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Z NYMBURKA

Slovo
úvodem
Vážení a milí čtenáři,
jaro nám vrcholí a nepochybně působí na
všechny lidi blahodárně. Je to doba, kdy se obnovuje naše tělesná i duševní energie a vůbec
celý náš organismus. Počasí láká, abychom vyrazili na procházky, na kolo či na brusle. Proto
jste jistě postřehli, že město započalo s obnovou povrchu cyklostezky na pravém břehu
Labe od Vesláku po Sánský kanál. Vše by mělo
být hotovo v červnu, kdy se zase plně obnoví
provoz na této části cyklostezky a určitě nám
to na kolech po novém asfaltu pojede samo. Ve
sportovním areálu Veslák je možné využít nabídku mnoha sportovních aktivit, jak pro dospělé, tak i pro děti a po sportu využít příjemné
venkovní posezení s občerstvením. Nymburk
patří k městům, která sportovní kluby a sportovní aktivity rádo podporuje, na letošní rok je
to částka necelých 12 mil. Měla jsem příležitost
setkat se s lidmi, kteří vedou sportovní kluby
a oddíly, díky kterým můžete každý rok v Nymburce sportovat nebo se jen pasivně účastnit mnoha sportovních akcí. Byla jsem překvapená, jak nezištně a s jakým nadšením se
trenéři věnují dětem a mládeži (a to buď zcela
zdarma, nebo jen za symbolickou odměnu)
a kolik času musí funkcionáři klubů strávit byrokracií, která bohužel dnes panuje snad v každém odvětví lidské aktivity. Chtěla bych jim
tímto poděkovat za všechny, kdo si neuvědomují, jak pracné je každoroční shánění peněz
a sponzorů a také za to, že na úkor svého volného času umožňují dětem a mládeži smysluplné naplnění jejich volného času.
Adriena Gabrielová
místostarostka města Nymburk

Nymburská
nemocnice má
nový chladicí
agregát
Nymburská nemocnice pořídila díky investici
svého zakladatele, města Nymburk, chladicí
agregát v hodnotě 1,2 milionu korun. Nahradil předchozí z roku 2003, který již dosloužil.
Chladicí agregát, jenž je umístěn na střeše pavilonu H, je potřeba zejména v jarních a letních
teplých měsících, kdy je nutné chladit operační
sály a JIP.
Pavlína Stránská
mluvčí Nemocnice Nymburk
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Úklid veřejného
prostranství, doplnění
odpadkových košů,
úprava zeleně, oprava
chodníků nebo
veřejného osvětlení. To
jsou požadavky, na které
upozornili občané během
společných setkání
s radními v ulicích
města v loňském roce.
Poprvé se radní sešli s občany v roce 2015 a následně se uskutečnila další setkání v roce 2016
i 2017. Nyní jsou naplánována další setkání na
letošní rok. Lidé už vědí, jak tato setkání probíhají a pravidelně chodí se svými postřehy,
nápady, poznatky a připomínkami z dané lokality. Možnost osobně si promluvit s radními
o místě, kde žijí, využívá pravidelně okolo třiceti lidí v každé lokalitě.
Například občané z Lipové ulice již dlouho
volali po její celkové rekonstrukci. Právě
v tomto případě se velmi osvědčilo setkávání s občany v dané lokalitě, kde se vedení
města mohlo přímo na místě detailně seznámit s konkrétními návrhy občanů, kteří zde bydlí a nejlépe znají stávající stav. Na Všechlapském vrchu se občané dočkali poptávaného
městského rozhlasu, který byl nově posílen
po celém městě. Dokončila se šestá etapa revitalizace sídliště a zahájila se etapa sedmá.
Na sídlišti bude dokončeno i hřiště pro mládež
s workoutovými prvky, které v lokalitě chybělo. Dále je v plánu rekonstrukce ulic Na
Rejdišti, Vodárenská a U Skály v Drahelicích.
Stejně tak v Jankovicích, kde se zpracovává

Poděkování
Nemocnici
Nymburk
Paní Mária Mikušťáková (69) je nevidomá
a kvůli zdravotním problémům, kdy téměř přestala dýchat, se dostala na jednotku intenzivní
péče nymburské nemocnice. Mnoho lidí ji od
Nymburka odrazovalo, přesto se rozhodla zůstat věrná městu, kde i bydlí v domě s pečovatelskou službou. A udělala dobře.

Foto 3x © Petr Černohous

Radní se opět setkají
s občany v ulicích
Nymburka
Revitalizace sídliště VI. etapa, rekonstrukce Lipové ulice
a nový rozhlas instalovaný po celém městě

projekt revitalizace sídliště a město také řeší
nedostatek parkovacích míst a úpravu zeleně.
Vedení města se snaží občanům vytvořit
dobré podmínky pro život, zároveň na ně apeluje, aby si sami udržovali pořádek nejen kolem
svého bydliště.
Některé odpovědi a vysvětlení dostanou
občané přímo na místě, jiné vyžadují dlouhodobější řešení. Zápisy úkolů, které ze setkání
vyplynuly, a přehledy jejich průběžného plnění
jsou zveřejněny na webových stránkách města
www.mesto-nymburk.cz.
Petr Černohous

Setkání s občany v ulicích
Nymburka plán na rok 2018
V plánu je 7 setkání vždy ve čtvrtek od 17 hodin
1) 3. května – BOLESLAVSKÁ

- sraz v Parku hrdinů
- trasa: Bedřicha Smetany – Palackého třída – Komenského – Resslova

2) 10. května – HABEŠ

- sraz u Alberta
- trasa: Hrabalova – Černohorského – Masarykova – Raisova –
U Cukrovaru

3) 31. května – JANKOVICE

- sraz u Jednoty
- Trasa: Sadová – Jasmínová – Topolová – Šeříková

4) 7. červen – U HŘBITOVA

- sraz před hřbitovem
- trasa: Lipová – Ve Vilách – Na Hroudách – Krajní – Prostřední –
Drahelická

5) 6. září – ZÁLABÍ

- sraz u cukrárny Cafe Kopecký
- trasa: Kolínská – Dlabačova – Kovanická – U Starého Labe –
Na Ostrově

6) 20. září – DRAHELICE

- sraz Hostinec U Huličků/Vila Bašta
- trasa: U Huličků – Baráčnická – Příčná – Kostomlátecká – Na Kopečku –
U skály

7) 27. září – SÍDLIŠTĚ

- sraz na hřišti (ul. Jurije Gagarina)
- Trasa: Karla Čapka – Jurije Gagarina – Vítkovická – Okružní

„Jsem velmi potěšena profesionalitou,
která na jednotce intenzivní péče, kde jsem deset dní ležela, panuje. Tím, že nevidím, jsem nebyla zrovna nejvzornějším pacientem. Podařilo
se mi vylít vodu, netrefila jsem se na tlačítko
přivolání pomoci a přihodily se mi i jiné karamboly. Vždycky ke mně ale veškerý personál přistupoval s neuvěřitelnou laskavostí a každou
chvíli se mne chodili ptát, zda něco nepotřebuji. A to nejen mne. Mám radost a vím, že se
tam všichni starají a budou starat stejně tak
jako o mne i o ostatní pacienty, “ popisuje svou
zkušenost s nymburskou nemocnicí paní Mária, která se rozhodla tímto za nadstandardní
péči poděkovat.			
(vev)

Titulní foto: Foto z výstavy Historie nymburské radnice (více na straně 7.), na fotografii je loď bývalého kláštera
kostela Panny Marie Růžencové, z let 1871 až 1929, kde byla umístěna radnice (dnešní Hálkovo městské divadlo).
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Volná místa na
MěÚ Nymburk
Město Nymburk vypisuje výběrová řízení na
obsazení volných pracovních pozic (pracovní
poměr na dobu neurčitou) pro tyto agendy:
1. Administrativa - Odbor sociálních věcí
2. Památková péče - Odbor školství, kultury
a památkové péče
3. Oblast územního plánování – Odbor
výstavby
Náležitosti přihlášky + zákonem požadované
doklady jsou zveřejněny na úřední desce, kde

Beseda s občany
na téma

Více se dozvíte také
o zavřené lávce přes Labe,
o rekonstrukci plaveckého bazénu,
o revitalizaci sídliště Jankovice.

14. 6. 2018 v 18 hodin
v Městském kině Sokol
Tyršova ulice 6

najdete i dříve vypsaná a prodlužovaná výběrová řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte
nejpozději do 30. 5. 2018 na adresu:
Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

Chystáte se na dovolenou do zahraničí, máte
vy nebo vaše děti prošlý pas? Víte, že již přes
rok lze vyřídit žádost o cestovní doklad bez čekání ve frontě? Na Odboru správních činností
v zájmu rychlého vyřízení funguje tzv. "objednávkový systém", který lze nalézt na webových stránkách města, kdy se prostřednictvím
formuláře vyplněného z domova objednáte
k přednostnímu odbavení na přepážce na předem domluvený čas. V případě, že nemáte
možnost objednat se prostřednictvím internetové aplikace, lze se objednat i telefonicky na
č. 325 501 524.
Od 1. ledna 2018 k dnešnímu datu se prostřednictvím této aplikace objednalo celkem 123 klientů, kteří využili naší služby. Za celý rok 2017
ukazuje aplikace celkem 830 vyřízených klientů pomocí objednávkové aplikace.
Pavel Fojtík, starosta

Bližší informace: na webu města nebo na telefonu 325 501 303, Ing. Jana Motejlková.
Dále hledáme projektového pracovníka na
odbor rozvoje a investic ( vyhledávání dotačních příležitostí, zpracování žádosti o dotace,
granty…), pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou),
info: Ing. Klicpera, 325 501 305.

