12. a 14. 1. v 19 hodin
ČR / komedie / 105 min./ české
znění / 120,-/ Do 12 let nevhodný
Pokračování trampot čtveřice
zkrachovalých
nymburských
hráčů vodního póla, kteří se živí
jako hodinoví manželé….
RAMMSTEIN IN AMERIKA
13. 1. v 20 hodin

DAVID BOWIE IS
21. 1. v 20 hodin
Angl. / dokument / 99 min. /
s titulky / 150,- / Přístupný
Dokument z výstavy „David Bowie
is…” z Victoria & Albert Museum
v Londýně, ta představila obdivuhodnou sbírku psaných básní, originálních kostýmů, fotografií, filmů, hudebních videoklipů a dalších
Záznam koncertu / dokument / 223
artefaktů ikony Davida Bowieho.
min. / s titulky / 110,- / Do 12 let nePASAŽÉŘI
vhodný
22. 1. v 19 hodin
Záznam skvělého koncertu
USA / sci-fi /116 min. / s titulky /
z Madison Square Garden v New
110,- / Do 12 let nevhodný
Yorku, kterým Rammstein doJennifer Lawrence a Chris Pratt
slova dobyli Ameriku.
jako dva pasažéři vesmírné lodi,
ASSASSIN´S CREED
která je má dopravit na jinou
15. 1. v 19 hodin
planetu, kde by měli začít nový
USA / akční / 115 min. / s titulky /
život. Když se z hibernace probudí
120,- / Do 12 let nevhodný
o 90 let dříve, mění se rutinní cesta
Vrah Michael Fassbender je vyv souboj o přežití.
svobozen z cely smrti jen proto,
KAFE A CIGÁRA
aby se stal součástí boje mezi
23. 1. v 19 hodin
asasíny, templáři a španělskými
Jim Jarmusch 3X
inkvizitory.
USA / drama / komedie / 96 min. /
s titulky / 80,- / Do 12 let nevhodný
Výběr z díla předního režiséra
amerického nezávislého filmu.
Kafe, cigára, Nikola Tesla a Elvis
Presley…
DEAD MAN
24. 1. v 19 hodin
Photo © 20th Century Fox
Jim Jarmusch 3X
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
USA / western / 121 min./ s titulky
17. a 18. 1. v 19 hodin
/ 80,- / Do 12 let nevhodný
USA / Čína / fantasy / 94 min. /
Výběr z díla předního režiséra
s titulky / 120,- / Do 12 let nevhodný
amerického nezávislého filmu.
Matt Damon svádí boj o Velkou
I´m Villiam Blake. Do you know
my poetry?
JAQUES-YVES
COuSTEAU:
Provozní doba pokladny kina
ODYSEA
Po - Ne 18:00 - 20:00
art kino
(otevřena pouze hodinu před začátkem 25. 1. v 19 hodin
a po dobu konání filmového představení) FR / životopisný / 122 min. /
Městské Kino Sokol, Tyršova 6, 288 01 s titulky / 90,- / Přístupný
Cousteau díky svému vynálezu,
Nymburk
autonomnímu skafandru, v němž
Více zde: www.nkc-nymburk.cz
čínskou zeď v čínsko-americkém
velkofilmu.
MANŽEL NA HODINU
19. 1. v 10 hodin
Senior kino
ČR / komedie / 105 min./ české
znění / 60,-/ Do 12 let nevhodný
Pokračování trampot čtveřice
zkrachovalých
nymburských
hráčů vodního póla, kteří se živí
jako hodinoví manželé….
VŠECHNO NEBO NIC
19. 1. v 19 hodin
ČR / romantický / 107 min./ české
znění / 120,- / Do 12 let nevhodný
Láska kvete i v malém knihkupectví, které vlastní Klára Issová
a Táňa Pauhofová. Občas se ale
věci pořádně zkomplikují….
STRNADOVI
20. 1. v 19 hodin
art kino
ČR / dokument / 102 min. / české
znění / 80,- / Přístupný
Majitele prodejny s nábytkem
Ivanu a Václava Strnadovy sleduje režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy už od roku 1980
a ukazuje překvapivé zvraty,
které život manželů a jejich dětí
přinesl.
ANDĚL PÁNĚ 2
21. 1. v 16 hodin
Povečerní dětské
ČR / pohádka / 90 min. / české
znění / 120,- / Přístupný
Volné pokračování úspěšné
vánoční pohádky s Ivanem
Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavních rolích.

