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Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2018.
S čím se počítá v následujícím roce?

Slovo
úvodem
Milí spoluobčané,
silvestrovskými oslavami jsme
se rozloučili s rokem 2017
a novoročním ohňostrojem
vstoupili do roku 2018. 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 2018 bude úspěšnější.
Konec roku 2017 byl z mého
pohledu velmi náročný. Nejprve
jsme intenzivně připravovali
jeden z nejambicióznějších rozpočtů města v posledních letech, ve kterém je myšleno snad
na všechny věkové skupiny i na
všechny myslitelné oblasti rozvoje
města, od komunikací, náměstí,
hřišť, stezek, školství, zdravotnictví až po kulturu (včetně připomenutí snad všech osmičkových
výročí). Do adventního času
však zasáhla neočekávaným
způsobem tragická událost, kdy
2. prosince v Praze - Tróji spadla
lávka stejné konstrukce jako nymburská. Okamžitě jsme jednali
s mnoha odborníky na mostní konstrukce. Nakonec jsme
13. prosince rozhodli na základě jejich doporučení o uzavření
lávky přes řeku Labe, která
nám, Nymburákům, sloužila od
30. srpna 1985. Za tu dobu jsme
se s ní všichni tak sžili, že bez ní si
pěší cestu na Zálabí neumíme ani
představit. Proto věřte, že děláme
maximum, abychom zejména
zálabským občanům co nejvíce
minimalizovali komplikace. Posilujeme autobusové linky pro
školáky, od ledna budeme proplácet žákovské a studentské jízdné
a hlavně pracujeme na hledání
nejvhodnějšího řešení možné
rekonstrukce lávky včetně finančního zajištění nejlépe z dotačních prostředků. Pojďme tedy
hned od počátku roku společně
jít naproti výzvám roku 2018!
Závěrem vám všem přeji do
nového roku 2018 šťastné vykročení a pevné zdraví.
PhDr. Pavel Fojtík,
starosta města Nymburk

Na svém posledním zasedání
v tomto roce (6. 12.) zastupitelé
města schválili rozpočet města
Nymburk na rok 2018. Město
bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů 530 935,79 tisíc korun a celkovou výší výdajů
509 568,72 tisíc korun. Do přijmů jsou zahrnuty i finanční
prostředky z minulých let a mimorozpočtové zdroje, rozpočet
je tedy již tradičně schodkový.
„Jsem rád, že zastupitelé
města schválili navržený rozpočet bez zásadních změn, tak jak
byl navržen. Obzvláště mě těší, že
rozpočet nakonec po krátké diskusi podpořilo všech 19 zastupitelů. Jednak je to důkazem dobře odvedené práce na přípravě
materiálu a jednak to značí, že
v takto zásadních věcech zastupitelstvo táhne za jeden provaz
a dokáže si definovat společné
priority. Drobným připomínkám
bylo už vyhověno na pracovní
poradě zastupitelů a jedna úprava
(více peněz na sanaci lávky) byla
domluvena a zapracována ještě
před celkovým hlasováním. Investiční smršť může tedy začít.
Osobně vítám, že se podařilo po
šesti letech vyčlenit prostředky
na rekonstrukci ulice Na Rejdišti,
která to velmi potřebuje. Taktéž do sportu směřuje rekordní
částka,“ zhodnotil schválení rozpočtu starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Sestavení rozpočtu na rok
2018 bylo stejně jako v předchozím roce limitováno zdroji, které má město k dispozici
a požadavky na financování řady
investičních akcí. Základní příjmovou položkou zůstávají trvale
daňové příjmy, které i nadále tvo-

Revitalizace sídliště VI. etapa, hřiště ul. J. Gagarina, Rekonstrukce objektu Hlahol.
Foto 3x: Petr Černohous

ří více než polovinu z celkového
objemu příjmů. Jejich struktura
je obdobná jako v předchozích
letech a je ovlivňována vývojem
celkové ekonomické situace. Příjmová stránka rozpočtu města
v roce 2018 zahrnuje rovněž zisky z předpokládaných prodejů
pozemků v průmyslové zóně
sever a dalších.
Město má v návrhu rozpočtu
na rok 2018 investice za zhruba
246 mil. Kč, největší položky jsou
zahájení investiční akce rekonstrukce městského bazénu (20
mil. Kč), dokončení rekonstrukce a modernizace objektu Hlahol
(22,5 mil. Kč), pokračování
v rekonstrukcích objektů v areálu Nemocnice Nymburk (rekonstrukce – odvodnění pavilonu
A, pořízení chladicích agregátů
a sterilizátoru, (10 mil. Kč)),
pokračování v revitalizaci sídliště Drahelice (dokončení VI.
etapa, pokračování VII. etapa, 25
mil. Kč), pořízení digitálního povodňového plánu města + ORP,
rekonstrukce ulice Lipová (10,8
mil. Kč), ulice U Skály vč. projektové dokumentace (1,7 mil. Kč),
Vodárenská a Na Rejdišti (17,3
mil. Kč), oprava cyklostezky
v úseku Veslák – Sánský kanál (12
mil. Kč), rekonstrukce dětského
hřiště v ul. J. Gagarina (8 mil.
Kč), pokračování v rekonstrukci
kaple sv. Jana Nepomuckého (4,2

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712 Nymburk

Cena vodného a stočného v roce 2018
Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady,
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,
které se konalo 30. 11. 2017 bylo rozhodnuto, že je cena pitné vody
a vody odkanalizované od 1. 1. 2018, pro koncového spotřebitele následující:
cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)
cena zůstává stejná jako v roce 2017

cena vody odkanalizované 1 m3 – 44,22 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)
cena oproti roku 2017 zvýšena o 2,95%

Představenstvo a.s.

mil. Kč), vybudování skateparku
(2,5 mil. Kč), (4,6 mil) na rekonstrukci lávky přes Labe, příprava
na rekonstrukci Starého děkanství a další.
Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké
kulturní akce v Nymburce (Nymburský jarmark a posvícení, Přístavní slavnost, Polabská vonička
nebo připomenutí všech osmičkových výročí – srpen 1968, únor
1948, září 1938 a 100. založení
republiky v říjnu 1918), 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 13,8 mil.
Kč, což je o 3,2 mil. Kč více než
v loňském roce. Sem patří například TJ Lokomotiva Nymburk,
TJ Sokol Nymburk a SK Polaban
Nymburk Polaban (spoluúčast
2,8 mil. kč na nový povrch hřiště)
a další. Z individuálních dotací
byl například podpořen Spolek
občanů Permanent částkou
100 tisíc Kč a stejnou částkou také
Junior MMA Nymburk, 170 tisíc
korun pro Centrum pro všechny,
81 tisíc Kč pro Krasobruslařský
klub Nymburk nebo 20 tisíc Kč
poputuje do Stanice pro zraněné
živočichy.
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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Město Nymburk má svou koncepci vizuální komunikace
Doposud město využívalo jako
jediný jednotící prvek pouze heraldický znak města, který současným potřebám marketingu
již nedostačuje a je vhodné poNová značka města Nymburk
užívat spíše při důležitých a významných událostech. Stejně jako v jiných městech, i Nymburk přistoupil k zadání vytvoření návrhů koncepce nové vizuální identity,
kterou by se mohlo město prezentovat a komunikovat se širokou
veřejností. Nová značka a jednotný vizuální styl města přispěje
ke zviditelnění města jako celku. Vizuální identita města by měla
zefektivnit, usnadnit a zpřehlednit komunikaci a rozlišit městské
organizace a jejich návaznost na město (Technické služby, NKC,
Městská policie…).
Důležitost kvalitní a současné vizuální identity, která bude město
dobře zastupovat, pomůže nejen zlepšit identifikaci a propagaci města,
ale stane se i moderním nástrojem pro prezentaci města v rámci celé
České republiky a pomůže návštěvníkům se ve městě orientovat.
Kromě zavedení nového loga v podobě celého jeho názvu „Nymburk“ či pouze ikony „N“ se můžeme těšit na novou podobu městského zpravodaje a dalších informačních tiskovin, brožur a publikací, plakátů, dárkových a reklamních propagačních předmětů
nebo vlajek. Na radnici začne být používána nová podoba vizitek, hlavičkových papírů a on-line komunikace. Na základě nové

Obálka městského zpravodaje

koncepce by měly být navrhnuty značky a jednotný vizuální styl pro
Technické služby a městskou policii, polepy aut, pozvánky, novoroční a jiná přání a styl by se měl projevit i v orientačních systémech
městských institucí a města samotného.
K vytvoření značky a vizuální identity města Nymburk bylo
osloveno bylo přes deset grafických studií a každé z nich mohlo
odevzdat až 3 odlišné návrhy. Soutěže, kterou město vyhlásilo
v červenci tohoto roku, se zúčastnilo pět tvůrců s celkem devíti návrhy a všechny byly hodnoceny porotou složenou ze zaměstnanců
úřadu, volených zástupců i odborníků z oborové organizace Unie
grafického designu (UGD). Hodnotící porotou byl doporučen jako
nejlepší jeden z návrhů studia Colmo, což následně potvrdila i rada
města. Všem zúčastněným patří velký dík za originální invenci
a poctivou práci.
Vytvořením vítězného loga a vizuálního stylu bylo na základně
výsledků soutěže pověřeno pražské grafické studio Colmo, které má
za sebou úspěšné realizace. Nyní se již dokončuje samotný grafický
manuál, který se stane vodítkem, jak efektivně používat novou
vizuální identitu města Nymburk. Pracovat s ním budou zejména
zaměstnanci úřadu či městských příspěvkových organizací. Ti mají
nyní své zastoupení v pracovní skupině, která grafikům v průběhu
přípravy manuálu poskytuje potřebnou zpětnou vazbu, aby vše plně
fungovalo nejen po stránce estetické, ale i praktické.

Návrh merkantilních tiskovin jednotného vizuálního stylu

Aplikace nového vizuální stylu – webová prezentace města, informační plakáty
Ikony vyprávějí příběhy města Nymburk, nahoře – Nymburk město sportu
nebo dole –Architektonické skvosty Nymburka

Věříme, že tento nový přístup a vizuální styl přispějí
k lepší a jednotné prezentaci města. Doufáme, že se
občanům i široké veřejnosti bude libít a stane se jednou
z věcí, která nás spojuje a na kterou jsme hrdí.
Ing. arch. Jan Ritter
V úterý 30. ledna proběhne v nymburském kině Sokol
PŘEDSTAVENÍ VIZUÁLNÍ IDENTITY
MĚSTA NYMBURK
kde bude veřejně prezentován kde bude návrh a manuál jeho
autory a to odpoledne od 15.00
a znovu večer od 18.00 hodin.