Foto © Petr Černohous

Firma Legios
Loco rozšiřuje
v Nymburce závod
na vagony
Začátkem dubna byla slavnostně spuštěna
v bývalém areálu ŽOS Nymburk nová výrobní
linka na produkci kontejnerových železničních
vozů. Produkce nově zbudované linky by měla
dosáhnout až 450 kontejnerových vozů za rok.
K současným 165 zaměstnancům má přibýt
dalších 130 nových pracovníků. V příštím roce
by měla být vybudována druhá výrobní linka.
Společnost Legios Loco, a.s., má největší závod
v Lounech, a ten v Nymburce by se mu měl časem
vyrovnat. Legios Loco je v současnosti třetím
největším producentem železničních vagonů
v Evropě.			 Petr Černohous

Cestovní doklad
bez čekání ve
frontě

Palackého třída - dopravní
a architektonické řešení

Foto © Petr Černohous

Započaly přípravné práce na architektonicko
urbanistické studii řešení Palackého třídy
v jejím prvním úseku od Náměstí Přemyslovců.
Návrh se bude věnovat zejména následujícím
tématům: pěší prostor, cyklistická doprava,
motorová doprava, technická infrastruktura,
povrchy parteru a materiály, stromy a vegetace, mobiliář a vybavení ulice.
Po provedení základní analýzy území a shrnutí jejích výsledků je naplánováno setkání
s veřejností, na kterém by mělo být definováno
zejména jak je tento prostor jeho uživateli vnímán a co od něj očekávají. Se všemi zjištěnými
podněty bude v rámci navrhování pracováno.
Veřejné setkání je naplánováno na čtvrtek 14.
června od 18 hod. v Městském kině Sokol. Srdečně zveme nejen obyvatele historického jádra, ale i občany celého města, protože tato
ulice by se měla stát příjemným komplexně
fungujícím obytným prostorem, jak se někdy
říká „výkladní skříní města“.
Jan Ritter, místostarosta

Foto © Petr Černohous

Opravou projde úsek
mezi náměstím
a křižovatkou s ulicemi
Na Příkopě a Na Rejdišti

Foto © Petr Černohous

Revitalizace Palackého třídy

Foto ze slavnostního otevření nové výrobní linky na
kontejnerové vagony

Ex-AZOS stále
vyrábí
Na konci března stavební odbor v Mladé Boleslavi vydal výzvu, aby firma ex–AZOS - nyní
Automotive Painting Partners s.r.o. – APP –
bezodkladně (nejpozději do 5 dnů od doručení
výzvy) ukončila nepovolený způsob užívání
stavby – tedy svůj provoz. Jde o výzvu k napravení závadného stavu. Teprve pak může úřad
přistoupit k vydání rozhodnutí, kterým užívání
stavby zakáže. K tomu zatím nedošlo, protože APP zpochybnil to, zda je vůbec stavební
úřad v Boleslavi oprávněn toto rozhodnutí vydat. Jde o to, že tomuto stavebnímu odboru
bylo postoupeno stavební řízení jen v určitých
věcech. Proto musel stavební odbor požádat krajský úřad, aby vydal metodický pokyn,
zda je oprávněn k vydání tohoto rozhodnutí
a k dalším úkonům. Nyní se tedy čeká, jak krajský úřad rozhodne. Jak jsem psala již na webu
města: vyhráli jsme bitvu, ale ne válku.
Adriena Gabrielová, místostarostka
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AKTUALITY

Nová lávka pro pěší
•

Pracujeme na přípravě zadání architektonické soutěže samostatně stojící lávky pro
pěší. Autor vítězného návrhu by se tak stal
zároveň i zpracovatelem dalších fází projektové dokumentace. U napřímo zadávané studie bývá problém, když následně projekt převezme někdo jiný, kdo je vybrán na základě
nejlacinější nabídky. Součástí zadání soutěže
musí být i požadavky dotčených správních
orgánů, zejména památkové péče, správce
vodního toku i provozu na řece. Pro efektivní
stanovení všech podmínek bylo již celé místo
a okolí podrobně geodeticky zaměřeno. Jedná
se o optimální postup, jak dospět k ideálnímu
řešení a jeho kvalitnímu vyprojektování.
• Po návštěvě prof. Mirko Bauma 13. března
2018 a představení možné koncepce řešení
nové lávky pro pěší zavěšené na železobetonovém silničním mostě stále čekáme na svolání komise Národního památkového ústavu,
se kterou bychom chtěli tuto variantu začít
projednávat.

Stávající lávka

• Kloknerův ústav při ČVUT v Praze začal
v druhé polovině dubna provádět diagnostiku
stávající lávky s cílem popsat technický stav
této konstrukce podrobněji, než bylo provedeno v rámci projektové přípravy sanace dokončené v září 2017. Po pádu lávky v Troji a podrobném zkoumání jejích fragmentů na půdě
Kloknerova ústavu je možno průzkum uvědoměle cílit na nejkritičtější místa. Na základě
výsledků diagnostiky, které by měly být k dispozici do tří měsíců, bude možno rozhodovat o
dalším osudu této stavby.
• Bylo podrobněji projednáno několik řešení
dočasného statického zajištění lávky, které
by umožnilo znovuobnovení jejího provozu.

Ve městě proběhla
akce na kontrolu
parkování

Opatření pro překonání Labe

• Jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic
a snažíme se najít shodu na možném zavěšení
provizorní lávky pro pěší na silniční most. Nejvýhodnějším se pro toto řešení jeví užití konstrukce systémového lešení, případně příhradových prefabrikovaných dílců, které by teoreticky mohly stát i na samostatných podpěrách
v řečišti. To by se ovšem pochopitelně prodražilo a otázkou jsou stanoviska povodí, plavební
správy atd. Zjišťováním všech těchto okolností
byl pověřen projektant.
• V podrobných přípravách je zavedení kyvadlové dopravy osobním dodávkovým vozidlem přes silniční most v čase, kdy nejezdí hromadná autobusová doprava. Tedy po sedmé
hodině večerní ve všední dny a o víkendech
včetně hodin odpoledních. Způsob, jakým by
tato doprava mohla být zajištěna, je předmětem vyjednávání s příslušnými úřady, zatím
s nejednoznačnými závěry. Kyvadlová doprava
by fungovala pro všechny zdarma, stejně jako
překonání mostu autobusy MHD.
• Pokoušíme se ve spolupráci s projektanty
nalézt přece jen soubor opatření, kdy by bylo
možné na základě výjimky legalizovat přechod
po alespoň jednom chodníku silničního mostu.
Ovšem pouze pro osoby bez snížených schopností pohybu a orientace. Realizace tohoto
prozatimního opatření by byla časově nejdostupnější a umožnila by běžným pěším legálně
překročit řeku přes most. Na ostatních variantách i tak samozřejmě stále pracujeme.
Jan Ritter, místostarosta
Palackého třída a další. Přestože byla akce předem avizována, hříšníků bylo zjištěno poměrně
velké množství – okolo 100 přestupků.
Nesprávně zaparkovaná vozidla dostala od
strážníků za okno „lísteček“ a jejich řidiči tak
budou muset své jednání vysvětlovat na Městské policii v Nymburce. Někteří se k vozidlu
vrátili při probíhající kontrole a byli vyřešeni
blokovou pokutou na místě. Dodržujte předpisy, respektujte dopravní značení a parkujte
tak, jak se má! Akce se bude ještě opakovat.
(pop, cep)
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V letošním roce naše společnost provede zásadní rekonstrukci rozvodů tepla na území
města Nymburk. Hlavním důvodem je dosažení úspor při rozvodu tepla, a to se projeví i příznivým dopadem do cen tepelné energie. Celý
projekt se skládá ze dvou hlavních částí. Za
prvé je to náhrada dosluhujícího parovodu spojujícího oba naše zdroje výroby tepla. Jedná se
o poslední úsek rozvodu tepla, kde se jako teplonosné médium využívá pára. Nahrazením parovodu za horkovod dosáhneme zásadního snížení ztrát v rozvodech a také snížení nákladů na
jejich opravy. Druhá část projektu je kompletní
výměna rozvodů na sídlišti Jankovice. Je to
naše nejstarší část celé sítě centrálního zásobování teplem (CZT), a proto i zde očekáváme
významné snížení ztrát tepla v jeho rozvodech.
Pokládáme to za rozumné i s ohledem na skutečnost, že město Nymburk provede již v roce
2019 první etapu revitalizace sídliště Jankovíce a je tedy vhodné, aby naše rozvody v této
lokalitě byly v perfektním stavu a nevyžadovaly
zásah po dobu několika desetiletí.
Uvědomujeme si, že projekt jako každá
stavba přinese i některé komplikace a omezení,
přesto však věříme, že obyvatelé města jej přijmou s pochopením a celý náš záměr nakonec
ocení!
Marek Michl, výkonný ředitel

Bude mít
Nymburk
přístaviště?
Foto © Petr Černohous

Zapojeni do ní byli celkem 4 policisté Územního
odboru Nymburk (PČR) a 3 strážníci Městské
policie Nymburk. Společně během úterního
(17. 4.) dopoledne zkontrolovali na stovky vozidel nejen v centru města, ale i v přilehlém okolí
– například v ulicích: Velké Valy, Dlouhá třída,

Všechna řešení by se ale stala poměrně vysokou finanční investicí a životnost lávky by se
tím prodloužila např. o 15 let. Navíc by příprava
takového zásahu a jeho realizace trvala, stejně
jako ostatní řešení, relativně dlouhou dobu.

Thermoservis
letos chystá
významnou
rekonstrukci
rozvodů tepla

Foto © Kotas a Partners

Aktuálně – Lávka pro pěší
přes Labe

Tak se ledy pohnuly. Intenzivním jednáním
a vstřícností ze strany Ředitelství vodních cest
by se mělo už v létě soutěžit a na podzim začít se samotnou realizací nymburského přístaviště a rozptylové plochy pro větší lodě u
rybárny. Dohoda spočívá ve sloučeném řízení, kdy ŘVC zafinancuje veřejné přístaviště
a město zase opraví a hlavně rozšíří cyklopěší
korzo na 5 metrů. Přitom již v roce 2013 byly
hotové projekty a v roce 2014 se mělo začít
s výstavbou. V roce 2015 už mělo vzniknout
12 přístavišť. Spolupráce všech dotčených institucí se však na dlouho zadrhla. V lednu letošního roku byla spolupráce obnovena a nyní se
již můžeme těšit na marínu pro pět lodí.
		
Pavel Fojtík, starosta

AKTUALITY

Hlášení městského
rozhlasu - anketa

TS města Nymburk ukončily zimní sezónu,
která byla dlouhá, ale velice příznivá na spotřebu posypového materiálu a na zátěž techniky. Ušetřené finanční prostředky budou použity na přesun a vybudování zázemí úseku hřbitovní správy při TS v ulici V Zahrádkách.
V měsících březnu a dubnu TS provedly mimořádné svozy bioodpadu a budou pokračovat

Anketa bude spuštěna od 1. května
do 31. května na webových stránkách –
www.meu-nbk.cz, dále je v tomto období
možné vyplnit přiložený anketní lístek a odevzdat ho na podatelně Městského úřadu
Nymburk.
Markéta Tomčíková
pravidelně, vždy v úterý, a to až do října. Opravili jsme díry na chodníku u kostela Svatého
Jiljí, pokračujeme s přeložením další části
chodníku v ulici Na Bělidlech. Na fontáně
u Husitského sboru provedeme nové nátěry
a opravu úniku vody. Řešili jsme propadlé dešťové kanalizace v ulicích Kramolínova a na Náměstí Přemyslovcú. Natíráme sloupy veřejného
osvětlení v ulicích Žitná a Ječná. Provedli jsme
úklid školek U Pejska a kočičky a Větrník. Bylo
také započato blokové čištění města, kdy pro
nepřizpůsobivé řidiče tvořící překážku při samotném čištění a nedodržující dopravní značení

Jaký čas pro hlášení městského rozhlasu ve stávajících dnech by vám nejlépe
vyhovoval?
9 hodin

		
		
			

10 hodin

			

11 hodin

			

14 hodin

Poznámka:

je nutná asistence MP a odtahové služby. Plán
blokového čištění najdete na webu TS, města
a v článku níže. Dalším nešvarem jsou pravidelně ukopané odpadkové koše na cyklostezce.
V současné době začínáme terénní úpravy před
první sečí trávy a provádíme výsadbu stromů
na dětském hřišti Nezlobišti, Boleslavské třídě,
areálu hřbitova a v ul. Poděbradská.
Technické služby připravují na 15. červen
akci Technické služby Nymburk dětem.
Martin Netolický,
ředitel TS Nymburk
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2. května

