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Z NYMBURKA

Nymburská nemocnice
převzala dary od Kapky
Naděje

Milí Nymburáci!
Tradičně v tomto čase bývá zvykem z tohoto místa přát všem občanům města krásné
prožití letních dovolených a co nejpohodovější
prázdniny. Tentokrát však naše město řeší tolik závažných věcí, že není čas na letní oddych.
Proto se i v prázdninovém dvojčísle budu věnovat problémům, které nás společně trápí. V
první řadě je to nymburská lávka. Začnu s nejčastějším dotazem, proč není možné chodit po
„kamenném“ mostě? Zpřístupnění chodníku
(nebo alespoň chodník po jedné straně) byla i
naše původní představa, jak situaci nejen pro
Zálabáky co nejrychleji byť prozatímně zlepšit.
Vedli jsme desítky rozhovorů s dopravními experty, jak dosáhnout tohoto cíle. Bezpečnostní
předpisy ovšem nedovolují pustit chodce na
most vzhledem k šířkovým poměrům vozovky
a chodníků.
Co však dál? V této chvíli jsme před podpisem trojstranné smlouvy mezi Ředitelstvím
silnic a dálnic (ŘSD – majitelem mostu), Středočeským krajem (správcem silnice II. třídy a
budoucím majitelem mostu) a Městem Nymburk. Na základě této smlouvy budeme moci
do našeho kamenného mostu neinvazně zavěsit jednostrannou lávku pro pěší. Když se vše
podepíše co nejdříve, tak nic nebrání tomu, aby
na jaře 2019 mohli už nejen Zálabáci kráčet po
provizorní lávce.
Nejdůležitější však je trvalé řešení – nová
lávka ve stávajícím místě, dostatečně široká (4
metry), určená i pro cyklisty, se snadným nástupem na zálabské straně (žádné 13ti stupňové
stoupání). I zde mám pro Vás dobré zprávy. Dne
14. září 2018 by měla být známa výsledná podoba nové lávky přes řeku Labe, která vzejde ze
soutěže o návrh vypsané na konci června. Následně se okamžitě rozběhnou práce na projektové dokumentaci. Nová lávka by se finančně
měla pohybovat kolem 40 mil. bez DPH. Odhadovaný termín realizace rok 2020.
Závěrem Vám čtenářům přeji, abyste byli
obklopeni všemi blízkými, které máte rádi, a na
místě, kde je vám nejpříjemněji. Když se toto
podaří splnit, prožijete krásné léto!
PhDr. Pavel Fojtík,
starosta města Nymburk

Město zveřejnilo závěrečný
účet za rok 2017
Město Nymburk obdrželo závěrečný účet za
rok 2017 a vzhledem k účetní uzávěrce lze konstatovat, že díky dobře nastavenému rozpočtu
za loňský rok 2017 je finanční stránka města
v pořádku a v černých číslech. Velkou zásluhu
na tom má ekonomický odbor MěÚ Nymburk.
Závěrečný účet lze nalézt na stránkách města
v záložce úřední deska.		
(pce)
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Soubor lékařských přístrojů a dalšího vybavení věnoval novorozeneckému oddělení
nymburské nemocnice Nadační fond Kapka
Naděje, a to v celkové hodnotě převyšující
112 000 korun
„Veškeré vybavení bude sloužit ke zvýšení
úrovně péče na gynekologicko-porodnickém
oddělení. Nesmírně si vážíme přízně Nadačního fondu Kapka Naděje. Díky jeho vstřícnosti
můžeme ušetřené prostředky věnovat na jiné
potřebné věci,“ říká Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o.

Štědrost nadačního fondu se promítla do
pořízení ultrazvukového inhalátoru OMRON
+ 1x BTK v hodnotě 27 530 korun, přístrojů
Sinks OKIOLUS 1200 DUO v částce 7 343 korun a Perfusor Compact v hodnotě 25 410,- Kč,
dvou lůžek včetně matrací Mimi za 24 365 korun a jednoho kusu pojízdné LED vyšetřovací
lampy typu X350LM v hodnotě 27 678 korun.
Trvalou přízeň nadačního fondu oceňuje
i starosta města Nymburk, PhDr. Pavel Fojtík:
„Vnímám jako velmi přínosné, že zde existuje
někdo, kdo na nemocnici myslí a kdo je ochoten jí dlouhodobě pomáhat. Veškeré dary jsou
smysluplně vybírány a využívány, denně pomáhají v péči o novorozence. Nadačnímu fondu
Kapka Naděje proto za město velice děkuji.“
Novorozenecké oddělení nymburské nemocnice získalo v minulosti od Nadačního
fondu Kapka Naděje přístroje potřebné k péči
o narozené děti v hodnotě více než půl milionu
korun.			
Pavlína Stránská
mluvčí Nemocnice Nymburk
Foto © Petr Černohous

Slovo
úvodem

Nové lékařské
přístroje věnoval
novorozeneckému
oddělení Nadační fond
Kapka Naděje

Nemocnice znovu
získala akreditaci
laboratoře
oddělení patologie
Nemocnici Nymburk s.r.o. se podařilo v náročném akreditačním procesu obhájit akreditaci laboratoře oddělení patologie. I nadále tak
může provádět zpracování bioptického materiálu, tedy z vyšetřované odebrané tkáně stanovit diagnózy lékařem. Touto akreditací si
nemocnice zajistila lepší finanční ohodnocení
od zdravotních pojišťoven a prokázala vysoké
odborné kvality personálu a služeb.

„Osvědčení o akreditaci v rozsahu vyšetření
v oboru histopatologie jsme získali již v minulosti a jsem ráda, že se nám to podařilo znovu.
Vnímáme jej také jako důkaz kvality jak našich
zaměstnanců laboratoře, tak i úrovně technického vybavení,“ říká Ing. Alena Havelková, jednatelka nymburské nemocnice.
Rozdíl v minulém a současném osvědčení je
v době, po kterou je platné, a ve frekvenci kontrol. První osvědčení bylo uděleno na tři roky
s tím, že každý rok laboratoř absolvovala dozorovou návštěvu, která její počínání zhodnotila závěrečnou zprávou. Po třech letech získala nymburská nemocnice osvědčení na pět
let a dozorové návštěvy se budou opakovat po
15 měsících.
Pavlína Stránská
mluvčí Nemocnice Nymburk

Titulní foto: Foto z akce Sportovní den nymburských ZŠ – Markéta Tomčíková (více o akci na straně 9.)

Z NYMBURKA

Nové informace k revitalizaci sídliště Jankovice
Projektová dokumentace pro povolení stavby je
téměř hotova, během letních měsíců by se k ní
měly vyjádřit všechny dotčené správní orgány,
aby následně mohla být podána žádost o územní
rozhodnutí a stavební povolení.
Konečný návrh je výsledkem dobré spolupráce mezi městem a generálním projektantem, architekty a konzultanty v oblasti dopravy
a městské zeleně. Koncepty návrhů byly několikrát diskutovány i s veřejností a všechny připomínky byly zváženy a v možném rozsahu zapracovány tak, aby výsledné řešení bylo jako celek
smysluplné.
Po poslední veřejné diskuzi s obyvateli Jankovic je ještě vyhlášena anketa o preferenci materiálu chodníků a silnic. Budeme rádi, když se jí
zúčastní kdokoli, kdo na tyto úpravy povrchů má
nějaký názor, zejména po zkušenostech na sídlišti Drahelice. Zda jste spokojeni s betonovou
dlažbou se širokými spárami (zkosené hrany),
nebo zda byste uvítali hladký povrch, tedy dlažbu
s rovnými hranami (např. jako dlažba v ulici Lipové) či by vám nejlépe vyhovoval asfalt.
Na příští rok by tedy měla být akce Jankovice
připravena k zahájení realizace. Počítá se s jejím
rozdělením na dvě etapy.
Výsadami konečného řešení je výrazné navýšení parkovacích míst, efektivně řešené a pohodlné cyklopěší trasy, moderní řešení křižovatek, koncepční začlenění kvalitní zeleně a úprava
vnitrobloků jako stinného klidového parku. V budoucnu bude pokračováno v návrzích využití
otevřené plochy v severní části území. Počítá se
s uplatněním dětských a sportovních hřišť.
Jan Ritter, místostarosta

Průzkum
V rámci revitalizace sídlišť i jiných částí
města probíhá průzkum veřejného mínění
týkající se povrchu komunikací – tedy vozovek
i chodníků.
Anketa bude spuštěna od 1. července
do 31. srpna 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.

Anketní lístek:
Jakému typu povchu kominikací dávate největší přednost nebo který vám vyhovuje?
asfaltový povrch
betonová dlažba se zkosenou
horní hranou
betonová dlažba bez zkosené
horní hrany (tenká spára)
Poznámka:
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AKTUALITY

Demolice

Město 12. června obdrželo oficiální expertní zprávu z Kloknerova ústavu. Jedná se
o sedmadvacetistránkový text obsahující výsledky rozboru provedených sond do útrob
mostu. Těch bylo provedeno 48 z toho na třinácti místech byla objevena středně rozvinutá
koroze plošného charakteru a na dvou místech
intenzivnější koroze. Na pěti místech dokonce
intenzivní koroze s tvorbou odlupujících se šupin. Ve zprávě je také informace o nalezených
nezabetonovaných dutinách s masivní korozí
lan, projevující se již uvolňujícími se korozními

zplodinami. Zjištěný korozní stav lze u této
konkrétní konstrukce považovat za zcela nekontrolovatelný a jeho vývoj nepředvídatelný.
Tedy nelze předpovědět, kdy se zrezivělá lana,
která drží konstrukci lávky, mohou přetrhnout
a dojde k pádu.
Odborníci také zkoumali obsah vodou rozpustných chloridů, vlhkost betonu, pevnost
betonu a zkoušku v tlaku. Dle zjištěných výsledků chemických měření byl zjištěn vysoký
obsah chloridů, který významně zvyšuje korozní riziko.
Dokument obsahuje i závěrečné stanovisko a doporučení:
„Zjištěný korozní stav předpínací výztuže
a probíhající korozní proces lze pokládat za daného uspořádání a stavebního provedení této
konkrétní konstrukce lávky za zcela nekontrolovaný a jeho vývoj nepredikovatelný. Na základě uvedených závěrů je možno konstatovat, že aktuální korozní stav předpínacích lan
je prakticky nepredikovatelný a konstrukce se
může nacházet ve fázi vysokého rizika náhlého
kolapsu – zřícení.
Doporučujeme lávku k běžnému provozu
neužívat, zabránit vzniku obecného ohrožení,
tj. zajistit mostovku a také prostor pod lávkou (břehy i vodní plochu) proti vstupu osob

Divadlo má nová
portálová okna

Město prodává
rodinný dům

Budova Hálkova městského divadla se dočkala
výměny čtyř velkých portálových oken. Jednalo se o dvě okna na severní straně do Tyršovy
ulice a dvě okna na jižní straně do dvora ZŠ
Tyršova. Samotná realizace byla prováděna za
provozu divadla a v režimu vyhovujícímu divadlu. Zhotovitelem velkorozměrových oken pro
divadlo je místní firma Nevšímal, a. s., a hodnota celé zakázky je 2 204 528 Kč.
Petr Černohous

Město Nymburk nabízí k prodeji rodinný dům
čp. 1093 v Kovanické ul. se zahradou o výměře
393 m2. Minimální požadovaná kupní cena je
7 000 000 Kč. Parcela 539/6 zahrada bude zatížena věcným břemenem práva čerpání vody
ze studny. Prohlídky nemovitosti lze dohodnout na odboru správy městského majetku
MěÚ Nymburk, tel. 325 501 209.
OSMM

Foto © Petr Černohous

Zpráva o současném stavu lávky
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Město usilovně řeší přípravy na demolici
lávky a nyní už má k dispozici dokumentaci,
která řeší způsob jejího odstranění. Ta obsahuje různé varianty z nichž bude vybrána ta
nejvhodnější, což bude předmětem jednání se
specializovanými firmami. Následně se musí
vše projednat s dotčenými orgány a vlastníky
okolních pozemků. Poté může stavební úřad
vydat souhlas s demolicí. Současně se připravuje vypsání výběrového řízení na dodavatele
firmy, která lávku zdemoluje.
Je možné zvolit způsob „přestřižení“ lávky
za pomoci strojů, které rozebírají mosty nad
dálnicemi. Odstřel se ukázal jako jedna z nejkomplikovanějších variant vzhledem k náročné a dlouhé administrativní přípravě.