Ikony vyprávějí příběhy města Nymburk– návrh potisku vlajek
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Od nového roku občané zaplatí méně za odpady
Změna ve vyhlášce o místním
poplatku za komunální odpad
souvisí s částkou za odpad pro
všechny občany města Nymburk, kterým se od roku 2018
poplatek sníží o 100 korun. Děti
do 6 let budou mít dokonce
úlevu o 260 kč. Nově budou platit pouze 500Kč.
Zastupitelstvo města Nymburk

schválilo na zasedání 6. prosince
2017 jako každoročně návrh vyhlášky (obecně závazná vyhláška
č. 3/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů) pro období následujícího
kalendářního roku. V loňském
roce zastupitelé rozhodli o úlevě

Foto: Petr Černohous

pro seniory nad 70 let, kteří od
roku 2017 hradí poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč.
Nově zastupitelstvo odhlasovalo
změnu v poplatku pro všechny
občany města, kteří od roku 2018
zaplatí o 100 Kč méně. Dojde ke
snížení celkové částky místního
poplatku za komunální odpad
z původní částky 760 Kč na částku
660 Kč. Další změnou ve vyhlášce
pro následující rok je úleva ve výši
160 Kč ročně pro poplatníka do
6 let věku včetně a úplně osvobozeni poplatníci nad 90 let včetně.
„Město Nymburk se v příštím roce rozhodlo zařadit do
obecně závazné vyhlášky snížení

poplatku za svoz komunálního odpadu. Snížení poplatku
reaguje na výsledky nově zavedené analytické práce v Technických službách během roku
2017. Rovněž se také snažíme
vyjít vstříc občanům, protože
v Nymburce byl poplatek za
odpad ve srovnání s ostatními
městy poměrně vysoký. Věříme,
že tento krok se nám promítne
i v lepším třídění odpadů, na který bychom se, na základě právě
dokončovaného projektu Optimalizace odpadového hospodářství, chtěli důrazně zaměřit,“
vysvětlil místostarosta Ing. arch.
Jan Ritter.
Petr Černohous

Město Nymburk bude v roce 2018 pokračovat v dotačním programu na
obnovu plášťů budov v památkové zóně
V Nymburce byl v roce 2017
poprvé vyhlášen Program na
opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové
zóně. Jeho účelem je motivovat
vlastníky domů v centru města
k investicím, které jsou kvůli
nezbytnosti citlivého památkářského přístupu finančně náročnější než jinde. Proto velmi
rádi oznamujeme, že v poskytování dotací budeme pokračovat i v roce 2018.
Veřejnost byla o přípravě dotačního programu prvně infor-

mována v prosinci 2016. Oficiálně byl vyhlášen v dubnu 2017.
O příspěvek mohli žádat stavebníci, kteří prováděli stavební práce
i před rokem 2017 – uznány
byly dodávky fakturované v letech 2016 a 2017. Město přispělo
maximální částkou 200 000 Kč
a až do výše 50 % nákladů celé
akce.
Zatím se ukázalo, že výše
alokované částky byla nastavena dobře, a žádostem, které splňovaly podmínky, bylo do vysoké
míry vyhověno. Při schvalování

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Poslední měsíc v roce 2017 Technické služby města Nymburk zprostředkovaly instalaci vánočního stromu na Náměstí Přemyslovců. Nedílnou součástí byla i jeho vlastní výzdoba
a ve spolupráci s NKC i rozsvícení. Techické služby také instalovaly
i sváteční výzdobu města Nymburk. Dále vyčistily koryta Velkých Valů
od spadaných stromů u Poříční policie a pod Katovnou, vysadily stromy
v ulici Poděbradská, na sportovišti Veslák a na náměstí Přemyslovců.
Noční mrazíky udeřily i v Nymburce a bylo tedy nutné začít se zimní
údržbou, zejména s posypem lávek a mostků. Koncem tohoto roku
byly dostavěny chodníky na městském hřbitově. V rámci běžné
údržby bylo pokračováno v čištění chodníků a dešťových vpustí, dle
plánu bylo zajištěno přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů.
Tento rok byl pro Technické služby města Nymburk velmi náročný a plný změn. S ohledem na tuto skutečnost bych chtěl touto
cestou poděkovat nejen našim zaměstnancům, vedení a zaměstnancům města Nymburk, ale především vám občanům, za podněty
a ohleduplnost k místu, kde všichni společně žijeme. Zároveň
bych si dovolil popřát všem pevné zdraví a to nejen v následujícím
roce. 		
Ing. Martin Netolický, ředitel TS Nymburk

komise přihlížela zejména k účelu použití a významu stavebních
úprav z hlediska kvality veřejného prostředí a památkové péče.
Lze tedy předpokládat, že
pravidla budou pro nadcházející
rok v zásadě ponechána a občané
budou mít možnost do konce

měsíce srpna 2018 podat žádost
o tento finanční příspěvek. Jedná
se o majitele nemovitostí v MPZ,
kteří budou do konce listopadu
2018 rekonstruovat nemovitost,
nebo již svou nemovitost v průběhu roku 2017 rekonstruovali.
Ing. arch. Jan Ritter

Dům v Dlouhé ulici před a po rekonstrukci s využitím dotace. Foto 2x: Jan Ritter

Nymburk má svou koncepci
dopravy
Zastupitelé na svém zasedání
6. 12. schválili studii zabývající
se dopravou na území města.
Studie pomůže projektantům
postupně zlepšovat dopravní
situaci, potažmo kvalitu života
v Nymburce.
Doposud mělo město Nymburk zpracovaný Generel pouliční
dopravy v Nymburce z roku 2012.
V souvislosti s potřebou dále
rozvíjet a řešit otázku dopravy
na území města, byla uzavřena
smlouva s Dopravní fakultou Jana
Pernera v Pardubicích na zpracování studie ,,Koncepce komunikační sítě (KOKOS) v Nymburce“.
Studie byla představena veřejnosti
i zastupitelstvu města.
Jedná se o jakýsi manuál, který pomůže projektantům krok

po kroku zlepšit dopravní situaci a kvalitu života v Nymburce,
zklidnit centrum a obytné části,
zajistit bezpečný průjezd na kole
i po hlavních ulicích, uspořádat parkování, zvýšit plynulost
dopravy. Výhledově by mohl
pomoci zklidnit dopravu v centrální části města. Nová koncepce
aktualizuje a doplňuje stávající
dopravní generel. Cílem je nalezení typických řešení pro město,
zásad pro navrhování hlavních
i obytných ulic, zásad pro návrh
organizace a zklidnění dopravy,
infrastruktury pro cyklisty, parkování atd. Koncepce bude sloužit
jako základní podklad pro detailní návrh každé ulice a veřejného
prostranství.
Petr Černohous
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V Lipové ulici budou stromy jen na jedné straně
V současné době probíhá
kompletní rekonstrukce celé
ulice. Rovněž je řešena i situace s přerostlými lípami, které
obyvatele dlouho trápí. V rámci
rekonstrukce již bylo několik
nevyhovujících stromů vykáceno a nyní je jisté, že nové
stromy budou vysázeny pouze
na jedné straně ulice.
Stavební práce na celkové
rekonstrukci Lipové ulice probíhají po etapách od září 2017.
V rámci stavebních úprav dojde
v ulici k rekonstrukci vozovky
a chodníků, veřejného osvět-

lení a bude vyřešena výsadba
zeleně. V původním návrhu se
počítalo s oboustranným stromořadím. V důsledku nesouhlasného stanoviska správce
plynovodu, společnosti GridServices s. r. o., došlo k úpravě
stromořadí z oboustranného na
jednostranné od ulice Okružní
po ulici Doubravskou. Hlavním
důvodem je skutečnost, že je
nutné dodržet ochranné pásmo
plynárenského zařízení 2 metry od osy plynovodu a v tomto
ochranném pásmu nesmí dojít
k žádné výsadbě stromů.

Stavební práce na rekonstrukci Lipové ulice budou probíhat až do dubna příštího roku.
Jednotlivé etapy jsou prováděny
od jedné křižovatky po druhou
pro lepší dostupnost občanů, tudíž nebude ulice rozkopána jako
celek. Nejprve se bude jednat
o úsek mezi ulicemi Okružní
– Hronětická, pak Hronětická

- Doubravská a Doubravská –
Feuersteinova. Současně provedou Vodovody a kanalizace
Nymburk, a. s. výměnu páteřních
rozvodů kanalizace, včetně přípojek k jednotlivým domům. Zhotovitelem je společnost HALKO
stavební společnost s. r. o.,
z Nové Vsi a město by měla celá
akce stát 8,9 milionu Kč.
Petr Černohous

Byla schválena úprava územního
plánu města
Zastupitelstvo města na svém
prosincovém zasedání schválilo zpracovanou a projednanou
úpravu územního plánu města.
Touto úpravou územního plánu
byl naplněn požadavek nové
metodiky formálního zpracovávání územních plánů měst
a obcí, který bylo nutné splnit
do roku 2022.
Ve skutečnosti se nic neměnilo na samotném obsahu územního plánu, ten zůstal zachován ve
stavu po 4. změně z roku 2015. Ač
by bylo ideální mít územní plán
ve stavu pevném a neměnném na
delší časové úseky, jeho další vývoj lze předpokládat prostřednictvím návrhu a zadání již páté změny územního plánu. Při přípravě
souborů návrhů změn územního plánu bude postupováno
v souladu se zákonem 183/2006
Sb. o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), znění dle 225/2017 Sb.
účinnost k 1. lednu 2018. Návrh na změnu územního plánu
může podat krom orgánu veřejné
správy též občan obce, fyzická
nebo právnická osoba, která má
vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území obce, případně oprávněný
investor. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno
výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její
pořízení částečnou nebo úplnou
úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem.
Zadání změny územního plánu
bude pravděpodobně předmětem jednání schůze zastupitelstva
ještě v první polovině roku 2018.
Ing. arch. Jan Ritter

Lipová ulice v průběhu rekonstrukce. Foto 2x: Petr Černohous

Nymburská nemocnice pořídila nový
přístroj za dvě stě tisíc
Gynekologicko-porodnické
oddělení Nemocnice Nymburk
s. r. o. disponuje novým přístrojem.
Ten zajistí pacientkám větší
bezpečí a menší pooperační
komplikace při nitroděložních
operacích.
Hystero-resektosop značky Olympus pořídila
nemocnice za dvě stě tisíc korun,
s finančními příspěvky města
Poděbrady a obcí Ostrá, Vestec,
Pečky, Jizbice a Netřebice.
„Velice si vážím jejich
vstřícnosti a velmi ráda bych jim
poděkovala za jejich ochotu. Těší
mne, že si okolní města a obce