Strojní čištění bude probíhat pravidelně dle
platného rozpisu vydaného odborem správy
městského majetku a Technických služeb.
Provozovatelé vozidel stojících na vozovkách jsou povinni zajistit odstranění těchto
vozidel v den čištění a umožnit tak čištění komunikací a veřejných prostranství ve vybraných ulicích. Vlastník nebo provozovatel vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské
policie a dále pak riziku odtažení vozidla na
jeho náklady ve smyslu ust. § 19 a, b zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Město Nymburk žádá občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a tím umožnili úklid komunikace. Dopravní značení bude
vždy osazeno s týdenním předstihem.
Blokové čištění komunikací začalo počátkem dubna a bude trvat až do konce července
(dle rozpisu na webu města). Petr Černohous

Pátek
Pátek
Úterý
Pátek
Úterý
Pátek
Úterý

1
2
3
4
5
6
7

Mapa © Tomáš Kukal (OI)

Technické služby
informují

více stížností, a to zejména na čas hlášení.
Stěžují si především ti, kteří pracují na směny
a v devět hodin ráno je hlášení budí. Rozhodli
jsem se proto formou ankety zjistit, který čas
bude vyhovovat největšímu počtu občanů.
Vzhledem k tomu, že hlášení městského rozhlasu je primárně určeno lidem, kteří aktivně
nevyužívají internet a nečerpají informace
z webových stránek či sociálních sítí, jeví se
jako vhodné i nadále hlásit v dopoledních či
brzkých odpoledních hodinách. Z toho důvodu
budou mít občané možnost nám formou ankety sdělit, zda je pro ně lepší pravidelné hlášení v 9, 10 či 11 hodin dopoledne, případně ve
14 hodin odpoledne, vždy v pondělí, ve středu
a v pátek. Naší snahou je co nejlépe informovat a zároveň co nejméně obtěžovat,“ vysvětlil
starosta

ru

Město Nymburk tímto způsobem zajišťuje
informovanost občanů (mimo úřední desku,
webové stránky a sociální sítě). Prostřednictvím městského rozhlasu zveme na jednání
zastupitelstva, informujeme o setkáních s veřejností, haváriích, připravovaných uzavírkách,
plánovaných přerušení dodávek vody a energií, konání místních kulturních akcí apod. Veškerá hlášení jsou také k dispozici na webových
stránkách města v záložce Městský rozhlas.
Podle starosty Pavla Fojtíka funguje
v Nymburce nový varovný a výstražný systém
od počátku roku a hlášení městského rozhlasu
jsou technicky kvalitnější a dostanou se k většímu počtu posluchačů. „I proto registrujeme

Pravidelné hlášení městského rozhlasu zatím probíhá v Nymburce třikrát týdně vždy
v pondělí, ve středu a v pátek v 9 hodin ráno.

U Cukrova

Pravidelné hlášení
městského rozhlasu
probíhá v Nymburce
třikrát týdně vždy
v pondělí, ve středu
a v pátek v 9 hodin

Anketní lístek:

4
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INZERCE

Jde o originální kombinaci
skvělé zábavy, logického
myšlení a týmové spolupráce.
Principem únikové hry je
řešit v obvykle 2-5 členném
týmu logické hádanky.
Hledat skryté nápovědy
vedoucí k odhalení skrýše
předmětu nebo kódu zámku,
za nimiž se skrývají další
stopy a úkoly vedoucí
k postupu ve hře a k jejímu
cíli.
Dostat se ven v časovém
limitu a najít Svatý Grál.

Malé
Malé Valy
Valy 213
213
Nymburk
Nymburk
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Objednání hry
a více info na :
774 577 160 , 605 501 217
Úniková hra - Flyn´s Adventure

www.ﬂynsadventure.cz
strana 6

Sklepní expozice
Historie
nymburské
radnice

spolupráci s firmou Leky, s. r. o., z Milčic a truhlářstvím Petr Bendl – dřevovýrobce prostor
upraven pro pořádání výstav. Sklepní expozice
bude pro veřejnost zpřístupněna od dubna do
října v době provozu radnice.
Markéta Tomčíková
Foto © Petr Černohous

Ve středu 18. dubna byla v rámci akce Brány
památek dokořán slavnostně otevřena stálá
expozice Historie nymburské radnice a výstava
výtvarných prací žáků Základní umělecké školy
Bohuslava Matěje Černohorského Nymburk.
Expozice se nacházejí v gotickém a renesančním sklepení, které bylo zrekonstruováno
v letech 2014 až 2015. V letošním roce byl ve

Dne 14. dubna 2018 tomu bylo již 20 let, co zemřel pan Jaroslav Moravec, člen Společnosti
přátel starého Nymburka. Zemřel na archeologické expedici, pořádané naší společností, na
Češovských valech (bývalé rozsáhlé hradiště
u obce Češov), uprostřed lesa plného květin
a ptáků.
Jaroslav Moravec je autorem slavnostního
ceremoniálního řetězu starosty města, který
navrhl a vyrobil v roce 1996. Podle jednoho
z článků tohoto řetězu pak bylo vyrobeno i nynější městské vyznamenání – Nymburský lev

Lékaři bez hranic
zblízka
Jak vypadá pomoc během přírodní katastrofy?
Co se děje při epidemii eboly? Proč mají některé podvyživené děti nafouklá břicha? Jak
chutná terapeutická pasta k léčbě dětské podvýživy? Nejen na tyto otázky poskytne odpověď výstava, která se uskuteční na Náměstí
Přemyslovců od 7. do 9. května.
Lékaři bez hranic mají dvě poslání. Jedním je
poskytování zdravotní péče tam, kde je nedostupná. Tím druhým je přinášet o tom svědectví. Expozici tvoří dva stany, které jsou používány v některých misích. Zde uvidíte, jak vypadá intervence v případě přírodních katastrof
či boj s krvácivou horečkou ebola. Pro lepší názornost můžete ochutnat terapeutickou pastu
k léčbě dětské podvýživy, vyzkoušet triáž,

I. - III. třídy. J. Moravec byl tedy právem zařazen do Knihy osobností a organizací města
Nymburk (2011) a patří mu i místo na orientačním plánu nymburského hřbitova s umístěním
hrobů významných osobností.
Jaroslav Moravec byl velký sběratel v celé řadě
oborů: mince, vyznamenání, desky, stará rádia. Psal také obsáhlou kroniku Drahelic, odkud pocházel, ale bohužel ji nestačil dokončit.
Jaroslav byl výborný kamarád a měl laskavou
a přátelskou povahu, dovedl si poradit s opravou téměř čehokoli – rádia, gramofonu, orchestrionu či starých hodin.
Vzpomínáme na něho i po letech s úctou a láskou. Za Společnost přátel starého Nymburka.
Ing. Jiří Černý

masáž srdce, nebo díky brýlím na virtuální realitu nahlédnout například do uprchlického tábora Domíz v Iráku.
Vstup je zdarma, stejně jako je bezplatná péče,
kterou Lékaři bez hranic poskytují pacientům
již 46 let.
Markéta Tomčíková

Projížďky se budou konat v oblasti parku Na
Ostrově přičemž nástupní stanice bude poblíž
hotelu Ostrov. Provoz zahájíme dne 1. 5. od 15
do 18 hod., poté již nadále budeme pokračovat pravidelně vždy v pátek, sobotu a neděli
od 15 do 18 hod. Může dojít ke změně, protože
vše je závislé na počasí, proto budou termíny
jízd vždy aktuálně vypsány na našich webovkách - www.welsanek.cz a ještě bude možno
ověřit termín a čas na telefonním čísle 775 269
594. Co se týká ceny, tak bude 50 kč za osobu.
K dispozici bude kočár tažený poníky a nasedlaní poníci pro individuální projížďky pro
děti. V měsíci květnu také doplníme programy
akcí, pořádáných v Parku pod Hradbami, a to
dne 27. 5., 31. 5. a 3. 6.
Blanka Káninská

Miniměstečko
Po dvou letech opět vyroste v Parku Pod Hradbami Miniměstečko. Tato dvoudenní akce pro
děti přibližně od 4 do 12 let je skvělou příležitostí vyzkoušet si realitu oběhu peněz a práce.
Děti, které se stanou občany Miniměstečka,
budou mít příležitost vydělat si dětské peníze
na místním specifickém trhu práce řízeném
Úřadem práce. Za dobře odvedené dílo dostanou zaplaceno, ke slovu se ale přihlásí například i Finanční úřad s požadavkem platby daní.
S vydělanými penězi budou moci děti naložit dle svého uvážení – využít možnosti výhodného úročení v místní bance, koupit si občerstvení či nějakou drobnost v místním miniobchůdku. Utrácet bude možné i na atrakcích
jako lanové centrum apod.
Páteční večer Miniměstečka zpříjemní
večerní koncert křesťanské kapely Mozaika
Worship.
Letošní novinkou bude speciální „dětský“
koutek pro rodiče, kam děti rozhodně nesmějí.
Přijďte si užít legraci i se něco nového naučit.
Přijďte si hrát, tvořit, pracovat a hlavně se
nenudit.
Akci pořádá 34. přední hlídka Royal Rangers v Nymburce ve spolupráci s dalšími čtyřmi
hlídkami (z Prahy, Vlašimi a Milovic). Každá
hlídka vystaví svou miniměstečkovou čtvrť
a zaměří se na nabídku jiné práce a roztodivných atrakcí.
V pátek 25. května od 14 do 18 hodin, koncert od 20 do 22 hodin a v sobotu 26. května
v Parku Pod Hradbami. Vstupné 30 Kč za dítě.
		
Markéta Literová

Foto © Lékaři bez hranic

Vzpomínka na
Jaroslava Moravce

Koně vás povozí
na ostrově

Foto 2x © archiv Miniměstečko

Foto © Petr Černohous

KULTURA

Ukázka plánované výstavy – exterier
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Foto © Atelier A8000

AKTUALITY

Vizualizace nové výpravní budovy, pohled z ulice Nádražní

Dočkáme se nového
nádraží s upraveným
okolím?
po železniční depo. Součástí projektu je vybudování nových nástupišť i podchodu v poloze
o něco blíže stávající nádražní budově. Celkově
prostředí získá soudobou a kultivovanou podobu, podstatné zlepšení se bude týkat také
samotného provozu na kolejích.
V tuto chvíli je odevzdána přípravná projektová dokumentace po připomínkách.

