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Volby do Zastupitelstva města
Nymburk 2018

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve
dnech 5. a 6. října 2018. V Nymburce se o přízeň voličů bude ucházet 13 volebních uskupení.
Hlasování proběhne ve volebních okrscích
v těchto volebních místnostech:
1 až 3 – Gymnázium, ulice Komenského, 4 a 14
– Základní škola Komenského, 5 a 8 – Základní
škola Tyršova, 6 – vila Tortuga, 7 – Technické
služby, 9 až 13 – Základní škola Letců R. A. F.,
15 – MŠ Větrník, Okružní ul.

Foto © Jaroslav Kocourek

Více informací a veškeré podrobnosti hledejte
na webu města v záložce Volby.

Co se za poslední čtyři roky
v Nymburce zlepšilo
Hřiště Nezlobiště

Hřiště v ulici Generála Antonína Sochora je určeno především menším dětem a dostalo název Nezlobiště. Tvůrcem hřiště je stejný projektant, který navrhl vyhlášený zábavní park
Mirakulum v Milovicích. Celkovou opravou
byly doplněny prolézačky, klouzačky, travnatý
pahorek, houpací had a spousta jiných vynálezů pro hravé děti.
REALIZACE: říjen 2015 – květen 2016
CENA: 3,4 mil Kč

Hřiště v ulici Jurije Gagarina

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 travnatá plocha pro fotbal a víceúčelové hřiště. Nechybějí lanové
a workoutové prvky k venkovnímu posilování
nebo šplhání. K letnímu osvěžení slouží centrální plocha s vodní mlhou.
REALIZACE: říjen 2017 – červen 2018
CENA: 7,7 mil Kč

Titulní foto: Foto z akce Nymburské osudové osmičky / Srpen 1968 – Markéta Tomčíková.

Foto © Petr Černohous

Vážení spoluobčané, milí Nymburáci,
léto se chýlí ke svému konci a k tomu
v našem městě každým rokem patří posvícení
s tradičním jarmarkem. Dále se můžete těšit
třeba na sobotu 15. září, kdy se všem opět otevřou nymburské památky v rámci Dne Evropského dědictví.
Toto vydání nymburského zpravodaje je tak
trochu bilanční, neboť pomalu nekončí jen léto,
ale také čtyřleté období práce rady a zastupitelstva. Připravili jsme pro vás výběr z toho,
co se ve městě za tuto dobu podařilo vybudovat, opravit, zlepšit či napravit. Není toho málo
a vše se na stránky zpravodaje nepodařilo vtěsnat. Připomeňte si tak některé akce s námi.
Velmi diskutovaným tématem se stal nový
krytý plavecký bazén, o němž se ve městě
mluví déle, než 30 let. Výše investice byla při
letošních cenách vyčíslena na částku 200 milionů korun. Město si nechalo zpracovat rozpočtový výhled, který ukázal, že si tak velkou
investici může dovolit. Jestli k realizaci bazénu
dojde, rozhodne ale již další zastupitelstvo po
říjnových komunálních volbách. Pravdou je,
že historicky stojíme nejblíže realizaci nového
bazénu, neboť veškeré přípravné práce včetně
stavebního povolení jsou hotové.
Důležitou událostí pro Nymburk byla srpnová demolice pěší lávky přes Labe. V současnosti je pro město hlavní prioritou trvalé řešení – nová lávka ve stávajícím místě, dostatečně široká (4 metry), určená i pro cyklisty, se
snadným nástupem na zálabské straně (žádné
prudké stoupání). Již 14. září 2018 by měla být
známa výsledná podoba nové lávky přes řeku
Labe, která vzejde ze soutěže o návrh vypsané
na konci června. Vítěz této soutěže zahájí práce
na projektové dokumentaci. Nová lávka by se
finančně měla pohybovat kolem 40 milionů
korun. Předpokládaný termín realizace je rok
2020. Od začátku září byl pro usnadnění spojení mezi Zálabím a historickým centrem zprovozněn přívoz na místě bývalé lávky. Věříme, že
se tímto krokem alespoň částečně zlepší komfort všech, kteří překračují Labe.
Začátkem října proběhnou v celé republice
komunální volby a jen vaše volba určí, kdo se na
další čtyři roky ujme vedení nymburské radnice.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
mnohým Nymburákům za jejich aktivní a inspirativní přístup k řešení nejrůznějších problémů
ve městě a samozřejmě také radním, zastupitelům a především všem úředníkům Městského úřadu v Nymburce za jejich práci.
Čtenářům přejeme krásné babí léto.

O rozvoji města a jeho směřování rozhoduje Zastupitelstvo města Nymburk. Volby se
konaly 10. a 11. října 2014 a v 21členném zastupitelstvu si křesla rozdělilo 7 stran a politických uskupení: ANO 2011 (Mgr. Adriena Gabrielová, Miloslav Kothera, Mgr. Zdeněk Skoupý,
Ing. Ladislav Gabriel), ČSSD (Ing. Tomáš Mach,
Ph.D., Stanislav Bohuslav, MUDr. Félix Ndzahabato, Bc. Věra Janišová), KSČM (Mgr. Věra
Beranová, Petr Šmíd), TOP 09 (MUDr. Aleš
Omáčka, Ing. Marek Velechovský), Změna pro
Nymburk (PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Tomáš Danzer, Jaroslav Radoň, MUDr. Zdeněk Dyňka),
ODS (Zdeněk Vocásek, Pavel Novák) a Nymburští demokraté (Ing. arch. Jan Ritter, Mgr.
Kateřina Vokálová, Mgr. et Mgr. Ivan Černovský). Radu města ve složení PhDr. Pavel Fojtík, Zdeněk Vocásek, Stanislav Bohuslav, Bc.
Věra Janišová, Mgr. Tomáš Danzer, Jaroslav
Radoň řídil od řijna 2014 do září 2016 starosta
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta PhDr. Pavel
Fojtík stojí od září 2016 v čele rady ve složení

Mgr. Adriena Gabrielová, Ing. arch. Jan Ritter, Mgr. Tomáš Danzer, Ing. Ladislav Gabriel, Mgr. et Mgr. Ivan Černovský, Ing. Marek
Velechovský.
O splnění úkolů, záměrů a vizí politického
vedení se zasloužili především úředníci městského úřadu pod vedením tajemnice Ing. Jany
Motejlkové.
Na dalších stranách vám proto přinášíme
přehled těch nejzásadnějších investičních akcí,
změn a zlepšení, které se podařilo v posledních
letech realizovat.
		

Foto © Petr Černohous

Slovo
úvodem

Volby do obecního
zastupitelstva se blíží.
Přibližte si s námi
uplynulé čtyři roky
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Jedna z největších investic města 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 v novém školním roce 2018/2019.
REALIZACE: červenec 2017 – červenec 2018
CENA: 28 mil Kč

Foto © Petr Černohous

Noční osvětlení

Na víceúčelovém hřišti bylo instalováno nové
noční osvětlení, které prodlouží možnost jeho
využití.
REALIZACE: květen 2018
CENA: 303 tis Kč

Výměna portálových oken

Foto © Petr Černohous

Na budově Hálkova městského divadla byla
provedena výměna čtyř portálových oken
– dvě okna na severní straně do Tyršovy ulice
a dvě okna na jižní straně do dvora ZŠ Tyršova.
REALIZACE: květen 2018 – červen 2018
CENA: 2,2 mil Kč

VI. etapa

V této etapě se jednalo o rekonstrukci ulic Jurije
Gagarina, Karla Čapka, Vítkovickou a Okružní.
REALIZACE: únor 2017 – prosinec 2018 (z důvodu zdržení na straně ČEZ – přeložka vedení)
CENA: 23,5 mil Kč

VII. etapa

Výměna elektroinstalace

Kompletní výměna elektroinstalace včetně
hlavního rozvaděče už byla skutečně nutná,
ta původní totiž fungovala od roku 1960.
REALIZACE: červenec 2015 – září 2015
CENA: 1,1 mil Kč

V této etapě se jednalo o rekonstrukci ulic
Jurije Gagarina, Alfonse Muchy, Hrnčířova
a Dědinova.
REALIZACE: červenec 2015 – listopad 2015
CENA: 19,5 mil Kč
DOTACE: 4 mil Kč (Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR)

V. etapa

Rekonstrukce jevištní plochy

Jeviště s otočnou plochou má výměněna prkna
a došlo i na nové zakrytí orchestřiště.
REALIZACE: červenec 2015 – srpen 2015
CENA: 865 tis Kč
Foto © Olga Vendlová

V této etapě se jednalo o rekonstrukci ulic
Jurije Gagarina, Karla Čapka a celou ulici
Mládežnickou.
REALIZACE: březen 2018 – říjen 2018
CENA: 24 mil Kč

IV. etapa

V této etapě se jednalo o rekonstrukci ulic
Ivana Olbrachta, Josefa Mánese, Jiřího Wolkera, Mikoláše Alše a Okružní.
REALIZACE: červen 2016 – listopad 2016
CENA: 18,1 mil Kč
DOTACE: 4 mil Kč (MMR)

Ve Sportovním areálu Veslák bylo vybudováno
víceúčelové hřiště a dva tenisové kurty. Rekonstrukce probíhala za použití nejmodernějších
technologií (vyrobené z recyklovaného plastu
a gumy). Hřiště jsou hojně využívaná veřejností, sportovními kluby i žáky škol a hraje se
zde tenis, nohejbal, volejbal, basketbal, hokejbal a malá kopaná.
REALIZACE: březen 2016 – květen 2016
CENA: 5,6 mil Kč
DOTACE: 4,4 mil Kč (Regionální operační
program)

Hálkovo městské divadlo

Foto 4x © Petr Černohous

Při rekonstrukci byl kladen důraz hlavně na
zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón,
vybudování dosud chybějících parkovacích
míst. V rámci stavebních úprav došlo k výměně
vozovky, vybudování nových parkovacích zálivů podél komunikací a nových chodníků,
kontejnerových stání, dopravního značení, terénní ch a sadových úprav, nového veřejného
osvětlení a mobiliáře. Řešení a úprava zelených
ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.

Rekonstrukce hřiště

Foto 4x © Petr Černohous

Rekonstrukce Hlaholu

Regenerace panelového
sídliště Drahelice

Sportovní areál Veslák

Souvislou úpravou asfaltového povrchu prošel
úsek dlouhý 1,6 kilometru začínající u areálu
Veslák a končící na konci katastrálního územím
města Nymburk. Stezka má nové podloží i povrch a byla rozšířena na 3 metry. Podél stezky
bylo přidáno 6 nových laviček a odstraněny
staré nevyhovující.
REALIZACE: březen 2018 – červen 2018
CENA: 8,1 mil Kč

Foto © Petr Černohous

Nejen město Nymburk, ale i některé obce na
území ORP Nymburk mají zpracovaný digitální
povodňový plán a na jeho základě i nově vybudovaný varovný a výstražný systém ochrany
před povodněmi. Tento systém lze rovněž využívat jako městský rozhlas. Tím je zajištěno základní ozvučení všech oblastí.
REALIZACE: říjen 2016 – leden 2018
CENA: 14,4 mil Kč
DOTACE: 9,3 mil Kč (SFŽP)

Rekonstrukce cyklostezky na
pravém břehu Labe

Foto © Iveta Žemlová

Nový varovný a výstražný
systém proti povodním

Původní vzhled ulic v lokalitě
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ZŠ Letců R. A. F.
Zateplení budovy

Zateplení budovy Základní školy Letců R.A.F.
REALIZACE: říjen 2013 – únor 2015
CENA: 15,9 mil Kč

Výměna oken

Město provedlo výměnu oken v areálu ZŠ a MŠ
Letců R.A.F. Postupně byla vyměněna špatná
a dosloužilá okna v celém areálu školy. Jednalo
se o pavilony U1, U3 a pavilon školní družiny.
REALIZACE: U1 červenec 2016 – srpen 2016;
DM červenec 2017 – srpen 2017;
U3 červenec 2018
CENA: U1 2,4 mil Kč; DM 1,6 mil Kč; U3 1,4 mil Kč

Zateplení a vybudování 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.
REALIZACE: červen 2018 – říjen 2018
CENA: 3,6 mil Kč
Foto © Petr Černohous

Nové dětské oddělení

Rekonstrukce vyšla na 550 tisíc korun, které
knihovna ušetřila z vlastních rezerv.