Na radnici byli oceněni dárci krve
Občané města a zaměstnanci města Nymburk, kteří bezplatně a dlouhodobě darují
krev, byli ve čtvrtek 7. prosince
na radnici oceněni. Jedná se
o dlouhodobé bezpříspěvkové
dárce krve, kteří dosáhli určeného počtu bezplatných odběrů.
Ve čtvrtek 7. prosince od
14.30 hodin se konalo na radnici setkání bezpříspěvkových
dárců krve s vedením města.
Toto slavnostní setkání bylo
spojeno s předáním peněžitého

Předání na radnici.
Foto 2x: Petr Černohous

daru od města Nymburk. Rada
města rozhodla, že 10 bezpříspěvkových odběrů odmění
částkou 500 Kč, 20 odběrů
částkou 1 000 Kč, 40 odběrů
částkou 2 000 Kč, 80 odběrů
4 000 Kč, 120 odběrů 6 000 Kč
a 160 odběrů pak částkou
10 000 Kč.
Na radnici bylo odměněno
celkem 21 bezpříspěvkových
dárců, rekordmanem je dárce,
který měl v letošním roce 80
odběrů. Celkem bude rozděleno
27 000 Kč.

uvědomují, že naše nemocnice
se stará také o jejich obyvatele
a pokud je to v jejich možnostech,
začínají se s námi podílet na vylepšování přístrojového vybavení,“ říká Ing. Alena Havelková,
jednatelka Nemocnice Nymburk,
s. r. o.
Pavlína Stránská,
mluvčí nemocnice Nymburk

Hystero-resektosop značky Olympus
Foto: archiv nemocnice

Důvodem, proč je výhradně
bezplatné dárcovství hodno
podpory, je zájem na bezpečnosti příjemce – nemocného
člověka, kterému má krev či jiný
transfúzní přípravek navrátit
zdraví či zachránit život. Podle
informací Českého červeného
kříže je prokázáno, že finanční
motiv, tedy vidina přímé platby
za konkrétní odběr, přivádí do
řad dárců i jedince, kteří jsou
ochotni zatajit důležité údaje
o sobě, svém chování a zdravotním stavu.
Petr Černohous

Inzerce a Městská policie Nymburk
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

235467

při nákupu nad 1000 Kč

Poukaz je platný v období
od 2.1.2018 do 31.3.2018
v kamenné prodejně PROFIZOO
Nymburk, Inspektorská 392.

slevový kupon na
100
Kč

890157

Likvidace uhynulého kance
Dne 30. listopadu 2017 nymburští strážníci řešili nezvyklou událost – na služebnu MP bylo nahlášeno, že v Labi nedaleko sportovního centra plave uhynulé divoké prase. Jelikož mrtvé zvíře plavalo
dále od břehu, strážníci si vyžádali pomoc příslušníků HZS. Hasiči
použili člun, statného kance přiblížili ke břehu a vytáhli jej z vody.
Poté se o odvoz neobvyklého nálezu postaral kafilerní nákladní vůz.
Úsekový radar ve Všechlapech
Od září běžel testovací provoz úsekového radaru, který skončil 8. prosince. Za první víkend bylo zaznamenáno 104 přestupků.
V obci denně projede po hlavním tahu silnice I. třídy až 15 tisíc automobilů. Technické řešení úsekového radaru, který má zvýšit bezpečnost napříč celou obcí, je v délce 870 metrů. Po tříletém úsilí bylo
vyslyšeno přání obyvatel, aby auta při průjezdu obcí respektovala
předepsanou rychlost.
Rezidentní a abonentní parkovací karty
Městská policie Nymburk informuje všechny občany, kteří parkují ve městě Nymburk a využívají parkovací karty, že platnost
těchto karet končí dnem 31. 12. 2017. Z tohoto důvodu by bylo
vhodné si o nové parkovací karty zažádat co nejdříve na Odboru
správy majetku města Městského úřadu v Nymburce. Tím předejdete tomu, že strážníci městské policie budou na všechna neoznačená
vozidla parkovací kartou nebo označená parkovací kartou s prošlou
lhůtou na vyhrazených parkovacích místech umísťovat oznámení
o přestupku a následně řešit jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Začátkem nového roku bude těchto karet mnoho na výměnu a doba vydání nové parkovací karty se tak
výrazně prodlouží. 		
Tomáš Řehák, vrchní strážník MP

DO TANEČNÍCH OPĚT V PÁTEK
KURZY ALFA 2018

Žádané páteční taneční kurzy ALFA 2018
pořádá hudební agentura K - production nymburK.
Kurzy budou nově pořádány v prostorách
zrekonstruovaného společenského sálu Střední odborné
školy a učiliště v Kolonii 1804, Nymburk

NOVĚ OTEVŘENO
V Kolonii, Nymburk

od

Zahájení 7.9.2018. a to ve dvou KurZech:
17.00 hod. a od 20.00 hod. od Září do prosince.

Provázet budou zkušení taneční mistři:
Richard Kubelka s partnerkou a manželé Křížkovi
Přihlašovat se můžete elektronicky od 10.1.2018 na:
www.tanecni-alfa-nymburk.cz, od 16:00 hod.
Více INFO na stránkách nebo na
tel: 603 530 755, 725 710 294.
Cena kurzovného pro kurzistu:
2.600,-Kč, garde 600,- Kč
- přihlašujeme pouze taneční páry
- přihlášky se přijímají až do naplnění obou kurzů
- pro velký zájem si zajistěte včasné podání přihlášek
- nabízíme letitou tradici, příjemné prostředí
- těšíme se na vás v nově obnovených a žádaných
pátečních kurzech pro mládež s bohatým programem a
živou hudbou

Aktuality
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Zásadní investiční akce ve městě. Které probíhají a v jaké jsou fázi?
I. Realizace zahájené v roce 2017:

1. Revitalizace ulice Lipová – ponechána podoba návrhu z roku 2012,
změněno členění povrchů na základě doporučení nové dopravní koncepce města, vybrán vhodnější typ dlažby, než byl navržen v projektu,
zvláštní důraz je kladen na odborné dozorování zásahů do zeleně;
2. VI. etapa revitalizace sídliště Drahelice – vzhledem k převisu žádostí o dotaci a snížení alokované částky, žel, nebyla přidělena dotace,
v roce 2018 bude započata etapa VII., na MMR dotace na revitalizaci
panelových sídlišť není vypsána, překlápí se na SFRB zřejmě formou
levných ůvěrů;
3. Odvlhčení kaple sv. Jana Nepomuckého – v roce 2018 budou následovat omítky a elektroinstalace;
4. Dětské hřiště, ulice J. Gagarina – dokončení v první polovině roku 2018;
5. Rekonstrukce objektu Hlahol v Komenského ulici – dokončení
v květnu roku 2018;
6. Dlabačova – rekonstrukce chodníků a zpomalovací retardéry –
dokončení koncem prosince 2017;
7. III. etapa repase oken na Gymnáziu Bohumila Hrabala – dokončeno, další etapa bude pokračovat v roce 2018 – bude podána žádost
o dotaci z fondů Středočeského kraje;
8. Výměna oken na družině ZŠ Letců R.A.F. – dokončeno;
9. Ohradní zeď staré děkanství – dokončeno;
10. Protipovodňová opatření – digitalizace, rozhlas (výstražný systém)
– spolufinancováno z dotace OPŽP; bude dokončeno do března 2018.

Repase oken gymnázia, ulice Dlabačova - chodník, Lipová ulice. Foto 3x: Petr Černohous

II. Připraveno k zahájení, realizace v roce 2018:

11. Chodník a komunikace U Skály – bude vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele;
12. Zateplení Městské knihovny – i přes usilovnou snahu o dohodu,
vlastníci sousední nemovitosti nesouhlasí se zateplením západní stěny
stavby nad jejich pozemkem, budova bude tedy zateplena pouze ze tří
stran včetně střešního pláště. Tato skutečnost znemožňuje získání dotačního titulu, protože zlepšení tepelných vlastností stavby nevyhoví
požadovaným podmínkám dotace OPŽP;
13. Hálkovo divadlo – výměna oken; proběhne v únoru a březnu 2018
podle klimatických podmínek;
14. Chodníky v Tyršově ulici – v prosinci 2017 odevzdán prováděcí
projekt;
15. Oprava cyklostezky, Veslák až Sánský kanál – v prosinci 2017 vypsána
veřejná zakázna na realizaci.

III. Ve fázi přípravy projektu s předpokladem zahájení realizace v roce 2018:

16. Plavecký bazén – nyní ve fázi odevzdané dokumentace pro územní
rozhodnutí, dokončuje se dokumentace pro stavební povolení a jsou zajišťována vyjádření dotčených správních orgánů;
17. Na Rejdišti – rekonstrukce prostranství a ulic – finální podobu
projektu řešíme s architekty – urbanisty a zahradními architekty, připravujeme realizaci, která krom pouhé úpravy povrchů přinese i kvalitu
příslušící historickému jádru města; nyní se upravuje se prováděcí dokumentace, jež bude součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele;
18. Vodárenská, rekonstrukce ulice – aktualizuje se projektová dokumentace, do března 2018 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele;
19. Vila Nebeských - bývalý MěÚ na Palckého třídě - stěhování Městské

Policie – připravena kompletní rekonstrukce přízemí, výměna oken na
celém objektu, fasáda;
20. Hasičárna – cyklostezka, multifunkční hřiště, skatepark – pokud
se podaří dokončit projekt a získat potřebná povolení, může být v roce
2018 zahájena realizace skateparku.

IV. Ve fázi přípravy projektu:

21. Revitalizace sídliště Jankovice – projekt bude dokončen na základě architektonicko-urbanistické studie, kde bylo pracováno s připomínkami občanů (písemná komunikace a dvě schůzky), během roku 2018
by měl být dokončen projekt, 2019 započata realizace;
22. Lávka pro pěší přes Labe – připraven projekt sanace, bude přehodnocen celkový přístup k diagnostice stavby a investicím do ní, případně zahájen projekt nové lávky;
23. Hřiště u ZŠ Tyršova – bude vypracován projekt chybějícího venkovního hřiště;
24. Bývalý KD Janoušek – adaptace kulturního domu na součást základní školy, pokračuje se v přípravě projektu;
25. Cyklostezka pod silničním mostem na levém břehu Labe – kolizní
cyklopěší přechod frekventované komunikace může být veden mimoúrovňově pod mostem – výsledek úspěšného jednání s Povodím Labe;
26. Cyklostezka po levém břehu Mrliny od elektrárny do Babína – je
vypracována vyhledávací studie, projednána s Povodím, budou zadány
další stupně projektové dokumentace;
27. Parkoviště před budovou Policie – je vypracována architektonická
studie, projednána s Policíií, budou zadány další stupně projektové
dokumentace;
28. Bezbariérová lávka přes plavební komoru – někdejší varianty
zdvihací lávky, která by v případě průjezdu lodi způsobila, že by místo
bylo více než 20 minut neprostupné, byla společně s odborníky nahrazena řešením pevné bezbariérové lávky. To je nyní projednáváno s Povodím Labe a zapracovávány jejich požadavky;
29. Kostelní náměstí, rekonstrukce plochy – bude zpracován projekt
kompletní revitalizace plochy tohoto historického místa;
30. Terasy u domu Eliška – terasy, návrh, projektová dokumentace:
Původně projekt pouhé výměny střešního pláště bude přepracováván
na základě koncepční architektonické studie, která prostoru dá smysl
i citlivé řešení.