Nová lávka přes Labe

Současně probíhá příprava soutěže na
návrh nové samostatně stojící lávky pro pěší
i cyklisty, která by se měla nacházet na stávajícím místě současné lávky a bude dostatečně
široká (4 metry), určená pro pěší i cyklisty,
se snadným nástupem na zálabské straně.
V září 2018 by měla být známa výsledná podoba nové lávky přes Labe, která vzejde z této
soutěže o návrh. Ještě v letošním roce by
tedy měl vzejít zpracovatel projektové dokumentace s optimálním řešením a stanovením
výše investičních nákladů. Nová lávka by se
finančně měla pohybovat kolem 40 mil. bez
DPH. Předpokládaný termín realizace je rok
2020.
Členství v porotě přijali velmi kvalitní
a zkušení odborníci, architekti Doc. Ing. arch.
Václav Aulický a Ing. arch. Lukáš Ehl, mostní
inženýři Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. a Ing. Milan Komínek, jejich náhradníky budou Ing.
arch. Jan Pešta (památková péče) a Dr. Ing.
Petr Vítek (statik). Součástí poroty budou i členové zastupitelstva napříč politickým spektrem, tedy i opozice.
(red)

PLÁN STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ
Út
Út
Pá
Út
Pá
Út
Pá

3. 7. 2018		
10. 7. 2018
13. 7. 2018
17. 7. 2018
20. 7. 2018
24. 7. 2018
27. 7. 2018

- ul. Luční, Labská, Pobřežní, Jižní, Brigádnická
- ul. Na Bělidlech, Zálabská, Za Žofínem
- ul. Hořátevská, Sedláčkova, Pístecká, U Početky
- ul. Dlabačova, U Hřiště
- Všechlapský vrch
- ul. Baráčnická, Příčná, U Huličků
- Labská terasa

Foto © Petr Černohous

K uzavření lávky pro pěší došlo na základě
oficiálního doporučení odborníků v prosinci
2017 v souvislosti s vyšetřováním pádu lávky
v Troji. Uzavření bylo plánováno do té doby,
než bude zaručena její bezpečnost. Proto
město přistoupilo k diagnostice, která měla
zjistit skutečný stav mostu. V tuto chvíli je už
situace jiná, specialisté nymburskou lávku cíleně diagnostikovali na základě zkušeností
z laboratorního výzkumu v Troji.
Diagnostiku zavřené nymburské lávky prováděli v květnu odborníci z Kloknerova ústavu.
Průzkumy ukázaly, že prvotní rozhodnutí uzavřít lávku bylo správné. Právě informace z připravované expertní zprávy vedly město k uzavření prostoru i pod lávkou. Jedná se o část
parkoviště pod Eliškou, kousek cyklostezky
a prostor pod lávkou na zálabské straně. Poříční policie bude mít možnost příjezdu přes
areál ZŠ Tyršova. K uzavření došlo na základě
jednání s dotčenými orgány jako jsou např.
PČR, Povodí Labe, HZS. O provozu na řece nerozhoduje město, ale Státní plavební správa,
která následně vyhlásila zákaz plavby po Labi
a průjezd všech lodí do odvolání.

a dopravy, tzn. předejít možným škodám na životech, zdraví a majetku.“
Kopmletní expertní zpráva je k nahlédnutí
na webu města.

Foto © Petr Černohous

Bezpečnost lávky nelze
zaručit, město proto uzavřelo
prostor pod ní a chystá
demolici

KRÁTCE Z MĚSTA

Občané hlasovali o času
vysílání městského rozhlasu

Foto 2x © Petr Černohous

Jedna z největších investic města ve výši 30mil
Kč je dokončena. Jednalo se o kompletní rekonstrukci budovy Hlaholu, kde se nacházela
jídelna pro ZŠ Komenského a učebny prvního
stupně. Budova dostala novou fasádu okrové
barvy korespondující s barvou základní školy
včetně hlavního nápisu Hlahol a Smetanův
dům 1935. Stavební práce však zahrnovaly
i rozvody elektřiny, izolace, omítky, výměnu
oken a zateplení celého objektu. Realizována
byla nástavba nového sociálního zařízení pro
učebny ve druhém patře, instalace vzduchotechniky, rozvody topení, byly položeny nové
podlahy, obklady i dlažby. Nová moderně vybavená kuchyň, tak bude sloužit žákům ZŠ Komenského už v novém školním roce.
Petr Černohous

Kompletní rekonstrukce Lipové ulice zcela
změnila její tvář. Obyvatelé dlouho volali po
změně a nyní je hotovo. Investice s cenou
okolo 10 mil zahrnovala rekonstrukci vozovky,
chodníků i veřejného osvětlení. Provedeny byly
i výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně
přípojek.
Řešena byla i výsadba zeleně. Z důvodu
špatného stavu byla odstraněna většina stávajících stromů. Vzhledem k dodržení ochranného pásma plynovodu bylo nové stromořadí
vysázeno po ulici Doubravská pouze jednostranně a od této ulice až k hlavnímu vchodu
hřbitova vysázeno oboustranně.
Chodníčky vytvořené podél nemovitostí
jsou tzv. okapové a slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo
k vlhnutí zdiva. Motorovým vozidlům je vjezd
do ulice zakázán (povolen pouze obyvatelům ulice) a komunikace tak slouží pro pohyb
chodců i cyklistů zároveň. Hlavní přístupovou
cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla
stala ulice Feuersteinova. 		
(pce)
Foto © Petr Černohous

Proměna Hlaholu
skončila

Lipová ulice se
zcela změnila

Na sídlišti se
otevřelo nové
hřiště
Od 26. června je nově otevřeno hřiště na sídlišti.
Na slavnostní zahájení provozu se přišly podívat
děti z nymburských základních škol. Hřiště má
rozlohu asi 2 800 m2 a je určeno především dětem staršího školního věku a mládeži pro jejich
volnočasové aktivity. Součástí nového hřiště je
i travnatá plocha pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Nechybějí lanové
a workoutové prvky k venkovnímu posilování
nebo šplhání. K letnímu osvěžení slouží centrální
plocha s vodní mlhou.
Petr Černohous

Pro nový řidičák
už nemusíte do
místa trvalého
bydliště
Od 1. července 2018 přichází změna pro řidiče. Řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na
kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma. Nově s sebou
už nemusíte nosit ani papírovou fotografii. Při
změně bydliště se řidičský průkaz už nemění.
Při vydání nového průkazu zaplatíte nyní 200
Kč. Poplatek za zrychlené vydání průkazu do
pěti pracovních dnů je nyní 700 Kč. Také si
na zvoleném úřadě zajistíte výpis z evidenční
karty řidiče, stav bodového konta a záležitosti
spojené s profesní způsobilostí řidiče. Existují
však situace, kdy je nezbytné dojet na úřad
v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí, nebo vrácení řidičského oprávnění,
omezení oprávnění atd. 		
(red)

Knihovna se
dočká zateplení
a letní čítárny
Do konce září budou probíhat stavební práce
na zateplení fasád a střechy budovy Městské
knihovny Nymburk. Instalována bude rovněž
schodišťová rampa pro méně pohyblivé občany a vozíčkáře. Knihovna dostane zcela nový
systém chlazení a hlavně letní čítárnu. Stavebními úpravami dvorku a nového zděného
oplocení vznikne směrem do ulice Dlouhá třída
venkovní čítárna. Návštěvníci knihovny zde
budou moci strávit čas s knížkou na čerstvém
vzduchu. Kompletní cena všech úprav je vyčíslena na 3,6 mil. Kč. 		
Petr Černohous
Foto © Petr Černohous

Nejméně hlasů, celkem 6, bylo pro variantu
hlášení v 11 hodin.
Město chtělo dát možnost občanům, aby
si sami zvolili vysílací čas městského rozhlasu,
který jim vyhovuje. Anketu komentovali občané i na sociálních sítích, většinou kritizovali
ranní relace a přikláněli se k odpoledním časům
– nejen ve 14 hodin, ale například i v 18 hod.
Vzhledem k tomu, že hlášení je primárně určeno pro posluchače, kteří aktivně nevyužívají

Foto © Petr Černohous

V průběhu měsíce května měli občané možnost rozhodnout, v jakých časech uslyší hlášení městského rozhlasu. Od června tak probíhá pravidelné vysílání rozhlasu nově od
14 hodin,a to vždy v pondělí, ve středu a v pátek.
Hlasování probíhalo na webových stránkách města a prostřednictvím anketního lísku
v Nymburském zpravodaji. Hlasování se celkem zúčastnilo 213 hlasujících a nejvíce (192)
hlasujících si přeje slyšet hlášení ve 14 hodin.

internet a po městě se pohybují buď v dopoledních, nebo brzkých odpoledních hodinách, byla
jako nejpozdější hodina vysílání zvolena 14. hodina. Všechna hlášení rozhlasu jsou dostupná
na webu města. Takže pokud někdo hlášení
rozhlasu nestihne, může si jej přečíst na www.
mesto-nymburk.cz v záložce Městský rozhlas.
Město Nymburk má od ledna letošního
roku nový varovný a výstražný systém ochrany,
který využívá i jako bezdrátový městský rozhlas. Město v tomto případě čerpalo dotaci
z Operačního programu Životní prostředí a do
konce dubna probíhal zkušební provoz. Tento
systém zajištuje základní ozvučení všech oblastí ve městě prostřednictvím venkovních
bezdrátových akustických jednotek. Kompletní
cena celého systému byla 13 mil. (tom, pce)
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Město plánuje na hasičárně nový
skatepark a víceúčelové hřiště
Prostor, kterému říkáme „Na Hasičárně“, je
rozsáhlým komplexem sportovišť. Areál je
z části ohraničen cyklostezkou, která ji odděluje od toku Labe a ústím vodních valů.
Celé toto území od valů až k trati u železničního mostu bylo v roce 2003 předmětem
architektonické soutěže v souvislosti s návrhem dostavby Základní školy Tyršova. Od té
doby se ale na celkovém stavu nic nezměnilo
krom toho, že o dalších 15 let zestárl. Základní
škola tedy následně dostavěna byla, ovšem
překvapivě nikoli dle vítězného návrhu tehdejší
architektonické soutěže.
Na podzim 2016 jsme se tedy začali zabývat východní částí „Hasičárny“, kde jsou stará
asfaltová hřiště, improvizovaný skatepark
a kopec z navážky s pumptrackovou dráhou na
úpatí. Zejména skatepark je již pár let v dezolátním stavu a je nezbytné s tímto faktem nějak naložit.
Cílem tedy bylo zejména:
1. zkultivovat nevyhovující vedení cyklostezky úzkým koridorem mezi pletivovým plotem a valy,
2. vybudovat nový skatepark v soudobém
moderním a trvanlivém provedení,
3. vytvořit nové multifunkční hřiště a v souvislosti s tím také vybudovat nová hřiště na
dvoře Základní školy Tyršova pro hodiny tělocviku i volný čas.

INZERCE
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Celkově se jedná o rehabilitaci využití potenciálu místa jako takového, místa v blízkosti
centra města i řeky.
V první polovině roku 2017 bylo na koncepci
řešení celého tohoto prostoru spolupracováno
s architektkou Janou Kopeckou. Výsledkem
byla studie celkového řešení. Návrh počítá se
zlepšením průjezdnosti území a lepší napojení
na most, dochází k přetrasování cyklostezky
a utvoření tzv. klidového koutu v místě vlévání
valů do řeky Labe. Dále je koncepčně zcela nově
navržen skatepark, který má být tvořen ne jako
sestava jednotlivých nezávislých konstrukcí,
ale jako jedna fungující dynamická hmota. Navíc dochází k lepšímu využití prostoru mezi novým skateparkem a plotem pro umístění víceúčelového hřiště. Typologie hřiště o rozměrech
36 × 18 m vyhovuje sportům jako je volejbal,
basketbal, tenis o zmenšených outech, futsal
a badminton. Veškeré atrakce i zbytek areálu
lze sledovat ze stávajícího tréninkového kopce.
Klidová zóna předpokládá umístění dětského
hřiště či lanové věže. Také je navržen přístup
k vodě s posezením a výhledem na druhý břeh
oba mosty.
Po dokončení celkového návrhu byla samostatně zadána kompletní projektová dokumentace moderního skateparku řešeného jako
železobetonový monolit. Zároveň byl hledán
dopravní inženýr na projekt úpravy cyklostezky
a další projektant na návrh víceúčelového

Studie © Jana Kopecká

Z NYMBURKA

hřiště, který zároveň zpracuje projektovou dokumentaci pro nová hřiště na dvoře základní
školy ZŠ Tyršova.
„Součástí navrhovaného skateparku je veliký bazén a ve streetové části bude možno podle finální koncepce jezdit „cik-cak“ bez nutnosti odrážení. Bude zde celá řada překážek od
railu, bedýnek po skočky pro náročnější triky.
Skatepark bude vhodný jak pro začátečníky,
tak pokročilé jezdce,“ říká Vojtěch Zikmunda
z Nymburka, který byl jedním z konzultantů při
komponování návrhu s projektantem ze společnosti Mystic Constructions.
Nyní je příprava projektových dokumentací ve
stádiu dokončování, aby byly akce na příští rok
připraveny k realizaci.
Jan Ritter, místostarosta