Nové potrubí na čerpání vody
pro nymburské hasiče

V roce 2016 byla v mateřské škole provedena výměna vnitřních instalací a s tím související stavební úpravy (vodovod, kanalizace,
vytápění, elektroinstalace, oprava podlah vč.
hydroizolace, nové zařizovací předměty, nová
topná tělesa, obezdívky stoupaček kanalizace
a WC, nové obklady a dlažby, marmoleum,
nové malby stěn a stropů).
REALIZACE: květen 2016 – říjen 2016
CENA: 6,6 mil Kč
Následující rok 2017 došlo k výměně venkovního potrubí teplovodních rozvodů ústředního
vytápění a rozvodů teplé užitkové vody, které
byly v havarijním stavu. Provedeno bylo ještě
uzemnění objektů (hromosvody) a příprava pro
budoucí kabeláže.
REALIZACE: září 2017 – listopad 2017
CENA: 2,8 mil Kč

Nymburský Obecní dům

Foto © Petr Černohous

Výměna oken, meziokenních skleněných vložek a dveří.
REALIZACE: červenec 2016 – říjen 2016
CENA: 6,6 mil Kč

Foto © Petr Černohous

Oprava potrubí svodné
kanalizace v BD čp. 8, 9, 10
Oprava havarijního potrubí.
REALIZACE: únor 2018 - duben 2018
CENA: 764 tis Kč

strana 4

Nová garážová vrata pro
záchrannou službu

Výměna oken

Došlo k položení nové trasy rozvodu sacího
a výtlačného potrubí technologické vody s trasou až do garáže budovy HZS Nymburk. Vybudování dvou podzemních hydrantů včetně uzavíracích šoupat v zatravněné ploše požárního
hřiště. Součástí je i nové napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče v budově HZS ke
stávající čerpací stanici.
REALIZACE: červen 2017 – srpen 2017
CENA: 1,1 mil Kč

Foto © Petr Černohous

MŠ U pejska a kočičky

Opravy obložení
vzduchotechniky

Oprava rozbitého a místy odpadlého venkovního obložení, doplnění nové hydroizolace. Došlo i na úpravu okrasných dřevin a nový trávník.
REALIZACE: říjen 2017 – listopad 2017
CENA: 917 tis Kč

Záchranáři už dlouho volali po nových a hlavně
spolehlivých vratech. Stavební práce spočívaly
v demontáži stávajících vrat, (ekologické likvidace a úprav fasády), dodání a montáž nových
garážových sekčních vrat o velikosti 3 x 3 m.
Každá vrata mají prosklenou sekci a levé mají
integrované dveře s nízkým prahem, průmyslový pohon pro minimálně 25 otevřeni za
den, nouzový akumulátor pro případ výpadku
proudu.
Dále byla letos vyměněna vrata ve vedeljší pronajaté garáži.
REALIZACE: prosinec 2017 – leden 2018
CENA: 168 tis Kč
REALIZACE: únor 2018 – duben 2018
CENA: 45 tis Kč
Foto © Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

Městská knihovna Nymburk dostala nová okna
a vstupní dveře na fotobuňku. Nevyhovující
stávající okna byla vyměněna za dřevěná okna
vč. vnitřních parapetů.
REALIZACE: srpen 2016
CENA: 745 mil Kč

Foto © Petr Černohous

Výměna oken a hlavních dveří

Kompletní rekonstrukce Lipové ulice zahrnovala rekonstrukci vozovky, chodníků i veřejného osvětlení. Provedeny byly i výměny
páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Řešena byla i výsadba zeleně. Bylo vysázeno nové stromořadí. Motorovým vozidlům je
vjezd do ulice zakázán (povolen pouze obyvatelům ulice) a komunikace tak slouží pro pohyb
chodců i cyklistů zároveň.
REALIZACE: září 2017 – červen 2018
CENA: 10,8 mil Kč

Foto © Petr Černohous

Rekonstrukce ulice Lipová

Městská knihovna Nymburk

INVESTICE 2014–2018

Zateplení celého objektu

Více jak rok probíhaly práce na zateplení nymburské polikliniky na sídlišti včetně výměny
oken a opatření bezpečnostními prvky (oplocení západního traktu).
REALIZACE: listopad 2014 – červenec 2015
CENA: 22 mil Kč
DOTACE: 8,8 mil Kč (SFŽP)

Parkoviště

Zrestaurování
dveří

Odvlhčení a noční osvětlení

Městu se podařilo za finančního přispění MK ČR
v roce 2016 zrestaurovat
barokní intarzované dveře.
CENA: 241 tis Kč
DOTACE: 189 tis Kč (MKČR)

Cílem bylo odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), terénní úpravy a s tím
spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple.
REALIZACE: září 2018 – prosinec 2018
CENA: 1,4 mil Kč

Kompletní rekonstrukce pavilonů B, C a D. Interní oddělení má po rekonstrukci k dispozici
šedesát standardních lůžek a sedm lůžek na
jednotce intenzivní péče. Navíc ještě byla provedena výměna výtahu v pavilonu D, výměna
evakuačního výtahu, rekonstrukce elektro instalace, instalace slaboproudé elektroniky, realizace kabelové přípojky NN a DA.
REALIZACE: září 2015 – srpen 2016
CENA: 40,7 mil Kč

Foto © Petr Černohous

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Rekonstrukce tří pavilonů

Foto © Petr Černohous

V rámci stavebních úprav došlo k realizaci
zpevněných povrchů nových parkovacích
stání a komunikací, jejich odvodnění. Doplnění dopravního značení, veřejného osvětlení a sadových úprav, včetně ozelenění ploch
s výsadbou stromů a okrasných keřů.
REALIZACE: listopad 2016 – leden 2017
CENA: 5 mil Kč

Nymburská nemocnice

Foto 2x © archiv MěÚ Nymburk

Foto 2x © archiv MěÚ Nymburk

Poliklinika na sídlišti

Celkovým zrestaurováním prošla v roce 2017
balustráda před hlavním oltářem. Důraz byl
kladen na maximální možné zachování originálních prvků. CENA: 98 tis Kč

Výměna výtahu v pavilonu A

Foto © Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

Balustráda

Město financovalo zcela nový výtah, odpovídající nejnovějším nárokům na bezpečnost
a funkčnost. Nemocnice zároveň provedla modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení (z vlastních finančních prostředků).
REALIZACE: květen 2016 – srpen 2016
CENA: 1,4 mil Kč (výtah)

Rekonstrukce suterénu
Foto © Petr Černohous

Rekonstrukce ulice Dlabačova

V rámci stavebních úprav došlo k výstavbě nového chodníku včetně opravy krajnice s napojením na stávající chodník, odvodnění chodníku
polopropustnou dlažbou, k úpravě veřejného
osvětlení včetně kabelových propojení a nových svítidel. Dále byl umístěn nový mobiliář
(lavičky, odpadkové koše, atd.).
REALIZACE: červen 2017 - říjen 2017
CENA: 5 mil Kč

Foto © Petr Černohous

Výstavba parkovacích stání a chodníků v ulici
Okružní ve směru k MŠ Větrník, kde byla opravena krajnice v napojení na chodníky, proběhla
rekonstrukce veřejného osvětlení, odvodnění
chodníků pomocí polopropustné dlažby a nově
vzniklá parkovací stání v zálivu vč. stání pro
zdravotně postižené.
REALIZACE: září 2016 - prosinec 2016
CENA: 2,2 mil Kč

Nový výtah v domě
s pečovatelskou službou
Panorama

Původní dosluhující výtah (z roku 1995) v Panoramě byl nahrazen zcela novým. Ten nyní
splňuje veškeré bezpečnostní parametry i požadovaný komfort pro obyvatele.
REALIZACE: leden 2017 – květen 2017
CENA: 1,1 mil Kč

V současné době dochází k odvodnění nemocnice. Následně se uskuteční dokončení rekonstrukce rehabilitačního oddělení.
Foto © Petr Černohous

Bezpečnější parkování před
mateřskou školou Větrník

Centrální šatny pro střední zdravotnický personál v suterénu budovy H, v přízemí chirurgického oddělení v budově A nové sociální zařízení a kuchyňka. Rekonstrukce rozvodů vody
a topení v budově A.
REALIZACE: duben 2017 – říjen 2017
CENA: 1,6 mil Kč

Výměna oken na budově
v ulici Eliščina třída čp. 158
REALIZACE: červenec 2016 - únor 2017
CENA: 3,5 mil Kč

Výměna oken v bytovém domě
Tyršova ulice čp. 1
REALIZACE: červen 2016 - září 2016
CENA: 720 tis Kč
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Rekonstrukce sklepení pod
radnicí

Výměna oken

Foto 2x © Petr Černohous

Město provedlo ve dvou etapách výměnu oken
na budově ZŠ Tyršova. Postupně byla vyměněna špatná a dosloužilá okna na celé škole.
Celkem bylo vyměněno 137 oken.
REALIZACE: I. etapa říjen 2014 – březen 2015
CENA: I. etapa celkem 1,7 mil Kč
REALIZACE: II. etapa
červenec 2016 – srpen 2016
CENA: II. etapa celkem 1,4 mil Kč

Foto 2x © Petr Černohous

ZŠ Tyršova

Historické sklepení pod radnicí se rekonstrukcí
proměnilo ve výstavní prostory. Stavebními
úpravami došlo k odvlhčení a sanaci historického zdiva, realizaci elektroinstalace osvětlení, vybudování provětrávaných podlah a dalším úpravám, které tyto prostory zpřístupnily
veřejnosti a umožňují pořádání různých kulturních prezentací a výstav.
REALIZACE: únor 2015 – duben 2016
CENA: 826 tis Kč
V roce 2018 došlo k instalaci stále výstavy a
mobiliáře.
REALIZACE: leden 2018 – březen 2018
CENA: 259 tis Kč

Rekonstrukce ohradní zdi
u Starého děkanství

Nymburská radnice je
nejkrásnější v zemi

Město opravilo chátrající ohradní zeď ze
17. století. Jedná se o ohradní zeď, která je vystavěna z lomového kamene o celkové délce
cca 40,4 m, s finanční podporou církve.
REALIZACE: srpen 2017 – říjen 2017
CENA: 629 tis Kč

Nymburská radnice v roce 2016 vyhrála soutěž
Moravského hospodářství „Nejkrásnější radnice či obecní úřad“. Budova nymburské radnice se udržela až do úplného finále a mezi 35
dalšími městy vybojovala titul - Nejkrásnější
budova radnice.

II. etapa

V rámci revitalizace došlo k vyčištění ploch od
invazivních bylin a k doplnění keřů a dřevin.
Dále byla provedena zdravotní probírka dřevin
a revitalizace tůně s likvidací kalů a úpravou
vodních břehových částí.
REALIZACE: leden 2015 – srpen 2016
CENA: 2,1 mil Kč
DOTACE: 1,3 mil Kč (SFŽP)

REALIZACE: červen 2014 – září 2014
CENA: 858 tis Kč

III. etapa

REALIZACE: červen 2017 – říjen 2017
CENA: 2,2 mil Kč

IV. etapa

Ošetření a stabilizace stávající zeleně v parku u
nádraží. Odstranění havarijních a výrazně zdravotně poškozených dřevin a výsadba nových.
REALIZACE: leden 2015 – květen 2015
CENA: 1,1 mil Kč
DOTACE: 740 tis Kč (SFŽP)

Hřbitov zdobí nové chodníky

Nevyhovující vyšlapané hlavní cesty nahradilo
město, ve spolupráci s Technickými službami
města Nymburk, chodníky ze zámkové dlažby.
Foto © Petr Černohous

Revitalizace Parku Na Ostrově
II. etapa

Revitalizace parku
Ing. W. Hellwaga

Město pokračovalo v opravách
chodníků

Společně s Technickými službami město zajistilo zcela nový povrch chodníků ve vybraných
částech města. Konkrétně se jednalo o ulici
Nerudova, V Zahrádkách, Jasmínová, Růžová,
Poděbradská.
Foto © Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

REALIZACE: červen 2018 – září 2018
CENA: 2,2 mil Kč
DOTACE: 500 tis Kč (Středočeský kraj)

Oprava chodníků a vjezdů
v ulici Purkyňova

Město společně s TS Nymburk opravilo vjezdy
a chodníky. Konkrétně se jedná o úsek ulice
Purkyňova mezi ulicemi Zbožská a Tylova.

Investice 2014 - 2018: Zpracováno ve spolupráci s odborem Rozvoje a investic MěÚ Nymburk, Petr Černohous
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Foto © Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

Budova gymnazia má nyní kompletně repasovaná okna. Celkem proběhly čtyři etapy. Letos
v září bude dokončena poslední.