Foto © Atelier A8000

Na území železniční
stanice Nymburk
hlavní nádraží a v jeho
okolí byly v průběhu
roku 2017 paralelně
rozpracovány čtyři
projekty

ně Atelier A8000 navrhl řešení se zcela novou výpravní budovou situovanou blíže podchodu, vlastně do místa současného průchodu
na první nástupiště kolem toalet. Tato studie
obsahuje představu architektů také o okolí
nádraží, kde zakreslili možnost vzniku nových
budov občanské vybavenosti a částečně snad
i bydlení, ale demolici současné nádražní budovy. Její místo by dle výkresu mohlo být využito pro 6 nástupišť autobusového terminálu.
Město Nymburk po konzultacích s odborníky
nepovažuje řešení autobusového terminálu
na tomto místě za optimální a navíc je široce
diskutováno, že by historická budova zmizela.
Město se snaží podnítit SŽDC, aby tento záměr ještě jednou přehodnotila. Budova je relativně zachovalá a nemůže být vyloučeno najít pro ni využití. Zvláště v kombinaci s možnou
přístavbou, která by eliminovala hendikepy
vnitřní dispozice, zejména stísněná schodiště. Domníváme se, že by její demolicí toto významné městské ohnisko přišlo bez náhrady
o tradiční dominantu a také o přirozenou hlukovou a optickou bariéru mezi obytnou zástavbou a kolejištěm, která navíc čistou formou
ohraničuje přednádražní prostor.
V obou variantách byla odstraněna východní přízemní přístavba, ve které nyní funguje nádražní restaurace. Ta uvolní místo novému provoznímu objektu, kam budou umístěny veškeré technologie, které vyžaduje železniční provoz.
Celá záležitost je nyní předmětem vzá-

Dva z nich řeší Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC), dva město Nymburk.
SŽDC:
1. Modernizace trati;
2. Výpravní budova.
Město Nymburk:
1. Přednádražní prostor a autobusový
terminál;
2. Parkoviště typu Park & Ride (P+R, zaparkuj
a jeď ).

Modernizace trati

Výpravní budova

Výpravní budova se řeší zejména proto, že
stávající výpravní hala zdaleka neodpovídá nárokům počtu cestujích, kteří ji denně užívají.
Současnou podobu vstupních dveří na obě
strany a jejich provizorně řešenou bezbariérovost netřeba komentovat, stejně jako celkovou
podobu.
Z výběrového řízení vypsaného SŽDC vyšla
jako zpracovatel studie společnost Sagasta.
Tito projektanti zpracovali jednak variantu rekonstrukce historické nádražní budovy s využitím stávající výpravní haly, která byla o něco
rozšířena do přiléhajících prostor. Zároveň pro

jemné koordinace projektů a případného majetkového vypořádání mezi městem a SŽDC.

Přednádražní prostor a autobusový
terminál

Přednádražní prostor bývá jedním z prvních dojmů pro každého, kdo do města přicestuje vlakem nebo zde vystoupí z autobusu.
Dnes se za toto prostředí můžeme jako občané
pouze stydět a na nešvary si nelze zvyknout ani
při každodenním užívání. Vzhledem k tomu, že
jeho součástí musí zůstat poměrně frekventovaný autobusový terminál, není vůbec banální úkol tento prostor navrhnout a optimálně
Foto © Atelier A8000

Kolejiště je zapotřebí rekonstruovat a přizpůsobit soudobým technickým požadavkům.
Druhé a třetí nástupiště bude nezbytné především upravit tak, aby jejich užívání, nastupování i vystupování z vlaků bylo maximálně pohodlné. Pro méně zdatné osoby to dnes může
být i nepřekonatelný úkon. Pochopitelně vše by
mělo být provedeno vzhledně a moderně.
Jako projektant na tomto zadání pracuje
PROJEKT servis, s.r.o., Jedná se tedy o celkovou inovaci kolejiště v rozsahu od Jankovic

Vizualizace nové výpravní budovy a autobusový terminál, pohled od nástupišť

Situace řešení nové výpravní budovy a autobusového terminálu na místě stávající nádražní budovy

zorganizovat, aby dobře fungoval a zároveň byl
místem pro příjemný pobyt.
Architektonicko-urbanistické řešení přednádražního prostoru, jako samostatné zadání, svěřilo Město Nymburk společnosti City
plan. Projektanti a zástupci města se účastnili projednávání se SŽDC, Sagastou i Atelierem A8000. Organizaci dopravy a jednotlivých
ploch předkládali v mnoha různých variantách.
Po vzájemných konzultacích s urbanisty a dopravními inženýry bylo zvoleno umístění ostrovního autobusového terminálu v prostoru
stávajícího parkoviště s podstatným uplatněním výsadby nemalého počtu stromů. Součástí návrhu je zastřešené stání kol, automatická úschovna kol (tzv. cyklověž), automobilová stání pro čekání vozů taxislužby a místa
pro vyložení osob (K+R) v úzké vazbě na výpravní budovu.
V projektu se bude moci pokračovat po nalezení shody se SŽDC na celkovém budoucím
uspořádání provozu na železniční stanici.

Parkoviště Park and Ride (P+R)

Návrh parkoviště Park&Ride

Organizace přípravy tohoto projektu dostala od města na starost firma Dabona, která
jej připravuje pro využití dotačního titulu „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“
z Integrovaného regionálního operačního
programu. Zástupci firmy nejprve připravili
a zorganizovali výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace a zakázku tak získala
společnost HaskoningDHV.
I přes poněkud nepříznivá prostorová omezení se podařilo navrhnout čtyřřadé kolmé
Foto © City plan

Parkování v okolí nádraží je závažným problémem zejména proto, že nadměrně zatěžuje
okolní ulice. Vypořádávat se s tím je dlouhodobý úkol a do budoucna bude zřejmě nevyhnutelná nějaká forma regulace, zvýhodnění
rezidentů apod.

Foto © HaskoningDHV

AKTUALITY

stání osobních automobilů a další řadu podélného stání při jízdním pruhu ulice Nádražní.
Efektivně byla začleněna i komponovaná výsadba stromořadí na základě doporučení externího poradce města, který spolupracoval
i při přípravě návrhu přednádražního prostoru.
Na západním konci řešeného území je plánována odstavná plocha pro autobusy s obratištěm a základním zázemím pro řidiče autobusů.
V současné době je příprava ve fázi zpracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí. V místě je mnoho kabelů ve vlastnictví či
ve správě drážních organizací, problematické
jsou zejména dálkové optické kabely. Hledá se
tedy nejvhodnější technické řešení přeložek,
aby to pro město bylo co nejlevnější a zároveň
průchodné přes SŽDC a ČD-Telematika, tj. s jejich kladným vyjádřením.
Všechny tyto čtyři projekty by měly ve finále vytvořit jeden smysluplnně fungující celek. K jejich zadání vedl především nevyhovující a zastaralý současný stav.
Jan Ritter, místostarosta

Perspektiva návrhu přednádražního prostoru

Město Nymburk
dostalo dotaci
na prevenci
kriminality
Město Nymburk obdrželo dotaci od Ministerstva vnitra z programu prevence kriminality a to hned na dva projekty. První projekt
s názvem „Prevence zneužívání seniorů“ je zajímavý v tom, že nabídne seniorům pět vzdělávacích interaktivních setkání, která budou
spočívat v tom, že herci budou účastníkům přehrávat nejrůznější situace, do kterých se mohou senioři dostat (např. praktiky tzv. šmějdů
nebo zlodějů) a účastníci se budou aktivně zapojovat a učit se, jak těmto nekalým praktikám
čelit v praxi. Průvodce představením bude seniorům vysvětlovat, jakou techniku prodejci
právě využili, jak na nás působí i jak se jí bránit.
Hra bude co nejopravdovější, tedy s emocemi,
nátlakem a intrikami. Autorem původních scénářů je PhDr. Romana Mazalová, psycholožka
a spoluautorka filmu Šmejdi, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
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Druhý projekt s názvem „Forenzní značení
jízdních kol“ umožní občanům Nymburka nechat si zdarma označit u Městské policie své
kolo unikátní technologií mikroteček s obsahem tzv. syntetické DNA s unikátním kódem.
Syntetická DNA je netoxická a zdravotně nezávadná látka, která je po zaschnutí pouhým
okem neviditelná a bez viditelného poškození
neodstranitelná. Takto označený předmět se
zapíše do mezinárodního Registru identifikačního značení (tzv. ReFiZ) samozřejmě spolu
s majitelem. To představuje silný nástroj při
ochraně majetku a při jeho jednoznačné identifikaci. Z projektu bude vybavena jak Městská policie, tak Policie ČR UV čtečkami těchto
kódů. V případě odcizení tak lze ztotožnit majitele kola.
Neméně důležitou roli hrají i výstražné samolepky informující pachatele o ochraně jízdního kola. Tyto samolepky mají především odrazující úlohu. Takto označené jízdní kolo se
stává zcela bezcenným, neprodejným a pro
nelegálního držitele nebezpečným artiklem.
Tento systém ochrany kol, ale třeba i kompenzačních pomůcek se využívá již v mnoha
městech.
Adriena Gabrielová, místostarostka

Úspěšná realizace
projektu ze
Středočeského
Humanitárního
fondu
Město Nymburk úspěšně zakončilo realizaci
projektu „Analýza potřebnosti poskytovatelů
sociálních služeb ve městě Nymburk“. Projekt byl financován z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Humanitárního fondu
s desetiprocentní spoluúčastí města Nymburk.
Projektová žádost byla podána na podporu komunitního plánování v Nymburce, konkrétně
na zaplacení zpracování odborné analýzy jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
v Nymburce. Výstupy z analýzy budou stěžejními podklady při rozdělování „Programových
dotací z rozpočtu města Nymburk“ pro poskytovatele zařazené v „Minimální síti sociálních
a návazných služeb města Nymburk“, což výrazně zvýší transparentnost, hospodárnost
a efektivitu poskytnutých dotací. Realizace
projektu proběhla bez problémů a v daném termínu.			
Michal Brabec
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Z NYMBURSKÝCH ŠKOL

Dvůr ZŠ Tyršova je
bezpečnější
Ve středu 4. dubna
došlo v okolí ZŠ Tyršova
k zásadním dopravním
změnám

Foto 6x © ZŠ Tyršova

Protože nikomu není bezpečnost dětí lhostejná, vznikl projekt „Tyršovka bezpečně“ ve
spolupráci školy, města Nymburk a jeho odborů, městské policie, Policie ČR a především

rodičů, od kterých celá iniciativa vzešla. Všem
nám jde především o bezpečnost a zdraví našich dětí.
Nově vzniklá tři parkoviště označená K+R
(z anglického Kiss and Ride – Rozluč se a jeď )
umožňují krátké zastavení osobních vozidel
pro nástup a výstup osob. Tato parkoviště
v posledních letech vznikají v blízkosti nádraží,
zastávek, škol a kulturních nebo sportovních
středisek.
Zaměstnanci ZŠ Tyršova

V nymburských
ZŠ proběhly
zápisy do prvních
tříd
Zápis do 1. tříd ZŠ proběhly 9. dubna 2018.
Pro školní rok 2018/2019 se v Nymburce k zápisu do 1. tříd základních škol dostavilo celkem
245 dětí. Zatím bylo přijato 220 budoucích
prvňáčků a 20 dětí obdrželo odklad školní docházky. V Nymburce bude příští školní rok otevřeno celkem 10 prvních tříd.
Lucie Pekárková
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ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice
Přijďte s námi oslavit 120. školní rok
rožďalovické školy v sobotu 19. května 2018
Program akce:
13.00 Otevření budovy
14.00 Slavnostní zahájení
15.00 Veselé vystoupení žáků naší školy
15.30 O historii školy s Rudolfem Valešem
16.30 Veselé vystoupení žáků naší školy
Těšíme se na milá setkání po letech v naší škole.
Vždyť... 120 let není žádný věk!
Živá hudba, atrakce pro děti a občerstvení zajištěno.