DOPRAVA a TS

Levnější cestování vlaky
i autobusy na Nymbursku

svůj kupon. Úplně nejvíc ale mohou z propojení
linek těžit ti, kdo denně jezdí za prací do Prahy.
Pokud už totiž máte kartu Lítačku s předplacenou pražskou MHD, ve skutečnosti už máte zaplacený i velký kus cesty vlakem po Praze. Stačí
„Jednou na nádraží, prosím.“ Pokud jste zvyklí
čekat u pokladen nebo lovit drobné několikrát za
si proto dokoupit jen chybějící vnější pásma mezi
kupovat si jízdenky u řidiče takto, zpozorcestu. Zaplatíte jednou a pak už jen jedete,“ doPrahou a Nymburkem (celkem pět) za 1130 Kč
něte: možná totiž platíte mnohem více než je
dává Procházka.
měsíčně. Jako bonus získáte rovnou i autobunutné. Od loňského roku část autobusových
Pokud třeba občas jezdíte z Drahelic do Posové přípoje do okolí Nymburka.
a všechny vlakové linky v Nymburce patří do
děbrad, jste zvyklí platit 29 korun. Jednou plaTento systém může na první pohled vypadat
systému Pražské integrované dopravy (PID),
títe u řidiče autobusu, podruhé u pokladny na
složitě, ale ve skutečnosti si musíte pamatovat
díky které mohou vaše cesty o dost zlevnit
nádraží. Stejná cesta vás přitom ale může vyjít
pouze to, že Praha a Středočeský kraj se dělí na
pásma – jakési prstence, podle kterých se počítá
i zrychlit. Takzvaná integrace v praxi znamená,
pouze na 18 korun, pokud řidiče požádáte o jízcena. Nezáleží na kilometrech ani počtu zastáže na autobus i vlak vám stačí jediná, přestupní
denku PID na 30 minut a dvě pásma. Na nádraží
vek, pouze na tom, kolik pásem při své cestě projízdenka. Ta pak platí třeba i v rychlících, které
už se nezdržíte, ale rovnou nasednete do rychtytoplatí.
jízdenky můžete přestupovatjedete,
mezi vlaky
a autobusujak
a možná
budete
že je
a případně
dlouho
vámpřekvapeni,
cesta potrvá.
přes Nymburk jezdí do Prahy či Kolína, a rovlíku a jízdenka vám pořád
levnější, říct si na nádraží
o jízdenku
PID než opředplatní
jízdenku ČD. kupon, jenž
Pokud
zatím nemáte
něž ve směru do Mělníka či Mladé Boleslavi.
Podobná situace ječasto
i u dlouhodobých
ku- u pokladny
umožňuje jezdit opravdu bez omezení, využijte
„Chceme obyvatelům Nymburka ukázat,
ponů: za denní dojíždění vlakem do Kolína dnes
Srovnání: když jezdíte
pravidelně
jízdenky Pražské integrované dopravy pro jedjak při svých pravidelných cestách mohou ušeplatíte 882 Kč měsíčně za traťovou jízdenku, a to
cesty. Koupíte
je ukupon
řidičePIDautobusu nebo
třit až několik set korun měsíčně,“ vysvětluje
za předpokladu, že už navíc
máte
slevovou kartu
Měsíční
jízdné
Traťová notlivé
Traťová
Předplatní
jízdenkavČDpokladnách
jízdenka ČD Českých
obsahuje idrah
autobusové
přípoje z celého
v Nymburce,
PoPavel Procházka, ředitel Integrované dopravy
IN25 od Českých drah. Pokud ještě přesedáte na
bez slevy
se slevou IN25 Nymburka a jeho okolí
děbradech,
Kolíně a dalších městech. I na tyto
Středočeského kraje. Tato organizace jménem
autobus v Nymburce nebo v Kolíně, platíte další
Nymburk – Praha
hl.n.Naproti
2212 Kč jízdenky
1659 můžete
Kč
1130
Kč (5 pásem) mezi vlaky a aupřestupovat
kraje a jeho občanů pracuje na sladění veškeré
peníze i za každou jednotlivou
jízdu.
s lítačkou pro Prahu za 550 Kč měsíčně nebo 3650
Kč ročně překvapeni, že je často
tobusy a možná budete
veřejné dopravy a jejím lepším provázání pro
tomu si můžete pořídit měsíční kupon PID pro tři
Nymburk
Praha-Vysočany
1988 Kč levnější,
1491říct
Kč si na 1350
Kč (6 pásem)
nádraží
u pokladny o jízdenku
dojíždějící. Ušetří ale každý, kdo autobusy nebo
pásma (5, 6 a 7) v ceně 700
Kč a– neplatíte
už nic
vlaky v Nymburce využívá, byť jen příležitostně:
navíc ve vlacích ani autobusech.
autobusů
Nymburk – Řidiči
Poděbrady
532 Kč PID než
399 o
Kčjízdenku
460ČD.
Kč (2 pásma)
tyto jízdenky
můžete
přestupovat
meziodpadá
vlaky a autobusu
a možná
budete překvapeni,
žepředložíte
je
„Díky
společné
jízdence
totiž
nutnost
i průvodčí
ve vlaku
kontrole pouze
Nymburkke
– Kolín
1176 Kč
882 Kč
700 Kč (3 pásma) Oldřich Buchetka
často levnější, říct si na nádraží u pokladny o jízdenku PID než o jízdenku ČD.

Srovnání:
jezdíte
pravidelně
Srovnání:když
když
jezdíte
pravidelně
Měsíční jízdné

Traťová
jízdenka ČD
bez slevy

Předplatní kupon PID
Traťová
obsahuje i autobusové přípoje z celého
jízdenka ČD
se slevou IN25 Nymburka a jeho okolí

Nymburk – Praha hl.n.

2212 Kč

1659 Kč

1130 Kč (5 pásem)

Nymburk – Praha-Vysočany

1988 Kč

1491 Kč

1350 Kč (6 pásem)

Nymburk – Poděbrady

532 Kč

399 Kč

460 Kč (2 pásma)

Nymburk – Kolín

1176 Kč

882 Kč

s lítačkou pro Prahu za 550 Kč měsíčně nebo 3650
Kč ročně

700 Kč (3 pásma)

Srovnání: když jedete jednou za čas

Technické
služby informují
Jednorázové jízdenky

ČD
ČD
Jízdenka PID na autobus, vlak, MHD
Potoční, Jičínské,
bez slevy sleva IN25 koupená u řidiče autobusu nebo na nádraží

Srovnání: když
jedete
jednoujednou
za čas za čas
Srovnání:
když
jedete
Jednorázové jízdenky

ČD
ČD
Jízdenka PID na autobus, vlak, MHD
bez slevy sleva IN25 koupená u řidiče autobusu nebo na nádraží

Nymburk – Praha hl.n.

79 Kč

59 Kč

68 Kč (9 pásem / 4 hodiny)
v rámci 4 hodin lze použít i na pražskou MHD

Nymburk – Praha-Vysočany

71 Kč

53 Kč

54 Kč (7 pásem / 3 hodiny)

Nymburk – Poděbrady

19 Kč

14 Kč

18 Kč (2 pásma / 30 minut)

Nymburk – Kolín

42 Kč

32 Kč

24 Kč (3 pásma / 60 minut)

Jízdenka PID platí i pro místní linky (MHD) Nymburk a autobusy do blízkého okolí v rámci pásma 5

Drahelické a Zbožské. Úsek
komunikací se podílel i na stavbě hřiště plážoNymburk – Praha hl.n.
79 Kč
59 Kč
68 Kč (9 pásem / 4 hodiny)
vého
v rámci 4 hodin lze použít
i navolejbalu
pražskou MHDna náměstí.
Úsek
zeleně během dubna provedl rozsáhNymburk – Praha-Vysočany 71 Kč
53 Kč
54 Kč (7 pásem / 3 hodiny)
S jarem bylo nutné začít s úklidem města.
lou výsadbu 82 stromů. Za zmínku můžeme
Nymburk – Poděbrady
19 Kč
14 Kč
18 Kč (2 pásma / 30 minut)
Do ulic vyjely zametací vozy, které za součinuvést výsadbu 18 lip v ulici Poděbradská, 37
Nymburk – Kolín
42 Kč
32 Kč
24 Kč (3 pásma / 60 minut)
nosti s městkou policií a odtahovou službou,
javorů v Boleslavské ulici a 9 borovic v areálu
aJízdenka
v souladu
schváleným
plánem
PID platíse
i pro
místní linky (MHD)
Nymburk blokového
a autobusy do blízkéhohřbitova.
okolí v rámci Zbylý
pásma 5 počet stromů byl vysázen v dalčištění, provádějí řádný úklid silnic a chodších městských lokalitách. V květnu proběhla
níků. Díky prázdným ulicím při blokovém čišseč travnatých ploch, výsadba letniček a instatění je umožněn přístup ke kanalizačním vpuslace závěsných truhlíků na Náměstí Přemystím, které souběžně čistíme. S ručním úklidem
lovců. V souvislosti s výsadbou nových stromů
města nám významně pomáhá parta lidí kolem
věnujeme zvýšenou pozornost i jejich zálivce.
romského předáka pana Siváka a díky dobré
V červnu, krom sečení a zálivky stromů, se věspolupráci s úřadem práce i dlouhodobě nezanujeme stříhání živých plotů a několika menměstnaní. Díky teplému počasí jsme začali naším výsadbám – například výsadbě živého
tírat lavičky, stožáry veřejného osvětlení a záplotu v MŠ U Pejska a Kočičky.
bradlí na nymburských křižovatkách a mostÚsek veřejného osvětlení a drobných čincích. Do ulic vyjela i naše horkovodní WAP,
ností prováděl a provádí opakované opravy
která se soustředí na mytí městského mobiveřejného osvětlení a nátěry stožárů. Zároliáře (lavičky a autobusové zastávky) a ekoloveň připravuje vybudování veřejného osvětlení
gické hubení plevele. K hubení plevele nadále
V Lodici.
využíváme i chemické přípravky.
Úsek odpadů rozšířil mimořádný svoz velÚsek komunikací, v jarních měsících, prokoobjemového odpadu o další lokality. Datum,
vedl opravu a zprovoznění kašny u Husova
lokalita a čas svozu je uveden na našich webosboru a nemocnice, opravu tribuny u nymburvých stránkách.
ských hasičů, kde budou dodatečně instaloV horkých dnech vyjíždí na pomoc naše
vány i lavičky, opravu obrub před pokládkou
kropička, aby zchladila komunikace.
nového asfaltového povrchu v ul. Sv. Čecha
V srpnu 2018 bude zahájena výstavba
a ulici Sladkovského, opravu ulic Nymburka
nové kanceláře hřbitovní správy TS Nymburk.
tryskovou metodou Patchmatic, instalaci noTato bude nově umístěna v areálu TS Nymburk,
vých laviček na Nám. Přemyslovců, opravu
v ul. V Zahrádkách. Výstavba by měla být doa nátěr altánů na Ostrově. Dále byla provekončena do konce roku 2018.
dena oprava hřbitovní zdi, instalace obrubníků
v ul. Pístecká a lokální oprava chodníků v ul.
Martin Netolický, ředitel TS

Autobusy na Zálabí – do kapsy

Autobusová
doprava
Nymburk,
náměstí - N
Doprava
zdarma mezi
zastávkami
Nymburk,
Od PVT
15. ledna
2018 je
autobusová doprava mezi těmi
Zálabí
a Nymburk,
Náměstí.
Směr: Zálabí PVT - Náměs
PRACOVNÍ DEN
443 4:58
433 5:00
443 5:43
493 5:47
433 6:00
443 6:13
493 6:47
443 7:16
493 7:17
433 7:20
443 7:30
433 7:35
443 7:46
493 7:47
493 8:47
443 9:13
434 9:22

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

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
15:52

433 16:15
443 16:46
493 16:47
434 16:52
433 17:17
443 17:46
493 17:47
433 18:47
493 18:47
443 19:16
443 21:26
SOBOTA, NEDĚLE
443 8:16
443 9:16
443 10:16
443 13:16
443 17:16
443 20:16

Směr: Náměs (U divadla) - Zálabí PVT
PRACOVNÍ DEN
443 4:27
433 4:51
434 5:28
433 5:34
443 5:37
443 6:07
493 6:10
433 6:14
443 6:37
433 6:54
493 7:20
434 7:28
493 8:10
433 8:18
493 9:10
443 9:37
434 9:58
493 10:10

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

10:18
11:10
11:37
12:18
13:10
13:36
13:37
13:58
14:10
14:37
14:43
15:05
15:10
15:18
15:48
15:58
16:05
16:10
16:18

443 17:05
493 17:10
433 17:18
443 18:05
493 18:10
433 18:18
493 19:10
433 20:18
443 21:42
443 23:35
SOBOTA, NEDĚLE
443 6:37
443 8:37
443 9:37
443 10:37
443 14:37
443 18:35
443 20:32
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Platnost jí
do 30.06.2

spoj zaj

Zastáv
Nymburk (u diva

KULTURNÍ AKTUALITY

Polabská vonička proběhla už
podvaadvacáté
V sobotu 2. června se
v Nymburce uskutečnil
již 22. ročník folklorního
festivalu Šebkův
Nymburk – Polabská
vonička 2018.

Foto © Honza Řehounek

Dokonce se i trochu umoudřilo počasí – vedra
z předchozích dnů zmírnil svěží větřík.

Průvod všech zúčastněných souborů ulicemi města vypadal sice trochu nezvykle, neboť byl rozkouskován na pět dílů, ale to mělo
praktické opodstatnění – jednotlivé kapely
a zpěv se nemísily. Pak už následovalo kulturní
odpoledne s vystoupeními všech souborů na
scéně v parku pod nymburskými středověkými
hradbami.
Zahajoval dětský folklorní soubor Stázka
z Teplé u Mariánských Lázní s pořadem My
jsme se vás přišli ptáti, zda tu můžem zazpívati. V roztomilých vystoupeních předvedly při
harmonice i ty nejmenší děti lidové hry a tance
z jejich regionu a hezky
zazpívaly.
Zahraničním hostem byl dospělý soubor Kalocsai Hagyományörzö Néptánc Egyesület z maďarského
města Kalocsa, s nímž
Nymburk
nedávno
navázal
partnerské
vztahy. Lidoví umělci
v nádherně vyšívaných
krojích vnesli na jeviště
atmosféru maďarského
venkova s čardášovými
rytmy.