IV. Bude zadána příprava projektu:

31. Rekonstrukce ulice Brigádnická – revitalizace celé ulice
32. Rekonstrukce Palackého třídy – návrh urbanistického řešení nejvýznamnějšího uličního prostoru historického centra;
33. Na Přístavě/Pod Hradbami – celková revitalizace – bude zadána
architektonická studie;
34. Staré děkanství – bude zadána studie využití a architektonického
řešení místa s významným potenciálem v oblasti turistického ruchu.

V. Připravujeme v koordinaci s partnery

35. Hlavní nádraží – modernizace trati, budova, výpravní hala,
přednádražní prostor, autobusový terminál, parkoviště P+R: trať a výpravní halu řeší SŽDC, přednádražní prostor, autobusový terminál
a parkoviště P+R připravuje město. Vše je vzájemně koordinováno
a konzultováno. Pokud se podaří najít celkový konsenzus nad řešením
území, s některými zásahy může být započato již v roce 2018;
36. Přístaviště malých rekreačních plavidel – výstavba přístavního
mola a revitalizace cyklopěší komunikace Na Přístavě – projekt Ředitelství vodních cest ČR;
37. Rekonstrukce Vlastivědného muzea včetně přístavby – projekt
Středočeského kraje;
38. Kruhové objezdy na Boleslavské třídě – křižovatka s Velkými Valy
a ulicí Zbožskou – projekt Středočeského kraje, probíhá dědické řízení
s vlastníky potřebných pozemků.
Ing. arch. Jan Ritter

Infoservis
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INFO Z MĚSTA
Nezapomeňte si vyměnit řidičák

Knihovna má nové dětské oddělení a studovnu

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk uvádí, že
v současné době Centrální registr řidičů eviduje a zhruba 1 000 řidičů, kteří si měli do konce roku 2017 požádat o výměnu řidičského
průkazu.
Co se týče věku držitele řidičského průkazu, 413 řidičů spadá
do věkové kategorie 61 let a více. Určité procento držitelů zřejmě již
o nový řidičský průkaz ze zdravotních důvodů ani pravděpodobně
nepožádá.
Žádosti vyřizuje odbor průběžně, pokud žadatelé nechtějí čekat
frontu při podání žádosti, mají možnost se objednat prostřednictvím objednávkového systému na webových stránkách města, kde
je zároveň možné prostřednictvím monitoringu pobočky sledovat
aktuální stav žadatelů na přepážce. Této možnosti však žadatelé využívají pouze omezeně.				

Celá rekonstrukce dětského oddělení a studovny trvala týden
a jednalo se především o výměnu regálů za nové a zvětšení prostoru pro
děti a pro pořádání různých akcí pro veřejnost. Rekonstrukce vyšla na
550 tisíc korun, které knihovna ušetřila z vlastních rezerv.
(pce)

Kalendáře s krásnými fotkami města jsou v prodeji
Město vydalo městské kalendáře s krásnými fotkami města na rok
2018. Prohlédnout a pořídit si je můžete v Turistickém informačním
centru. V prodeji jsou nástěnné kalendáře (110 Kč), stolní (65 Kč)
a nástěnný plánovací (60 Kč).			
Petr Černohous

Vánoční strom na náměstí Přemyslovců

Foto 3x: Petr Černohous

Vánočním stromem roku 2017 se stala vysoká jedle z Kovanic.
Vybraná, 35 let stará, jedle rostla hned vedle rodinného domu a vyrostla do výšky 18 metrů. Vzdálenost, kterou vánoční strom musel
urazit, tak byla o trochu delší než loni. Cestu strom absolvoval 22. 11.
v dopoledních hodinách. Usazení 1,9 tun vážícího stromu bylo podle
plánu a bez problémů. Vánoční koledy si pod ním všichni zazpívali
první adventní neděli 3. prosince, kdy proběhlo jeho rozsvícení spojené s jarmarkem. Nymburk získal patronaci Našeho Ježíška, který byl
udělen Spolkem pro tradiční Vánoce a který se snaží vrátit adventu
a Vánocům původní křesťanskou tradici a lidové zvyky. Byl zaveden
i systém vratných porcelánových hrnečků s motivem Našeho Ježíška.
Petr Černohous

Foto 3x: Petr Černohous

Foto 2x: Petr Černohous

NYMBURSKÁ LÁVKA JE
OD 13. PROSINCE
UZAVŘENA
Po konzultacích s odborníky na mostní konstrukce není v tuto
chvíli možné zaručit bezpečnost nymburské lávky pro pěší přes
Labe. Dokud nebude bezpečnost zaručena, bude lávka vyřazena z
provozu.
Problematika stavebně-technického stavu nymburské lávky včetně
návrhu nutných opatření byla již před časem zadána firmě Pontex, ta
provedla nutnou diagnostiku, zpracovala projektovou dokumentaci sanace, ale vzhledem k událostem v pražské Troji nyní doporučila
lávku uzavřít do detailnějšího prozkoumání.
Doporučení Pontexu zavřít lávku přišlo v pondělí 11. 12. večer. Do
té doby byl k dispozici jednak projekt sanace lávky odevzdaný v září
2017, kde o potřebě okamžitého omezení provozu lávky nic nestojí.
Dále existuje písemné vyjádření Pontexu ze soboty 2. 12. (kdy se zřítila lávka v Troji), ve které se píše: „Trojská lávka byla dlouhodobě ve
špatném stavu a její oprava se neustále odkládala s tím, že celé území se bude řešit jako celek v rámci projektu Divoká Vltava. V Nymburce vizuálně nic nenasvědčuje tomu, že by lávku mohl postihnout
podobný osud. Zatím bychom nečinili žádná rozhodnutí ve smyslu
zavření lávky. Je velmi pravděpodobné, že bude již příští týden vydán
obecný pokyn, jak u podobných konstrukcí postupovat s ohledem na
možná rizika, protože visutých lávek je v ČR několik a některé nejsou
v dobrém stavu. To se však netýká Nymburka.“
Na středeční zasedání rady 13. 12. byl pozván autor lávky prof. Jiří
Stráský. Zavření přímo nedoporučoval, zároveň ale riziko nevyloučil.
Po projednání s ním a také s Policií ČR Rada města Nymburk rozhodla
s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky. Z tohoto důvodu byla ještě téhož dne svolána bezpečnostní rada, kde byly
projednány ostatní záležitosti.
Aktuální doporučení Pontexu zavřít nymburkskou lávku není zdůvodněno přehodnocením stavu této lávky po jimi provedených průzkumech a diagnostice, ale z důvodu jejich komunikace s Policií ČR
o případu v pražské Troji. V tuto chvíli se zjevně u daného druhu konstrukcí nemůže za bezpečnost jejich provozu nikdo s naprostou jistotou zaručit. Jaká opatření budou potřeba pro to, aby byla bezpečnost
zaručena, je nyní předmětem intenzivní práce.
Zavření lávky zřejmě potrvá měsíce, dokud nebudou známy příčiny pádu Trojské lávky.
Město dále jedná s firmou Pontex i s projektantem lávky prof.
Stráským, aby předložili cenovou nabídku na diagnostiku lávky i
jak postupovat s možnou sanací lávky v následujících měsících (zde
předpokládáme finanční pomoc od Středočeského kraje). Současně se
snaží urychlit projekční práce na bezbariérovou lávku přes hydroelektrárnu. 				
Pokračování na straně 9.

Jízní řády ze Zálabí na náměstí a zpět
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NYMBURK, NÁMĚSTÍ - NYMBURK, PVT A ZPĚT
Zastávka Nymburk - náměstí

Směr Náměs (u divadla) - PVT (Zálabí)
linka
443
433
434
433
443
443
493
433
443
433
493
434
493
433
493
443
434

odjezd pozn.
4:32
4:51
5:28
5:34
5:37
6:07
6:10
6:14
6:37
6:54
7:20
7:28
8:10
8:18
9:10
9:37
9:58

linka
443
433
443
493
433
443
493
443
493
433
433
443
493
493
443
443
434

odjezd pozn.
4:58
5:00
5:43
5:47
6:00
6:13
6:47
7:16
7:17
7:20
7:35
7:46
7:47
8:47
9:13
9:16
9:22

linka
493
433
443
493
443
433
493
433
443
434
493
443
443
434
443
493
433

odjezd pozn.
10:10
10:18
10:37
11:10
11:37
12:18
13:10
13:36
13:37
13:58
14:10
14:37
14:37
14:43
15:05
15:10
15:18

linka
433
434
443
493
433
443
493
433
443
493
433
443
443
493
433

odjezd pozn.
15:48
15:58
16:05
16:10
16:18
17:05
17:10
17:18
18:05
18:10
18:18
18:35
47
18:35
19:10
20:18

Zastávka
Nymburk - náměstí
(u divadla)

Směr PVT (Zálabí) - Náměs
linka
493
433
493
443
434
433
493
443
433
493
433
443
493
434
433
443
493

odjezd pozn.
9:47
10:33
10:47
11:16
11:52
12:33
12:47
13:16
13:33
13:47
14:36
14:46
14:47
14:52
15:17
15:46
15:47

linka
434
433
443
493
434
443
433
443
493
493
433
443
443
443
443

odjezd pozn.
15:52
16:15
16:46
16:47
16:52
17:16
17:17
17:46
17:47
18:47
18:47
19:16
20:16
20:16
47
21:19

Pokračování ze strany 8.
Situace zejména zálabských občanů není jednoduchá, uzavření
lávky způsobilo a bezpochyby bude působit nadále komplikace na
cestě do zaměstnání, dětem do školy a všem za nákupy.
Pěší nyní mají možnost překonání řeky lávkou přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě. Občané mohou
rovněž využít autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Jen ze Zálabí jede v průběhu dne od
březnové integrace 45 spojů! Opačným směrem se jedná též o stejně
vysoký počet linek. Jízdní řády jsou nyní na webu města, na FB i zde
ve zpravodaji.
Město Nymburk bude z důvodu uzavření lávky od ledna 2018 proplácet žákovské i studentské jízdné. Nárok na proplacení jízdného budou mít žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí.
Proplacení bude probíhat na základě předložení žádosti a v případě studentů také potvrzení o navštěvování střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor bude vyplácet finanční prostředky bezhotovostně na
základě předložení kuponu o žákovském (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 350

Zastávka Nymburk - PVT

jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo
nejede 24.12. a 31.12., jede také 30.3.,
5.7., 6.7., 28.9. a 17.11.