Z NYMBURSKÝCH ŠKOL

Náš Pestrobarevný svět
samozřejmě zahrnuje i Židy

Foto © archiv ZŠ Letců R.A.F

Žáci ZŠ Letců R. A. F. mohli poodhalit kořeny evropského kulturního dědictví prostřednictvím projektového dne zaměřeného na celosvětové přínosy národa Izraelitů. Na 1. stupni se
děti věnovaly symbolům judaismu a nástěnky
rozsvítily Davidovy hvězdy a osmiramenné
svícny. Od středy 11. dubna už i prvňáčci znají
pověst o golemovi a tajemném šému a svými
představami pokryli výkresy. Jiné třídy si ho
dokonce vymodelovaly a další si povídaly o synagoze, rabínovi a moudrosti dávných obyvatel našich středověkých měst. Aby se zapojily

všechny smysly a děti si zapamatovaly, že Židé
mají vřelý vztah k duchovnu i jídlu, byla na programu i židovská košer kuchyně (děti upekly
výborné cukroví a k obědu byl v jídelně podáván šoulet), školou zněly židovské lidovky a Těšínskou od J. Nohavici si pobrukovaly i o přestávkách. Židovské anekdoty pobavily. Starší
děti se byly projít po městě s panem starostou
PhDr. Fojtíkem se zastávkou nejen u křesťanského kostela, ale i u židovské synagogy, neboť i k dějinám našeho města neodmyslitelně
patří soužití s židovskou komunitou. Smutné
ukončení tohoto soužití 2. světovou válkou
bylo podrobně dokumentováno v budově školy
na dvou výstavách. Židovské muzeum v Praze
nám zapůjčilo výstavu Neztratit víru v člověka
a Gymnázium Přírodní škola Praha výstavu Terezínská štafeta. Věříme, že spousty fotografií
a dobového textu zrovna tak jako autentických
postřehů z dětmi vydávaného časopisu v terezínském ghettu se klukům a holkám zapíše
do mysli. Skutečný příběh utrpení a diskriminace byl dětem prezentován jako každoročně
v programu lektorek židovského muzea Hanin
kufřík. Zmínili jsme i současný moderní Izrael,
jeho technologické přínosy každodennímu životu. A jako výzva k toleranci a chuti po vzájemném poznávání bez svazujících předsudků
připravilo sdružení Semiramis zážitkové hry.
Podobně jako aktivity u našeho školního psychologa pro nejmladší žáky směřovaly k poselství, že nejdříve je třeba odlišnost poznat, porozumět jí a teprve potom hodnotit, případně
soudit.
Jitka Pencová, Milena Zahrádková

Foto © Petr Černohous

Děti na ZŠ Letců R. A. F.
ochutnaly španělskou kuchyni

Foto © Petr Černohous

Děti na ZŠ Letců R. A. F. ochutnaly španělskou
kuchyni. Ve spolupráci s Asociací školních jídelen se škola už potřetí zúčastnila projektu zaměřeného na cizí kuchyně – letos je to Španělsko. Akci navštívil i obchodní rada španělského
velvyslanectví Fermín Lopéz, který zhlédl překvapení v podobě temperamentního španělského tance. Zúčastnil se výuky s prvňáčky,
kteří mu zazpívali a zarecitovali.
Specialitou dne byla polévka Andaluské gazpacho připravená ze syrové zeleniny a Valencijská
paella servírovaná s kuřecím masem. Jako dezert byl podáván pomeranč s medem a olivovým olejem.
Petr Černohous

Naše Mateřská škola U Pejska a kočičky prochází obdobím plánovaných i náhle vzniklých
rekonstrukcí současně s revitalizací sídliště.
I v organizačně náročné situaci ale funguje
v úžasné atmosféře. Paní učitelky neztrácejí
dobrou náladu, humor ani schopnost vyřešit
každou situaci. Příprava budoucích školáků
probíhá hravě a zdravě soutěživě tak, aby se
děti hodně naučily a těšily se do školy. Za citlivý
a radostný přístup k dětem a řadu aktivit nad
rámec standardních povinností patří náš dík
paní ředitelce Haně Adamcové, paním učitelkám a všem provozním zaměstnancům. Děkujeme také MŠ Adélka a Větrník za velkorysou
pomoc v době podzimních oprav. Všem nymburským školkám a školám přejeme úspěšný
finiš před letními prázdninami.
Spokojení rodiče

Tyršovka pomáhá
celosvětově
Každý už asi ví, že jsme já i moji žáci, dlouhodobě zapojeni do projektu na ochranu přírody
– Nejbohatší ekosystémy planety Země od neziskové organizace GREEN LIFE. Společně se
vzděláváme, bojujeme proti cirkusům, vykupujeme plantáže a měníme je na prales s neskutečně bohatou florou a faunou, podílíme se na
monitoringu zvířat pomocí fotopastí. A dokázali jsme i „ulovit“ právě na naši fotopast tygra!
Naše snahy jsme ale zase o kus posunuli…
Spolu s Tyršovkou jsem před pár lety uspořádal charitativní sbírku školních pomůcek pro
školu na Sri Lance (byl jsem se tam osobně podívat). Na podzim roku 2017 se naskytla možnost pomoci stejnou akcí pro žáky na Sumatře.
Přesně pro ty, jejichž rodiče možná vlastní nějakou plantáž v okolí „naší“ Rezervace Green
Life, nebo tam chodí pracovat a možná bohužel
právě i pytlačit či kácet dřevo.
Jenže vzděláním a osvětou toto lze postupně
měnit. Proto jsem se rozhodl se svými žáky pomoci i sumaterským „spolužákům“. Znovu jsme
poslali školní pomůcky na podporu vzdělání
právě jim. Organizace Green Life s těmito dětmi
dlouhodobě pracuje – učí je anglicky, základy
přírodních věd a hlavně ukazuje souvislosti
a důležitost ochrany jejich přírody pro celý svět.
Jak to? Protože právě v jejich okolí žijí jedny
z nejohroženějších druhů naší planety (sumaterští sloni, orangutani, nosorožci, tygři a tisíce
dalších). Ztráta těchto druhů by byla ztrátou
nás všech, neboť příroda je naším kulturním
dědictvím.
Marek Velechovský
Foto © archiv ZŠ Tyršova

Žáci ze ZŠ Letců R. A. F.
se zapojili do projektu
zaměřeného na přínos
národa Izraelitů

Poděkování
Mateřské škole
U Pejska a kočičky
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SOUTĚŽ / PROJEKT

FOTOSOUTĚŽ

Náš společný
kraj – projekt
pro cizince z
Nymburka a okolí

Nechodíte po svém městě s páskou na očích?
Umíte se kolem sebe rozhlížet?
Výhru získá pozorovatel, který zašle do 18. 5.
2018 poštou nebo e-mailem správné místo
z historické fotografie. Nezapomeňte na kontaktní údaje (včetně telefonního čísla).
Tři správné odpovědi vylosuje redakční rada.

Výherci z březnového čísla jsou Martin Rafaj,
František Vašik a Věra Najbrtová.
Správné řešení (duben): na snímku – dům
u Velkých Valů – Sokolka 1910, dnes budova
Proagro Nymburk (dole)
3x Foto © Jan Řehounek

Zkuste to s naší soutěží

Kontaktní údaje

Předmět: „Fotosoutěž – KVĚTEN“
Adresa redakce: náměstí Přemyslovců 163,
288 28 Nymburk,
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz

Poznáte toto místo?

Výletní loď Blanice

PLAVEBNÍ ŘÁD 2018
květen, červen ➔ víkendy / červenec, srpen ➔ každý den
Poděbrady

Nymburk

Hradištko

8:45

10:00

10:50

➔

➔

12:30

13:20
14:00

➔

17:20

18:20

Kostomlaty

➔

10:55

Kersko
11:20

➔

12:25

14:50

➔

16:30

14:55

Ostrá
11:35

➔

12:00
15:20

➔

16:25

11:45
15:35

➔

16:00

15:45

• Loď může být v čase pravidelných plaveb rezervována pro organizované skupiny.
Info o těchto případech na www sekci „aktuálně“ či na telefonu 734 604 364.
• Loď nevyplouvá v případě celodenního deštivého počasí.

CENY PLAVEB
x

Nymburk

Hradištko

Kostomlaty

Kersko

Ostrá

Nymburk

x

100; 80; 50

100; 80; 50

130; 100; 70

150; 120; 80

Hradištko

100; 80; 50

x

20; 20; 20

40; 30; 20

50; 40; 30

Kostomlaty

100; 80; 50

20; 20; 20

x

40; 30; 20

50; 40; 30

Kersko

130; 100; 70

40; 30; 20

40; 30; 20

x

40; 30; 20

Ostrá

150; 120; 80

50; 40; 30

50; 40; 30

40; 30; 20

x

Poděbrady – Nymburk dospělý 100 Kč, senior či student 80 Kč, dítě či ZTP 50 Kč

Ceny jednosměrných plaveb jsou uvedeny v pořadí: dospělý; senior či student; dítě či ZTP
Poplatek za převoz jízdního kola je 10,- Kč

Kontakt: tel.: 734 604 Kontakt:
364 / www.
polabinalodi.cz
blanice@polabinalodi.cz
tel.:
734 604 364 / /www.
polabinalodi.cz
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Po_Labi_na_lodi

Jsme součástí společenství Zlatý pruh Polabí.

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
v rámci činnosti své kolínské pobočky poskytuje již od r. 2009 imigrantům z regionů Kolínsko, Nymbursko a Kutnohorsko bezplatné
odborné sociální poradenství, zabývá se dobrovolnictvím a jazykovým vzděláváním cizinců.
Od letošního ledna byl zahájen tříletý projekt
nazvaný Náš společný kraj, který nabídku služeb centra rozšíří o další aktivity. Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního
fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost. Reaguje na potřeby cizinců žijících
v našem regionu a základním záměrem je podpořit jejich začleňování do české společnosti.
Projekt se zabývá mapováním situace cizinců a spoluprací s partnery projektu týkající se plánování a nastavování nabídky služeb
a příležitostí pro migranty, poskytováním
kurzů českého jazyka a organizováním tzv.
otevřených klubů, což jsou akce, jejichž záměrem je neformální setkávání Čechů s cizinci.
Dále budou v rámci projektu organizovány informační semináře zaměřené zejména na pracovněprávní problematiku a také je v plánu vytvořit informační materiály pro nově příchozí
migranty i pro místní zaměstnavatele.
Cílem projektu je aktivní zapojení cizinců
do společnosti, kterému napomůže zlepšení
znalosti češtiny i seznámení se s obecnými
pravidly naší společnosti a pravidly českého
trhu práce. Dalším cílem je vytvoření lokální
integrační strategie a podpora fungující sítě
subjektů, jako jsou městské úřady, zaměstnavatelé, neziskové organizace, podporujících
začleňování cizinců.
První viditelnou aktivitou tohoto projektu
jsou jazykové kurzy češtiny, které od února
probíhají v Kolíně a v Kutné Hoře. Zájem o výuku byl veliký a kapacita kurzů se rychle naplnila. Na lekcích se potkávají cizinci z téměř
celého světa, všechny však spojuje velká motivace naučit se lépe komunikovat česky. Kurzy
budou probíhat do června a možnost bezplatné
výuky stávajícím i novým studentům nabídneme opět od září, kdy bude zahájen podzimní
semestr. Plánujeme pokračování kurzů v Kolíně a Kutné Hoře, ale v případě zájmu studentů uspořádáme kurz i v Nymburce nebo
Poděbradech.
Koncem února proběhla v Kutné Hoře
první akce Otevřeného klubu, kterou byla interaktivní prezentace o Turecku a jeho kultuře.
V dubnu pak proběhl v Kolíně fotografický
workshop v ulicích.
Více informací a čerstvé novinky naleznete
na našich webových stránkách http://www.cicpraha.org/ nebo na facebooku, případně nás
můžete navštívit na pobočce v Zahradní ulici
46 v Kolíně nebo kontaktovat telefonicky (774
866 838) a emailem (kolin@cicpraha.org).
Michaela Hörzenbergerová

KULTURA

Zajímavé akce z Nymburka

so 12. / 13 hodin – registrace, 14 hodin – start /
Hasičské hřiště Nymburk

út 1. / 10 – 12 hodin / Start před hotelem Ostrov

Cyklistické závody pro ty nejmenší závodníky
a závodnice. Více informací
na www.cyklistikanymburk.cz.