V pondělí 28. května v podvečer se nymburská
restaurace Eliška stala svědkem mimořádné
události. Snad poprvé se zde uskutečnil křest
knižní novinky. Zřejmě proto, že se zde scházejí
na kus řeči sportovci.
Kniha má totiž název Český volejbalový
debl a jejím autorem je osoba nanejvýš povolaná, předseda Asociace volejbalových deblů
Tomáš Kokojan
A proč právě v Nymburce? Toto polabské
město je bezesporu baštou volejbalových deblů (tahaný volejbalový debl je ryze českou
sportovní raritou), a právě proto zde v roce
1991 byla založena Asociace volejbalových
deblů a začala se odvíjet historie novodobého
mistrovství České republiky tohoto sportovního odvětví. V neposlední řadě je to i fakt, že
Tomáš Kokojan je Nymburák.
V předmluvě knihy napsal: „Autor dílo věnuje všem deblovým kamarádům a nadšencům tohoto „tahavého“ sportu.“ Pokusil se v ní
zmapovat čtvrt století republikového šampionátu, a to nejen ve faktech (soupiskách, tabulkách a místech konání), ale rovněž přiblížit osobitou atmosféru šampionátů, připomenout deblové rekordy a originality, představit
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nejvýraznější sportovní osobnosti. Přidává
i veselé historky. Vše je doplněno bohatým obrazovým materiálem – fotografiemi, výstřižky
z novin, dokumenty.
Křtu před zaplněnou restaurací se ujali po
boku autora starosta města Nymburka Pavel Fojtík a Vladimír Pokorný, dříve ředitel ZŠ
Komenského, který se po dlouhá léta staral
o sportovní omladinu. Nechyběl„rychlý špunt“,
pár kapek na barevnou obálku knihy a přání
do „knižního života mezi čtenáři“. Pavel Fojtík
nezapřel svou profesi historika, když řekl, že
kniha je významným historickým dokumentem zachycujícím atraktivní druh sportu v jistém časovém období. Vladimír Pokorný dodal,
že její mimořádnost tkví v tom, že Tomáš Kokojan toto celé čtvrtstoletí prožil a byl u všeho,
co se přihodilo, jako aktivní hráč, organizátor
a sportovní funkcionář.
V závěru příjemného večera Tomáš Kokojan prozradil, že už pracuje na knize, která
představí pouze nymburský volejbalový debl.
Knihu Český volejbalový debl vydalo nakladatelství Mladá fronta.
Honza Řehounek

Projekt Love Me
dětská kavárna
bude realizován!
Krásný slunný interiér, kam budou rodiče
s dětmi chodit nejen na kávu a dortíky, ale i za
zábavou. Prostor, kde budou děti stejně váženými hosty jako jejich rodiče, budou se tam
dobře bavit a nebudou svým otevřeným projevem nikomu vadit. Maminkám a tatínkům se
tam bude také líbit, že budou mít chvilku pro
sebe. Na toto všechno se můžete těšit v plánované kavárně, která bude v pronajatých
prostorách od města, v centru Nymburka, na
adrese: Nám. Přemyslovců 9 (bývalá vinárna
a Fortuna).			
(pce)

Poděkování
poctivému
nálezci

Foto © Honza Řehounek

Křest knihy
Tomáše
o volejbalových
deblech

Ač je soubor Kytice z Prahy, předvedl
v krásných choreografiích lidové tance jižních
a středních Čech v doprovodu malé kapely,
v níž dominovaly dudy.
Malá Nivnička z Nivnice se Polabské voničky zúčastnila již počtvrté. Tanečníci, kteří
tu před lety vystupovali jako malí špunti, předvedli nyní v krásných krojích specifikujících
jednotlivé dědiny moravského Slovácka tance
svatebního veselí.
Závěr patřil domácímu polabskému souboru Šáteček ze Semic. S osmičlennou kapelou
s dudami a cimbálkem se představila jak sekce
těch malých, kteří, ač začínají, tančili s velkým
zaujetím, tak těch velkých, kteří už mají za sebou řadu let působení v souboru. Vystoupení
ukončili humorným tancem s hráběmi.
Polabská vonička opět ukázala, že v obrovském přívalu hudebních žánrů má lidová hudba
a folklor svoje pevné místo a najde si svoje nadšené diváky.
Honza Řehounek

Jsem obyvatelka východních Čech od města
Vamberk v podhůří Orlických hor. Při víkendové návštěvě rodiny mé dcery, která žije poblíž Nymburka, jsem navštívila v neděli dopoledne Vaše krásné město.
V okolí hradeb, kde jsme na lavičce odpočívali, jsem pravděpodobně odložila svoji peněženku a odešla bez ní. Nebyl v ní sice velký
finanční obnos, ale mimo jiné i dvě bankovní
karty. Ztrátu jsem zjistila až v pozdních odpoledních hodinách. Ale dobří lidé mezi námi
ještě žijí! Moje peněženka s celým obsahem
byla odevzdána na městskou policii a následně
předána mně. Byla jsem nesmírně šťastná. Nálezcem byl pan Petr Bednář, nevím, jestli Nymburák nebo také návštěvník. Nezanechal na
policii adresu ani telefon. A tak nevím, jestli se
moje velké poděkování k němu vůbec dostane.
Ale třeba mezi Vámi čtenáři bude někdo, kdo
ho zná a můj dík mu může vyřídit. Pokud si mé
řádky přečte sám, ráda bych mu poděkovala
i osobně, kontakt na mě najde v redakci Nymburského zpravodaje.
Přeji Vašemu městu zdárný rozvoj, aby
v něm mohlo vyrůstat co nejvíce takových poctivých lidí!
Vlasta Dernerová

AKTUALITY

Bezpečná a zdravá cyklistika

Cyklisté bývají tradičně řazeni mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Zkušenost z řady evropských států ovšem dokazuje, že tomu tak nemusí být. Bezpečnost bicyklistů na silnicích je bezesporu téma komplexní, nicméně významnou roli sehrává i jejich
připravenost k bezpečnému provozu. Jaká je
povinná výbava jízdního kola a jak se správně

Výzva pro
bezpříspěvkové
dárce krve
Vedení města Nymburk se v loňském roce poprvé rozhodlo ocenit bezpříspěvkové dárce
krve poskytnutím finančního daru za 10, 20,
40, 80, 120 a 160 dosažených odběrů, a to
v rozmezí od pěti set do deseti tisíc korun.
Vloni bylo oceněno celkem 21 občanů
města Nymburk. „Informace o jednotlivých
dárcích jsme čerpali zejména z údajů, které
nám poskytl Československý červený kříž.
Ukázalo se však, že jejich databáze není úplně
dokonalá a někteří dárci tak bohužel nebyli
v loňském roce oceněni, což mne velmi mrzí.
Letos proto oslovujeme dárce přímo. Prosím
tedy bezpříspěvkové dárce krve, kteří od ledna

Sportovní den
nymburských ZŠ
se i přes špatné
počasí vydařil
Foto © Markéta Tomčíková

Ve středu 13. června se žáci 6. a 7. tříd nymbur-

ských základních škol vydali do Sportovního
centra Nymburk. Původně naplánovaný program se musel operativně pozměnit kvůli dešti
a zimě a organizátoři přesunuli většinu sportovních stanovišť pod střechu. Děti tak přišly
o beachvolejbal, fotbal, tenis a některé atletické disciplíny. Venku zůstaly jen dračí lodě
– naštěstí vzhledem k tomu, že se na loď většinou vešla celá třída, tak si projížďku po Labi
žáci užili a nevadil jim ani déšť.
Organizace sportovního dne se ujalo Sportovní
centrum Nymburk, které zajistilo sportovní
stanoviště, pro děti přichystalo svačiny a pro

starat o jeho technický stav? Jak vybrat správnou cyklistickou přilbu a jak ji používat? Jak být
při jízdě dostatečně viditelný pro motoristy?
Bezpečnost cyklistů, to je často diskutované téma. V loňském roce zahynulo v České
republice při nehodách s účastí cyklistů 44
osob, dalších 373 utrpělo zranění těžké a 3 050
lehké, přičemž vinou cyklistů zemřelo 25 lidí,
214 bylo zraněno těžce a 1 939 lehce. Velkým
problémem je nehodovost starších cyklistů.
Z celkem 44 mrtvých bicyklistů bylo 31 (tj. 70
procent) ve věku 55 let a více. Cyklistů seniorů (osob ve věku 65+) bylo 17, tj. 39 procent.
2017 do září 2018 dosáhli nebo dosáhnou 10,
20, 40, 80, 120 či 160 odběrů (a nebyli již za
tyto odběry oceněni v minulém roce), aby se
nám do 30. září přihlásili. Od všech budeme
potřebovat doložit počet odběrů. Pro vystavení
darovací smlouvy je dále nutné sdělit jméno,
příjmení a adresu trvalého bydliště – podmínkou je trvalý pobyt v Nymburce. Vše je možné
poslat poštou, osobně doručit na úřad či poslat e-mailem,“ vysvětlila pravidla pro poskytnutí finančního daru místostarostka Adriena
Gabrielová.
Všichni dárci budou na podzim pozváni na radnici a dar jim osobně předá vedení města.

Cyklisté musí důsledně dbát na svou viditelnost. Ostatní účastníci silničního provozu mohou cyklisty snadno přehlédnout.
Přitom jezdci na bicyklech nejsou v případě
kolize prakticky vůbec chráněni. To platí i pro
jízdu za dne. Lze proto doporučit používat oblečení a přilby ve výrazných barvách, přinejmenším alespoň vhodné pestře zbarvené doplňky. Vhodnou kombinací fluorescenčních
a reflexních materiálů zajistí svou viditelnost
pro ostatní za denního světla i za tmy. Chování
cyklistů by mělo být pro ostatní – především
řidiče motorových vozidel – předvídatelné. Důležitost znalosti alespoň základů pravidel silničního provozu snad není třeba připomínat…
Jízdní kolo je nejen užitečný pomocník,
ale stále častěji slouží jako prostředek k příjemnému strávení volného času. Jízda na kole
může být bezpečná. Jen je třeba respektovat
základní bezpečnostní pravidla.
(tic)

Bezpříspěvkoví dárci krve se mohou do 30.
9. 2018 přihlásit na Odboru školství, kultury
a památkové péče, Náměstí Přemyslovců 163,
Nymburk, Mgr. Markéta Tomčíková - tel.
352 501 306, e-mail: skolstvi@meu-nbk.
cz.
každou třídu nádherný čokoládový dort. Děti
během dopoledne nejen sportovaly, ale také se
mohly vyfotit ve speciálním fotokoutku.
Podle starosty města Pavla Fojtíka byla celá
akce perfektně zorganizovaná a i přes nepřízeň
počasí bylo vidět, že sportování děti baví.„Velký
úspěch měla lukostřelba, veslařský simulátor,
dračí lodě a pochopitelně fotokoutek. Ještě
jednou díky paní ředitelce Bezděkové a všem
zaměstnancům Sportovního centra Nymburk,
kteří se dětem obětavě věnovali a celou akci
připravili. Naší snahou bylo děti více přitáhnout k pohybu, představit jim i méně obvyklé
sporty, což se, myslím, skvěle podařilo. Sportovní den dokonce využil klub Capoeira Ginga
Mundo k náboru nových členů, tak doufám, že
v příštích letech se této příležitosti chytí více
klubů,“ doplnil Pavel Fojtík.
Markéta Tomčíková

V Nymburce bylo
nově otevřeno
studijní středisko
BASIC
Foto © Markéta Tomčíková

Projekt „Na kole jen
s přilbou“ míří do desítek
našich měst.

Z údajů zveřejněných Evropskou komisí vyplývá, že největší nebezpečí hrozí starším cyklistům na křižovatkách, kdy odbočují doleva či
dávají přednost v jízdě.
Ovšem záleží především na cyklistech samotných, nakolik budou na silnicích v bezpečí.
Především se musí před každou jízdou přesvědčit, že je jejich jízdní kolo v řádném technickém stavu a splňuje požadavky na předepsanou povinnou výbavu. Když už nasednou na
své bicykly, zásadně bez alkoholu. Už po jednom malém pivu je cyklista vystaven až šestkrát většímu riziku účasti v dopravní nehodě
se zraněním. Naopak je třeba za řídítka usedat
s helmou na hlavě. Snižuje se tak riziko smrtelného poranění hlavy o dvě třetiny, nebezpečí
poranění obličeje klesá o rovnou jednu třetinu.

Od poloviny května 2018 působí v Nymburce
Studijní centrum BASIC, které bylo slavnostně
otevřeno jako 20. pobočka této neziskové organizace v ČR. BASIC pomáhá dětem s problémy v učení, nabízí doučování dětí všech
věkových kategorií, připravuje na přijímací
zkoušky, a k maturitě a další.
Na letní prázdniny studijní centrum plánuje speciální nabídku (např. příprava na reparáty) a na další školní rok BASIC připravuje
přednášky pro veřejnost, kurzy pro rodiče
a učitele, komunikační kurz pro děti.
Více informací naleznete na webových stránkách www.basic.cz nebo facebooku.
Lucie Pekárková
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SPORT

Nymburk má svou
vicemistryni v Pole Sportu
mistrovství světa v Pole Sport. Pavlínu jsme
požádali o krátký rozhovor, aby nám všem přiblížila tento netradiční sport.