Mariánský sloup na Náměstí Přemyslovců patří mezi význačná díla našeho města. Mariánský sloup se dočkal zásadnější obnovy a při
odkrytí základů bylo zřejmé, že rekonstrukce
proběhla na poslední chvíli. Restaurátorský zásah byl kvalitně proveden, což je vidět na první
pohled.
REALIZACE: srpen 2014 – duben 2015
CENA: 2,3 mil Kč
DOTACE: 155 tis Kč (Ministerstvo kultury ČR)
Foto © Petr Černohous

Na gymnaziu B. Hrabala byla
provedena repase oken

Foto © Petr Černohous

Restaurátorsky obnovený
Mariánský sloup

CO SE ZLEPŠILO 2014–2018

Dotační program pro rok 2018

Foto 2x © archiv MěÚ Nymburk

Město Nymburk i v roce 2018 pokračuje v dotačním programu na opravu a údržbu vnějšího
vzhledu budov v městské památkové zóně,
který byl poprvé vyhlášen v roce 2017. Cílem
programu je motivovat vlastníky domů v centru města k investicím, které jsou kvůli památkové ochraně finančně náročnější než v jiných
lokalitách. Podpořeny budou akce, které zlepší
vnější vzhled budov – jde například o opravy
fasád, střech či výměnu oken. V tomto případě
mohou žadatelé získat maximálně 200 000
korun. Město podpoří i stavebně-historický či
restaurátorský průzkum, a to maximální částkou 30 000 korun.

Město spustilo od září 2015 pro občany web
Bezpečný Nymburk, na kterém přehledně a aktuálně najdou mapy aktuálních uzavírek, místa
zvýšeného výskytu kriminality i důležité
kontakty a postupy.
www.bezpecnynymburk.cz
Najdou na něm i prostor pro své postřehy, stížnosti, dotazy a upozornění na poničená místa.
Mohou také pomoci v pátrání svým svědectvím nebo hlášením. Dynamické mapy budou
pružně reagovat na reálné dění v ulicích města,
zobrazovat uzavírky i plánované policejní dopravní kontroly. Lidé si nejen přečtou aktuální
zprávy od policie, ale zároveň uvidí lokality, kde
došlo například k nejvíce krádežím v určitém
období. V listopadu 2016 byl spuštěn i facebookový profil webu.

Zavedení linky 156 pro
Městskou policii Nymburk
MěÚ – objednávkový systém,
platební terminál a free WiFi
v Turistickém informačním
centru

Na Odboru správních činností v zájmu rychlého vyřízení funguje tzv. objednávkový systém, který lze nalézt na webových stránkách města, kdy se prostřednictvím formuláře vyplněného z domova objednáte
k přednostnímu odbavení na přepážce na předem domluvený čas. V případě, že nemáte
možnost objednat se prostřednictvím internetové aplikace, lze se objednat i telefonicky na
č. 325 501 524. Za celý rok 2017 vykazuje aplikace celkem 830 vyřízených klientů pomocí
objednávkové aplikace.
Nově byl zaveden platební terminál i na Odbor
správních činností – oddělení dopravních činností pro přijímání plateb prostřednictvím platební karty. Terminál lze využít k úhradě správních poplatků na tomto oddělení např. za registraci a převod vozidla, změny v registru vozidel,
ekologickou daň, a dále poplatku za vydání řidičského průkazu a karty do tachografu.
Od března 2018 můžete využít volné připojení
k bezdrátové síti WiFi v Turistickém informačním centru Nymburk.

Nymburské krematorium je
národní kulturní památkou

Krematorium bylo od roku 1958 zapsanou kulturní památkou a od 20. 2. 2017 je i národní
kulturní památkou (NKP), prohlášenou vládou
České republiky, pro svůj mimořádný
architektonický význam. Nymburské krematorium je nejvýznamnější dílo českého architektonického purismu od architekta Bedřicha
Feuersteina.

Přímo strážníkům Městské policie Nymburk
se občané Nymburka dovolají od dubna 2015.
Stačí vytočit linku 156 a zvolit 2. Doposud se
přes linku 156 dovolali Městské policii Poděbrady. Nově se na lince 156 ozve nabídka 1 pro
Poděbrady, 2 pro Nymburk a lidé v nouzi se dovolají přímo na požadovanou služebnu.
Tuto bezplatnou linku mohou občané vytočit kdykoli, strážníci městské policie jsou
24 hodin denně, 7 dní v týdnu připraveni na jejich oznámení reagovat a v mezích zákonných
možností a svých pravomocí občanům pomoci
nebo poradit. Pro Městskou policii Nymburk
také nepřestává platit původní telefonní číslo
325 512 222, na němž se mohou občané na
strážníky dále obracet.
Foto © MěÚ Nymburk

Foto © Petr Černohous

V Nymburce bylo v květnu 2017 otevřeno
jedno z nejmodernějších dialyzačních středisek
v ČR. V dialýzu se proměnila zchátralá budova
v Nádražní ulici v Nymburce. Nové dialyzační
středisko vyplní prázdné místo ve východní
části Středočeského kraje, a pacienti nebudou
muset dojíždět do Kolína nebo Mladé Boleslavi. Investorem a provozovatelem je společnost Fresenius Medical Care, která provozuje
v ČR síť dialyzačních středisek pod značkou
NephroCare.

Spuštění nového webu
Bezpečný Nymburk

Zavedení SMS InfoKanálu

Město v roce 2016 zavedlo SMS InfoKanál, aby
docílilo větší a efektivnější informovanosti občanů právě při mimořádných událostech. Systém umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS). Občané
se k odběru mohou registrovat na webu města.
Služba je pro občany zdarma.

Systém hlášení závad

Počátkem října 2017 město spustilo provoz
mapové aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD, kterou
mohou občané využít k nahlášení jakýchkoliv
nedostatků ve městě. Může se jednat o různé
opravy, nesvítící lampu, černou skládku, doplnění mobiliáře (koše, lavičky atd.), úpravu zeleně (stromy, tráva) či díru v chodníku.
Na webových stránkách města i na webu
technických služeb lze nalézt odkaz přímo do
aplikace.
Foto © MěÚ Nymburk

V Nymburce funguje moderní
dialyzační středisko

Foto 3x © MěÚ Nymburk

Stejně jako v jiných městech, i Nymburk přistoupil k vytvoření koncepce nové vizuální
identity, kterou se město bude prezentovat
a komunikovat se širokou veřejností. Doposud využívalo jako jediný jednotící prvek pouze
heraldický znak města, který současným potřebám marketingu již nedostačoval a navíc
je vhodné jej používat jen při důležitých a významných událostech.
Jednotná vizuální identita města by měla zlepšit jeho identifikaci a propagaci, zefektivnit,
usnadnit a zpřehlednit komunikaci s občany
a rozlišit městské organizace a jejich návaznost na město (Technické služby, NKC, Městská policie…).
Kromě zavedení nového loga v lednu 2018
v podobě celého jeho názvu „Nymburk“ či

Foto © Tomáš Kukal

Nová značka a jednotný
vizuální styl města

pouze ikony „N“ jsme mohli spatřit i novou podobu městského zpravodaje a dalších informačních tiskovin, brožur a publikací, plakátů,
dárkových a reklamních propagačních předmětů nebo vlajek. Na radnici začala být používána nová podoba vizitek, hlavičkových papírů a on–line komunikace. Vytvořením vítězného loga a vizuálního stylu bylo na základě
výsledků soutěže pověřeno pražské grafické
studio Colmo.
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

6:00 – 18:00
6:00 – 14:30
6:00 – 14:30
6:00 – 14:30
6:00 – 18:00
7:00 – 12:00

Přes lávku u plavební komory
se dostanete pohodlněji

Se souhlasem majitele lávky (Povodí Labe)
byla nahrazena část původních ocelových
roštů deskami, které umožňují pohodlnější
chůzi a lepší pohyb psů. Současně byla opatřena i rampou pro snadnější vedení jízdních kol.
Vzhledem k délce schodiště a jeho nebezpečného sklonu nebylo možné umístit ližiny pro
kočárky.

Nymburk má více stromů
i nová stromořadí

V roce 2017 byl rovněž zpracován návrh
úplně nové a bezbariérové lávky přes zdymadlo. Zdlouhavá jednání města s Povodím Labe
skončila jejich souhlasem a od jara letošního
roku se již pracuje na projektové dokumentaci
pro získání stavebního povolení. Příprava ještě
nějaký čas potrvá, ale v roce 2020 by mohla
nová lávka být dokončena a zprovozněna.
Foto © MěÚ Nymburk

Foto © Petr Černohous

Foto © Jan Ritter

Díky dobré spolupráci města, technických služeb a nezávislého odborného poradce je naše
město zelenější. Dochází k zachování a rozšíření vzrostlé zeleně ve městě, která je odolná
klimatickým změnám a složená z původních
základních druhů dřevin (dub, borovice, javory, lípy apod.). Dále dochází k obnově uličních stromořadí a nacházení nových lokalit pro

výsadbu alejí.

V letošním roce:

• byl osázen nevlídný příjezd do města u kruhového objezdu na obchvatu pod Všechlapským
vrchem (4 platany v kruhu, 32 javorů okolo
silnice);
• vysazena alej 42 lip v Lipové ulici;
• vysazena alej 18 lip na Poděbradské ulici;
• umístěno 5 javorů na dětském hřišti Nezlobiště a 20 stromů na sousedním novém dětském hřišti;
• 8 borovic lesních na hřbitově
• a dalších 12 stromů v různých lokalitách.

Plánované výsadby:

• alej akátů na Palackého třídě;
• atraktivní řešení kruhového objezdu u Kauflandu pomocí kamenných a štěrkových ploch
doplněných stromy a trvalkami;
• výsadba kmínkových keřů na Pražské ulici,
která je zatím kvůli inženýrským sítím bez
zeleně;
• výsadba cibulovin a zakládání záhonů s výsevem letniček nakvétajících postupně během
celé vegetační sezony.
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Foyer kina Sokol se v roce 2017 proměnilo
v multikulturní prostor pro veřejnost. Nově se
zde pořádají koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy, besedy a různá setkání. Ve
foyer vznikla i Kino Káva s občerstvením. V letních měsících je využita i zahrádka před kinem
pro různé akce i k posezení u kávy či vína.
Foto © archiv NKC

Vedení města tak reagovalo na praktické požadavky občanů, podnikajících fyzických a právnických osob. Separační dvůr od května 2016
navýšil otevírací hodiny v pracovní dny.

Ve spolupráci s TS Nymburk byla zřízena nová
stanoviště. Hlavním cílem bylo zkrácení docházkové vzdálenosti a tím zvýšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad pro občany.
V roce 2014 mělo město 39 míst a v letošním
roce má už 65 sběrných míst.

Předsálí nymburského kina
Sokol se změnilo

Zavedení integrované
autobusové dopravy

Původní městskou hromadnou dopravu
v březnu roku 2017 nahradily autobusy integrované dopravy, které kopírují původní linky.
Především linky č. 433 a č. 434, kde byly přidány spoje i s pozdějšími časy než měla původní MHD. Pokud cestujícímu časově nevyhovuje jedna linka, lze použít i jinou. Městem
nově vede 8 linek, které lze různě kombinovat
pouze na jedinou jízdenku.
Foto © Petr Černohous

Rozšíření provozní doby
separačního dvora

Město stále rozšiřuje
stanoviště na tříděný odpad

Náměstí Přemyslovců bylo
oživeno novou zelení

Přestárlé a nevhodné stromy byly zanedbány
a značně ubíraly na atraktivitě území, které nelákalo k zastavení, posezení ani odpočinku. Do
každého ze tří záhonů byl vysazen v roce 2017
jeden listnatý strom, javor mléč s vysoko nasazenou korunou, což umožní lidem průhledy
náměstím a zatraktivní celý prostor. V každém
záhonu jsou trvalkové výsadby s dosadbou
cibulovin.
Foto © Jan Ritter

Občané města od roku 2018 platí poplatek za
komunální odpad o 100 Kč nižší. Došlo ke snížení celkové částky místního poplatku za komunální odpad z původní částky 760 Kč na
částku 660 Kč. Další změnou ve vyhlášce pro
následující rok je úleva ve výši 160 Kč ročně pro
poplatníka do 6 let věku včetně a osvobození
pro poplatníky ve věku 90 let a více.