ČARODĚJNICE NA KOLECH

TJ Sokol Drahelice pořádá cyklistický závod pro
děti. Kategorie – odstrkovadla a kola – děvčata,
chlapci zvlášť. Více informací na http://drahelice.unas.cz.
pá 4. – ne 6. / 10 – 18 hodin / Břeh Labe

LODĚ NA LABI

Můžete se těšit na ukázky lodí, plavby výletní
lodí Blanice, slalomové jízdy na motorových člunech, řemeslné trhy a dílničky pro děti a mnohé
další.

O NYMBURSKÉHO CYKLISTU 2018

so 5. / 9:30 hodin – zahájení / Areál Pivovaru
Nymburk

POSTŘIŽINSKÝ CYKLOOTVÍRÁK

8. ročník cyklo-společenské vyjížďky. Více na
www.cyklootvirak.cz
so 12. / 9:30 hodin – start / Řeka Labe v Nymburce nad elektrárnou

NYMBURSKÁ 500

TJ Lokomotiva Nymburk oddíl rychlostní kanoistiky pořádá již 65. ročník tohoto závodu.

út 15. / 17 hodin / Rezidence Labské Terasy

HUSITSKÉ VÁLKY A NYMBURK
V DOBĚ VLÁDY KRÁLE JIŘÍHO
Z PODĚBRAD

Přednáší PhDr. Pavel Fojtík, starosta města
a historik.
so 19. / 12 hodin / 350 Kč předprodej, 450 Kč na
místě / „Starý“ Polaban

ROCK & POP FEST

Výstava
S Bohumilem
na věčné
časy

so 19. / 10 – 17 hodin / Modelové kolejiště (Drahelická 181, Nymburk)

karikatura © Česká unie karikaturistů

Polabské muzeum
Vlastivědné muzeum Nymburk

Oslava ro(c)ku v podání narozeninového mejdanu
časopisu ROCK&POP.
ROCK&POP vyšel poprvé v květnu 1990 a je mu
tedy 28 let. Předprodej vstupenek v síti TICKETSTREAM a v Turistickém informačním centrum
Nymburk.

DUHOVÉ PERLIČKY ŽÁKŮ

ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk
Koncerty v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ OPEN 2018“.
8 Libeň. K dispozici je prodejní katalog obsahující desítky karikatur. Výstava se uskuteční od
4. května do 30. června.
Jana Kavánová
Foto © archiv organizátora

Klub
důchodců
2. 5. st

VOLNÁ ZÁBAVA

7. 5. po

VOLNÁ ZÁBAVA

9. 5. st

TAJEMNÉ SÍLY NA ZÁMKU

14. 5. po

VOLNÁ ZÁBAVA, BAVÍME SE V KLUBU

16. 5. st

BOŽENA NĚMCOVÁ V NYMBURCE

21. 5. po

VOLNÁ ZÁBAVA

23. 5. st

VOLNÁ ZÁBAVA

28. 5. po

VOLNÁ ZÁBAVA

30. 5. st

SPOLEČENSKÉ HRY

Změna programu vyhrazena – viz vývěska
za oknem. Sledujte kulturní nabídku ve vývěsní skříňce. Termíny zájezdů budou včas
vyvěšeny.
Pravidelné cvičení v pondělí a středu od 13.00
do 13.30 hodin – prof. Alena Pražáková.
Srdečně zve Výbor Klubu důchodců

Zveme dospělé i děti do Modelového kolejiště na
mašinky a dílničky
pro šikovné děti. Občerstvení připraví Luna Catering. Další informace naleznete na www.
mknbk.cz.
čt 24. / 16 hodin / Kaple sv. Jana Nepomuckého,
18 hodin / Hálkovo divadlo

4. 5. – 30. 6. 2018
Denně mimo pondělí od 9 do 17
hodin.

Vlastivědné muzeum Nymburk srdečně zve všechny obyvatele a návštěvníky města na
výstavu karikatur s názvem S Bohumilem na
věčné časy. Výstavu připravila Česká unie karikaturistů ve spolupráci s městskou částí Praha

AKCE S DÍLNIČKAMI V MODELOVÉM
KOLEJIŠTI

Nymburský
půlmaraton
a čtvrtmaraton
V neděli 22. dubna se uskutečnil již 6. ročník
závodu Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton. Předposlední dubnová neděle přilákala
pod hradby 632 běžců, což je o 82 více, než
tomu bylo loni. Novinkou letošního ročníku byl
program pro děti ve spolupráci s Centrem pro
všechny. Nejrychlejším závodníkem na půlmaratonu byl Saji Abdelkabir s časem 01:08:14
a na čtvrtmaratonu Matěj Kracman, který
zvládl deset kilometrů za 00:35:26. Do diářů
si můžete zapsat termín 28. 4. 2019, kdy se
v Nymburce poběží již posedmé.
		
Diana Váňová

pá 25. / 18:10 hodin / Husův sbor Nymburk

KONCERTNÍ BOHOSLUŽBA

Vystoupí komorní smyčcový soubor žáků ZUŠ
B. M. Černohorského – Virtuosi Nymburgense
ze třídy učitele a houslového virtuóza Arnolda
Smrtky.
so 26.

POSTŘIŽINSKÝ EXPRES

Každoroční jízda parním vlakem, kterou pořádá Pivovar Nymburk, s. r. o. Jízdenkyzakoupíte pouze v Pivovaru Nymburk a na osobní
pokladně hlavníhonádraží Nymburk. Více informací na www.postriziny.cz.
so 26. a ne 27. / Na Přístavě (Špička)

NYMBURSKÁ ŠPIČKA

Sobota - 14 hodin malba na modelku (bodypainting), poté (v 15.00) zahrají Bob Hochman
a Vlasta Brůček. Neděle – 27. po celý den (9.00 15.00) – dětská soutěž v kreslení o ceny.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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KNIHOVNA
KVĚTNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO, JE 5. 5. 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.
Foto 4x © archiv knihovny

Městská
knihovna
Nymburk
Výstava / 2. 5. čt – 31. 5. čt

DLÁTEM A ŠTĚTCEM - ROBIN SAMEK

Výběr z tvorby 2012 – 2017

AKCE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY
Noc literatury - osobnosti: David Matásek, David Gránský, Natálie Kocábová, Berenika Kohoutová

NOC LITERATURY

David Matásek
kniha Dva pánové na pláži : Michael Köhlmeier
Kavárna Café Society, Kostelní 41 Nymburk
David Gránský
kniha Davidův dům: Michael Lambert
Výletní loď Blanice, břeh Labe pod Šafaříkovým mlýnem Nymburk
Natálie Kocábová
kniha Osm hor: Paolo Cognetti
Rádio Patriot, Tyršova 172/2 Nymburk
Berenika Kohoutová
kniha Oběť bouří: Dolores Redondo
Sokolovna, Tyršova 180/14 Nymburk
Časy čtení vždy v půlhodinových intervalech:
18.00 – 18.20 hod., 18.30 – 18.50 hod.,
19.00 – 19.20 hod., 19.30 – 19.50 hod.,
20.00 – 20.20 hod., 20.30 – 20.50 hod.,
21.00 – 21.20 hod., 21.30 – 21.50 hod.
Už druhá Noc literatury v Nymburce, která netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech,
se blíží. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně
nedostupných místech Nymburka.
Čtení probíhají paralelně - na všech uvedených
místech se začíná v 18.00, ukázky se opakují
vždy v půlhodinových intervalech až do 21.30.
Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během
večera navštívíte. Úryvky budou interpretovat 4 známé herecké osobnosti na 4 různých
místech.
Noc literatury v Nymburce oraganizují: Městská knihovna Nymburk, Kavárna Café Society
Nymburk, Rádio Patriot, TJ Sokol Nymburk

Cyklus přednášek
6 CEST KE ZDRAVÍ TĚLA A MYSLI:
VYKROČTE S NÁMI!
15. 5. út / 17 hodin

VLIV STRAVY NA NAŠE ZDRAVÍ

Eva Riegerová, výživová poradkyně
5. 6. út / 17 hodin

VÝŽIVA A PSYCHOLOGIE

Jakub Plachý, psycholog a Eva Riegerová, výživová poradkyně

KNIHOVNA DĚTEM
7. – 11. 5. út – pá / v otevírací době knihovny

DÁREK PRO MAMINKU

Víte, že mají všechny maminky v neděli
13. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký
dárek? Pokud ne, přijďte do dětského oddělení
v otevírací době a vytvořte jí originální dárek.
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XX. HRABALOVO
KERSKO
Sobota 19. 5.
10 hodin

PLAVBA DO KERSKA PO LABI VÝLETNÍ
LODÍ BLANICE

Do Kerska můžete vyrazit také lodí. V Kersku
u menhiru, kde se bude vystupovat, se pak můžete připojit k tradiční dopolední procházce po
místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Cestou od menhiru do Kerska vás provede Václav
Kořán.

Plavební řád

Na Přístavě Nymburk 		
10.00
Kostomlaty nad Labem (molo před komorou
Hradištko)		
10.15
Kersko			
10.35
Návrat do Nymburka dle plavebního řádu lodě
Blanice
10 hodin

HRABALOVA CYKLOJÍZDA

Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte asi
20 km, zapojte se. Startuje se u staré hvězdárny
v Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení U Tří
koček). Každý účastník obdrží při startu očíslovanou „Hrabalovu putovní knížku“, do které
bude během cesty sbírat razítka. Tři vylosovaní držitelé putovních knížek se všemi razítky
obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním programu. S hlavním pelotonem odstartují
v 10 hod. i zástupci organizátorů jako doprovod.
10 hodin

TRADIČNÍ PROCHÁZKA PO MÍSTECH,
KTERÁ MĚL BOHUMIL HRABAL RÁD

Průvodcem pochodu je Jan Řehounek. Start
U Svatojosefovského pramene v Kersku.