Mažoretky SKP
pojedou na
Mistrovství
Evropy!
Letošní sezona byla pro děvčata z SKP obzvlášť
medailová. Každá disciplína i každá kateogorie
získala v letošním roce nespočet medailových
pozic, ale tu nejcennější si odvezla děvčata 27.
5. z Hradce Králové. Děvčata se tu stala II. vícemistryněmi ČR v juniorské kategorii profi
defile. Poprvé v historii mažoretkového sportu

v Nymburce si vybojovaly postup na Mistrovství Evropy, které se bude konat 7. 7. 2018
v Praze.
,,Je to úžasné! Jsem na děvčata moc pyšná!
Každá sezóna je těžká nejen pro mě, ale i pro
děvčata. Každým rokem trenéři přijdou s novými nápady a je velmi složité se dostat na medailové pozice. Tento úspěch je pro nás vším,"
řekla trenérka SKP Aneta Brynychová.

prvky, technický výkon, provedení a umělecký
dojem.
Jaké jsou vaše úspěchy a kde budete v nejbližší
době soutěžit?
Nejvyšší kategorií jsou Ženy Elite, kde jsem
soutěžila i já a získala druhé místo, tím jsem
se stala Vicemistryní ČR 2018. Tímto druhým
místem a počtem bodů jsem se kvalifikovala na
Mistrovství světa v Pole Sport 2018, které se
bude konat v listopadu na Floridě.
Petr Černohous
junior podio 1. místo MČR, kadet podio 7. místo
MČR, děti 5. místo MČR, junior defilé 3. místo
MČR, kadetky defilé 4. místo, rodiče 1. místo
MČR...			 Tým mažoretek
Foto © Aneta Brynychová

Na finále Mistrovství České republiky (26. - 27.
5. 2018) v Pole Sport získala 21letá nymburská rodačka Pavlína Ottová druhé místo. Jako
Vicemistryně pojede reprezentovat ČR i na

Jak dlouho se tomuto sportu věnujete?
Pole dance dělám čtvrtým rokem a trénuji 4x
až 5x týdně. Zároveň studuji sportovní Vysokou školu v Praze a dělám trenérku dětí, juniorů
i dospělých v Nymburském studiu (Pole Studio
Nymburk) a v Praze (Centrum tance). Všechny
moje svěřenkyně mají velké úspěchy.
Přibližte nám tento Pole sport.
Pole Sport je moderní taneční disciplína, která
spojuje dohromady několik tanců např. balet,
latinu, prvky gymnastiky, akrobacie a moderního tance. Jde o tanec na tyči. Na sportovních
soutěžích se objevují 2 tyče, jedna je statická
a druhá spinová (točí se).
Co všechno se hodnotí v tomto sportu?
Soutěží se v několika kategoriích od dětí až po
Masters 50+. Například choreografie pro moji
kategorii trvá 4 minuty a hodnotí se povinné

Další úspěchy na MČR:
Miniformace senior 1. místo MČR, Miniformace junior 2. místo MČR, Nikol Šerclová 2.
místo MČR, Barbora Novotná 12. místo semifinále MČR, duo Šerclová + Novotná 3. místo
MČR, duo Kasalová + Kohoutová 1. místo MČR,

INZERCE

Nově otevřená prodejna

PAPÍR-HRAČKY
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
Dlouhá třída 105, Nymburk
Otevřeno: pondělí- pátek, 9-17 hodin

- školní a kancelářské potřeby
- dárkové balící papíry a přání do obálky
- hračky
- karnevalové a párty doplňky
- dárková balení kvalitních řeckých produktů
- slevy pro školy a firmy
Přijímáme platební karty.
Kontakt: papirhracky@email.cz, mobil: 776 861 332
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Hlídání dětí
- hlídání od 1,5 roku do 4 let
- příprava dětí do školky
- hlídání nárazové i každodenní

Bublinka
- hraní, cvičení, výtvarná činnost vše dle možností věku dětí

Sídlíme v areálu nemocnice nad vrátnicí.
Ve školce o děti pečují dvě zdravotní sestry. Informace přímo
v miniškolce nebo na tel.č. 737 312 629 Zusková Simona.

VZPOMÍNÁME

V rámci vzpomínek na
100. výročí založení republiky přinášíme článek Josefa Šilharta,
který se narodil 4. července 1876 v Bezděkově u Roudnice nad
Labem. V roce 1910 se
přestěhoval z Trutnova
do Nymburka. Byl jedním z prvních esperantistů u nás a napsal několik učebnic esperanta. Zemřel 17. září 1958
v Nymburce. Klub poděbradských esperantistů mu pak odhalil pamětní desku na domě
čp. 1344 na Boleslavské třídě, kde žil. Původní
deska se časem stala téměř nečitelná a tak byla
péčí města Nymburk a ve spolupráci s Klubem esperantistů v Poděbradech v roce 2005
nahrazena přesnou kopií s textem: „V tomto
domě žil a esperantem mír šířil revizor ČSD
Josef Šilhart.“
Významný esperantista Josef Šilhart je zařazen do Knihy osobností a organizací města
Nymburk (2011) a je také uveden na orientačním plánu městského hřbitova v Nymburce
s umístěním hrobů významných osobností.
Dne 27. října roku 1918 jsem jel jako vlakvedoucí z Nymburka ve 20.30 hodin do Čáslavě. Je
tomu dnes 33 roků, a i po tak dlouhé době nemohu vlastně napsati, jak mi přišla následující
myšlenka, že po 300 letech bychom mohli začíti úřadovat po dlouhém utrpení germánském
v našem krásném jazyku českém.
I stalo se tak.
Naše tiskopisy byly předtištěny samozřejmě
v jazyku německém. Co jsem učinil? Vše německé jsem přeškrtal a každé slůvko jsem napsal vedle správně česky červenou tužkou: Stundenpass – vlakopis, Lokomotivführer – Strojvedoucí, Heizer – topič, Zugführer – vlakvedoucí,
Kondukteur – průvodčí, Bremser – brzdař atd.
Vlakopis byl víc červený než bílý. Kdo to viděl, byl udiven mojí kuráží a odvahou a každý výpravčí vlaku mi říkal, že to bude jistě oznámeno
ihned telegraficky do Vídně na ředitelství a za
velezradu (byla válka), že mohu být i zastřelen.
Já ani dnes nemohu řičí, kde jsem tu velikou odvahu v sobě vzal. Ale už jsem se ničeho nebál
a úřadoval dál česky.
Ráno, 28. října, jsme v 5 hodin přijeli do
Čáslavě, v kanceláři jsem vlakové doklady předal a naše četa po vykládce šla do kasáren spát.
V deset hodin nás přišel zřízenec budit a hrozně
křičel: ,,Je konec války, je vyhlášena Československá republika.‘‘ To vám nemohu ani vypsati, co do nás vjelo, není slov, která by vylíčila
všechnu radost, slávu, pláč, provolávání, líbání,
objímání…
Doma v Nymburce již hudba, oslava na náměstí, nikdo nezůstal v domě.
V 13.30 odjížděla naše četa osobním vlakem z Nymburka do Mladé Boleslavi. V zastávce
Straky spatřím vídeňského vlakového revisora
pana Šandu. Pan Šanda byl Čech, ale dělal ze
sebe vždy ,,germána‘‘. Tu mě něco napadlo. Volám průvodčího vlaku pana Pospíšila a nařizuji
mu, ať' mi hlásí, kdyby chtěl pan revisor Šanda
revidovat,a ať mu vyřídí, že mu to zakazuji
a nechť se dostaví ke mně do služebního vozu.

A skutečně, pan revisor revidovat nešel, dostavil se na příští zastávce ke mně a zdraví mě česky. A proč prý mu zakazuji revidovat cestující.
,,Vy, pane revisore, o ničem nevíte?‘‘ A pan
Šanda česky: ,,Nevim‘‘ Vysvětluji mu: ,,Pane revisore, jak je mně známo, vy jste vlakový revisor z Vídně, a jak je jíž všeobecně známo, jsme
odedneška prohlášená Československá republika, a jelikož zde u nás jste přistižen jako cestující bez platné jízdenky, tak pan průvodčí na můj
rozkaz vás předá panu přednostovi ku zaplaceni
pokuty 3 zlaté‘‘!
Pan rakouský revisor nemohl zaplatit, bylo
před prvním! Poslal-li pan přednosta upomínku
do Vídně, mi není známo dodnes.
Cestou jsem napsal hlášení o svém vystoupení proti rakouskému revisorovi, a to bylo telegraficky ohlášeno prozatímnímu ministerstvu železnic v Praze, kde byl již jmenován pan
dr. Zahradník prvním ministrem železnic. Zároveň jsem žádal, aby mi bylo do Nymburka oznámeno, jednal-li jsem správně. Bylo 14.53 hodin,
byli jsme v Dobrovicích.
Dojeli jsme do Mladé Boleslavi a vraceli se
zpět do Nymburka. Vystupuji ze služebního vozu
a tu slyším volání: ,,Pane vlakvůdče Šilharte,‘‘
a vidím přicházet školního vrchního revidenta
Netouška, který mi předává telegram z Prahy od
ministerstva železnic:
,,Panu vlakvedoucímu Josefu Šilhartovi, za
Váš veliký, promyšlený čin, za správné vystoupeni
proti vlakovému revisoru panu Šandovi z Vídně,
kde jste mu oprávněně zakázal revidovat cestující a samotného předal ku zaplaceni pokuty
3 (tři) zlaté panu přednostovi ve Vlkavě za jízdu
ze Strak do Vlkavy – Vás jmenuji s okamžitou
platnosti vlakovým revisorem - 28. X. 1918 se
hlaste v Nymburce na inspektorátě u p. vrch.
inspektora Háby o další dispozici. Podepsán dr.
Zahradník, ministr železnic, v. r.‘‘
Poprvé vstupuji do vlaku jako vlakový
revisor.
,,Poklona,‘‘ sebevědomě pravím, ,,revise jízdenek, prosím!‘‘ Byla to, upřímně pravím velmi
obtížná služba první čas. Každý občan z těch
méně uvědomělých cestujících myslil – a občanstvo bylo pokaženo po tom hrozném utrpení války – že lístky kupovat nemusí. Křičeli:
,,Republika je naše! Pryč s revisorem!...‘‘ a tak
podobě.
Já však jsem vystihl situaci a když jsem někoho zjistil bez platné jízdenky, ihned jsem udělal poučnou přednášku a dovolával se u všech
přítomných cestujících, kteří byli na mé straně.
Každý pak, kdo jízdenku neměl, zaplatil. Podotýkám však, že dosti často, viděl-li jsem chuďasa,
sáhl jsem do kapsy a zaplatil za něho, jen abych
poučoval občany, by u dráhy - tepny státu všady
pořádek. O čemž jsem se brzy poučil, že to pomáhalo. Podvodníky jsem však přísně trestal
podle předpisů.
Tak jsem jezdil, prováděl revise, zaváděl pořádek, kde bylo potřeba, vysvětloval lidem a poučoval je až do roku 1937, kdy jsem odešel do
výslužby.
Otištěný článek, který nám zaslala vnučka
Josefa Šilharta, paní Jitka Titzlová, je cenným
svědectvím národní hrdosti za časů, kdy vznikala naše republika.

Vzpomínka na
Jiřího Vokněra
Skaut, lékař a výborný kanoista Jiří Vokněr zemřel v úterý dopoledne 29. května ve věku 87
let. Od roku 1998 čestný občan města Nymburk skonal tiše ve svém nymburském bytě.
S Jiřím Vokněrem jsem se znal téměř 20 let,
kdy mě s ním seznámil Michal Plavec. Tehdy
jsem se zabýval skautským hnutím v Nymburce po druhé světové válce a jeho podílem
na odboji v květnových dnech roku 1945. Pan
Vokněr byl vodním skautem a tudíž ideálním
pamětníkem té doby. Při dalších schůzkách
jsme rozprávěli zejména o sportu, o životě v komunismu i o švýcarském exilu, kam se uchýlil po roce 1968. Nejprve pracoval v nemocnici
a v roce 1978 si otevřel vlastní soukromou gynekologickou praxi, kterou vykonával společně se svou milovanou chotí Ingrid až do roku
2003. Následně jsme se mnohokrát setkávali
na muzejních výstavách, kde jsem měl to potěšení poznat i jeho báječnou ženu Ingrid. Právě
paní Vokněrová se nám stala např. průvodcem
po výletech do Německa se Společností přátel
starého Nymburka. Mé předposlední setkání
s panem doktorem Vokněrem proběhlo už na
radnici, kde se v září 2017 setkali napříč generacemi dva mistři světa v kanoistice: Jiří Vokněr 1954 a Martin Fuksa 2017. Poslední setkání
se uskutečnilo 13. 4. 2018 v nymburském divadle. Pan Vokněr byl již vážně nemocen, přesto
nadále kolem sebe šířil dobrou náladu a humor. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 8.
června v Evangelickém kostele v Nymburce.
V osobě pana Vokněra odchází velká osobnost
města Nymburk, ale především laskavý, obětavý a statečný člověk. Jirko, budeš mi chybět.
Foto © 2017 MěÚ Nymburk

Jak jsem se stal vlakovým revizorem
28. 10. 1918 – Josef Šilhart

Nejvíce lidí si jeho jméno bezpochyby spojí
s vynikajícími sportovními úspěchy. Jiří Vokněr býval dlouholetým členem TJ Lokomotiva
Nymburk. V letech 1953 až 1961 se stal celkem
dvanáctkrát mistrem republiky v kanoi jednotlivců na 1 a 10 kilometrů. V roce 1954 získal
1. místo na mistrovství světa v kanoi jednotlivců na 10 km ve francouzském Maconu.
V roce 1956 obsadil 4. místo v téže disciplíně na
olympijských hrách v australském Melbourne.
V roce 1958 na mistrovství světa v Praze získal
dvakrát 2. místo (1 km a 10 km). V roce 1964 se
na mistrovství NDR v lehké atletice ve víceboji
družstev umístil na 1. místě (Altersklasse I.).
Sportoval však i v pokročilejším věku a sbíral další úspěchy především jako vynikající kanoista. Na mistrovství světa veteránů získal
v roce 1989 2. místo v dánském Arhusu v soutěži na 500 metrů, v roce 1994 v australském
Brisbane obsadil 1. místo na 1 kilometr. Do
Nymburka se vrátil v roce 2003 a zabýval se
regionální historií.
Pavel Fojtík, starosta
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SOUTĚŽE

FOTOSOUTĚŽ

Výherci z květnového čísla jsou Jana Turynská,
Pavlína Lebedová, Jana Kabeláčová.

Zkuste to s naší soutěží

Výhru získá pozorovatel, který zašle do 15. 8.
2018 poštou nebo e-mailem správné místo
z historické fotografie. Nezapomeňte na kontaktní údaje (včetně telefonního čísla).
Tři správné odpovědi vylosuje redakční rada.

Správné řešení (květen):
Malá Vala – tereziánský mostek

3x Foto © Jan Řehounek

Nechodíte po svém městě s páskou na očích?
Umíte se kolem sebe rozhlížet?

Kontaktní údaje

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

Poznáte toto místo?