Foto 2x © archiv MěÚ Nymburk

Snížení poplatku za odpady

Úsekový radar na území obce
Všechlapy

Od září 2017 byl spuštěn úsekový radar na
území obce Všechlapy. Město Nymburk vyšlo
maximálně vstříc zvýšení bezpečnosti právě
v této obci, kde denně projede po hlavním tahu
silnice I. třídy až 15 000 automobilů. Bylo zvoleno technické řešení úsekového radaru, jenž
v délce 870 metrů chrání přechody i zvýšení
bezpečnosti napříč celou obcí. Po tříletém úsilí
bylo konečně vyslyšeno přání všech Všechlapáků, aby auta při průjezdu obcí respektovala
předepsanou rychlost. Ze zkušebního provozu
je zřejmé, že už pouhé umístění radarů a pohled řidičů na ně přináší ovoce. Automobily již,
projíždí obcí rychlostí do 50 km/hod.

Nový parkovací systém

Nový parkovací systém v Nymburce začal
platit od 1. září 2017 a zavedl změny hlavně
v městské památkové zóně. Cílem je zavést
sjednocený a přehledný systém parkování,
který uvolní centrum města pro návštěvníky a umožní snadněji parkovat i obyvatelům
města.

Co se zlepšilo 2014–2018: Zpracováno ve spolupráci s odbory MěÚ Nymburk, Petr Černohous

INZERCE

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu
třeba na sportovní aktivity

Cestovní
pojištění

Zdraví
Bonusy

Program
slev
a výhod

Lékař na
telefonu

Navštivte nás v Nymburku
V Kolonii 1804
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Připraveno k zahájení v roce 2018:

•Chodník a komunikace U Skály – bude vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele.
•Chodníky v Tyršově ulici – v prosinci 2017 odevzdán prováděcí projekt.
•Rekonstrukce ulice Na Rejdišti – rekonstrukce
prostranství a ulic, vybrán zhotovitel v srpnu
předáno staveniště, hotovo do 35 týdnů.
•Plavecký bazén – nyní ve fázi vydaného stavebního povolení a odevzdané dokumentace pro
provedení stavby.
•Rekonstrukce Vodárenské ulice – bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
•Vila Nebeských - bývalý MěÚ na Palckého třídě
- stěhování Městské Policie – připravena kompletní rekonstrukce přízemí, výměna oken na celém objektu, fasáda.

Realizace v roce 2019:

•Hasičárna – cyklostezka, multifunkční hřiště,
skatepark – dokončen projekt, 2019 zahájena
realizace skateparku.
•Revitalizace sídliště Jankovice – projekt před
dokončením, 2019 bude započata realizace;
•Lávka přes Labe – více informací vedle v článku.

Ve fázi přípravy projektu:

•Hřiště u ZŠ Tyršova – zpracováván projekt chybějícího venkovního hřiště.
•Bývalý KD Janoušek – přestavba na sportovní
a zájmové prostory pro ZŠ Tyršova, pokračuje se
v přípravě projektu.
•Cyklostezka pod silničním mostem na levém
břehu Labe – vedena pohodlněji pod mostem –
úspěšné jednání s Povodím Labe.
•Cyklostezka po levém břehu Mrliny od elektrárny do Babína – vypracována vyhledávací
studie, projednána s Povodím, zadány další
stupně projektové dokumentace.
•Parkoviště před budovou policie – architektonická studie, projednána s policíií, zadány další
stupně projektové dokumentace.
•Bezbariérová lávka přes plavební komoru –
projednáno s Povodím Labe, zadány další stupně
projektové dokumentace.
•Kostelní náměstí, rekonstrukce plochy – zpracován projekt kompletní revitalizace.
•Terasy u domu Eliška – terasy, návrh, projektové dokumentace: na základě koncepční architektonické studie.
•Rekonstrukce Palackého třídy – návrh urbanistického řešení ulice v historickém centru.

Připravujeme v koordinaci s partnery

•Hlavní nádraží – trať a výpravní halu řeší SŽDC,
přednádražní prostor, autobusový terminál
a parkoviště P+R připravuje město. Vše je vzájemně koordinováno.
• Přístaviště malých rekreačních plavidel – výstavba mola a revitalizace komunikace Na Přístavě – projekt Ředitelství vodních cest ČR
•Kruhové objezdy na Boleslavské třídě – projekt Středočeského kraje.

Bude zadána příprava projektu:

•Rekonstrukce ulice Brigádnická
•Na Přístavě/Pod Hradbami – celková revitalizace – bude zadána architektonická studie.
•Staré děkanství – projednáno zadání studie využití a architektonického řešení místa.
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Finanční kondice města je
přibližně 2,2 x vyšší, než tomu
bylo v roce 2012
zbývalo na další investice a výdaje i s rezervou
přibližně 50 až 65 mil. Kč.

Nymburk měl k 31. 12. 2017 dluh asi 103 mil.
Kč. Strop bezpečné zadluženosti lze přitom aktuálně stanovit na zhruba 400 mil. Kč, což je
částka pod hranicí obvykle stanovovanou dle
bankovních standardů.
Podle závěrů Střednědobého výhledu rozpočtu
města Nymburk s analýzou financí a ratingem
lze v období 2019 až 2023 využít celkem až
636 milionů Kč. Z toho až 318 mil. Kč z vlastních zdrojů a 318 milionů z nového Investičního
úvěrového rámce.
Investice města * počítají s částkou asi
560 mil. Kč. To znamená, že by se dluh města
zvýšil o zhruba 260 milionů korun. Při docílení
stropu zadluženosti by směřovalo na splátky
asi 32 mil. Kč s úroky a nadále by ročně městu

Jedná se o následující investice:

* 200 mil. Kč bazén • 40 mil. Kč stavba nové
lávky pro pěší přes řeku Labe (naprostá priorita) • 30 mil. Kč rekonstrukce Na Rejdišti •
50 mil. Kč přestavba kulturního domu A. Janouška na sportovní a zájmové prostory pro ZŠ
Tyršova • 40 mil. Kč rekonstrukce a modernizace dvou tělocvičen u ZŠ Letců RAF • 30 mil.
Kč další etapy revitalizace sídliště (nezbytné)
• 50 mil. Kč cca 10 až 11 mil. Kč ročně pokračování v opravách a rekonstrukci nemovitostí
Nemocnice Nymburk (nezbytné).
pce,mto

Lávka pro pěší
byla zdemolována
a město chystá
lávku novou

železniční dopravní cesty) tahaly díl lávky
dlouhý zhruba devadesát metrů a vážící kolem
dvou set tun z vody. Zkontrolováno bylo následně i koryto řeky a žádná překážka nebyla
nalezena. Následně Státní plavební správa
v Praze svým opatřením obecné povahy obnovila provoz na Labi v Nymburce pro všechna
plavidla.
Foto © Marek Velechovský

Plánované
investice

K uzavření lávky pro pěší došlo na základě oficiálního doporučení odborníků v prosinci 2017
v souvislosti s vyšetřováním pádu lávky v Troji.
Diagnostiku zavřené nymburské lávky prováděli v květnu odborníci z Kloknerova ústavu.
Právě výsledná zjištění z expertní zprávy vedly
město k demolici lávky. Kompletní expertní
zpráva je k nahlédnutí na webu města.
Demolici lávky mohla veřejnost sledovat
z obou břehů Labe. Samotné přestřižení lávky
společností Strabag, a. s., proběhlo v pátek
3. srpna. Nejprve došlo k přerušení mostovky
u pilíře na levé straně Labe (u Zálabí) a lávka se
poté zřítila do Labe. Stačila hodina a čtvrt demoličních prací a konstrukce spadla do vody.
„Stříhání“ bylo prováděno v místě nejméně
ohroženém vlhkostí a přesto zde byla některá
nosná ocelová lana zkorodována a oslabena.
Rozhodnutí uzavřít lávku se ukázalo jako
správné. „Zřícení lávky jsme čekali mnohem
později, než po necelé hodině a půl. Potvrdily
se tím závěry ve zprávě z Kloknerova ústavu,
že lávka byla ve velmi špatném stavu. Rozhodnutí o demolici stávající a výstavbě nové lávky
se ukázalo jako zcela správné,“ sdělil starosta
města Pavel Fojtík.
K vytažení spadlého dílu lávky těžkou
technikou došlo v úterý 7. srpna před 18. hodinou večer. Tři vyprošťovací tanky (HZS Správy

Nová lávka přes Labe

Komplikovanou situaci se snaží město Nymburk řešit co nejrychleji a kvalitně. V současnosti je pro město hlavní prioritou nová lávka
v prostoru původní lávky z roku 1985, dostatečně široká (4 metry), určená pro pěší i cyklisty, se snadným přístupem bez velkého
stoupání vhodného i pro vozíčkáře na zálabské straně. „Zpracovatele projektu nové lávky
hledá město osvědčenou cestou soutěže o návrh podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Soutěž ve formě užšího výběru nám umožnila zvolit ze čtrnácti doručených portfolií šest
budoucích zpracovatelů soutěžních návrhů.
Soutěž byla otevřená, své portfolio mohl zaslat jakýkoliv zájemce, který splnil kvalifikační
předpoklady stanovené soutěžními podmínkami,“ vysvětlil podmínky soutěže místostarosta Jan Ritter. Odborná porota složená z architektů, mostních inženýrů i zástupců Městského úřadu v Nymburce měla poměrně těžkou
práci. Mezi uchazeči byli jak čeští architekti
a inženýři, tak zahraniční firmy. Rada města
Nymburk vše potvrdila a vyzvala ke zpracování soutěžního návrhu těchto šest uchazečů:
SHP - prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.; Link projekt,
s. r. o.; EXCON, a. s.; Autorská společnost Patrik Kotas, Alena Mocová; NOVÁK & PARTNER,
s. r. o., Ing. arch. Libor Kábrt; Pontex, spol. s.
r. o., KMS Architects, spol. s. r. o.) Soutěžní návrh by měli uchazeči doručit do 11. září 2018,
tři dny poté porota návrhy posoudí a rozhodne
o udělení cen a návrhu lávky, který se bude realizovat. S vítězem město bude spolupracovat na samotné projektové dokumentaci. Již
14. září 2018 by tedy měla být známa výsledná
podoba nové lávky přes řeku Labe. Nová lávka
by se finančně měla pohybovat kolem 40 mil.
bez DPH. Odhadovaný termín realizace je rok
2020. 				
pce

Gynekologicko-porodnické
oddělení získalo nové
vybavení

Foto © Michal Breda

Nymburská porodnice a gynekologie se v průběhu let stala vyhledávaným zdravotnickým
zařízením nejen pro ženy z Nymburka a jeho
okolí, ale mnohdy také pro pacientky a rodičky
ze vzdálenějších oblastí naší republiky. Rodičky
si přitom v současné době vybírají porodnici nejen podle odborné erudice personálu, ale také
podle jeho přístupu, vstřícnosti a laskavosti.
Důraz se klade na domácké prostředí při porodu, pohodu a přátelskou atmosféru. Nedílnou součástí takového prostředí je také kvalitní
vybavení pokojů pro pacienty, sociální zázemí
a přístrojové vybavení.
Gynekologicko-porodnické oddělení získalo
v letošním roce 2018 prostředky pro výrazné
zlepšení kvality poskytované péče. Díky společnostem Pivovar Nymburk, s.r.o., Parker
Hannifin s.r.o., Improma s.r.o. a městům a obcím nymburského regionu bylo možno nahradit déle sloužící pacientská lůžka zcela novými

Hasiči města
Nymburk
obměňují
techniku
Nymburští dobrovolní hasiči jsou úspěšní v dotačních prostředcích a v příštím roce obdrží
velkokapacitní cisternu.
Podána je taktéž žádost o dotaci na devítimístný dopravní automobil, kde se čeká na vyhodnocení podané žádosti.
Průměrné stáří velkokapacitních cisteren
je v okrese Nymburk více jak 32 let, což je alarmující a tento smutný fakt byl jedním z hlavních impulzů požádat o dotační prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj z Ministerstva pro místí rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
MAS Podlipansko.
Žádost o dotaci na velkokapacitní cisternu
byla podána již v červnu 2016, kde vzhledem