Ředitelka
nymburské
knihovny dostala
ocenění
Ve čtvrtek 12. 4. dostala ředitelka Městské
knihovny Nymburk Helena Liptáková ocenění
za soustavnou přínosnou činnost v oboru, cenu
Papilio bibliothecalis v Národní pedagogické
knihovně J. A. Komenského od Středočeského
SKIP. Za město máme velkou radost a gratulujeme! 				 (red)

12 hodin

PROGRAM - LESNÍHO ATELIÉRU
KERSKO

vystoupení hudební skupiny Tojo Band

Divadelní představení Evangelium schizofrenického strýce DS Hálek Nymburk na motivy
textů Bohumila Hrabala napsal Jan Řehounek.
Hudební vystoupení hudební kapely Vanua2.
Zařazena je i ukázka z opery Don Hrabal.
Hosté: Miloš Orson Štědroň (autor opery Don
Hrabal), Roman Janál (interpret hlavní role na
jevišti Nové scény ND), herci: Jaromír Hanzlík,
Tereza Bebarová, Petr Brukner, Jitka Zelenohorská, Zdena Hadrbolcová, Zuzana Maléřová,
Pavel Nový, Radko Pytlík.
Moderuje Vít Špinka.
Po celý den

Hrabalův poesiomat – zařízení přehrávající audioukázky z Hrabalových knížek
La Femme Hrabal ve výtvarném umění (Lesní
ateliér Kersko)
Bohaté občerstvení

AUTOBUS DO KERSKA A ZPĚT
ZDARMA
Odjezdy

Nymburk, Hlavní nádraží		
9.00
Nymburk, nám. Přemyslovců		
9.05
Zvěřínek, Temac			9.15
Sadská, náměstí			9.20
Třebestovice, obec. úřad		
9.30
Sadská, Modrá Hvězda		
9.35
Hradišťko, hřbitov			9.50
Zpět

Kersko, U Pramene			

18.00

Foto © Marie lebdušková

9. 5. st / 18 – 22 hodin / zdarma

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

3. 5. čt / 19 hodin / kostel sv. Jiljí / zdarma

DEN MĚSTA – NYMBURSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR A ČESKÉ FILHARMONICKÉ
KVARTETO

Koncert se koná v rámci hudebního festivalu
B. M. Černohorského k příležitosti oslav Dne
města. Vystoupí Nymburský komorní orchestr
pod vedením dirigenta Arnolda Smrtky a České
filharmonické kvarteto ve složení Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří
Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello.
4. – 5. 5. pá – so / 9 – 16 hodin / sportovní centrum Tyršák / zdarma

MATEŘINKA, 23. ROČNÍK

Festival je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně–sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení jako veřejná prezentace mateřských škol a předškolních zařízení v České republice. Hlavní program
je doplněn o výstavu dětských výtvarných
prací, prodejní výstavu hraček a zařízení pro
mateřské školy, prezentaci jednotlivých mateřských škol formou panelů a videozáznamů,
dále divadelní a hudební představení předních
umělců, soutěže a sportovní aktivity pro děti.
11. 5. pá / 20 hodin / Obecní dům / 90 Kč

DISKOTÉKA

Ve velkém sále Obecního domu vám zahrají DJ
Tomáš Bříza Březina, Martin Karásek, Petr Kormidelník Krpálek. Hity všech žánrů, které neomrzí, intimní osvětlení, blikající světla a parket
bude jen váš! Těšit se můžete na skvělou muziku a nezapomenutelnou atmosféru. Na své si
přijde opravdu každý a můžete si tak užít RETRO párty plnou RETRO hitů.
14. 5. st / 18 hodin / vstupné dobrovolné /
přednáška / Pořad ve foyer Kina Sokol

MILUJEME ZEMI – Z RUSKA NA
SUMATRU

Za zubry do Ruska i do deštných pralesů ostrovů Pulau Banyak, na jejichž plážích kladou

První Kinoty
přinesly
příjemnou
muziku
Slyšeli jste někdy o pořadu „Open Mic“? Je to
hudební večer, kdy se na pódiu střídá několik písničkářů s vlastní autorskou tvorbou. Vystoupit
může opravdu každý. Rozmanitost večera tak
nabízí neopakovatelnou atmosféru a autentický
kontakt publika s neznámými i známějšími interprety. První akce tohoto typu pod názvem „Kinoty – Nymburský Open Mic“ se odehrála ve foyer nymburského kina 28. března.
Své autorské, životními zkušenostmi a humorem
prodchnuté písně představil nymburský bard

ohrožené druhy mořských želv svá vajíčka.
Povídání a promítání filmů členy spolku Prales dětem a Oceán dětem, kteří přímo v terénu
chrání unikátní přírodu.
15. 5. út / 14 – 17 hodin/ Obecní dům / 30 Kč

ČAS NA ČAJ

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje
DESECT.
20. 5. ne / 17 hodin / Kaple sv. Jana Nepomuckého/ vstupné dobrovolné

POCTA ZDEŇKU LUKÁŠOVI – PS
HLAHOL

Koncert v rámci hudebního festivalu B. M. Černohorského. Jako hosté vystoupí Ivana Trnečková (klavír) a Jana Pazourková (housle).
25. 5. pá / 18 – 23 hodin / Kostel sv. Jiljí, Evangelický kostel, Husův sbor, Kaple sv. Jana Nepomuckého / zdarma

NOC KOSTELŮ

Podrobný program naleznete v brožuře k akci
Noc kostelů v Turistickém informačním centru
či NKC.
26. 5. so / 13 hodin / Park Pod Vodárenskou
věží/ zdarma

Radnice dětem
27. 5. – 3. 6. 2018
NE 27. 5. 10 – 17 hodin / zdarma

DĚTSKÝ DEN S KREJČÍKEM HONZOU

VE STÍNU VODÁRENSKÉ VĚŽE,
11. ROČNÍK

Jednodenní folkový open air festival, na který
se můžete těšit v Parku Pod Vodárenskou věží
v centru města. Tradice pořádání tohoto setkávání všech vyznavačů dobré hudby započala již v roce 2008, letos se bude jednat již
o jedenáctý ročník. Jako hosté vystoupí Žalman
a spol, Standa Haláček, Stráníci a Míra Ošanec,
Isara, Terrakota, Hluboké nedorozumění, Jarda
Kříž nebo kapela z Lysé nad Labem Lážo Plážo.
Těšit se můžete na čepované postřižinské pivo,
skvělé jídlo, zábavu a především na příjemný
hudební zážitek pod širým nebem.
30. 5. st / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Pořad
ve foyer kina Sokol

KINOTY VOL. II

Hudební setkání, kde může vystoupit každý.
Přijďte na pohodový večer plný autorské
muziky.

soutěžní stanoviště, velká nafukovací aktivní
centra a atrakce pro menší děti, divadla, pěna
a mnoho dalšího, celodenní vstupné na atrakce
a soutěže 100 Kč.
ÚT 29. 5. 7.30 a 10 hodin

PALEČEK, ROZUM A ŠTĚSTÍ

dětský animovaný film pro MŠ v kině Sokol.
ST 30. 5. 13 – 18 hodin / zdarma

DĚTSKÝ DEN

odpoledne plné zábavy, tvoření, soutěží, divadla a mnoho dalšího v Parku Pod Hradbami.
Čt 31. 5.

10 hodin / zdarma		

KRKONOŠE

unikátní dokumentární film o našem přírodním
bohatství pro 2. stupeň ZŠ.
SO 2. 6.

15 – 18 hodin

POLABSKÁ VONIČKA

22. ročník mezinárodního folklorního festivalu,
v Parku Pod Hradbami.
Foto © Lukáš Kadava

NKC
PŘEHLED
AKCÍ KVĚTEN

NE 3. 6.

16 hodin / zdarma

PADDINGTON 2

rodinný film plný krásných obrazů z londýnského prostředí nabídne plno zábavy, v Kině
Sokol.
ST 6. 6.

9 – 11.30 hodin

PIKNIK V TRÁVĚ

čtení v trávě v Parku Pod Vodárenskou věží
s Městskou knihovnou.
David Šitavanc. Na baskytaru ho doprovodil Václav Havlas. Pak přišla chvíle takříkajíc pro muže
z davu. Na pódiu vystoupil Tomáš Březina, kterého jinak znáte z folkové kapely Lážo Plážo a který
prostě přišel zahrát své vlastní písničky, které
s kapelou převážně nehraje. Svým vystoupením tak vlastně dal akci smysl. Další vystupující
nebyl osamělý písničkář, ale muzikantské duo
pod názvem Alfik a KruppEssen, kteří vsadili
na jemnou melancholii podtrženou souzvukem

akustické kytary a kláves. Závěr večera patřil písničkářce, dívce s kytarou a uhrančivým hlasem,
říkající si Pensée. Publiku představila zejména
skladby ze své aktuální desky „Láska, smrt
a špína“. Nesoutěží se v tom, kdo je lepší. Hrají
se převážně skladby vlastní, zpívané v jakémkoliv jazyce, žánr nerozhoduje. Kinoty přivítají
své hosty i 30. května od 19 hodin. Sledujte web
NKC nebo si najděte Kinoty na Facebooku.
Lukáš Kadava, NKC
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KINO

Kino Sokol
Nymburk
út 1. / 19 hodin / 100 Kč

DEN CO DEN

Romantický příběh vypráví jaké to je, když se každý den probudíte v jiném těle a každý den žijete
život někoho jiného. USA / romantický / 97 min. /
s titulky / do 12 let nevhodný
st 2. a čt 3. / 19 hodin / 120 Kč

KAZIŠUCI

Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství,
a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit doslova
za každou cenu. USA / komedie / 102 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
pá 4. / 19 hodin / 110 Kč

NEZNÁMÝ VOJÁK

Válečné drama vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému
Sovětskému svazu. Finsko / válečný / 135 min. /
s titulky / do 12 let nevhodný

svatbě. Norsko / komedie / 95 min. / české znění
/ přístupný

zimy. Dánsko / drama / 94 min. / s titulky / do 12
let nevhodný

pá 11. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

út 22. / 19 hodin / 110 Kč

Filmoví historici vybrali a seřadili 108 krátkých
snímků, které vytvořili před více než sto dvaceti
lety bratři Lumièrové, vynálezci kinematografie. Francie / dokument / 87 min. / české znění
/ přístupný

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se
Stalin. Velká Británie / komedie / 106 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

so 12. / 16 hodin / 120 Kč

Fenomén Baťovských měst, která svého času
vznikala po celém světě podle zlínského vzoru.
ČR / dokument / 75 min. / české znění / přístupný

BRATŘI LUMIÉROVÉ

PSÍ OSTROV

Psi jsou kvůli psí chřipce odsouzeni k vyhnanství
na opuštěném ostrově. Nejedná se o dětské představení! USA / animovaný / 101 min. / s titulky /
do 12 let nevhodný
so 12. / 19 hodin / 120 Kč

TAXI 5

Další díl slavné francouzské akční série v produkci
Luca Bessona. Francie / akční komedie / 120 min.
/ s titulky / do 12 let nevhodný