KŘÍŽOVKA

Luštěte s Nymburským zpravodajem
Svisle:

1. saze, přitakání, zkratka nymburského učiliště, tibetské křestní jméno
2. slovensky prospěch, uhasilo, zkratka místní akční skupiny
3. podnik ve Velelibech, oslovení Inda, obchodník s cennými papíry
(-Systém)

4. morda, zkratka televizního zpravodajství, ryba
5. obyvatelé Belgie, povozník
6. zvolání toreadora, otočná část důlního rypadla, pero
7. Zolův román, škůdce v jablku, rance
8. první část tajenky, začátek abecedy, Čaroděj ze země ?
9. římských 2 500, domácké jméno Olgy, kyselá
10. Daidalův syn, drkotám
11. nemocný leprou, domácké jméno Alonsa
12. obyvatel Irska, zkratka národního výboru, dopravce, zkratka státní
veterinární správy, iniciály fotografa Sitenského
13. základní, občanka Irska, zájmeno
14. veliký, obrněnec

Vodorovně:

A. část kostry, postava Foglarovy knihy, kojenec
B. hýkavec, poplach, svatojánský chléb
C. opak rychlého, španělský tenista, západní Německo
D. personální zkratka, nymburská výrobna pracovních oděvů,
opak křivo
E. křupan, zrak, místo pro dobývání kamene, pták
F. chemická značka hliníku,
jméno makedonského knížete,
tiskovina
G. zkratka modulu pro zpřístupnění satelitního vysílání,
kniha Dana Browna, SPZ Jičína,
iniciály nositele Nobelovy ceny
za práce o tuberkulóze
H. SPZ Olomouce, druhá část
tajenky
I. obdařit, pokyvovat
J. slovenská politická strana,
titul, sportovní bota
K. třetí část tajenky, elipsa,
zkratka léčebny
L. turecký vládce, rudný nerost, malý Ámos
Pomůcka: Atile, CI, Sjo
Autor: Honza Řehounek
Výhru získá luštitel, který zašle do 15. 8. 2018 poštou nebo e-mailem (foto) správně vyplněnou křížovku. Nezapomeňte na kontaktní údaje (včetně telefonního čísla). Výherce vylosuje redakční rada. Kontaktní údaje: Předmět: „křížovka – LÉTO“
Adresa redakce: náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz
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KULTURA

Zajímavé akce z Nymburka
ne 1. 7. až pá 31. 8.

POŠLI POHLED

DDM Nymburk vyhlašuje soutěž na letní prázdniny s názvem Pošli pohled, která je určena jak
pro děti, tak dospělé. Podmínky: Pošlete pohled
na adresu DDM Nymburk, nezapomeňte uvést
celé jméno, věk, adresu a telefonní číslo. Výherci
budou vylosováni v září 2018 a obdrží věcnou
cenu. Výsledky a bližší informace naleznete na
www.ddm-nymburk.cz.
ne 1. 7. až ne 5. 8. / Restaurace Biograf

MALOVÁNÍ V RESTAURACI BIOGRAF

DDM Nymburk a Restaurace Biograf (Náměstí
Přemyslovců 40/6) vyhlašují výtvarnou soutěž
na téma Hurá na prázdniny. Soutěží se ve čtyřech kategoriích - 1. kat. děti do 6 let, 2. kat. 1.
- 5. třída, 3. kat. 6. - 9. třída, 4. kat. 16 - 99 let.

st 22. 8. / 21:45 hodin - po setmění / 80 Kč /
Park Pod Hradbami

KINO NA KOLEČKÁCH - TÁTOVA
VOLHA

Hodnocení proběhne od pátku 10. 8. do pátku
31. 8., návštěvníky v restaurace, kteří vyberou
pět nejlepších prací v každé kategorii. Vyhodnocení se uskuteční v září 2018 v restauraci Biograf. Výsledkovou listinu naleznete na www.
ddm-nymburk.cz.

Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách pro vás připravilo opět českou komedii Tátova volha. Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem
promítání. Občerstvení otevřeno již od 21 hodin.
Prodej vstupenek pouze na místě. Více informací
na www.kinonakoleckach.cz.

st 18. 7. / 21:40 hodin - po setmění / 80 Kč / Park
Pod Hradbami

so 25. 8. / 13 hodin / ZDARMA / Areál Pivovaru
Nymburk

KINO NA KOLEČKÁCH - DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA

POSTŘIŽINSKÁ DOČESNÁ

Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách pro vás připravilo novou českou komedii od Tomáše Svobody - Dvě nevěsty a jedna svatba. Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení otevřeno již od 21 hodin. Prodej vstupenek pouze na místě. Více informací na
www.kinonakoleckach.cz.

Čtvrtý ročník Postřižinské dočesné nabídne česání chmele, doprovodný hudební program a samozřejmě občerstvení v podobě postřižinského
piva a další. Více informací naleznete na www.
postriziny.cz.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Polabské muzeum
Vlastivědné muzeum Nymburk
Vlastivědné muzeum
se možná dočká
rekonstrukce
Vlastivědné muzeum v Nymburce v letošním roce připravilo projektovou dokumentaci
na rekonstrukci budovy a rozšíření expozic

Klub
důchodců

muzea a v současné době čekáme, zda bude
náš projekt vybrán k realizaci.
Prosím sledujete naše stránky www. polabskemuzeum.cz, kde naleznete nejčerstvější
informace ohledně výstav i případného uzavření muzea.
Děkujeme za pochopení.
Jana Kavánová

Znáš své město dobře?
Zkuste si doplnit slepou mapu
1. Na tomto místě se kdysi dávno ukrývali strážní,
kteří hlídali své město před nepřáteli při obléhání.
Jak se mu říká dnes?
2. Ve kterém roce/ letech probíhala poslední rekonstrukce tohoto díla?
3. Dnes slouží jako ubytovna pro zaměstnance nemocnice, ale dříve zde bydlela jedna významná rodina. Jaká?
4. Dodnes funkční věž kalichovitého tvaru byla
postavena v jakém slohu?
5. V minulosti zde stávala kamenná rychta, někdy
též označovaná jako královský hrad. Co se zde nachází dnes?
6. Tento park nese jméno významné osoby, která
působila jako lékař, předseda správní rady v pivovaru a nechala na domě čp. 252 v Palackého ulici
vytvořit reliéf. Jak se tato osoba jmenovala?
7. Většina Nymburáků si pamatuje, že se zde nacházel městský úřad. Ale kdysi dávno to byla vila
s překrásnou zahradou. Jak jinak tuto budovu můžeme nazvat?
8. Jací čtyři svatí zdobí podstavce významného
monumentu, připomínající pochmurnou historii
města?
9. Která církev vlastní tuto malou budovu?
10. Po založení města se zde nacházel areál kláštera dominikánů. Kteří obyvatelé města toto
místo navštěvují dnes?
TIC

Od 3. 7. do 8. 7. 2018 se zúčastní ozdravného
pobytu v Sezimově Ústí přes 50 seniorů.
V červenci a srpnu bude Klub důchodců uzavřen. Užijte si léto a dejte na sebe pozor. I důchodový věk stojí za to žít. V Klubu důchodců
se opět sejdeme dne 3. 9. 2018.
Hezké prázdniny a radostné setkání v září
		
Váš Klub důchodců
Výhru získá každý, kdo odpoví správně na
všechny otázky. Správné odpovědi stačí odevzdat v Turistickém informačním centru, náměstí Přemyslovců 165, 288 28 Nymburk

7

6
4

8

1
5

10

9

2

3

strana 13

KNIHOVNA A DDM

Městská
knihovna
Nymburk

PŘIPRAVUJEME
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Výstava / 2. 5. čt – 31. 5. čt

NAHLÉDNUTÍ NEJEN DO KRAJINY VÝCHODNÍCH ČECH – PETR VLČEK
Foto © archiv Petra Vlčka

Výstava obrazů

KNIHOVNA DĚTEM
2. 7. po – 31. 8. pá

ROZKVETLÉ PRÁZDNINY ANEB
ROSTLINY KOLEM NÁS

Foto © archiv Knihovna

Knihovna pro děti opět připravuje celoprázdninový program, tentokrát zaměřený na rostliny,
stromy, zahradnictví, pěstování a péče rostlin, ochranu životního prostředí. Přijďte si do
knihovny užít léto jak se patří. Po celé prázdniny budou v dětském oddělení na děti čekat soutěže, kvízy, tvoření, pohybové aktivity
a knížky s touto tematikou. Na závěr se opět
můžete těšit na zábavné odpoledne s předáváním cen a speciální výlet.

TÉMA - ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II.
Knihovna od září opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku tentokrát o české
historii. Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít
studenti možnost seznámit se blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání a e-learnningového studia završit slavnostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již
nyní. Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč.
Výukovým garantem přednášek je prof. PhDr.
Zdeněk Beneš, CSc. Tento cyklus přednášek volně navazuje na kurz České dějiny a jejich souvislosti. Věnuje se dalším historickým
etapám.
LEKCE DATUM ČAS
ČAS
1. / 10. 10. 2018 / 8:30 – 9:45 / 10:00 – 11:15
2. / 24. 10. 2018 / 8:30 – 9:45 / 10:00 – 11:15
3. / 7. 11. 2018 / 8:30 – 9:45 / 10:00 – 11:15
4. / 21. 11. 2018 / 8:30 – 9:45 / 10:00 – 11:15
5. / 5. 12. 2018 / 8:30 – 9:45 / 10:00 – 11:15
6. / 19. 12. 2018 / 8:30 – 9:45 / 10:00 – 11:15

OSTATNÍ SLUŽBY

PŮJČUJEME E-KNIHY

Ve čtečce již budou nahrána některá klasická
díla krásné literatury se statusem volného díla.
V klidu domova tak můžete porovnat nový druh
čtení s klasickou knihou. Bližší informace v hudebním oddělení.

BIBLIOBOX

I během prázdnin můžete využívat bibliobox,
do kterého můžete vracet knihy mimo otevírací hodiny knihovny. Knihy budou odečteny
z vašeho čtenářského konta následující pracovní den a pro kontrolu vám odeslán e-mail
s vaším aktuálním čtenářským kontem. Bibliobox naleznete na chodníku před vchodem
do knihovny.

PŮJČUJEME SPOLEČENSKÉ HRY

Nabízíme vám k zapůjčení širokou nabídku
společenských her pro malé i velké hráče. Hry
půjčujeme v dětském
oddělení na 1 měsíc.

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
ČERVENEC – SRPEN

Dospělé a dětské oddělení, čítárna, studovna
Po 8 – 15
Út 8 – 17
St ZAVŘENO,
(8 – 12 pouze čítárna)
Čt 8 – 17
(8 – 15 dětské oddělení)
Pá 8 – 15
ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ SOBOTA,

Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz
kdy máme pro vás otevřeno:
nově nabízí svým čtenářům půjčování elek14. 7. od 9 do 11 hodin
tronických knih. Můžete si vypůjčit knihy ze
4. 8. od 9 do 11 hodin
současné produkce nakladatelů a bestsellery.
Na výběr je přes 3 000 titulů (výběr je stále
aktualizován). Půjčování e-knih je pro čteVŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁSNÉ
náře knihovny bezplatné a využívat ho mohou
LÉTO A PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN
všichni registrovaní čtenáři. Výpůjční lhůta je
A DOVOLENÝCH!
31 dnů. Bližší informace v knihovně nebo na
Nymburk,o2.
května
968 a konaných
webových stránkách knihovny. Dům dětí a mládeže,
Bližší informace
našich
službách
tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz,
akcích
najdete
na
internetových
stránkách
http://www.ddm-nymburk.cz, příspěvková organizace
PŮJČUJEME ČTEČKU
www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás
a
Čtečka "PocketBook" je k dispozici registrovamůžete kontaktovat prostřednictvím
RESTAURACE
BIOGRAF
ným čtenářům knihovny. Nabízí vám možnost
e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na
tel. e325 516telefonním
185, e-mail: info@restauracebiograf.cz,
vyzkoušet nový způsob čtení, stahování
čísle: 325 512 723.
www.restauracebiograf.cz/
-knih, procházet e-poštu připojením přes WIFI.

VYHLAŠUJÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ

Dům dětí a mládeže
Nymburk, 2. května 968
tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz,
http://www.ddm-nymburk.cz, příspěvková organizace
Středočeského kraje

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968

v Nymburce na náměstí

Téma:
Kategorie:

I.
II.
III.
IV.

tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz
příspěvková organizace

vyhlašuje soutěž na letní prázdniny

Určeno: dětem a dospělým.
Termín: od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
Podmínky: pošli pohled na adresu Domu dětí a mládeže
Nymburk v době letních prázdnin. Nezapomeň uvést celé
jméno, věk, svou adresu a telefonní číslo.
Vyhodnocení: výherci budou vylosováni v září 2018
a obdrží věcnou cenu.
Výsledky naleznete na www.ddm-nymburk.cz
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děti do 6 let
1. – 5. třída
6. – 9. třída
16 – 99 let

Podmínky:

formát A4, na zadní straně označit
jménem a příjmením,
č. kategorie, kontakt (mobil, e-mail)
K malování použijte pouze pastelky, které jsou k dispozici zde v restauraci!
Pokud bude soutěžní obrázek namalován jinou
technikou, bude z hlasování vyřazen.

Termín:

1. 7. – 5. 8. 2018
10. 8. – 31. 8. 2018

Hodnocení:
návštěvníky restaurace, kteří vyberou pět nejlepších prací v každé kategorii.
Vyhodnocení:

v září 2018 v restauraci Biograf.

Vítězové obdrží diplom a věcnou cenu. Výsledkovou listinu
najdete na www.ddm-nymburk.cz .

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

NKC
PŘEHLED
AKCÍ LÉTO

Nymburské
posvícení
s jarmarkem
31. 8. – 2. 9. / pá – ne / Kino Sokol, Kostelní
náměstí, Na Rejdišti/ zdarma

25. 6. – 6. 7. / po / 10 – 16 hodin / Kaple sv. Jana
Nepomuckého / 30 Kč

NYMBURSKÉ POSVÍCENÍ
S JARMARKEM

MONIKA LANZ – OŽIVLÉ SOCHY

Známá pražská malířka, grafička, fotografka
a básnířka, jejíž díla jsou zastoupena doma
i v zahraničí, představí průřez svou novodobou
tvorbou. Vernisáž výstavy proběhne 25. 6. od
18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. Vystoupí výtvarník a hudebník B. B. Hochman.