Foto © Michal Breda

AKTUALITY

moderními polohovatelnými postelemi, které
významným způsobem zvyšují komfort pacientek. Za prostředky vybrané na benefičním plesu
měst a obcí nymburského regionu bylo možné
zakoupit nový monitor srdečních ozev plodu.
Nadační fond Kapka naděje je dlouhodobým
partnerem novorozeneckého oddělení a letos
obohatil oddělení o přístroje v celkové hodnotě
převyšující 112 tisíc Kč. Nadace Křižovatka pak
zprostředkovala dar od společnosti Magna Exteriors Nymburk s.r.o. – monitory dechu, které
pomáhají zjistit poruchy dýchání nejen u novorozenců, ale také u dětí až do 6 měsíců věku;
díky tomu může oddělení tato zařízení zapůjčit
rodičkám, které po porodu odcházejí do domácího prostředí. Na udržení pohodové atmosféry
na oddělení dále přispěli další dárci, zejména
farmaceutické společnosti Gedeon Richter

k značnému počtu žádostí napříč ČR naše žádost nebyla úspěšná, a tak bylo třeba vyčkat
a důsledně se připravit na další výzvu, která byla
vypsána v březnu 2018, a ta již přinesla úspěch
v podobě zisku dotačních prostředků.
V dubnu 2018 došlo k vypsání veřejné zakázky na dodavatele, kde nejvýhodnější nabídku
předložila společnost Wiss Czech, s.r.o., v celkové výši 7 331 390 Kč včetně DPH. Termín dodání je 300 dní od podpisu kupní smlouvy, která
byla podepsána dne 16. 7. 2018.
Velkokapacitní cisterna nahradí po uvedení do výjezdu cisternové vozidlo Renault Midlum, které bylo uvedeno do provozu v lednu
roku 2005 a veze 3 500 litrů vody a 350 litrů
pěnidla, což s ohledem na současné klimatické
podmínky neplní potřebu větší zásoby hasiva
v místě mimořádné události.
S ohledem na současné klimatické podmínky je okres Nymburk zařazen v lokaci extrémního sucha, kde dotační prostředky jsou
směřovány na výkon činností spojených s extrémním suchem, což je i předurčenost nové
techniky.
Předmětem dodání je vozidlo na podvozku
SCANIA s pohonem 6x6, 342kW, EURO 5,

a Dr. Wolff a také spolupracující cytologická laboratoř Labocyt Litoměřice.
Všem těmto sponzorům patří velké poděkování
za jejich velkorysost a štědrost – zejména od
všech pracovníků gynekologicko-porodnického
oddělení, ale také od celého vedení Nemocnice Nymburk, s.r.o. Věříme, že nám zachovají
vstřícnost také v budoucnosti, abychom mohli
co nejlépe plnit svůj hlavní úkol, tedy pomáhat
ženám, které se stanou pacientkami gynekologicko-porodnického oddělení. Vřelé díky!
		
Dušan Kolařík

Ministr
zdravotnictví
navštívil
nemocnici
Ve čtvrtek 21. června navštívil nymburskou nemocnici ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Během své zhruba dvouhodinové návštěvy se ministr seznámil s chodem nemocnice. Prohlédl si
interní oddělení, CT, chirurgii, lůžka Jednotky
intenzivní péče v budově H, zamířil i na gynekologicko–porodnické oddělení a na oddělení
klinické biochemie a hematologie. Po posezení
s vedením nemocnice následovalo setkání se zaměstnanci, kde ministr představil poslední novinky z ministerstva a poté zodpověděl všechny
dotazy. 			 Petr Černohous

s plně automatickou převodovkou, prodlouženou kabinou pro osádku 1+5 a nástavbou, která
veze 9 000 l vody a 540 litrů pěnidla.
Po novém roce a dodání podvozku ze Švédska nás čekají kontrolní dny u dodavatele při
stavbě nástavby, která poveze patřičné vybavení, a nejdéle v květnu 2019 se můžeme společně těšit na představení nové velkokapacitní
cisterny občanům.
Věřím, že vozidlo bude dělat radost zejména
členům výjezdové jednotky při práci u mimořádných událostí, kde letošní rok opět ukazuje
potřebu velkokapacitních cisteren, kde nejsou
výjimkou rozsáhlé požáry polností na několika
místech okresu souběžně, což klade zvýšené
nároky jak na techniku, tak na zasahující hasiči.
Rád bych poděkoval zastupitelům města,
od kterých jednotka dostala mandát se o dotaci ucházet, a odboru investic, jmenovitě paní
Ottové, za spolupráci při tvorbě žádosti o dotační prostředky.
Zdeněk Vocásek,
starosta hasičů města Nymburk
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KULTURNÍ AKTUALITY

MĚSTO NYMBURK A NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA TRADIČNÍ

13.00 - SPOLEK BUDIL A KVH 2. PLUK
NYMBURSKO - Divadelní průvod - Živé
obrázky za první republiky, 14.00 - DIVADLO
BUŘT - RADEK DANIEL O kóče a pséku (pro
děti), 15.00 - SÓLOVÁ VYSTOUPENÍ
SPOLKU BUDIL, 15.30 - Divadlo NAVĚTVI
- Bajaja!, 17.00 - DIVADELNÍ SPOLEK HÁLEK
- Přednosta stanice, 19.00 - LUCIE
ROZNĚTÍNSKÁ - Měním se v chlapa.

09.00 - HUDEBNÍ POHÁDKA, 10.00 PONK,
11.10 - TEMPUS, 12.10 THE KING SIZE BOOGLEMEN,
13.10 - LÁŽO PLÁŽO, 14.10 - EPYDEMYE, 15.15 - IAN,
16.30 - ŽLUTÝ PES, 18.00 - VANUA2,
20.00 - MONKEY BUSINESS

PLAVBY NA VALECH / 1. 9.

www.nkc-nymburk.cz
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7 Budova okresního soudu
8 Vila Tortuga
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10 Železniční depo - DPOV, a. s.

Ferd

e

Dny evropského dědictví (European Heritage
Days, EHD) každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
V Nymburce se (European Heritage Days, EHD)
letos budou konat 15. září od 10 do 16 hod.

Dv

D

4 Hradební čp. 326
• Staré děkanství a věž Kaplanka;
Josefa
5 Kostel sv. Jiljí včetně výstupu
Červeného
na kostelní věž učiliště Nymburk;
• Vyhlídka ze Střední odborné školy a Středního odborného
6 Kryt civilní obrany - Lipová
• Mlýn Bašta – komentované prohlídky v kostýmech;
7 Budova okresního soudu
8 Vila Tortuga
• Hradební čp. 326;
Jasmínová
9 Sokolovna
• Kostel sv. Jiljí včetně výstupu na kostelní věž;10 Železniční depo - DPOV, a. s.
Jankovice
Jankov
a
• Kryt civilní obrany v Lipové ulici;
Růžová
Mladá Boleslav
30 km
• Budova okresního soudu;
Zbož
ská
Po
• Vila Tortuga;
ln
Šeříková
í
• Sokolovna;
• Železniční depo - DPOV, a. s., komentované prohlídky v 10, 11, 13 a 14 hodin. Sraz vždy 15 minut
před začátkem prohlídky areálu u vrátnice za železničním přejezdem u penzionu U mašinky. Po

P

AKTUALITY

Na základě dlouholeté spolupráce města Nymburk s partnerským městem Mytišči vznikla
i spolupráce nymburské školy ZŠ Tyrsova se
střední školou č. 5 města Mytišči.
V začátcích probíhala spolupráce formou dopisování a videokonferencí. A v minulém školním roce se uskutečnila osobní setkání učitelů
i žáků. První setkání proběhlo v Rusku v Mytišči. Zúčastnily se ho dvě žákyně – Barbora
Krátká a Lucie Maroušová s paní učitelkou RJ
Olgou Kalickou. Další setkání se uskutečnilo
v témže školním roce koncem dubna 2018.
Do naší školy přijela delegace z Mytišči: ředitelka školy – Oksana Martianova, zástupkyně
školy – Mariia Grishina a dvě žákyně Alina

Forenzní značení
jízdních kol
v Nymburce
Město Nymburk připravilo pro občany města
Nymburk forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků. Značení bude probíhat od 10.
září tohoto roku. Akce je realizována v rámci
projektu prevence kriminality z dotace Ministerstva vnitra České republiky a z rozpočtu
města Nymburk. Značení budou provádět
strážníci městské policie na dvoře Městského
úřadu v Nymburce. Podrobné informace a rezervace termínů najdete na webových stránkách bezpecnynymburk.cz v záložce Městská
policie.
Forenzní identifikační značení (FIZ), nazýváno
také syntetická DNA, je metoda ochrany majetku, která má především preventivní účinky.
Samotné FIZ je složeno z roztoku lepidla a mikroteček s unikátním identifikačním kódem.
Mikrotečky jsou tak malé, že nejsou pouhým
okem viditelné a celý roztok je po zaschnutí na
předmětu navíc průhledný. Označená místa ani
mikrotečky tak nejsou vidět. Značení je velmi
odolné jak proti povětrnostním vlivům, tak
také proti mechanickému poškození. Výhodou
této metody je, že nepoškozuje předmět, na
který je roztok nanášen. Označené předměty
jsou vedeny v mezinárodním registru a značně
se zvyšuje pravděpodobnost jejich nalezení
v případě krádeže. Značení jednoho kola trvá
zhruba 15 minut. Roztok je nutné nanášet na
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Gorbunova a Ekaterina Kruglova. Žákyně byly
ubytovány v rodinách Barbory Krátké a Lucie
Maroušové, které provázely delegaci po celou
dobu pobytu.
Pro návštěvu byl připraven rozsáhlý program:
procházky Nymburkem, seznámení s naší
školou, setkání se starostou města Nymburk
p. Pavlem Fojtíkem, společná účast ruských
a českých žáků v hodině AJ, exkurze do Poděbrad a Prahy, návštěva v rodinách, kde dívky
byly ubytované, a závěrečná konference žákyň
z Ruska a českých žáků, kteří se učí ruštinu.
Při setkání žáků a ředitelek obou škol u pana
starosty P. Fojtíka došlo k velmi zajímavé

čistá místa, proto je nezbytně nutné kolo před
značením řádně očistit, a to i na místech hůře
dostupných (spodní část rámu, všechny sváry
atd.). Značení je zdarma. S sebou je nutné vzít
důkladně očištěné pojízdné jízdní kolo, občanský průkaz a doklad o nabytí (např. účtenku,
fakturu, záruční list apod.), popř. je možné na
místě vyplnit čestné prohlášení o nabytí. Kola
nepojízdná, zastaralá nebo poškozená označena nebudou. 		
Michal Brabec

a přátelské diskusi. Obě strany se dozvěděly
o rozdílech školských systémů.
Pro návštěvu Prahy byly vybrané historické památky a muzea. Doprovázející žákyně
9. A třídy (L. Maroušová L. Ferdinandová,
K. Josífová a B. Krátká) připravily texty o památkách Prahy v ruštině a angličtině. Prohlédly
jsme si: Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most, Chrám sv. Víta, muzeum
Alfonse Muchy a Madam Tussauds (voskových
figurín) a Pražský Hrad. Také jsme se společně
projely lodí po Vltavě.
Během návštěvy se ruská delegace seznámila
s historií České republiky, kulturními tradicemi
a památkami. Také v průběhu svého pobytu
si děti navzájem vyměňovaly drobné dárky
a kontakty.
Žáci Zdeněk Šimek a Ondřej Foltýn připravili z celého studijního pobytu videa v češtině
a ruštině.
Na příští školní rok připravujeme pokračování ve spolupráci a vzájemných výměnných
pobytech.
Děkujeme všem, kteří nám v této akci pomáhali.			
Olga Kalická
Foto © archiv ZŠ Tyršova

Foto © Petr Černohous

ZŠ Tyršova uvítala delegaci
z partnerského města Mytišči

INFORMACE
Country skupiny Hali@parta Nymburk :
NÁBOR dívek a chlapců od 12 do 15 let
na country tance bude probíhat v sokolovně
Nymburk dne 15. září 2018 od 15 hod.
Další získáte na mobilu č. 604/36 12 48

SOUTĚŽ
Poznáte místo, odkud je fotografie na obrázku?
Zkuste to s naší soutěží

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

Výherci z letního čísla jsou:

Miroslava Růžičková, Alena Novotná
a Fidrmuc Petr.
Správné řešení (léto): pohled ze Zálabské
strany na starý dřevěný most přes Labe.
Malá Vala – tereziánský mostek

Poznáte toto místo?