Vážení rodiče, milé děti

nová ambulance praktického lékaře
pro děti a dorost
MUDr. Simona Oreská
informace k registraci na tel č. 604 120 233 v čase 7,30 - 14,00 hod
Poliklinika Okružní 2160 v Nymburce, (II. patro)
Fb: MUDr. Simona Oreská, pediatr Nymburk

je možné dýchat pod vodou, objevuje nový svět. Kvůli tomu je
ochoten obětovat všechno ostatní.
SPOJENCI
16. 1. v 19 hodin
Premiéra
USA / romantický / válečný / 124
min./ s titulky / 120,- / Do 12 let
nevhodný
Když máte v rámci válečné operace
předstírat, že tajná agentka je vaše
manželka, neměla by být krásná.
Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. Nejen pro dva lidi, ale pro
celý svět.
MILUJI TĚ MODŘE
27. a 28. 1. v 19 hodin
ČR / komedie / 90 min. / české znění
/ 120,- / Do 12 let nevhodný
Romantická komedie Miloslava
Šmídmajera o zamilovaném malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači
nožů… a lásce v modrém.

Photo © Bioscop

KRKONOŠE
29. 1. v 19 hodin
ČR / dokument / 103 min. / české
znění / 100,- / Přístupný
Neobyčejný dokument o přírodě
a lidech našich nejvyšších hor.
PATERSON
Jim Jarmusch 3X
30. 1. v 19 hodin
USA / drama / 118 min. / s titulky /
80,- / Do 12 let nevhodný
Výběr z díla předního režiséra
amerického nezávislého filmu.
Nový film Jarmuschův film je o příbězích vítězství a porážek všedního dne a o kráse, která se skrývá
i v těch nejmenších detailech.

INZERCE

Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace
________________
www.instal-hampl.net
603 206 370, 325 51 54 04
________________
OBCHOD – INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
VÁNOČNÍ AKCE NA PÁKOVÉ BATERIE

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk

Aktuality
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Dny evropského dědictví Nymburk
Každý měsíc vám blíže představíme
jednotlivé nymburské památky.
Už příště se můžete těšit na článek
Šafaříkův mlýn.

Turecká věž aneb Žíznivé městské
kašny
Že už od dávných dob založení města bylo obvyklé
v Nymburce hasit žízeň dobrým
pivem, je všeobecně známo. Ale
bez vody by piva nebylo a tak
se dnes podíváme na historické
zásobování obyvatel užitkovou
i pitnou vodou.
Základním zdrojem pitné
vody vždy byly kopané studny,
často nelehce hloubené v tvrdém geologickém podloží města,
v druhohorních slínovcových sedimentech – opukách. Vytěžený
materiál byl pak používán např.
na stavbu sklepů, kde vydržel
bez úhony staletí, ale do exteriéru se nehodil, časem se drolil
a „opukal“. Během archeologických výzkumů ve městě byla
prozkoumána řada zasypaných
studní, které byly vždy vynikajícím a bohatým zdrojem cenných
nálezů. Jedna z největších studní
byla objevena v nynější pasáži
Grand. Byla zachována a překryta deskou a jednou bude
možná prezentována veřejnosti.
Ve středověku byla běžná praxe,
že vždy po nějaké epidemii byly
studny zasypány a kopány nové,
s čistou nezávadnou vodou.
My se v dnešním tématu nejvíce budeme věnovat zásobování
města užitkovou vodou, se kterým
je neodlučitelně spjata zajímavá
technická památka – Turecká věž.
První zmínky o mechanickém
zásobování města vodou nalézáme v historických pramenech
již od 1. poloviny 16. století. Při
hradbách, nedaleko mostu přes
Labe, stála stará dřevěná věž,