47 nejede 24.12., 31.12., 30.3., 5.7., 6.7.,
28.9. a 17.11.
Linky:
433 Nymburk - Sadská - Pečky
434 Nymburk - Straky - Milovice - Benátky n. J.
443 Nymburk - Sadská - Čelákovice
493 Nymburk - Poděbrady

Kč) nebo studentském (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč) jízdném.
Často se objevuje návrh na zřízení přívozu ovšem kapacita lodi je
pouze 12 osob. Břehy navíc neumožňují přístup maminek s kočárky
a invalidy, přívoz může být tedy pouze jako doplněk. Pontonový most,
zde také není možný protože nelze přehradit řeku.
Dopravní inspektorát P ČR nesouhlasí s další variantou – úplným
uzavřením silničního mostu přes Labe pro automobilovou dopravu.
Rovněž nesouhlasí i s variantou možnosti dopravního opatřeni, které
by spočívalo ve zřízení jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy
včetně světelného signalizačního zařízení (S tím, že by druhý jízdní
pruh byl pro pěší provoz a cyklisty.). Nesouhlas byl v obou případech
vysloven z důvodu požadavku na bezpečnost a plynulost dopravy
v celém městě.
Možnost otevření pěších chodníků na silničním mostě přes Labe
také není možný z důvodu technického řešení mostu a dopravního
opatření, které by zajistilo bezpečný přechod chodců přes silniční
most (nedostatečná výška zábradlí mostu, šíře vozovky a chodníků,
(pce)
oddělení silničního provozu a prostoru pro chůzi apod.).

Aktuality a komentáře
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Město nabízí poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce
2018“
Město Nymburk v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 9/2005
ve znění novely č. 2/2017 nabízí poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce“.
Formuláře žádostí lze vyzvednout na Městském úřadě v Nymburce, Náměstí
Přemyslovců 163, druhé nadzemní podlaží, kancelář č. 209 (odbor správy
městského majetku) nebo na webu města.
Vyplněné žádosti včetně předepsaných příloh přijímá prostřednictvím podatelny MěÚ Nymburk odbor správy městského majetku do 17. ledna 2018.
Půjčku z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce“ mohou získat osoby
právnické i fyzické výhradně na základě výběrového řízení.
O výběru rozhodne zastupitelstvo města na základě podaných žádostí
nejpozději do 17. ledna 2018.
Jednotlivé tituly půjček je možné poskytnout souběžně s výjimkou
položky 05 - obnova fasády domu včetně oplechování a položky 06
- zateplení obvodového pláště domu. Tyto dva druhy půjček není
možné poskytnout souběžně na jeden objekt.
Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl
zřízen příslušný účet. Úrok se počítá ode dne převodu prostředků na
zvlášť zřízený účet dlužníka podle smlouvy o půjčce. Půjčka se splácí
rovnoměrnými měsíčními anuitními splátkami počínaje lednem roku
následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou
lze sjednat rychlejší návratnost půjčky.
Půjčku nelze opakovaně získat ke stejnému účelu u jednoho objektu.
–

Názor zastupitele: Čtyři roky společně s Azosem.
Továrna už 4 roky trápí
obyvatele Nymburka. Uniká
z ní každoročně kolem 6 tun
těkavých polycyklických uhlovodíků, řada z nich jsou
prokázanými karcinogeny.
Kdyby každá molekula plynu byla velká jako zrnko písku,
vznikla by pyramida o základně
velké jako Čechy s vrcholem ve
výšce 30 kilometrů. Stěží si lze
představit, že by civilizovaný
svět něco podobného toleroval.
Továrna ale dodává komponenty do zahraničních automobilek,
které jsou tahounem průmyslu
a rostoucího HDP, takže mají
politickou podporu. Ta se potom promítá do lokální politiky.
Je nepochopitelné, k jakým absurditám snaha o zachování neobhajitelné výroby vede. Lidé,
od kterých bychom díky jejich
znalostem, reputaci, inteligenci
i vážnosti úřadu, který zastávají,
čekali soudnost a respekt k zákonům, najednou nic necítí, nevidí,
neslyší. Nejde přeci o ně, jde jen
o obyvatele města. Slyšíme, že
žijeme v demokratickém právním
státě. Opravdu? O zastavení výroby v Azosu rozhodl již v dubnu
loňského roku krajský úřad.

Nikdo ale rozhodnutí nevykonal.
Továrna čile prosperuje, aniž by
měla kolaudaci nebo stavební povolení. Dva nymburští starostové
za sebou byli továrnou a potažmo krajským úřadem nařčeni
z podjatosti, a tím byli oni a celý
městský úřad zbaveni možnosti
ve věci účinně jednat. Nařčení je
už ze své podstaty absurdní, oni
jen hájili zájmy svých voličů, jak
jim velí zákon. Věc byla předána
do Kolína, tam příslušný úředník
stavebního úřadu raději sám sebe
prohlásil za podjatého, aby nemusel ve věci rozhodovat. Krajská
úřednice pak předala causu Azos
k rozhodnutí do okresu dle jejího
názoru sousedícího s Kolínem,
totiž do Mladé Boleslavi. Těžko
pochopíme logiku, podle které
pověřila touto činností právě Boleslav. V ní totiž sídlí automobilka,
která z výrobny profituje. Aby
nemusela investovat do drahých
filtrů, přenechala výroby znečisťující okolní prostředí externím
podnikatelům, kteří si již v malých městech s obyvateli poradí.
Magistrát v Boleslavi podjatý nebude?. Nikomu z obyvatel Nymburka přitom nejde o poškozování
obchodních zájmů automobilek či

jejich subdodavatelů. Jde pouze
o jejich korektní a rozumný přístup a respektování zákonných
norem. Továrna se přeci nemusela usídlit v prastaré budově

z minulého století uprostřed
obytné zástavby, kde přirozeně
není možné zajistit bezproblémový provoz.
MUDr. Aleš Omáčka, zastupitel

Kaple sv. Jana Nepomuckého má
nově zrestaurovanou balustrádu
Špatný a nevzhledný stav
balustrády přímo před hlavním
oltářem kaple sv. Jana Nepomuckého vyžadoval její celkové
restaurování. Po úspěšném
zrestaurování barokních intarzovaných dveří v prosinci
loňského roku došlo i na zmíněnou mramorovou balustrádu.
Vše probíhalo pod dohledem
památkářů a města.
Vlastní restaurování spočívalo v šetrném čištění balustrády
a demontovaných částí, odstranění dožilých tmelů, zpevnění korodujících částí a trhlin, lepení

Levá strana restaurované balustrády.
Foto: Petr Černohous

uvolněných fragmentů, vyplnění trhlin minerálním tmelem,
plastickém doplnění, osazení
na minerální tmel s nekorodujícími čepy, obnově spárování,
v provedení lokální barevné retuše, převoskování a leštění celé
balustrády. Důraz byl kladen na
maximální možné zachování originálních prvků.
Město však pokračuje dál
v úpravách kaple a během prosince byla dokončena další etapa
rekonstrukce. Cílem bylo odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění
statických poruch zdiva, terénní
úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace
a instalace venkovního osvětlení
v chodníčku okolo kaple. Vydlážděn je nejen chodníček, ale i nová
přístupová cesta ke vchodu.
Petr Černohous

Aktuality a soutěž
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Fotosoutěž
Nechodíte po svém městě s černou páskou na očích?
Umíte se kolem sebe rozhlížet ?

ZKUSTE TO S NAŠÍ SOUTĚŽÍ.
Výhru získá pozorovatel, který zašle do 19. 1. 2018 poštou nebo e-mailem správné
místo z historické fotografie. Nezapomeňte na kontaktní údaje (vč. telefonního čísla).
Tři správné odpovědi vylosuje redakční rada a výherce získá pěknou knížku.
Předmět: ,,Fotosoutěž - LEDEN‘‘.
Adresa redakce: náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk,
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz
Výherci z prosincového čísla: David Veselík, Josef Soběslav a Miroslav Chmelík
Správné řešení - prosinec:
Na snímku byla dnešní Soudní ulice a budova naproti Střední zdravotnické škole
Prosincové fotografie - nahoře Soudní
ulice z roku 1980
a dole z roku 2017

Foto 3x: archiv Honzy Řehounka

Žáci „Tyršovky“ točili „film“ o švábech
Během volitelného předmětu Přírodovědná praktika si
vybraní žáci osmých a devátých
ročníků vyzkoušeli práci dokumentaristů a popularizátorů
vědy. A téma bylo nadmíru složité a těžké - ŠVÁBI.
Natočit film o „chlupatých“
a milých zvířátkách není dostatečná výzva. Celý svět se ubírá
k moderním technologiím, žáci
by se neměli pouze učit bezhlavě
memorovat a navíc „Tyršovka“
disponuje asi největší sbírkou
živých švábů široko daleko. Proto
jsme to vše spojili a snažili jsme
se pomocí krátkých dokumentů,
které si žáci sami vymysleli, zrežírovali, natočili, nadabovali, nastříhali a na závěr i odprezentovali,
přiblížit svět nepochopených
švábů – hmyzu, který naši planetu obývá více než 350 milionů let
a proto patří mezi nejúspěšnější
zvířata na planetě.