Město Nymburk má novou
výpravnou publikaci

Bavilo by tě jezdit o víkendu s partou vrstevníků na dobrodružné akce? Chtěl bys v létě
prožít týden uprostřed lesa ve stanu? Pak
tě zveme mezi nás! Každý čtvrtek od 17 do
18.30 na Komenského 1254, Nymburk, první
schůzka proběhne 13. 9. 2018. Více informací
na www.34ph.royalrangers.cz
INFORMACE PRO RODIČE: Royal Rangers je
mezinárodní křesťanská organizace pro práci
s dětmi a mládeží, v České republice působí od
roku 1993, v našem městě 7. rokem. Dětem se

Nabídka
atraktivních
výstavních
prostorů

Vlastivědné
muzeum Nymburk
Vlastivědné muzeum v Nymburce v letošním roce připravilo projektovou dokumentaci
na rekonstrukci budovy a rozšíření expozic

Turecké věže, kterou zpracoval architekt Jaroslav Staněk. Velmi zajímavý je také plán města,
který čtenáře přenese do Nymburka kolem
roku 1600,“ řekl o nové knížce starosta města
Pavel Fojtík.

věnují zkušení dospělí vedoucí i junioři. Pracujeme s dětmi ve čtyřech věkových skupinách:
Ranger Kids (6-8 let), Discovery Rangers
(9-11 let), Adventure Rangers (12-14 let) a Expedition Rangers (15-17 let).
Petr Plaňanský

Město Nymburk letos v dubnu slavnostně
zpřístupnilo nové výstavní prostory v radničním sklepení. Mimo stálé expozice Historie
nymburské radnice je zde prostor pro pořádání
dalších výstav. V letošním roce zde návštěvníci
mohli vidět výtvarné práce žáků Základní umělecké školy Bohuslava Matěje Černohorského
a aktuálně výstavu snímků dětí z fotografického kroužku Cwak. Výstavní prostory jsou
pro návštěvníky přístupné od dubna do konce
září. „V současné době plánujeme akce na rok
2019. A protože bychom rádi poskytli prostor
zejména místním umělcům a tvůrcům, chtěl
bych tímto zájemce vyzvat, aby nás kontaktovali a včas si zamluvili termín,“ řekl starosta
města Nymburk Pavel Fojtík.
Začínající i zavedení umělci se mohou obrátit na odbor školství kultury a památkové péče
(Mgr. Markéta Tomčíková, tomcikova@meu-nbk.cz, 325 501 306).
Markéta Tomčíková
muzea a v současné době čekáme, zda bude
náš projekt vybrán k realizaci.
Prosím sledujte naše stránky www. polabskemuzeum.cz, kde naleznete nejčerstvější informace ohledně výstav i případného uzavření
muzea. Děkujeme za pochopení.
Jana Kavánová

Výzva pro
bezpříspěvkové
dárce krve

2.8.2018 19:34:29

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.
„Prosíme bezpříspěvkové dárce krve, kteří od
ledna 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.
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.
Markéta Tomčíková
Foto © Petr Černohous

Royal Rangers
nabírá nové členy

Autor Jaroslav Kocourek pracoval spolu
s Markem Podhorským a architektem Jaroslavem Staňkem na knize, která má 176 stran,
bezmála rok. Publikace čtenáře seznámí nejen
s bohatou historií města, představí také nejvýznamnější památky, technické stavby, významné osobnosti, kulturní život i třeba místní
přírodu. „Než jsem začal pracovat na knize, znal
jsem Nymburk jen povrchně z několika letmých
návštěv v minulých letech. Jako snad skoro každý jsem věděl o hradbách, kostelu a něco málo
z historie, ale to množstvím dalších zajímavých
památek a poutavých míst jsem objevil až nyní,
při mnoha pracovních cestách. Navíc jsem se
při fotografování významných objektů vždy setkal se vstřícnými a příjemnými lidmi, což přispělo k tomu, že jsem si město velmi oblíbil.
Doufám, že kniha potěší každého čtenáře a dá
impuls k hlubšímu poznávání tohoto pěkného
města s bohatou historií,“ řekl o vzniku knihy
autor Jaroslav Kocourek.
Knížka bude od 15. září v prodeji v Turistickém informačním centru a jistě to bude vítaný
dárek nejen pro místní, ale i pro návštěvníky
města.
Markéta Tomčíková

Foto © Petr Plaňanský

Nymburk – Královské město na Labi. Tak
se jmenuje nová knížka autora Jaroslava Kocourka. Publikace nabídne čtenářům velké
množství nádherných fotografií – nových, historických i z ptačí perspektivy, původní texty
a další zajímavé bonusy v podobě kreslených
map, řezu kostelem sv. Jiljí, Turecké věže a pivovarem a plánku železniční kolonie před rokem 1919.
Knížka bude slavnostně pokřtěna v sobotu
15. září v rámci Dnů evropského dědictví.
„Na novou knihu o městě jsem se velmi těšil, oblíbené publikace autorů Michala Plavce
a Jana Řehounka jsou totiž již dávno vyprodané
a lidé se mne často ptali, kdy bude nějaká nová
kniha, která čtenářům nabídne něco nového,
což nebylo úplně lehké splnit. Myslím ale, že
to se autorům podařilo a knížka se bude líbit.
Osobně musím vyzdvihnout zejména nádherné
fotografie a jako historik také kreslenou rekonstrukci původního technologického vybavení

Foto © Petr Černohous
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10-16 hodin

Obecní dùm Nymburk

Bedøicha Smetany 55, Nymburk (bývalý KOKOS)
v oborech technických, IT, elektro, logistice, autodopravì, zemìdìlství, potravináøství,
obchodì, sociálních službách, administrativì a dalších a také v oblasti státní služby
pøedstaví firmy z okresù Nymburk, Kolín, Praha východ, Mladá Boleslav. Akce je urèena
zájemcùm o práci z regionu, nezamìstnaným registrovaným na Úøadu práce a také
absolventùm škol, zvána je široká veøejnost. Akce je také urèena rodièùm vracejícím se po
rodièovské dovolené a osobám s handicapem, které mají zájem najít práci. Souèástí burzy
práce bude poradenství od Úøadu práce, krátké prezentace firem a také pøedstavení
nìkterých støedních škol v regionu.

Doporuèujeme

zájemcùm o práci, aby si s sebou vzali obèanský prùkaz a také životopis, pøípadnì
doklady o dosaženém vzdìlání èi pøedchozí praxi.

Organizuje

Krajská hospodáøská komora Støední Èechy
ve spolupráci
s Úøadem práce Nymburk
a Støedoèeským krajem
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Český červený kříž Beroun
Beseda na téma: Dítě v dlouhodobé pěstounské péči a
jeho dvě rodiny

od 19:00

od 18:00

10:00-16:00

9:00-17:00

9:00-17:00

LECCOS, z. s. ve spolupráci s OSPOD Český Brod
Den otevřených dveří na téma doprovázení pěstounských
rodin: "Nebojte se pěstounství!"

od 18:00

Rodinné centrum ROUTA, z.s.
Pěstounská péče od A do Z
Promítání ﬁlmu z cyklu „Rodiče napořád“ a následná
diskuse
v prostorách rodinného centra ROUTA, Čelákovice,
Sedláčkova 107

Benešov

Rakovník

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

10:00-15:00

9:00-16:00

12.9. Středa

17:30-19:00

14.9. Pátek

Rozum a Cit, z.s.
Den otevřených dveří a diskusní setkání na téma
pěstounství
od 14:00 do 15:00 proběhne diskusní setkání, a to v
prostorách Rozum a cit, pobočka Kutná Hora, Česká 235

Středisko Rosa, z. s.
Den otevřených dveří
v prostorách Střediska Rosa, z. s., Kladno, Římská 2846

v prostorách poradny LECCOS, z. s., Český Brod,
Suvorovova 1377

Poradenské centrum pro rodinu a děti Úsměv, z.s.
Otevřená zahrada dětem s Úsměvem, aneb vyrob si své
mávátko!
v prostorách poradenského centra Úsměv, Říčany u Prahy,
Rýdlova 339/8

v prostorách poradny LECCOS, z. s., Český Brod,
Suvorovova 1377

v prostorách jednotlivých úřadů - pracoviště OSPOD Benešov, Černošice, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,
Poděbrady, Příbram ve spolupráci s Elrond z. ú.
Rakovník, Říčany, Slaný, Vlašim

LECCOS, z. s. ve spolupráci s OSPOD Český Brod
Den otevřených dveří na téma doprovázení pěstounských
rodin: "Nebojte se pěstounství!"

od 14:00

Den otevřených dveří na odděleních sociálně právní
ochrany dětí městských úřadů

10:00-16:00

13.9. Čtvrtek

Středisko Rosa, z. s.
Den otevřených dveří
v prostorách Střediska Rosa, z. s., Kladno, Římská 2846

v prostorách KÚSK, Zborovská 81/11 - pracoviště OSPOD NRP

Krajský úřad Středočeského kraje
Den otevřených dveří na oddělení sociálně právní ochrany
dětí KÚSK

v prostorách ČČK na adrese: Beroun, Bezručova 928

Český červený kříž Beroun
Beseda na téma: Dítě v dlouhodobé pěstounské péči a
jeho dvě rodiny

v prostorách KÚSK, Zborovská 81/11 - pracoviště OSPOD NRP

9:00-16:00

10:00-15:00

v prostorách MC Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem,
Zahradnická 1723/A

Krajský úřad Středočeského kraje
Den otevřených dveří na oddělení sociálně právní ochrany
dětí KÚSK

9:00-17:00

14.9. Pátek

Brandýský Matýsek, z.s.
Pěstounská péče od A do Z
Promítání ﬁlmu z cyklu „Rodiče napořád“ a následná
diskuse

v prostorách jednotlivých úřadů - pracoviště OSPOD Benešov, Černošice, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,
Poděbrady, Příbram ve spolupráci s Elrond z. ú.
Rakovník, Říčany, Slaný, Vlašim

9:00-17:00

od 14:00

od 19:00

12.9. Středa

13.9. Čtvrtek

v prostorách ČČK na adrese: Beroun, Bezručova 928

2018

TÉMATICKÉ TÝDNY

Dobrá rodina o. p. s.
Uzavřené pracovní setkání na téma: Jak hledat
náhradní rodiče pro děti se speciﬁckými potřebami

Den otevřených dveří na odděleních sociálně právní
ochrany dětí městských úřadů

17:30-19:00

11.9. Úterý

Rodinné centrum ROUTA, z.s.
Pěstounská péče od A do Z
Promítání ﬁlmu z cyklu „Rodiče napořád“ a následná
diskuse
v prostorách rodinného centra ROUTA, Čelákovice,
Sedláčkova 107

Středočeského kraje

10.9. Pondělí

11.9. Úterý

Rozum a Cit, z.s.
Den otevřených dveří a diskusní setkání na téma
pěstounství
od 14:00 do 15:00 proběhne diskusní setkání, a to v
prostorách Rozum a cit, pobočka Kutná Hora, Česká 235

Poradenské centrum pro rodinu a děti Úsměv, z.s.
Otevřená zahrada dětem s Úsměvem, aneb vyrob si své
mávátko!
v prostorách poradenského centra Úsměv, Říčany u Prahy,
Rýdlova 339/8

v prostorách MC Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem,
Zahradnická 1723/A

Brandýský Matýsek, z.s.
Pěstounská péče od A do Z
Promítání ﬁlmu z cyklu „Rodiče napořád“ a následná
diskuse

Dobrá rodina o. p. s.
Uzavřené pracovní setkání na téma: Jak hledat
náhradní rodiče pro děti se speciﬁckými potřebami

Týden pěstounství

10.9. Pondělí

2018

Středočeského kraje

posuzování žadatelů o NRP v ČR

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
září - říjen 2018

Benešov

Evropská unie
Evropský sociální fond
1. 9. PRODEJNÍ TRH
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW
Nymburský jarmark a posvícení, 9:00 – 16:00

19. 9.

PŘEDNÁŠKA

Rakovník

Přednáška MUDr. Lila Janáková „Úzkosti a deprese“ – možnosti jejich léčby
Tréninková kavárna Strejda Burger, Palackého třída 238, Nymburk, 17:00 – 18:00

20. 9.