Posvícenská tančírna, posvícenský jarmark,
Rytíři koruny české. Podrobnější harmonogram akcí bude k dispozici na webu NKC, v TIC
Nymburk či na plakátech.

22. 7. – 3. 8. / ne / 10 – 16 hodin / kaple sv. Jana
Nepomuckého / 30Kč

Přijďte si užít páteční podvečer na venkovní taneční parket. O hudbu z vinylových desek se
postarají Djs Kohl & Ben, jež pouští šedesátkový a sedmdesátkový groove s přesahem do
současného soulu a R’n’B. Nebrání se ani world
music, country, blues a rock’n’rollu. O jídlo
a pití se postará Kino Káva, další občerstvení
bude například v podobě Seletických burgerů. Akce se koná místo Posvícenské zábavy
v Obecním době.

31. 8. / pá/ 18–22hodin / Kino Sokol / zdarma

POSVÍCENSKÁ TANČÍRNA

ILONA BOCHNÍČKOVÁ – STOPA LÁSKY

Nymburská výtvarnice, členka výtvarného
sdružení J. Dědiny představí své kresby
a malby z posledních let. Různorodé náměty,
převážně olejomalba. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 22. 7. od 18 hodin.

2. 8. / čt/ 21 hodin/ Park Pod Hradbami /
vstupné dobrovolné

ROMEO A JULIE – OLDSTARS

Nechoďte v létě do divadla. Divadlo přijde za
vámi. Pro velký úspěch, již podruhé přijede
umělecká skupina OLDstars do Nymburka se
svojí openairovou inscenací Romeo a Julie.
Opět pro vás pod širým nebem zprostředkují
setkání s nesmrtelným příběhem velké lásky.
OLDstars v rámci svého srpnového turné ROADMEO aneb Mor na ty vaše rody přiveze vlastní
verzi Shakespearovy hry o nejslavnějších milencích světa. V moderním překladu Martina
Hilského je tato inscenace současným pohledem na tragické vyvrcholení osudového
vztahu. Hrají: Samuel Toman, Anežka Šťastná,
Karolína Vaňková, Kateřina Humhalová, Tomáš Weisser, Petr Šedivý, Ondřej Kulhavý, Antonín Brukner, Václav Šamárek a další. Režijní
vedení: Tomáš Staněk. Tak přijďte a nechte se
unést láskou. Hodinu před divadlem můžete
přijít na náš piknik v trávě a občerstvit se mimo
jiné Seletickými burgery

4. 8. / so / 13.15 – 22.30 hodin / Park Pod Hradbami / zdarma

XV. PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST

Již patnáctým rokem jsme pro vás připravili
jednodenní hudební festival pro všechny věkové kategorie. Na své si přijde opravdu každý,
především díky uvolněnější a domáčtější atmosféře. Připraven je celodenní kulturní a hudební program. Festival, který se poslední roky
otáčí k alternativně laděným projektům, letos
slibuje opravdu hudební zážitek. Chce se především odlišit od jiných městských festivalů
a podpořit mladé a nadějné projekty. Vystoupí:
Petra Černocká - Saxana dětem, Sendwitch,
Circus Ponorka, Overland Inn, Thom Artway
a Band / Jan Sahara Hedl, Blanka Šrůmová
a Něžná noc a Čankišou.
V průběhu festivalu bude možnost si zdarma
zapůjčit paddleboardy.

NYMBURSKÉ
SUDOVÉ
SMIČKY

8

1918 / 1948 / 1968 / 2018

18. 8. / so / 16 hodin Kino Sokol / zdarma

OSMIČKOVÉ VÝROČÍ – SRPEN 68

Rok 2018, osmičkový rok, je pro Českou republiku ve znamení takzvaných osmičkových výročí. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968
patří neodmyslitelně k významným milníkům
naší historie.
Na osmičková jubilea se připravuje mnoho
oslavných a vzpomínkových akcí. V kině Sokol si připomeneme události ze srpna 1968.
Setkání se koná v rámci akce Nymburské osudové osmičky. Vystoupí: Spirituál kvintet, Dáša
Vokatá a Oldřich Kaiser, Oliverova dálka a další
doprovodný program. Akci budou moderovat
Jindřich Šídlo a Zdeňek Hazdra. Mezi hosty
uslyšíte Petrušku Šustrovou, Tomáše Czernina
nebo Matěje Prášila. Občerstvení zajistí Seletické hamburgery a Kino Káva.

1. 9. / so / 9-22hodin / Kostelní náměstí/ zdarma

POSVÍCENSKÝ JARMARK

Nově jsme pro vás připravili hudební scénu
na Náměstí Přemyslovců. Vystoupí například
Monkey Bussines, Žlutý pes nebo Vanua2. Výtvarnou a divadelní scénu můžete navštívit
na Starém děkanství. Rytíře Koruny České Na
Rejdišti.
1. – 2. 9. / so – ne / Na Rejdišti / zdarma

RYTÍŘI KORUNY ČESKÉ

Spolek Rytíři koruny české patří mezi nejzkušenější skupiny v České republice, která
se zabývá historickým a scénickým šermem.
V rámci nymburského posvícení se skupina
utáboří Na Rejdišti, kde vytvoří královské ležení. V sobotu proběhne průvod krále Přemysla Otakara II. s jeho družinou. Král pojede na
koni, doprovodí ho královský hejtman, bubeníci, trubači a kejklíř. V sobotu proběhne také
představení pohádky o „Princezně a drakovi“,
stateční rytíři se pokusí zachránit princeznu
před zlým drakem. V neděli budou probíhat herecká představení: Královský soud nebo šerm
královských rytířů. Budou zde i výrobní stánky
(kovář, mincíř, sklář, svíčkař). Přijďte strávit
nějaký čas v autentické dobové atmosféře plné
zajímavých rekvizit.
Podrobnější harmonogram akce bude k dispozici na webu NKC, v TIC Nymburk či na
plakátech.
NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NKC pro veřejnost
PO, ST, ČT 7.30 – 11.30
12.30 – 14.00
ÚT zavřeno
PÁ 7.30 – 12.00
DOVOLENÁ V NKC

16. – 29. 7. 2018

KONTAKT
Palackého třída 449/64
Nymburk 288 02
tel.: +420 325 513 785
mail: nkc@nkc-nymburk.cz
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KINO

Kino Sokol
Nymburk
ne 1. 7. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední rodinné

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA

Jim je malý kluk a Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také je strojvůdcem
a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. Jejich cesta se stává obrovským
dobrodružstvím.
Německo / dobrodružný / 110 min. / české znění
/ přístupný
út 3. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

FOXTROT

Druhý celovečerní film režiséra Samuela Maoze zkoumá témata ztráty, viny a traumata,
která v izraelské společnosti prostupují generacemi. Originálně vyprávěné drama získalo
Velkou cenu poroty na festivalu v Benátkách
a 8 cen izraelské filmové akademie.
Izrael / drama / 108 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
st 4. a čt 5. / 19 hodin / 110 Kč

LÁSKA BEZ BARIÉR

Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář
a nenapravitelný lhář. Snaží se svést mladou
a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu představí svou sestru Florence na invalidním vozíku.
Francie / romantický / 107 min. / s titulky / do
12 let nevhodný
pá 6. a ne 8. / 19 hodin / 130 Kč

ANT-MAN A WASP

Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi,
které má jako Ant-Man, objeví se Hope van
Dyneová a dr. Hank Pym s novou misí. Scott
musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se
bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
USA / akční / 109 min. / pá dabing a ne titulky /
do 12 let nevhodný
so 7. / 20 hodin / 110 Kč, 4 záznamy koncertů
250 Kč / Rock Film Fest

MOTÖRHEAD: CLEAN YOU CLOCK

Rockový festival na velkém plátně! Poslední
záznam koncertu rockové legendy. Vystoupení, které ani jednu minutu neztrácí energii
a útočí na každou rockerovu buňku. V rámci
kino-festivalu „ROCK FILM FEST“ je speciální
vstupné na 4 záznamy koncertů: 250 Kč (další
záznamy koncertů Metallica: Quebec Magnetic, Sex Pistols: Anglie tu bude navždy, Scorpions Forever).
Velká Británie / záznam koncertu / 120 min. / do
12 let nevhodný

út 10. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

VĚŽ, JASNÝ DEN

Mula žije s rodinou na vesnici a vychovává
dceru své sestry Kaji, která před šesti lety beze
stopy zmizela. Náhle Kaja opět přichází a Mula
se obává, že si přišla vzít dceru zpátky.
Polsko / drama / 106 min. / s titulky / do 15 let
nepřístupný
st 11. / 19 hodin / 110 Kč

CÉZANNE: PORTRÉTY JEDNOHO
ŽIVOTA

Film mapuje nejsledovanější výstavu roku putující z Paříže, přes Londýn do Washingtonu
věnovanou poprvé v historii Cézannovým portrétům. Obsahuje rozhovory s kurátory výstavy, stejně tak vlastní Cézannovu korespondenci. Diváci uvidí nejen Cézannovu výstavu,
ale i místa, kde Cézanne žil a pracoval, včetně
kouzelné francouzské Provence.
Velká Británie / dokument / 87 min. / s titulky /
do 12 let nevhodný
čt 12. a pá 13. / 19 hodin / 110 Kč

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA

Již téměř 20 let očekávaný film Terryho Gilliama. Jeho sen o natočení tohoto pohádkového
dobrodružství se konečně stává skutečností.
Reklamní agent Toby cestuje v čase. Z Londýna
21. století se přenáší do La Mancha v 17. století.
Tam ho Don Quijote chybně považuje za Sancho Panzu.
Velká Británie / dobrodružný / 132 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

a propojují písničkami švédského hudebního
zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi
kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo
hity, na něž se předtím nedostalo.
USA / muzikál / 114 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
so 21. a ne 22. / 19 hodin / 120 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Komediální drama přiblíží příběhy úspěšných
chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen
cesta vzhůru.
ČR / drama / 92 min. / české znění / do 12 let
nevhodný
so 28. / 20 hodin / 110 Kč / Rock Film Fest

METALLICA: QUEBEC MAGNETIC

Rockový festival na velkém plátně! Koncertní
klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně
zpracovaným záznamem legendární show.
Takhle hraje kapela na svém vrcholu. Nestihli
jste pražský koncert? Dopřejte si Metallicu na
velkém plátně!
USA / záznam koncertu / 135 min. / do 12 let
nevhodný

PŘIPRAVUJEME
NA SRPEN:
so 11. / 20 hodin / 110 Kč / Rock Film Fest

so 14. / 20 hodin / 200 Kč

MUSE: DRONES WORLD TOUR

Koncertní snímek Muse: Drones World Tour
zachycuje nejlepší momenty extatického světového turné kapely v roce 2016, v rámci nehož
Matt Bellamy, Chris Wolstenholme a Dominic
Howard zavítali i do Prahy.
Velká Británie / záznam koncertu / 90 min. /
přístupný

SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE
NAVŽDY

Rockový festival na velkém plátně! Na hudební
scénu vtrhli v roce 1975, udělali bordel a zmizeli stejně rychle, jako přišli. Legendárním koncertem „Anglie tu bude navždy“ oslavili 30 let
a zmizeli znovu. Naštěstí ho zaznamenali pro
velká plátna kin.
Velká Británie / záznam koncertu / 75 min. / do
12 let nevhodný

so 14. a ne 15. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední
dětské

so 25. / 20 hodin / 110 Kč / Rock Film Fest

S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme
na výletní parník. Když však Mavis zjistí, že
se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi
Eriky, která skrývá tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
USA / animovaný / 87 min. / české znění /
přístupný

Rockový festival na velkém plátně! Padesát
let historie rockové legendy Scorpions, cesta
na vrchol, těžké roky a návrat mezi rockovou
elitu, zpověď blízkého okolí, zákulisí legendárního koncertu v Moskvě a současný život rockových hvězd. Nestihli jste ostravský? Dopřejte si Scorpions na velkém plátně!
Německo / dokument / 100 min. / do 12 let
nevhodný

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

st 18. / 18 hodin / 50 Kč / Muzikálový maraton

MAMMA MIA!

Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna
potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Připomeňte si slavný muzikál před
horkou letní novinkou!
USA / animovaný / 87 min. / české znění /
přístupný

SCORPIONS FOREVER

PROJEKT 100,
ÚŽASŇÁKOVI 2,
KRYŠTŮFEK ROBIN...
KINO KÁVA
OTEVÍRACÍ DOBA od 1. 6.
ČT – SO 9.00 – 22.30
NE 9.00 – 21.30

ne 8. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci.
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.
ČR / animovaný / 75 min. / přístupný

ŘÁDKOVÁ INZERCE ‑
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st 18. / 20 hodin / 130 Kč / Muzikálový maraton
/ Předpremiéra

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma
Mia! zboural kina po celém světě. Ve dvou nových příbězích, které se rafinovaně proplétají

Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, moped s SPZ i bez. Také díly i nekompletní vraky. TEL.: 777 589 258.

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk
ABONMÁ
2018/2019

Ceny předplatného:

Celoroční předplatné 2 690 Kč
Půlroční předplatné (září - prosinec) 1 490 Kč
Půlroční předplatné (leden - květen) 1 490 Kč

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
V NÁSLEDUJÍCÍ SEZÓNĚ?

16. prosince / 19 hodin

ZAČÍNÁME KONČIT

PRODEJ ABONMÁ POUZE NA POKLADNĚ
DIVADLA OD 1. června do 20. srpna 2018.

Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu.
Produkce: Divadlo Kalich. Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová
/ Miluše Hradská / Johana Tesařová

3. září / 19 hodin

DONAHA!