Nakonec jsem vše spojil do
jednoho dokumentu, který jsem
zveřejnil na „Malém filmovém
festivalu dokumentárních filmů“ v auditoriu školy Nymburk
Tyršova 446. Společně se žáky

i vedením školy jsme hodnotili,
bodovali a nakonec našli ty nejlepší. Slavnostního předání cen pro
nejlepší tvůrce se ujala paní ředitelka Soňa Obická a předala několik sladkých odměn pro nejlepší

tvůrce a propagátory entomologie.
(Film o filmu, tedy jak vše vzniklo, můžete najít na youtube kanálu
https://www.youtube.com/watch?v=HBQKzQvXKoI&t=4s)
Marek Velechovský

Foto 3x: Marek Velechovský
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PLESOVÁ SEZONA 2018

Vlastivědné muzeum Nymburk
KAM JSME CHODILI DO ŠKOLY

Z historie škol v Nymburce - Zveme vás na výstavu, která připomene bohatou historii škol v Nymburce. Zavzpomínejte si spolu
s námi i na svá školní léta v nymburských lavicích.
Vystavené exponáty jsou ze sbírkového fondu muzea, nymburských škol a archivu v Lysé nad Labem. Uvidíte stavební
plány škol, školní kroniky a dobové fotografie. Minulá i nedávná školní léta nejlépe připomenou školní lavice
s kalamářem, učebnice, počítadla, psací potřeby a důmyslné pomůcky.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA NYMBURK
Pá 12. 1. od 19.30 hodin, ve velkém a malém sále Obecního
domu. K tanci a poslechu zahraje Big Band Relax z Mladé Boleslavi, kapela Trioda a DJ Puldis. Vyprodáno.
PIVOVARSKÝ PLES
So 3. 2. od 19.30 hodin, v Obecním domě. K tanci a poslechu
zahraje Orchestr Tox Jaroslava Trnky.
Vstupenky v prodeji pouze v Pivovaru Nymburk. Vstupné 300 Kč
(v ceně vstupenky místo k sezení a dárek).
TŘEŠNIČKOVÝ BÁL
Pá 16. 2. od 19 hodin, ve velkém sále Obecního domu.
RYBÁŘSKÝ PLES
So 17. 2. od 20 hodin, ve velkém sále Obecního domu. K tanci
a poslechu zahraje kapela Avallon.
PLES MĚST A OBCÍ NYMBURSKÉHO REGIONU
Pá 2. 3. od 20 hodin, v Obecním domě.

Foto: archiv muzea

PF PRO BOHUMILA HRABALA

Do 21. 1. 2018 vystavujeme pár desítek PF zaslaných Bohumilu
Hrabalovi od jeho přátel a známých. Nejstarší PF 1965 poslali
Josef Škvorecký a Zdena Škvorecká, další PF 71, jako koláž mu
zaslali Láďa Ducháček a Věra Boudníková. Nechybí zde spisovatelé, umělci či herci.

Výstava probíhá do 21. ledna 2018
otevřeno je denně, mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Doplnění údajů k článku Další
historická mezera objasněna
V reakci na článek zveřejněný v Nymburském zpravodaji
(listopad 2017).
Ten pojednával o účelu pomníku na hřbitově s nápisem
„mučedníkům za svobodu“, pod
nímž byly paradoxně pochovány osoby německé národnosti
a čeští kolaboranti, se ozval občan
pan Miroslav Chmelík z Drahelic, který objasnil, že pomník stál
původně na rozdvojení ulic Hořátevská a Kovanická na Zálabí.
Václav Vorlíček z České Lípy
(narozen v Nymburce) upozornil
na jména čtyř lidí uložených
v hrobě pod pomníkem. Jedná
se o nymburské kolaboranty
a udavače, kteří byli po skončení
druhé světové války popraveni na
nádvoří nymburského okresního
soudu.
Podle soupisu osob popra-

vených za retribuční trestné činy,
tj. udavačství, které mělo za následek něčí smrt, a spolupráce
s gestapem v období II. světové
války (Liška, Otakar: Tresty smrti vykonané v Československu
v letech 1918–1989, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu, Praha, 2006), to
jsou:
Alois Hrůza (* 17. července 1893 v Horních Počernicích,
† 26. října 1946 v Nymburce),
Ferdinand Jelen (* 29. listopadu
1892 v Hostomicích, okr. Teplice,
† 26. března 1946 v Nymburce),
Vladislav Novák (* 2. ledna 1908
ve Vysokově, okr. Náchod, † 13.
prosince 1945 v Nymburce), Vojtěch Zavadil (* 3. listopadu 1892
v Náklu, okr. Olomouc, † 20. ledna 1945 v Nymburce).
Honza Řehounek

TŘETÍ SPOLEČENSKÝ VEČER CENTRA PRO VŠECHNY
So 3. 3. od 20 hodin, v Obecním domě. K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77, taneční vystoupení EASY DANCE a překvapení, hostem večera bude Braňo Polák. Předprodej vstupenek
na pokladně Hálkova městského divadla nebo v MSS Tortuga
(Kolínská 282). Další informace na tel. čísle 723 393 032 nebo na
e-mailu klouckova.cpv@seznam.cz.
PLES ČAJOVNY
So 10. 3. od 20 hodin, v Dělnickém domě. K tanci a poslechu
zahraje kapela Fortuna 77. Předprodej vstupenek pouze v Čajovně
Na Valech. Vstupné 150 Kč.
ZAHRADNICKÝ PLES
So 17. 3. od 19.30 hodin, v obou sálech Obecního domu. K tanci
a poslechu zahraje kapela PROČ NE, hvězdou večera bude Tomáš
Löbl. Celým večerem bude provázet Genny Ciatti. Předprodej
vstupenek pouze v květinovém ateliéru Jan Janek (Zbožská 426,
Nymburk – vedle plaveckého bazénu). Vstupné 300 Kč.
Změna programu vyhrazena!

TERMÍNY DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

ČEZ BASKETBALL NYMBURK (Sportovní centrum)
03.1.
06.1.
09.1.
20.1.
21.1.
23.1.
25.1.
27.1.

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

NBK : BK ARMEX Děčín		
NBK : SBŠ Ostrava			
DSK NBK : Telekom Baskets Bonn
NBK: BK JIP Pardubice		
NBK : BK Žabiny Brno		
DSK NBK : Avellino Scandone Basket
NBK : Geosan Kolín		
DSK NBK : BLK Slavia Praha		

BCL Basketball Champions League
NBL Kooperativa NBL (muži)
ŽBL ženská basketbalová liga
Časy začátků zápasů se mohou změnit.
Aktuální informace o začátcích
zápasů sledujte na webu:
www.basket-nymburk.cz

NBL
ŽBL
BCL
NBL
ŽBL
BCL
NBL
ŽBL

Nymburské kulturní centrum
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Městská knihovna Nymburk
VÝSTAVA
TECHTLE MECHTLE BAREV
Od 3. do 30. 1., Výstava obrazů Dagmar Chramostové.
PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
JAROSLAV KMENTA: BOSS BABIŠ
St 10. 1. od 17 hodin, v malé sále Obecního domu. Setkání, beseda s investigativním novinářem, spisovatelem a členem redakce časopisu Reportér nad jeho poslední knihou Boss Babiš. Boss
Babiš je reportážní kniha o temném světě miliardáře a politika
Andreje Babiše. Shrnuje, v čem je oligarcha Babiš nebezpečný,
jak zbohatl, s kým se zapletl a co všechno ještě tají. Popisuje
nejen jeho skutečný podnikatelský zrod a nemilosrdné praktiky
v byznysu, ale přibližuje i jeho roli v polosvětě kolem kmotrů Františka Mrázka, Tomáše Pitra či Radovana Krejčíře. Kniha tvoří zatím
nejucelenější obraz oligarchy Babiše.
Druhé prezidentské volby v České republice začínají 12.–13. ledna
2018. Přijďte si ujasnit své názory
před samotnou volbou.
Foto: archiv Jaroslava Kmenty
6 CEST KE ZDRAVÍ TĚLA A MYSLI: VYKROČTE S NÁMI!
Nový cyklus 6 vzdělávacích přednášek o zdravém životním stylu
z oblasti psychického a fyzického zdraví. Lektory kurzu jsou specialisté
z různých oborů (výživová poradkyně, lektor jógy, fyzioterapeutka, instruktorka fitness, psycholog). Informace a rady týkající se zdraví, výživy, sportu, psychiky, zdravého životního stylu a péče o vlastní osobu.
16. ledna - 17 hod. Redukce hmotnosti a očistné kúry - Eva Riegerová,
výživová poradkyně
27. února - 17 hod. Zdravý pohyb - Slávka Růžičková, fyzioterapeutka
13. března - 17 hod. Variabilita cvičení + sportovní výživa - Jitka Rýdlová, instruktorka fitness, Eva Riegerová, výživová poradkyně
10. dubna - 17 hod. JÓGA: Tradiční nástroj na neduhy moderního
bytí - Tomáš Walter, lektor jógy
15. května- 17 hod. Vliv stravy na naše zdraví - Eva Riegerová, výživová poradkyně
5. června - 17 hod. Výživa a psychologie - Jakub Plachý, psycholog,
Eva Riegerová, výživová poradkyně
Cena celého cyklu přednášek: 180 Kč
Cena jednotlivých přednášek: 40 Kč
SRÍ LANKA: RADKA TKÁČIKOVÁ
Út 30. 1. od 17 hodin, Radka Tkáčiková, cestovatelka a průvodkyně.
Starodávná královská města, buddhismus i hinduismus Tamilů, přírodní krásy, čajové plantáže a sběr čaje, život lidí na plantážích, džungle
s bohatou faunou, pobřeží Indického oceánu a různé techniky chytání
ryb. Zajímavosti a tradice. Vstupné 30 Kč.

Foto: archiv Radky Tkáčikové

KNIHOVNA DĚTEM
KOMIKSY HRAVÉ I DRSNÉ
Út 5.10. od 8.30 a 10.15 hod., Jiří Wolker Procházka, scénarista a spisovatel o historii obrazového vyprávění od hieroglyfů, středověkých
maleb až po dnešní podobu komiksů. Základní atributy komiksu, lite-

rární žánry zpracované v komiksu. Superhrdinové,
antihrdinové, slovanské mýty, drsná škola detektivky. Komiksová pravidla, komiksová řeč, citoslovce, dynamika, stripy. Kdo dělá komiks - umělecké i
technické profese při tvorbě komiksů. Ukázky světových i našich komiksů.
Vstupné 20 Kč.

Foto: archiv
J.W. Procházky

OSTATNÍ AKCE
ČTU SI... - Fotografická, výtvarná a literární soutěž
Každý má místo, kde rád čte. Každý má způsob, jak rád čte. Všude
kolem nás jsou místa, která vybízejí ke čtení, jen je potřeba je objevit.
Někdo si dokáže číst uprostřed davu, jiný potřebuje nerušené prostředí.
A právě tento čtenářský pohled knihovnu zajímá.
Městská knihovna Nymburk vyhlašuje výtvarnou, fotografickou a
literární soutěž s cílem zachytit jakoukoliv osobu (nebo osoby) na jakémkoliv místě, jak čte (čtou). Tématem literární práce může být vše, co
souvisí se čtením. Proč vás čtení baví, kde všude rádi čtete, kdy nejradši
čtete, jak rádi čtete…
Soutěž probíhá od prosince 2017 do konce února 2018. Své výtvarné
práce můžete přinést rovnou do knihovny. Fotografie a literární práce můžete posílat prostřednictvím e-mailu na tuto adresu: knihovna@
knihovna-nbk.cz nebo je dodat do knihovny. Všechny obrázky vystavíme v knihovně. Nejlepší práce oceníme!
Ilustrační obrázky jsou ze série BOOK‘S CALLING Jakuba Pavlovského, který dokazuje, že čtení sluší každému místu…
(https://www.instagram.com/bookscalling/,
https://www.instagram.com/bookscalling/)

Foto: Jakub Pavlovský

Lednová SOBOTA, kdy máme pro vás otevřeno:
6. 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.