PREZENTACE SLUŽEB

25. 9.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prodejní a informační stánek pořádaný v rámci Dnů sociálních služeb
Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, 8:00 – 14:00

CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE A SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Komenského 586/15, Nymburk, 9:00 – 14:00

TÝM TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Palackého třída 449/64, Nymburk, 9:00 – 14:00

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Černohorského 726/3, Nymburk, 13:00 – 15:00

10. 10. ARTEFILETIKA VE STREJDA BURGERU

Ukázková hodina artefiletiky s arteterapeutkou Mgr. Terezou Černou

Tréninková kavárna Strejda Burger, Palackého třída 238, Nymburk, 17:00 – 19:00

VÝSTAVA OBRAZŮ Tréninková kavárna Strejda Burger, Palackého
3. 9. – 27. 9. DAVID KURUC „Labyrint duše“

třída 238, Nymburk

1. 10. – 31. 10. MILOSLAV CHREŇO „Už jsme doma“

Akci pořádá FOKUS Mladá Boleslav z. s., střediska Nymburk
www.fokus-mb.cz, www.facebook.com /středisko Nymburk/

strana 17

KNIHOVNA A KULTURA

Městská
knihovna
Nymburk

PŘEDNÁŠKY
BRATŘI Z MYDLOVARU

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

VÝSTAVY

PŘIPRAVUJEME

SEMÍNKOVNA

Výstava / 31. 8. pá – 26. 9. st

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

25. 9. út / 17 hodin / 20 Kč

Beseda s autorem reedice knihy Mgr. Václavem
Kořánem o pátrání po potomcích bratrů Roudnických z Mydlovaru. Knihu je možné zakoupit
na místě.

KRÁSA PŘÍRODY V BARVÁCH

Foto © Ludmila Kamberská

Výstava obrazů u příležitosti životního jubilea
Ludmily Kamberské. Současně vystavuje obrázky a keramiku Agátka Kůstová.

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. Kurzovné za jeden semestr je 300
Kč. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní.

OSTATNÍ SLUŽBY

Sázejte, sklízejte, sdílejte… svobodně, ekologicky
a ekonomicky!
Semínkovny jsou místem, kde zahradníci mohou
mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v „Bio“ kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných
rostlin. Může jít o výsledek domácího semenaření. Semínka jsou nabízena bezplatně v malých
dávkách pouze pro osobní spotřebu. Semínkovna bude otevřena v září v prostorách Městské knihovny v Nymburce. Je součástí projektu
https://seminkovny.com/.

PŮJČUJEME E-KNIHY

Další akce z Nymburka

Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.
cz nabízí svým čtenářům půjčování elektronických knih. Můžete si vypůjčit e-knihy ze
současné produkce nakladatelů a bestsellery.
Na výběr je přes 3 000 titulů (výběr je stále
aktualizován). Půjčování e-knih je pro čtenáře knihovny bezplatné a využívat ho mohou
všichni registrovaní čtenáři. Výpůjční lhůta je
31 dnů. Bližší informace v knihovně nebo na
webových stránkách knihovny.

so 1. a ne 2. 9. / 9 hodin / ZDARMA / Moštárna
(Tyršova 2/17)

st 19. / 13 - 18 hodin / ZDARMA / Areál Dětského
domova v Nymburce

ZÁŘIJOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO, JE 1. 9. OD 9 DO 12 HODIN

Pořádá Základní organizace ČZS 1 Nymburk
spolu s Územním sdružením. Letošní expozice
bude pestřejší než v uplynulých letech, nebude
chybět ani ukázka lisování s ochutnávkou surové šťávy, akce pro děti a tombola.

Program o této akci naleznete na poslední
straně tohoto zpravodaje.

31. 8. pá, od 17 hodin

VERNISÁŽ

Program: úvodní slovo: Jana Krohe
hudební vystoupení: Jan Bárta - klasická kytara, Barbora Bártová – příčná flétna, Anna
Vávrová – příčná flétna

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, CITRUSŮ
A JINÝCH PRODUKTŮ

út 4. 9. až čt 22. 11. / 19:30 - 21:30 hodin / kurzovné 1 700 Kč za osobu /Obecní dům

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH PRO
MANŽELSKÉ PÁRY

Taneční pro manželské páry a přátele tance podzim 2018 pro vás připravila hudební agentura K-production Nymburk v termínu od
4. září do 22. listopadu (závěrečný večer). Minimální počet je 15 párů. Přihlašovat se můžete on-line na www.tanecni-alfa-nymburk.
cz nebo přímo v prodejně hudebních nástrojů
K-music Nymburk. Více informací na tel. 603
530 755.
pá 7. / 20 hodin - po setmění / 80 Kč / Park Pod
Hradbami

KINO NA KOLEČKÁCH - 50 ODSTÍNŮ
SVOBODY

Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách pro
vás připravilo romantický snímek 50 odstínů
svobody. Doporučujeme dorazit 20 minut
před začátkem promítání. Prodej lístků bude
pouze na místě. Občerstvení otevřeno již od
19 hodin! Více informací na www.kinonakoleckach.cz.
so 15. / 10 - 16 hodin / ZDARMA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2018

Více o této akci naleznete na straně 13.
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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.

120 LET DĚTSKÉHO DOMOVA
V NYMBURCE 1898-2018

čt 20. / 19 hodin / od 790 Kč / Sportovní centrum Nymburk

VEČER PLNÝ HVĚZD - KONCERT
K VÝROČÍ 100 LET REPUBLIKY

V kongresovém sále ve Sportovním centru v Nymburce vystoupí k příležitosti oslav
Marta Kubišová, Petra Janů a Jitka Zelenková.
Všechny zpěvačky za doprovodu kapely Petra
Maláska. Vstupenky v prodeji na www.ticketstream.cz a v prodejní síti ticketstream – CA
Tereza (Nerudova ul. 697/1) a CA Invia (Hradební ul. 143/2)
čt 20. / 18 hodin / ZDARMA / Foyer Kino Sokol

O ZRODU A ZÁNIKU JEDNÉ
STŘEDOEVROPSKÉ DEMOKRACIE

Diskuse věnovaná dvacetiletému údobí existence první Československé republiky. O příčinách jejího vzniku i konce, o jejích hodnotových základech a hlavních politických aktérech
pohovoří žijící legenda mezi českými historiky
profesor Robert Kvaček. S dobovými písněmi
vystoupí Vladimír Iljič Pecháček, člen skupin Hašlerka nebo Šlapeto. Moderuje Zdeněk
Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních
režimů.
čt 20. / 17 hodin / ZDARMA / Náměstí
Přemyslovců

VERNISÁŽ VÝSTAVY „TGM TO NIKDY
NEBUDE MÍT LEHKÉ“

Výstava se po své pražské premiéře a následném uvedení v rámci festivalu Šrámkova

Bližší informace o našich službách a konaných
akcích najdete na internetových stránkách
www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás
můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu:
knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle: 325 512 723.
Sobotka představí v Nymburce. Vernisáž se
koná ve čtvrtek 20. září 2018 v 17 hodin na Náměstí Přemyslovců za účasti starosty Nymburka Pavla Fojtíka, autora výstavy Zdeňka
Hazdry a dalších hostů.
Byla doba, kdy prezidentem naší země byl mimořádně vzdělaný člověk. Stanul v jejím čele
přesto, že neváhal bořit národní mýty a stereotypy, bojovat proti pověrám, předsudkům
a nesnášenlivosti. Společnosti nastavoval kritické zrcadlo; byl přesvědčen, že každý národ
musí obhájit své právo na existenci tím, co umí
a dokáže. Prezidentskému úřadu vtiskl neobyčejnou vážnost a důstojnost, ze které těží jeho
následovníci dodnes.
Kromě otázek souvisejících s postavením malého národa uprostřed Evropy mu ležel na srdci
osud demokracie.
pá 28. / 10 - 12 hodin / ZDARMA / budova městského úřadu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NYMBURSKÉ RADNICE

Prohlídky renesanční radnice v rámci svátku
„Den české státnosti“.
so 1. 9. až st 10. 10.

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Program na předchozí straně.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
zahrají závěrečný koncert festivalu Bohuslava
Matěje Černohorského.
21. 9. / pá / 19 hodin / Foyer Kino Sokol / 90 Kč

POSLEDNÍ STOP: AFRIKA TOMÁŠE
POLÁČKA

4. 9. / út / 14 – 17 hodin / Obecní dům / 40Kč

ČAS NA ČAJ

K tanci a poslechu zahraje kapela Color Club Josef Šrám.
14. 9. / pá / 19 hodin / Kaple sv. Jana Nepomuckého / 120 Kč

INFLAGRANTI - POCTA JANU
ZEDRICHOVI

Nejznámější české smyčcové trio INFLAGRANTI tvoří vlastní originální aranže
slavných melodií z klasiky, rocku i popu v instrumentálních úpravách pro smyčcové nástroje. V repertoáru mají klasické skladby J. S.
Bacha nebo A. Vivaldiho i hity od kapel Metallica, Europe, Queen. Použití klasických smyčcových nástrojů v elektrické podobě a kombinace klasické a moderní hudby tak tvoří originální crossoverové hudební počiny a unikátní
show. Svými neotřelými aranžemi bourají
předsudky a bariéry v hudbě, dokazují to i tisíci
prodanými audio nosiči i odehranými koncerty.
19. 9. / st / 19 hodin / Kaple sv. Jana Nepomuckého / vstupné dobrovolné

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
FESTIVALU BOHUSLAVA MATĚJE
ČERNOHORSKÉHO

Nymburské hudební spolky: VOX Nymburgensis, PS Hlahol a Nymburský komorní orchestr

Pořádá

Pod záštitou

Hlavní partneři

Hlavní partneři Film a architektura

Za finanční podpory

Mizející industriál
a zahraniční filmy
Mediální partneři

Na přelomu září a října zamíří festival Den
architektury do bezmála 90 měst po celé republice. Akce pro nejširší veřejnost pravidelně nabízí
nový pohled na architekturu. Hlavním organizátorem je spolek KRUH. V Nymburce se akce koná
posedmé a letos přiblíží aktuální téma zanikajícího průmyslového dědictví, nabídne projekci
pěti zahraničních dokumentů a tradičně také
dětský program. Nymburský Den architektury
se uskuteční v sobotu 29. září v kině Sokol od 15
do 22 hodin.
Minulost, stejně jako současnou podobu
Nymburka, výrazně ovlivnil průmysl a jeho architektura. Pozůstatky průmyslu dnes představují neodmyslitelnou součást našeho kulturního
dědictví. Některých staveb si již společnost váží
a mohou se tak těšit i památkové ochraně. Většina však spíš čeká na záchranu a postupně zaniká. Ve společné prezentaci nazvané Mizející

Tomáš Poláček (1977) byl čtrnáct let redaktorem Mf Dnes. Od roku 2014 pracuje v magazínu Reportér, kde se rozhodl uskutečnit cestu
autostopem kolem světa. V létě roku 2015 se
vypravil z Prahy do Magadanu na samém východě Ruska a následně z Aljašky do Ohňové
země na jihu Argentiny. Na podzim roku 2017
pak stopem procestoval Afriku ze Střelkového
mysu do severního Maroka, kde vážně onemocněl. A právě o této cestě bude jeho povídání.

nejrůznější odstíny a tóny staré dobré romantické touhy, která vzkvétá, ale nerozplývá se.
Text je navíc vtipný, což je pro romantiky velice
cenné. Kouzelně emailové LiStOVáNí!
Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš
Hejlík. Délka představení: do 60 min
26. 9. / st / 19 hodin / Foyer Kino Sokol / vstupné
dobrovolné

KINOTY VOL. IV

Hudební setkání, kde může vystoupit
každý. Přijďte na pohodový večer plný autorské muziky.
29. 9. / so / 15 - 22 hodin / Kino Sokol / vstupné
zdarma

25. 9. / pá / 20 hodin / Foyer Kino Sokol / 120 Kč

DEN ARCHITEKTURY V NYMBURCE
2018: MIZEJÍCÍ INDUSTRIÁL

Lukáš Hejlík přijíždí do Nymburka opět se
svým oblíbeným LiStOVáNím. Tentokrát představí knihu Dobrý proti severáku od Daniela
Glattauera.
Emmi Rothnerová chtěla přes internet zrušit
předplatné časopisu Like. Kvůli překlepu ale
její e-mail dostane Leo Leike. Protože Emmi
mu dál posílá e-maily, upozorní ji Leo na její
omyl. Začne tak nezvyklá korespondence, jakou lze vést jen s osobou naprosto neznámou.
Na tenkém ostří mezi absolutním neznámem
a nezávaznou intimitou se oba víc a víc sbližují, až si nakonec musí nevyhnutelně položit otázku: snesly by milostné city, které rozkvetly v e-mailech, osobní setkání? A co by se
stalo, kdyby ano? Tenhle milostný balet by se
jistě líbil všem romantikům, a to hned z několika důvodů. Oba protagonisté v knize okusí