TIRÁŽ

první městská vodárna. Ta se
ovšem zchátralostí zřítila a tak
měšťané byli nuceni přikročit
v roce 1597 k výstavbě věže
nové, již ale z kamení a cihel.
Byla vystavěna na místě původní
věže, zřejmě také na místě jedné
z hradebních věží. Situována
byla účelně v poloze naproti
labskému mlýnu (dnes Šafaříkův
mlýn), jehož soukolí pohánělo
vlastní čerpací zařízení, kterým
byla voda vytahována do nádrže
v nejvyšším patře věže.
S největší pravděpodobností
zde v té době pracovalo páteřovité čerpadlo (též paternoster),
jehož podstatou byl nekonečný
řetěz, který obíhal kolem dvou
otočných bodů. Dolní bod byl
poháněn přidruženým vodním
kolem ze mlýna. Řetěz procházel
vertikálně instalovanou dřevěnou rourou. Byly na něm připevněny kruhové desky s těsnící
koženou vložkou umožňující
přepravu vody. A tak se voda
dostávala do nádrže vodárenské
věže, odkud pak již samospádem
proudila do kašen a do pivovaru.
Odběrních míst bylo celkem
pět: na hlavním náměstí, na
bobnickém podezdí, u dominikánského kláštera, na rohu
dnešní Boleslavské třídy a Hradební ulice a poslední pak ve
starém pivovaru v dnešní Soudní
ulici (nebyla to klasická veřejná
kašna).
Péče o vodní stroj byla velmi náročná a důležitá. Menší
opravy zajišťoval tzv. rormejstr
(později zvaný vodák), větší pak

Turecká věž - současná podoba po rekonstrukci v roce 2012. Foto: P. Černohous

již odborníci – hlavně puškaři
a sekerníci, kteří stavěli mlýnská kola. Mlynář měl pak za povinnost starat se o jez a hnát do
vodárny vodu tak, aby v městských kašnách byl stále dostatek
vody, hlavně v případě vypuknutí
požáru.
Vodárna byla v provozu až do
roku 1914 a poslední kašnou do
té doby zůstala kašna na náměstí. Důvodů pro zrušení vodárny
bylo více. Jednak to byla výstavba
nové secesní vodárny v roce 1904
(je dodnes funkční), která začala
zásobovat město pitnou vodou
a jednak pak započatá regulace
Labe, která zrušila jez i mlýnský náhon a vodárnu odstavila.
Dokonce se objevily úvahy o je-

jím zbourání.
Naštěstí věž zůstala stát, jen
silně chátrala. Její generální
obnova pak začala v roce 1990
a táhla se dlouhých 22 let. Poslední práce na fasádě byly
dokončeny v roce 2012. Do
opravy této zajímavé technické
památky
bylo
investováno
celkem více než 5 500 000 Kč,
včetně dotací z ministerstva kultury, které činily 1 180 000 Kč.
Turecká věž je zpřístupňována
většinou během Dnů evropského
dědictví (EHD), pro vážné zájemce kdykoli. Město v současné
době připravuje řešení interiéru,
včetně nákresu či modelu původního čerpacího zařízení.
Ing. Jiří Černý

UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJE
2017

Uzávěrka
Dodání
objednávek podkladů

Leden

12. 12. 2016

19. 12. 2016 5. 1.

Únor

9. 1.

13. 1.

2. 2.

Březen

6. 2.

10. 2.

2. 3.

Duben

6. 3.

10. 3.

30. 3.

Cena komerční inzerce:
1/1 strany
(170 x 257)
½ strany š
(170 x 128)
½ strany v ( 85 x 257)
¼ strany kl. ( 85 x 128)

Vychází

4 400 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
1 100 Kč
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INZERCE

JAZYKOVÁ ŠKOLA
LINGUA EFFECT NYMBURK
OBECNÍ DŮM
angličtina

-

němčina

-

ruština

-

francouzština

NÁSTUP MOŽNÝ KDYKOLI BĚHEM ROKU

-

italština

-

španělština

JAZYKOVÉ KURZY
LEDEN – ČERVEN 2017
POLOLETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST
Zápisy od ledna 2017
Skupiny 4-6 osob, 90 minutové lekce

INDIVIDUÁLNÍ KURZY

Výuka přizpůsobená vašim konkrétním požadavkům
Zahájení kdykoli během roku
Intenzitu výuky si určuje student

FIREMNÍ KURZY

Výuka na míru podle potřeb firem
Elektronická evidence kurzů s on-line přístupem
Jazykové audity
WWW.LEKOL.CZ

kurzy@lekol.cz

776 357 587