Program Klub důchodců - leden 2018
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 2018 - 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

Aktuality a inzerce
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Vzpomínka na Ludvíka Vantocha
Dne 15. ledna 2018 uplyne
90 let od úmrtí nejvýznamnějšího nymburského podnikatele počátku 20. století –
Ludvíka Vantocha.
Ludvík Vantoch se narodil
8. března 1856 v Hroubovicích
u Chrudimi (tehdy se ještě psal
Wantoch) v židovské komunitě.
V roce 1869 se přestěhoval s rodiči do Nymburka, kde v roce
1878 založil svou firmu Griotte. První likéry míchal doma
v kuchyni a rozvážel je na vozíku, taženém psem.
Úspěchy v podnikání vedly
ke koupi pozemků nedaleko
dnešního místního nádraží
a zde Vantoch postavil v roce
1911 základ továrny, rozšířené
pak v roce 1918. Hlavním produktem (vedla mnoha dalších
likérů) byla především proslulá griotka, která se v té době
vyvážela do celé Evropy a byla
dodávána i na vídeňský císařský
dvůr.
I. i II. světová válka negativně
ovlivnily chod podniku, který
se dostal do finančních potíží.
Nymburskou továrnu nakonec
koupil bratr Ludvíka Vantocha,

Gustav Wantoch, který provozoval obdobný závod v Lysé
nad Labem. Vznik Protektorátu
a následná likvidace Židů byly
krutou ránou úspěšnému rodinnému podniku. Těchto zlých
časů se zakladatel továrny – celým názvem „Podniky Griotte
Lud. Vantoch akc. spol. v Nymburce v Čechách“ nedožil. Zemřel po dlouhé nemoci v neděli
15. ledna 1928 ve věku 72 let.
Jeho manželka, Kamila Vantochová, uveřejnila v Občanských
listech dne 21. ledna 1928 velké
poděkování za projevení účasti,
i lékařskou péči MUDr. Antonína Brzoráda. Vzpomínku na
podnikatele otiskly také Národní listy.
Z původní výstavné továrny se po válce stala FRUTA
a později ZELKO. Dnes již jen
opuštěné budovy areálu připomínají dávnou slávu rodinné
firmy Vantochů i Wantochů.
Ludvík Vantoch, jehož urna
je uložena na nymburském
hřbitově v hrobě Donátových
(byli příbuzní), by si bezesporu zasloužil čestné občanství
města.
Ing. Jiří Černý

Ukázka bezobratlých na Tyršovce
Máte rádi šváby? Mnohonožky? Nebo stínky a svinky?
Asi skoro každý má jasno, že
NE. Jenže to si já jako biolog
nemyslím a NAOPAK si tyhle
skupiny zvířátek zaslouží náš
respekt a hlavně poznání. Protože jen díky poznání, získáme
k něčemu úctu a pak je budeme
mít rádi a třeba i chránit.
Na Tyršovce v hodinách přírodopisu se žáci měli možnost
se všemi těmito organizmy prakticky potkat a vyslechnout si
zajímavou přednášku od specialisty na tyto skupiny - Martina
Mrvika. Přivezl s sebou desítky
tropických druhů švábů, od malinkatých až po obří syčící šváby
z Madagaskaru, či třeba šváby,
kteří kojí svá mláďata obdobně
jako savci a kteří třeba jednou
nahradí krávy. Některé druhy
nám zůstaly i do chovu a tak se
Tyršovka může pochlubit (myslím si) největší kolekcí švábů
v rámci všech ZŠ v České Republice.
Dále jsme se seznámili s nesmírně zajímavou skupinou isopodních korýšů, tedy svinkami
a stínkami, které každý zná, protože jsou na zahradách či parcích

a stačí otočit nějaký předmět
(prkno, cihlu či kámen) a máte
jich desítky. A po dešti vylézají
na omítky doplnit si vápník do
svých krunýřů. Bez těchto živočichů bychom se topili ve spadaném listí. Patří spolu s houbami a bakteriemi k rozkladačům.
A poslední zajímavou skupinou byly obří tropické mnohonožky. Žáci zjistili rozdíl mezi
stonožkami a mnohonožkami,
dozvěděli se něco o chovu i krmení. A třeba i to, že nejdražší
a největší druhy stojí klidně jako
ojeté auto a jsou schopné během
pár minut zabít i člověka.
Doufejme, že se tato ukázka
zajímavých tvorů setkala s úspěchem a další generace našich
žáků se na tyto „netradiční“ živočichy bude dívat tou správnou
optikou ochránce a obdivovatele
přírody. Každý tvor tady na Zemi
má totiž své místo a to i ten „nejodpornější“. To se ale na Tyršovce snažíme ukázat všem našim
žákům.
Marek Velechovský

INZERCE

Foto 2x: Marek Velechovský

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

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk

Makeup artist
Pavla Tomková
večerní a plesové líčení
foto makeup			
konzultace			

denní líčení
svatební líčení
osobní kurz

www.makeup-pavla.cz

V Kolonii, Nymburk

NOVĚ OTEVŘENO

ZVÍŘATA
NA PRVNÍM
MÍSTĚ

Inzerce
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Kino Sokol Nymburk
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01
13. SO

19.00

Koncert / předprodej 160,– / na místě 190,–

SKIP WILKINS
& BARTET
Unikátní koncert amerického jazzového pianisty Skipa
Wilkinse. Přijďte nasát opravdový jazz s přesahy do
jiných žánrů! Občerstvení zajištěno. Vstupenky v obvyklých předprodejích.

19. PÁ

20.00

Cestovatelská projekce / stand-up / 120,– v předprodeji / 150,– na místě / přístupný

LADISLAV ZIBURA:
UŽ NIKDY PĚŠKY PO
ARMÉNII A GRUZII
Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát
vydává probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach.
Očekává nenáročný výlet, situace se mu však brzy
vymkne z nohou. Cestovatelská projekce Ladislava
Zibury je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti.

23. ÚT

19.00

16.00

ČR / pohádka / 101 minut / české znění / 120,– / příODPOLEDNÍ DĚTSKÉ
stupný

ČERTOVINY
Nová pohádka Zdeňka Trošky, v níž jsou nešikovní
čerti Popelák a Uhelák posláni za trest do světa, aby
přivedli každý jednu hříšnou duši. V přestrojení se
dostanou na statek, kde vypočítavý sedlák chce dceru
Haničku provdat za nafoukaného statkáře. Hanička
však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je
potřeba vzít na pomoc pekelné síly.

20. SO / 21. NE

19.00

ČR / komedie / 98 minut / české znění / 120,– / do 12 let
nevhodný

ŠPINDL
Komedie Milana Cieslara o dámské jízdě tří sester na
horách, které vévodí sarkastická Anna Polívková a její
milostné trable.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Palackého třída 449/64
Nymburk 288 02
tel.: +420 325 513 785
mail: nkc@nkc-nymburk.cz
www.nkc-nymburk.cz

19.00

Švédsko / životopisné drama / 107 minut / s titulky
/ 120,– / přístupný

NEMILOVANÍ

BORG/MCENROE

Žeňa a Boris se rozvádějí a jejich dvanáctiletý syn
Aljoša je pro ně spíš přítěží. Vše se změní když Aljoša
zmizí. Andrej Zvjagincev přináší mistrovsky vystavěné
drama o lidech, kteří jsou zamilovaní do vlastního
odrazu v mobilních telefonech, ale jinak žijí ve skličujícím světě odcizení a nepochopení.

Wimbledon, 1980. Svět se těší, až bude světová jednička Björn Borg obhajovat svůj pátý titul ve Wimbledonu.
Jenže jeho dvacetiletý vyzyvatel John McEnroe se rozhodl svého bývalého hrdinu sesadit z tenisového
trůnu. V hlavních rolích S. Gudnason a S. LaBeouf.
Režie J. Metz.

24. ST / 25. ČT

30. ÚT

19.00

ČR / komedie / 83 minut / české znění / 120,– / do 12 let
nevhodný

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
Co se týče lásky, tak… i když je vám hrozně, i když jste
k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát! Nová komedie
Filipa Renče podle scénáře Haliny Pawlovské s Klárou
Issovou a Matoušem Rumlem v hlavních rolích.

25. ČT
20. SO / 21. NE

28. NE

Rusko, Belgie, Francie, Německo / drama / 127 minut
ART KINO
/ s titulky / 90,– / do 12 let nevhodný

10.00

ČR / komedie / 93 minut / české znění / 60,– / do 12 let
SENIOR KINO
nevhodný

KVARTETO
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina,
s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte
nečekaná dobrodružství. Barbora Poláková a Jaroslav
Plesl v komedii Miroslava Krobota.

26. / 27.

PÁ 18.00

15.00 / 18.00

Prezentace / zdarma

PŘEDSTAVENÍ
VIZUÁLNÍ IDENTITY
MĚSTA NYMBURKA
Veřejná prezentace jednotného vizuálního stylu města
a jeho organizací.

31. ST

19.00

Velká Británie / životopisné drama / 88 minut / s titulky
ART KINO
/ 110,– / do 12 let nevhodný

S LÁSKOU VINCENT
Životopisný film o malíři Vincentovi van Goghovi
vychází ze slov samotného génia, který pronesl, že
„může komunikovat pouze skrze své malby“. Originálně pojatý film vznikl na základě osmiset van Goghových dopisů adresovaných především jeho bratrovi.
Režie D. Kobiela, H. Welchman.

/ SO 16.00

USA / dobrodružný / 119 minut / české znění / 120,–
/ přístupný
ODPOLEDNÍ RODINNÉ

JUMANJI: VÍTEJTE
V DŽUNGLI!
Čtveřice školáků objeví starou videokonzoli s hrou.
Brzy zjistí, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak
zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a vrátili se do
skutečného světa, musí se vydat na nejnebezpečnější
dobrodružství svého života.

BUDE OTEVŘEN NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ BAR KINA SOKOL. JEHO PROVOZOVATELEM BUDE LUNA CATERING.