14. leden 2019 / 19 hodin

NOVECENTO (1900)

Světově proslulý muzikál je příběhem party
ocelářů, kteří jednoho dne přijdou o práci. Produkce: Městské divadlo Kladno. Hrají: Martin
Písařík, Jaroslav Slánský, Václav Liška, Matěj Vejdělek, Ondřej Štáfek, Anežka Rusevová
a další.

Strhující příběh geniálního klavíristy. PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÉ CENOU THÁLIE 2015
– Radim Madeja za roli Tima Tooneyho. Produkce: Městské divadlo Mladá Boleslav. Hrají:
Radim Madeja a Jakub Šafr

říjen 2018

únor 2019

Provokativní tragikomedie – coming out syna,
jehož matka podnikne neuvěřitelnou terapii, na
jejímž konci má být uzdravení jejího syna z homosexuality. Produkce: Divadlo v Řeznické.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Zadražil / Radek Valenta, Tereza Nekudová / Anna Kulovaná, Ivan
Koreček

Třetí prst na levé ruce je skvěle vystavěné hořkosladké drama o bezpodmínečné lásce, tanci
a odpuštění. Produkce: Divadlo Na Fidlovačce.
Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová

říjen 2018 / od 18.00 hodin

BOHEMIA BALET

Bonusová nabídka pro abonenty! Své sedadlo
si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do 27. září 2018. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného
prodeje!
listopad / prosinec 2018

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Známý příběh s opravdovým strašidlem. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Martin Zounar,
Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hana Sršňová,
Lukáš Toman Paclt, vokální trio Přelet MS, Dorota Paulik a další.

Termíny uzávěrek zpravodaje
a ceník inzerce
CENA KOMERČNÍ INZERCE
1/1 strany (170x257)
1/2 strany Š (170x128)
1/2 strany V ( 85x257)
1/4 strany ( 85x128)

4 400 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
1 100 Kč

UZÁVĚRKY ZPRAVODAJE 2018

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

/08.06./
/10.08./
/14.09./
/12.10./
/09.11./

/28.06./
/30.08./
/04.10./
/01.11./
/29.11./

Červenec/srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE

březen 2019

LORDI

Salonní, konverzační komedie ve slovenštině.
Produkce: Next Picture. Hrají: Martin Hofmann,
Filip Rajmont, Peter Serge Butko
květen 2019

CHAPLIN

Směšně neveselý a nevesele směšný příběh
"krále komiků". Produkce: Městské divadlo
Mladá Boleslav. Hrají: Matouš Ruml, Tereza
Rumlová, Máša Málková, Sandra Černodrinská,
Jana Bernášková, Petr Prokeš, Lucie Matoušková, Petr Mikeska a další.

Foto © archiv Hálkovo divadlo Nymburk

ZLOMATKA

•JOSEF KLÍMA: JAK TO VIDÍM JÁ? - 19. 9.
•BOŽSKÁ SARAH (hraje Iva Janžurová) - 3. 10.
•VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM - 16. 10.
•AFRIKA, Divadlo Járy Cimrmana - 22. 10.
Prodej vstupenek bude zahájen 15. 8. 2018 ve
12.00 hodin pouze na pokladně divadla a v Turistickém informačním centru Nymburk. Maximálně 10 ks vstupenek na osobu. Vstupenky
nebude možné zarezervovat! Online doprodej
vstupenek bude až od 16. 8. 2018 (pokud budou nějaké vstupenky k dispozici).
•LUKÁŠ PAVLÁSEK - 23. 10.
•NEŘEŽ - 24. 10.
•STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ - nymburská
premiéra 31. 10.
•JAKUB SMOLÍK S KAPELOU - 26. 11.
•CHLAP NA ZABITÍ - 10. 12.
•ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS - 12. 12.
•POHÁDKOVOU SEZÓNU
•DIVADELNÍ ŠKOLIČKU
•PŘEDPLATNÉ DÁMSKÁ JÍZDA 2
•PŘEDPLATNÉ KOMEDIE3.
Divadlo je zavřené z důvodu dovolené od 2. 7.
do 3. 8. 2018. Od 6. 8. do 31. 8. bude zkrácená
pracovní doba 8 - 14 hodin! Od 3. 9. běžná pracovní doba.
Všem našim divákům přejeme slunečné léto
a těšíme se opět v nové sezóně!
Více informací na webu.
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,
Tyršova 5, 288 02 Nymburk
POKLADNA +420 325 512 253

Strašidlo
cantervillské na
zámcích
Nymburské divadlo bude letošní léto trávit na
osmi letních scénách tajemných nádvořích vybraných moravských a českých zámků, které
svým půvabem dotvoří děj komedie Strašidlo
cantervillské. Ředitel Hálkova divadla Jaroslav
Kříž si vzal za své oživit veselý a do jisté míry
i napínavý příběh Oscara Wilda. V hlavních rolích vystoupí Martin Zounar, Bára Štěpánová,
Martin Pošta, Hana Sršňová, Lukáš Toman
Paclt a další.
Na zámek Loučeň tato komedie zavítá 11. července 2018. Představení začne až po setmění
ve 21.00 hodin. V Hálkově divadle se na premiéru můžete těšit 31. října 2018. Více informací
naleznete na webu divadla.
Diana Váňová

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 7–8/2018. Vychází 28. 6. 2018. 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, Mgr. 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 vydání: 8. 6. 2018. Distribuce: Česká
pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7 300 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.
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INZERCE

ZVĚŘINEC
SLEVOVÁ POUKÁZKA NA 100 Kč
při nákupu nad 1 000 Kč

Těšíme se na Vás na rohu Boleslavské
a Dlouhé třídy
ve všední den 7:30 – 17:00
a v sobotu 8:30-10:30
Tato poukázka je platná do 31.7.2018
pouze v kamenném obchodě Zvěřinec
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INZERCE

VOLNÉ POZICE:
OPErátOr
Nástrojař
VEdOuCí VýrObNíhO týmu
mEChaNIK StrOJNí / ELEKtrO
SKLadOVý OPErátOr (S VZV)
a daLší Na magNa.JObS.CZ

bENEFItY PrO VáS a VašI rOdINu
13. + 14. plat
5 týdn dovolené

Zaujali jsme vás a chcete se k Nám přidat?
Zavolejte Nám a my vám sdělíme
VíCE K VOLNým POZICím

Jana Hercoková, Personalistka, 739 328 904
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INZERCE

Nejširší nabídka zájezdů v Nymburce
→ Zájezdy od více než 300 CK
→ Váš specialista na Last Minute
→ Osobní přístup

Hradební 143/2 (vstup z Boleslavské třídy, cca 150 m od náměstí)

tel.: 315 551 555 • e-mail: nymburk@invia.cz

MĚSTO NYMBURK - SMS INFOKANÁL
Vážení spoluobčané,

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK

Město Nymburk Vám �mto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě.
Ve snaze zajis�t dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání
důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Tímto způsobem budete získávat informace o: - plánovaných odstávkách vody, haváriích a stavu jejich řešení
- plánovaných přerušeních dodávek el. energie, popř. plynu
- mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.

POSTUP REGISTRACE DO SMS INFOKANÁLU MĚSTA NYMBURK
1. Online

2. SMS

Pomocí formuláře na webových stránkách města hledejte tento obrázek na úvodní
straně webu.
Registrace je možná také na stránce: www.infokanal.cz/cweb/reg/NYMBURK
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo zrušit.
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraNYMBURKmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraDRAHELICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

- dvojslovné názvy oddělte mezerou
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 325 501 101

Zrušení registrace je možné odesláním SMS s textem: ODREGISTRUJ na číslo SMS InfoKanálu:
325 501 101
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména
u víceslovných názvů ulic.
3. Osobně Doručením vyplněného formuláře na podatelnu MěÚ nebo do Turis�ckého informačního centra,
kde budou také formuláře k dispozici.
V případě problémů s registrací volejte na tel. č.: 325 501 421 nebo napište na e-mailovou adresu: idc@meu-nbk.cz

Registrace do SMS InfoKanálu
Města Nymburk

registrované
telefonní číslo

Jméno:

Příjmení:

Město/obec:

Ulice, ČP:

e-mail:

Podpis

Tento registrační lístek odevzdejte v podatelně Městského úřadu na Náměs� Přemyslovců č. 163
nebo v Turis�ckém informačním centru na Náměs� Přemyslovců č. 165
Souhlas občana se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů v souladu s nařízením EP
a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování pomocí SMS InfoKanálu.

Vzdělávací institut Středočeského kraje nabízí pro akademický rok 2018/19 ve spolupráci s městem Nymburk
studium pro seniory:

1. STO LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA - PRVNÍ REPUBLIKA
dvousemestrální studium

2. VLASTIVĚDNÉ PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH REGIONECH - PRAHA MNOHA TVÁŘÍ
jednosemestrální studium

Studium pro seniory od 55 let a dalším zájemcům – nabízíme
možnost výběru ze dvou témat:
1. Sto let od vzniku Československa – dvousemestrální
studium:
První republika I. - říjen 2018 – leden 2019
První republika II. - únor 2019 – červen 2019
2 Vlastivědné putování – jednosemestrální studium
Praha mnoha tváří - říjen 2018 – leden 2019
Konkrétní termíny budou upřesněny. O zařazení programu
rozhoduje počet přihlášených účastníků.

Studium zajišťuje Vzdělávací institut
Středočeského kraje - středisko Nymburk
ve spolupráci s městem Nymburk.
Místo konání: VISK Nymburk, V Kolonii 1804

1. semestr: PRVNÍ REPUBLIKA I. - STO LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
První část dvousemestrálního studia je věnována stoletému výročí vzniku Československa. Před sto lety vznikl samostatný stát
Čechů a Slováků, dozvíte se, jak se rodila a budovala mladá republika, kdo stál v jejím čele i kdo tahal za nitky zpovzdálí.
Přiblížíme vám životní osudy známých osobností i prostých občanů.

2. semestr: PRVNÍ REPUBLIKA II. - VZESTUP A ROZKVĚT MLADÉHO STÁTU
Druhá část dvousemestrálního studia je věnovaná vzestupu a rozkvětu mladého státu. Dozvíte se, jak se žilo v mladém státě,
jakými úspěchy se mohl chlubit i s čím musel bojovat. Kdo byl populární, co bylo v módě, co se četlo a vařilo.
NEBO NA VÝBĚR DALŠÍ TÉMA:

VLASTIVĚDNÉ PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH REGIONECH – PRAHA MNOHA TVÁŘÍ
Program se zaměřuje na významné oblasti a regiony naší země. Jednotlivé semináře se budou věnovat historickým kořenům
osídlení krajiny a vlivu lidí na její další vývoj, pokusí se propojit tvář krajiny s významnými historickými postavami, šlechtickými
rody. Program zároveň nabídne účastníkům možné cíle výletů pro aktivní trávení volného času. Témata semináře:
1. Praha středověká - tvář drsná a chladná (počátky Prahy, románské dvorce a rotundy, Praha gotická-Staré a Nové město
Pražské. Hradby a brány, nejstarší most a největší náměstí, Ungelt, Karolinum).
2. Praha barokní - tvář tajemná a mystická (první krůčky baroka v Praze i opravdové barokní skvosty. Malá Strana a Nový Svět.
Paláce a zahrady, první Diezenhoferova stavba i poslední roubená chalupa).
3. Praha vlastenecká - tvář odhodlaná a vlídná (veřejný pak, první nádraží, české divadlo i Národní muzeum. Klasicismus a
romantismus v Praze. Historické sochy a pomníky. Karlín, Smíchov, Vyšehrad).
4. Praha přelomu století - tvář mnohotvárná a krásná (Pražská secese a její projevy. Znovu na Novém Městě. Nakladatelský dům
a banka, luxusní hotel a vila. Architekti Hilbert a Ulmann, sochaři jako Bílek. Vinohrady a Bubeneč).
Rozsah studia:
Poplatek:
Místo konání:
Přihlášky:

20 hodin. Účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku v rozsahu 4 - 5 vyučovacích hodin.
800,- Kč za jeden semestr / město Nymburk finančně přispívá svým studentům částkou 500,- Kč.
VISK Nymburk, V Kolonii 1804
Přihlášky ke studiu se přijímají nejdéle do 21. 9. 2018 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.



PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK Nymburk
pro akademický rok 2018/2019

Jméno a příjmení, titul:
Datum a místo narození:
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ):
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Přihláška na vzdělávací program:
Poznámka:

1. PRVNÍ REPUBLIKA - STO LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
2. VLASTIVĚDNÉ PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH REGIONECH-PRAHA MNOHA TVÁŘÍ
Přihlášeným zájemcům bude do konce září 2018 zaslána informace o obsahu a organizaci studia.

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Vzdělávací institut Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804, nebo mailem: nymburk@visk.cz
Bližší informace poskytne Martina Šantrůčková, tel.: 734 571 155, e-mail: santruckova@visk.cz, Veronika Jeklová, tel.: 731 470 393, e-mail:
jeklova@visk.cz

jsme
s vámi

PŘIVÝDĚLEK S FAIR CREDITEM.
Í SESTRA.
KATEŘINA, 28 LET, ZDRAVOTN
ŠILA
U NÁS SI ZA MINULÝ ROK PŘILEP .
KAŽDÝ MĚSÍC O 9 950 KČ
že být
Jsem ráda mezi lidmi. To mům.
na mateřské dovolené problé
Ale ne u Fair Creditu.
Bezplatná linka: 800 888 120
E-mail: info@faircredit.cz
Web: www.vydelejtesivic.cz

170x128 maminka.indd 1

jsme
s vámi

03/06/2018 21:54

Fair Credit
ruší čekání

Půjčka až

150 000 Kč

hned teď !

800 888 120

Bezplatná
linka

www.fajnpujckamax.cz
www.fajnpujcka.cz
www.faircredit.cz