ZTRATILI JSME STALINA

st 23. / 19 hodin / 100 Kč

BATALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY

čt 24. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Anna Polívková pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Anebo snoubence své sestry!
ČR / romantická komedie / 120 min. / české znění
/ do 12 let nevhodný
čt 24. a ne 27. / 19 hodin / 110 Kč

ne 13. / 19 hodin / 80 Kč

NA KRÁTKO

so 5. / 16 hodin / 50 Kč / Odpolední dětské

Je těžké být vyvoleným ve světě, který je ovládán
strachem. Maďarsko / sci-fi thriller / 123 min. /
s titulky / do 12 let nevhodný

Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před
tím, jaký svět skutečně je. ČR / drama / 104 min. /
české znění / do 12 let nevhodný

Celovečerní animované pásmo na motivy stejnojmenné knihy Jana Wericha. ČR / animovaný / 100
min. / české znění / přístupný

út 15. a st 16. / 19 hodin / 120 Kč

pá 25. a so 26. / 19 hodin / 130 Kč

so 5. / 19 hodin / 90 Kč

Čtyři muži přišli díky bankovnímu managerovi
o své úspory. Německo / komedie / 96 min. /
české znění / do 12 let nevhodný

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do
předaleké galaxie v novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. USA / sci-fi / 135 min.
/ pá - titulky, so - dabing / přístupný

FIMFÁRUM JANA WERICHA

KUPŘEDU LEVÁ

Bláznivá komedie o herci, který se převlékne za
komunistického vůdce, aby zachránil život své
dcery. Německo / komedie / 98 min. / s titulky /
do 12 let nevhodný
ne 6. / 16 hodin / 80 Kč / Odpolední rodinné

PLANETA ČESKO

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě.
Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí
se jen dobře dívat! ČR / dokument / 81 min. / české
znění / přístupný
ne 6. / 19 hodin / 120 Kč

VADÍ NEVADÍ

Hrajete rádi Vadí nevadí? Tak pozor na to, s kým to
hrajete, ať přitom nepřijdete o život. USA / horor /
103 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
út 8. / 19 hodin / 120 Kč

AVENGERS: INFINITY WAR

Završení neuvěřitelné desetileté cesty filmovým
světem studia Marvel přináší nejultimátnější
válku všech dob. Režie A. a J Russo. USA / fantasy,
sci-fi / 149 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 9. a čt 10. / 19 hodin / 110 Kč

AŽ NA DNO

Agent James McAvoy a podmořská bioložka Alicia Vikander se poprvé setkají na pláži v Normandii a zamilují se do sebe. Po několika dnech je však
jejich práce od sebe oddělí a osamoceni čelí smrtícím hrozbám. USA / drama / 111 min. / s titulky /
do 12 let nevhodný
čt 10. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA
ČASU

Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu
našel svou dávnou lásku Julietu. Pomoci svého
vynálezu se vrátí do minulosti, aby zabránil její
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MĚSÍC JUPITERA

JAK NAPÁLIT BANKU

SOLO: STAR WARS STORY

čt 17. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

HASTRMAN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve
filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky.
ČR / romantický thriller / 100 min. / české znění /
do 12 let nevhodný

so 26. / 16 hodin / 50 Kč / Odpolední rodinné

FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO

Závěrečný díl s pohádkami pro chytré děti a chytré
dospělé z oblíbené knihy Jana Wericha. ČR / animovaný / 72 min. / české znění / přístupný

čt 17. a pá 18. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

DEADPOOL 2

Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias
Deadpoola. Režie D. Leitch. USA / akční komedie /
120 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
so 19. / 16 hodin / 50 Kč / Odpolední rodinné

FIMFÁRUM 2

Čtyři další pohádky pro chytré děti a chytré dospělé z oblíbené knihy Jana Wericha. Přijďte si připomenout nevšední aninovaný film, za nímž stojí
nymburská společnost Maurfilm. ČR / animovaný
/ 90 min. / české znění / přístupný

ne 27. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

HLEDÁ SE PRINCEZNA

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává
v době statečných rytířů, krásných princezen
a zlých čarodějů. Rusko / animovaný / 85 min. /
české znění / přístupný
ne 27. / 19 hodin / 110 Kč

NA KRÁTKO

Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před
tím, jaký svět skutečně je. ČR / drama / 104 min. /
české znění / do 12 let nevhodný

so 19. / 19 hodin / 90 Kč

GAUGUIN

Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. Chce malovat v divočině, svobodně, daleko od estetiky civilizované Evropy. V hlavní roli V. Cassel. Francie / životopisný / 102 min. / s titulky / do 15 let
nevhodný

út 29. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino

POD JEDNÍM STROMEM

Pod jedním idylickým stromem se obyčejné sousedské neshody rozrostou v naprosto neočekávanou spirálu násilí, která se vymkne kontrole. Island / komediální drama / 104 min. / s titulky / do
12 let nevhodný

ne 20. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

V HUSÍ KŮŽI

Jeden houser se musí začít starat o dvě malé
kachničky. USA / animovaný / 88 min. / české
znění / přístupný
ne 20. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino

ZIMNÍ BRATŘI

Festivalovými cenami ověnčený film přináší
temný příběh dvou bratrů během jedné kruté

čt 31. / 19 hodin / 100 Kč

ŽALMAN - NASLOUCHÁM TICHU
ZEMĚ

Nedávno Žalman oslavil sedmdesátku a letos
slaví padesát let působení na hudební scéně. ČR /
dokument / 77 min. / české znění / přístupný
NKC

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk

Aktuálně
z divadla

3. 5. čt / 8.30 a 10 hodin / 60 Kč

Ne 27. 5. / 14.00 hodin / 50 Kč

Dopolední pohádka pro školy. Produkce: Divadlo
Nymburk. Hrají: děti z divadelní školy.

Vystoupení dětí ze zájmových kroužků. Dům
dětí a mládeže Nymburk. Děti zdarma - prodej
vstupenek zajišťuje DDM

ROZUM A ŠTĚSTÍ

St 9. 5. / 19.30 hodin / 440 Kč

K3/ SPLAŠENÉ NŮŽKY

Splašené nůžky, detektivní komedie, ve které
o tom, kdo je vrah, rozhodujete Vy! Produkce:
Divadlo Kalich. Hrají: Dalibor Gondík, Otakar
Brousek ml., Ladislav Županič, Ivana Jirešová
a Jaroslava Brousková.
Út 15. 5. / 19.30 hodin / 320 Kč

KONCERT EVY PILAROVÉ

Vedle klasického repertoáru zazní i řada swingových meloií. Program je rozšířen o muzikálové melodie a největší hity divadla Semafor
a Rokoko. Zazní písně:Swing, Už dávno nejsem
dítě, Únava na mě je krátká,Hallo Dolly, Co je
to láska,Kočka na okně, Když pršelo, Řekni mi,
mámo, Rodeo, Amfora, Montiho čardáš, Turecký pochod a další.
St 23. 5. / 19.30 hodin

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM

Hořkosladká komedie o tom, jak si udržet živé
manželství. Produkce: Agentura Harlekýn.
Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea
Daňková, Vasil Fridrich / Petr Vančura. VYPRODÁNO, další termín v jednání
Čt 24. 5. / 18.00 hodin

DUHOVÉ PERLIČKY ŽÁKŮ ZUŠ

Jeden z koncertů ZUŠ B. M. Černohorského
Nymburk v rámci II. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ
OPEN 2018“, který se uskuteční opět pod záštitou operní pěvkyně Magdaleny Kožené.
V prostorách divadla budou vystaveny výtvarné práce žáků školy.

Termíny uzávěrek zpravodaje
a ceník inzerce

AKADEMIE DDM

DÁMSKÁ JÍZDA 2

- nové předplatné speciálně pro ženy!

• THE NAKED TRUTH - ODHALENÁ
PRAVDA
Čt 11. 10. / 19.00 hodin

Dojemná komedie, která je výzvou všem ženám a oslavou jejich síly postavit se nepřízni
osudu. Hrají: Gabriela Míčová, Petra Špindlerová, Daniela Choděrová / Klára Apolenářová
a další.

•

VŠE O MUŽÍCH

Pá 9. 11. / 19.00 hodin

Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí
i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie
o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Produkce: Studio DVA DIVADLO. Hrají: Filip Blažek, Maroš Kramár a Michal Slaný
Cena předplatného je 890 Kč. V ceně je navíc
sklenička vína. Prodej od 16. 4. do 7. 9. pouze
na pokladně divadla!
Více informací na webu.
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,
Tyršova 5, 288 02 Nymburk
POKLADNA +420 325 512 253

Letošní divadelní sezona se pomalu, ale jistě
blíží ke konci a tak je čas lehce poodhalit tu následující. Věříme, že pro naše diváky bude dostatečně pestrá a úspěšná, minimálně jako ta
letošní. Máme pro vás hned několik čerstvých
novinek a změn.
Od září budou začátky představení již od
19.00 hodin, jako tomu je u většiny divadel
v České republice. Na facebooku divadla byla
založena anketa a více než 70 % hlasujících
zvolilo variantu v 19.00 hodin. Některá již nasmlouvaná představení budou mít začátek
ještě v 19.30 hodin. Vždy se pro jistotu podívejte na svou vstupenku.
Na podzim připravujeme hned dvě řady
předplatného – tradiční abonentní a novou,
speciálně pro ženy s názvem Dámská jízda
2. Abonenti v programu naleznou muzikál Donaha!, komedii Lordi nebo Můj nejlepší kamarád. Dámská jízda 2 bude obsahovat dvě
představení (The naked truth a Vše o mužích)
a skleničku vína navíc. Nezapomněli jsme ani
na oblíbené předplatné Komedie3, které bude
již tradičně na jaře 2019.
Hudební nadšenci se mohou těšit na koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers,
Jakuba Smolíka, Neřež nebo exkluzivní předpremiéru koncertu verze V. hudebního seskupení 4TET.
Mimo předplatné uvidíte známé herce
a herečky jako je Simona Stašová, Michal
Dlouhý, Iva Janžurová, Eva Holubová, Bob
Klepl, Miroslav Vladyka a další. Více prozrazovat nemůžeme. Nechte se překvapit!
Diana Váňová

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, moped s SPZ i bez. Také díly i nekompletní vraky. TEL.: 777 589 258.
• KOUPÍM Škoda Erko - Rapid, Simson, Jawa - ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr a jiné. 736741967

INZERCE

CENA KOMERČNÍ INZERCE

4 400 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
1 100 Kč

UZÁVĚRKY ZPRAVODAJE 2018

objednávky / podklady / vychází / číslo
/09.04./
/07.05./
/04.06./
/06.08./
/10.09./
/08.10./
/05.11./

/13.04./
/11.05./
/08.06./
/10.08./
/14.09./
/12.10./
/09.11./

/03.05./
/31.05./
/28.06./
/30.08./
/04.10./
/01.11./
/29.11./

Květen
Červen
Červenec/srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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Kdo pracuje v Magně,
nezůstane na dně!
stabilní práce ve výrobě

BENEFITY PRO VÁS A VAŠI RODINU
13. + 14. plat
5 týdn dovolené

VOlEjTE zDARmA 800 44 66 55
VOlNé POzIcE NA www.magna.jobs.cz