Pokladna Kina Sokol je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před představením a v době promítání.
Městské Kino Sokol, Tyršova 6, 288 01 Nymburk - Více zde: www.nkc-nymburk.cz

Hálkovo Městské divadlo Nymburk
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Program divadla
INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA
Út 16. 1. od 16.30 do 18.30 hodin
Více informací na www.divadlonymburk.cz. Malá scéna. Vstup
zdarma.
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH
MUŽŮ
St 17. 1. od 19.30 hodin
Abonentní představení. Strhující divadelní hra ze soudního
prostředí o hledání viny a odpovědnosti. Dvanáct rozdílných
mužů,
porotců,
rozhoduje
o vině či nevině člověka šestnáctiletého kluka, který je
obviněn z vraždy. Jen jediný
z porotců pochybuje o jeho vině a
svou pochybností rozpoutá souboj
slov, faktů, důkazů a ovlivňování,
v němž se postupně odkrývají zákoutí lidského charakteru každého
z porotců. Hra Reginalda Rose
mistrovsky a detailně vykresluje
duševní pochody zúčastněných
aktérů. Ve skvostně, svědomím či

lhostejností budované dusné atmosféře, je nahlodáváno přesvědčení nejen ostatních porotců, ale
i divákovo. Titul Dvanáct rozhněvaných mužů proslavil především
kultovní film režiséra Sydneyho
Lumeta z roku 1957, který byl
několikrát nominován na Oscara a získal spousty celosvětových
ocenění. Hrají: Ernesto Čekan,
Miloslav Mejzlík, Petr Oliva, Petr
Vágner a další. Produkce: Divadlo
Radka Brzobohatého.
Cena 360 Kč
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
So 20. 1. od 14.30 hodin
Sobotní odpolední pohádka.
Produkce: DS Hálek. Cena 60 Kč
HRDÝ BUDŽES
Út 23. 1. od 19.30 hodin
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny
Douskové. Hrdinka příběhu,
žákyně druhé třídy základní

Foto: Halkovo městské divadlo

TERMÍNY UZÁVĚREK ZPRAVODAJE
A CENÍK INZERCE
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)

TIRÁŽ

4 400 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
1 100 Kč

devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku
70. let promítala do světa dětí
i dospělých. Na pozadí prostředí
školy a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě
se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných
i větších neštěstí, které malá
Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností
svému věku vlastní hodnotí
a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za
mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.
Produkce: Divadlo A. Dvořáka

Příbram. VYPRODÁNO
FERDA MRAVENEC A ŠKOLA
JÍZDY NA KOLEČKOVÝCH
BRUSLÍCH
Čt 25. 1. od 8.30 a 10.00 hodin
Dopolední pohádka pro školy
a školky. Produkce: DS Hálek.
Cena 60 Kč
CAVEMAN
Čt 25. 1. od 19.30 hodin
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. V prodeji vstupenky i na
termín 24. 4. 2018! Hraje: J. Slach
/ J. Holík. Cena 350 Kč

Připravujeme 2018

Více informací
na webu:

Kubula a Kuba Kubikula - 10. února
Vše o ženách (K3) - 19. února
Vražedný pátek (A) - 20. února
Zdeněk Izer - 21. února
Kdo se bojí Vigrinie Woolfové? - 23. února
Forbína č.14 - 25. února
Březen 2018 - premiéra nové pohádky
Růže pro Algernon (A) - 19. března
Spirituál kvintet - 20. března
Každému jeho psychoterapeuta - 21. března
Táta (K3) - 26. března
Caveman - 24. dubna
Koncert Evy Pilarové - 15. května

www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské
divadlo,
Tyršova 5, 288 02
Nymburk
POKLADNA 325 512 253
pokladna
otevřena
od 8. 1. 2018

UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJE
2018

Uzávěrka
Dodání
objednávek podkladů

Vychází

Leden

4. 12. 2017

8. 12. 2017

5. 1.

Únor

8. 1.

12. 1.

2. 2.

Březen

5. 2.

9. 2.

1. 3.

Duben

5. 3.

9. 3.

29. 3.

Květen

9. 4.

13. 4.

3. 5.
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Evidenční číslo: MKČR E16377. Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO 00239500.
Šéfredaktor: Mgr. Petr Černohous (e-mail: Petr.Cernohous@meu-nbk.cz, tel: 325 501 252). Redakční rada: Bc. Iveta Zenklová (předsedkyně),
Ing. Jiří Černý, Bc. Markéta Tomčíková, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Ing. Radek Mach, Diana Váňová,
Bc. Alžběta Otradovská. Jazyková úprava: Milena Krejsová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka lednového vydání: 4. 12. 2017.
Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7300 výtisků. Příjem inzerce: Petra Stehlíková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk (e-mail: inzerce-zpravodaj@meu-nbk.cz, petra.stehlikova@meu-nbk.cz, tel.: 325 501 202, fax: 325 514 283).
Statut Nymburského zpravodaje, Pravidla Nymburského zpravodaje a Ceník inzerce: www.mesto-nymburk.cz/Nymburský zpravodaj.
Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Názory vyjádřené v příspěvcích nereprezentují názory redakce.

Inzerce

18

Kelvion s.r.o.
Kostomlátecká 180, 288 02 Nymburk
Czech Republic
přijímáme nové zaměstnance
na pozice

Svářeč specialista

tenkostěnné nerezové trubičky metodou TIG (nadprůměrné výdělky)

Operátor strojů

zpracovávající plechové tabule (nadprůměrné výdělky)

Montážní dělník
• Náborový příspěvek 21 000 Kč
• Obědy zdarma
• Týden dovolené navíc
• Další benefity pro dlouhodobý
zaměstnanecký poměr
• Podrobnosti při osobní návštěvě

Kontakt:
tel. +420 325 519 934, e-mail Zlatuse.Dudlova@kelvion.com

www.kelvion.com

Nymburské kulturní centrum
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PŘEHLED AKCÍ - LEDEN 2018
ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ 2018

Po 8. 1., Taneční budou probíhat od září do prosince každou
sobotu v Obecním domě. Zápis probíhá online na www.nkcnymburk.cz od 18.00 hodin.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA NYMBURK

Pá 12. 1., od 19.30 hodin v sálech Obecního domu. K tanci a poslechu zahraje Big Band Relax z Mladé Boleslavi, kapela Trioda
a DJ Puldis. Předtančení a půlnoční překvapení. Vyprodáno.

SKIP WILKINS & BARTET, JAZZOVÝ KONCERT

So 13. 1., od 19.00 hodin ve foyer Kina Sokol, Skip Wilkins
je známý americký pianista, který dlouhodobě rozděluje svoji pozornost mezi svůj domov, Pensylvánii (USA), a střední
Evropu. Je to člověk se širokým uměleckým záběrem, předně
vynikající instrumentální hráč, jehož schopnost improvizace
je na špičkové úrovni, ale taktéž skladatel a aranžér. Za svoji dlouholetou kariéru natočil několik CD s přední jazzovou
„smetánkou“, jak americkou tak českou. V Nymburském kině
Sokol vystoupí společně s vokální skupinou Bartet. V předprodeji 160 Kč, na místě 190 Kč.

LADISLAV ZIBURA: UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII

Pá 19. 1., od 20.00 hodin v kině Sokol. 25letý excentrický
poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet,
situace se mu však brzy vymkne z nohou. Ať už se princ Ládík zrovna otráví alkoholem, zabloudí na minové pole nebo
zachraňuje život štěňátek, vším ale proplouvá s neobyčejnou
lehkostí. Příběh jeho pěší, cyklistické a stopařské výpravy je
svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého se budete smát od začátku až do konce. Nečekejte popisy
historie nebo památek. Cestovatelská projekce Ladislava Zibury je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti.
Vstupné 150 Kč, v předprodeji 120 Kč. Možnost zakoupení
dárkového poukazu.

KULTURNÍ ROK 2018 V NYMBURCE

Seznam tradičních akcí, u kterých je znám termín.

10. 3. 		

PechaKucha Night vol 2.

23. 3. 		

Velikonoční jarmark

23. 3. 		

Jarní hraní

4. – 6. 4. 		

Festival Jeden svět

9. – 13. 4.

Jarní burza

Út 30. 1., od 15.00 hodin a od 18.00 hodin v kině Sokol. Veřejná prezentace jednotného vizuálního stylu města a jeho
organizací.

21. 4. 		

Zkrátka animace vol. 2

4. – 5. 5. 		

Mateřinka

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
VLADIMÍR ŠOLTYS: TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO
PÍRKA

2. 5. 		

Den města

26. 5. 		

Ve stínu vodárenské věže

28. 5. – 3. 6.

Radnice dětem (Dětský den 30. 5.)

1. – 3. 6. 		

Polabská vonička

4. 8. 		

Přístavní slavnost

18. 8. 		

Osmičkové výročí – srpen 68

1. – 2. 9. 		

Nymburské posvícení s jarmarkem

1. – 7. 10.

Radnice seniorům

2. 12. 		

Rozsvícení vánočního stromu

PŘEDSTAVENÍ VIZUÁLNÍ IDENTITY MĚSTA
NYMBURK

Pá 2. 2., od 18.00 hodin ve foyer kina autorské čtení cestovatele, fotografa, horolezce, ornitologa, veterináře a spisovatele Vladimíra Šoltyse, který přečte ze svých dětských knih
„Proč má kos žlutý nos“ a „Tajemství kouzelného pírka“. Obě
knížky jsou věnované dětem a spojují je příběhy malé holčičky Vlaďky a jejich opeřených kamarádů. Čtení bude zároveň
zahájením výstavy fotografických obrazů Vladimíra Šoltyse,
jejichž hlavním tématem jsou ptáci.
Vstupné dobrovolné.

ČAS NA ČAJ

Út 6. 2., v tomto roce zahájíme kapelou Flexiband.

Změna programu vyhrazena!

Město Nymburk a Nymburské kulturní centrum
vás zvou na

TANEČNÍ

2018

ZÁŘÍ - PROSINEC
každou SOBOTU v Obecním domě
v Nymburce pod vedením
tanečního mistra Jiřího Šulce

První kurz od 17.30 do 20.00 hodin.
Druhý kurz od 20.30 do 23.00 hodin.

www.nkc-nymburk.cz

Skupiny se budou v těchto časech střídat po týdnu.
14. lekcí včetně prodloužených a závěrečného věnečku.

Kurzovné za jednotlivce: 2 400 Kč.
Gardenka zahrnující i vstupy na prodloužené: 650 Kč.
Přihlášky pro větší pohodlí budeme přijímat formou elektronického
formuláře, a to od 8. ledna 2018, který naleznete na stránkách NKC.
Plánujeme bohatý doprovodný program.