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

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM –
DOBRÝ PROTI SEVERÁKU

industriál přiblíží situaci v Nymburce Jan Červinka z galerie JII, který v roce 2012 inicioval
první nymburský Den architektury. Jak zaniká
průmyslová architektura v České republice, nastíní Jan Zikmund, který působí ve Výzkumném
Komentované procházky
centru
průmyslového dědictví Fakulty architekve více
než 80 českých
a moravských městech
tury
ČVUT v Praze a ve spolku Industriální stopy.
a místy
i na Slovensku
zdarma
Je autorem či spoluautorem řady publikací
denarchitektury.cz
o průmyslovém dědictví, též se podílel na profilmarchitektura.cz
kruh.info
jektu Industriální topografie www.industrialnitopografie.cz. V roce 2017 získal Cenu Josefa
Hlávky za disertační práci na téma poválečné
průmyslové architektury. K nymburské prezentaci dodává: „Likvidace průmyslového dědictví
pokračuje. Přes vzrůstající povědomí o jeho hodnotách stále mizí cenné továrny, často unikátní
i v mezinárodním měřítku. Přednáška přiblíží
největší ztráty za posledních 20 let.“ Na závěr
společné prezentace zazní několik pozitivních
příkladů od nás i ze zahraničí jako důkaz toho, že
jsou místa, kde průmyslovou architekturu chtějí
a dokáží zachraňovat. Že pozůstatky průmyslového dědictví lze zachovat a vrátit do života.
Nedílnou součástí nymburského Dne architektury bude opět dětský program, který pravidelně připravuje architektka Radka Brožová
s několika dobrovolnicemi. Tentokrát program
nazvala Moje továrna a vysvětluje: „Děti navrhnou továrnu, která vyrábí, co si přejí. Zhotoví
projekt, zrealizují stavbu z papírových ruliček
a na závěr zakreslí skutečný stav. Možná stihneme propojit jednotlivé stavby technickou infrastrukturou. Menší děti mohou třeba jen sestavovat potrubí a další inženýrské sítě.“

15.15 projekce tří krátkých filmů (Second Nature Janne Saario, Champ des Possibles, Winter), 16.30 prezentace Jana Červinky a Jana
Zikmunda Mizející industriál, 18.30 projekce
dokumentu Diller Scofidio + Renfro: Reimagining Lincoln Center and the High Line, 20.00
projekce dokumentu Whose City?, 21.15 projekce tří krátkých filmů (Second Nature Janne
Saario, Champ des Possibles, Winter). Filmy
v původním znění s anglickými titulky. Program pro děti od 15 hodin.

Podruhé se nymburští organizátoři zapojují do mezinárodního filmového festivalu Film
a architektura. Do kina Sokol přivezou pět filmových dokumentů. Všechny budou promítnuty
v původním znění s anglickými titulky. Dva hodinové snímky přiblíží novodobou transformaci
sjednoceného Berlína (Whose City?) a slavnou
konverzi newyorské High Line, která je zdárným příkladem zachování a oživení průmyslové
stavby (Diller Scofidio + Renfro: Reimagining
Lincoln Center and the High Line). Jeden krátký
snímek je zaměřen na netradiční skateboardové
parky (Second Nature Janne Saario), další dva
se věnují městu jako živoucímu a emocionálně
provázanému organizmu (Champ des Possibles) a vztahu přírody a civilizace na ruské Sibiři
(Winter).
Jeroným Rádler
Foto © archiv DA

NKC
PŘEHLED
AKCÍ ZÁŘÍ
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KINO

Kino Sokol
Nymburk

zanechán napospas osudu. Když se probere, je
nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné
divočině.

onemocněl. Povídání se známým cestovatelem
a dobrodruhem.

USA / drama / 97 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

so 22. a ne 23. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední
rodinné

so 1. / 19 hodin / 80 Kč / Projekt 100

čt 13. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Moulin Rouge. Noční kabaret. Nicole Kidman
a Ewan McGregor v romantickém muzikálu,
odehrávajícím se na začátku 20. století v Paříži.

MOULIN ROUGE

Austrálie / muzikál / 127 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný

ne 2. a pá 7. / ne od 16 hodin, pá od 19 hodin /
120 Kč / Odpolední rodinné

KRYŠTŮFEK ROBIN

Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, má
sice rodinu, ale práce ho vytěžuje natolik, že
mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Pú
a ostaní mu musí připomenout, co je v životě
důležité!

Česká komedie s Davidem Vávrou a Ivanou
Chýlkovou o tom, co všechno se může stát,
když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou.

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce
podívat na slavný sabat, který se každoročně
koná na vzdálené hoře. Se svým průvodcem,
moudrým havranem Abraxasem, musí složit
čarodějnickou zkoušku.

ČR / komedie / 77 min. / české znění / přístupný

Německo / pohádka / 118 min. / české znění / přístupný

čt 13. a pá 14. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

so 22. a ne 23. / 19 hodin / 130 Kč

Jedni z největších lovců celého vesmíru se vrací
na Zemi. Když jeden kluk náhodou zaviní jejich
návrat, je poslední šancí lidstva už jen posádka
šílených ex-vojáků a jedna mladá vědkyně. Jen
ti mají šanci zabránit našemu vyhubení.

Kdo to má v životě těžší? Muži nebo ženy?
Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek
a Táňa Pauhofová v komedii o věčném soupeření mužského a ženského světa.

PREDÁTOR : EVOLUCE

USA / pohádka / 104 min. / s titulky / přístupný

USA / akční sci-fi / 120 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný

út 4. / 19 hodin / 120 Kč

so 15. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

Drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal
nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na
vlastních nohou. Aby se mohl pomstít.

Oblíbená rodina superhrdinů se vrací. Když se
objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina musí najít
způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly.

UPGRADE

Austrálie / sci-fi thriller / 100 min. / s titulky / do 15 let
nepřístupný

st 5. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

OHROŽENÉ DRUHY

Drama vzájemně propojených osudů tří
rodin.
Francie / drama / 105 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 6. / 19 hodin / 80 Kč / Projekt 100

ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

Jeden z nejlepších muzikálů, které kdy spatřily stříbro plátna, je zároveň romantickou komedií, hravou satirou na Hollywood 20. let.
Hvězdy němé éry se ocitají v osidlech lásky
a zvukového filmu a s obojím se vyrovnávají
vtipně, vynalézavě a s grácií.
USA / muzikál / 103 min. / s titulky / přístupný

so 8. a ne 9. / 19 hodin / 120 Kč

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

Vojtěch Dyk pracuje u firmy, která se zabývá
vývojem tzv. inteligentního domu, který má
znamenat revoluci v bydlení. Spolu s manželkou Gabrielou Marcinkovou se nastěhují do
prototypu. Co se jevilo jako pohádka, se však
pomalu mění v noční můru.
ČR / thriller / 108 min. / české znění / do 15 let
nepřístupný

ÚŽASŇÁKOVI 2

USA / animovaný / 118 min. / české znění / přístupný

ne 16. / 19 hodin / vstupné dobrovolné /
Premiéra

42!

Čtyřicet dva kilometrů. Jeden závod. Jeden rok
příprav. Jedna běžkyně. Premiéra dokumentu
filmaře, režiséra a také 15letého nymburského
studenta Jana Koutka o nymburské běžkyni,
která se připravuje na svůj první maraton.
ČR / dokument / 32 min. / české znění / přístupný

út 18. a st 19. / 19 hodin / 110 Kč

VŠECHNO BUDE

Road movie režiséra Olma Omerzu je příběhem
dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct.
Společně se vydávají v ukradeném autě na
cestu přes celou republiku, cílem jejich útěku
je pocit svobody a touha něco zažít.
ČR / road movie / 85 min. / české znění / do 12 let
nevhodný

čt 20. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

JAN PALACH

Příběh posledních měsíců Palachova života
ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.
ČR / drama / 124 min. / české znění / do 12 let nevhodný

út 11. / 19 hodin / 80 Kč / Projekt 100

LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ
OPERA

MALÁ ČARODĚJNICE

CHATA NA PRODEJ

čt 20. / 19 hodin / 80 Kč

KING SKATE

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

ČR / komedie / 95 min. / české znění / přístupný

25. 9. / pá / 20 hodin / Foyer Kino Sokol / 120 Kč

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM –
DOBRÝ PROTI SEVERÁKU

Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš Hejlík v kouzelně emailovém Listování. Může láska vykvést skrze mailovou komunikaci?
čt 27. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

MISS HANOI

V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. Ve městě byla před čtyřmi lety
zavražděna vietnamská dívka. Zkušený vyšetřovatel David Novotný není vůbec nadšený, že
musí spolupracovat s místní policistkou vietnamského původu.
ČR / krimi / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný

pá 28. / 19 hodin / 110 Kč

DOMESTIC

Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii sledujeme rozpad těla, vztahu
i mysli v působivém debutu Adama Sedláka.
ČR / psychologický / 117 min. / české znění / do 12 let
nevhodný

so 29. / 15 hodin / vstupné dobrovolné / Prezentace, festival

DEN ARCHITEKTURY: MIZEJÍCÍ
INDUSTRIÁL

Prezentace Jana Červinky a Jana Zikmunda
(Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze) o zanikajících stopách průmyslové éry nejen
v Nymburce.
Projekce dokumentů o transformaci Berlína,
konverzi newyorské High Line a tří krátkých
snímků o architektuře skateparků, zimě v severním Rusku a jednom parku v Montrealu. Připraven je i program pro děti.

Jednoho dne přijede do Stetson City na bílém
koni obchodní zástupce firmy Kolaloka, jistý
Karel Fiala, který se alkoholikům rozhodne nabídnout napravení v podobě nealkoholické limonády. Je snad jasné, že alkoholici své mety
neopustí tak snadno.

Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco
úplně jiného, úplně nového. Nekonečnej
mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy českého
a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

ČR / muzikál / 147 min. / české znění / přístupný

ČR / dokument / 82 min. / české znění / přístupný

st 12. / 19 hodin / 120 Kč

21. 9. / pá / 19 hodin / Foyer Kino Sokol / 90 Kč

KINO KÁVA

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20
tisíci lety. Mladý lovec je zraněn a ostatními

Stopem procestoval Afriku ze Střelkového mysu do severního Maroka, kde vážně

OTEVÍRACÍ DOBA od 1. 6.
ČT – SO 9.00 – 22.30
NE 9.00 – 21.30

ALFA
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POSLEDNÍ STOP: AFRIKA TOMÁŠE
POLÁČKA

ne 30. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen,
že záhadné bytosti známé jako „lidé” opravdu
existují.
USA / animovaný / 80 min. / české znění / přístupný

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk

Vzpomínka na
vzácného člověka

St 19. 9. / od 19.00 hodin / 150 Kč / Malá scéna

Světově proslulý muzikál je příběhem party
ocelářů, kteří jednoho dne přijdou o práci.
Produkce: Městské divadlo Kladno. Hrají:
M. Písařík, J. Slánský, V. Liška, M. Vejdělek, O.
Štáfek, A. Rusevová a další.

Beseda se známým reportérem Josefem Klímou. Program doplní vlastními písněmi, které
zazpívá a zahraje na piano.

DONAHA!

Po 10., 17. a 24.9

ZÁPIS DO DIVADELNÍ ŠKOLIČKY
A HERECKÉ ŠKOLY

Rozšiřujeme zájmový kroužek pro všechny
věkové kategorie! Nábory budou probíhat ve
dnech: HERECKÁ ŠKOLA (10 - 100 let) a DIVADELNÍ ŠKOLIČKA (5 - 9 let): 10. 9. od 15.00
do 17.00 hodin, 17. 9. od 15.00 do 17.00 hodin
a 24. 9. od 18.00 do 19.00 hodin. Více informací na www.divadlonymburk.cz.

JOSEF KLÍMA: JAK TO VIDÍM JÁ

Ne 23. 9. / od 14.30 hodin / 25 Kč / Malá scéna

FORBÍNA Č. 16

Zveme vás na setkání herců a písničkářů.
DS Hálek: ukázky z her Slunce, seno, jahody,
Slunce, seno a pár facek, Přednosta stanice.
Tomáš Fürbacher - písničkář, Vladimír Hochman - písničkář W. Shakespeare - ukázka ze
hry. Othello - Tomáš Fürbacher, Jago - Miky
Mejstřík. Uvádí Vítek Špinka.

ŘÍJEN 2018:

•BOŽSKÁ SARAH 3. 10. 2018
(hraje Iva Janžurová)
•DJ2/ ODHALENÁ PRAVDA 11. 10. 2018
•VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM 16. 10. 2018
Út 18. 9. / od 19.30 hodin / 350 Kč
(hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý a další.)
CAVEMAN
•AFRIKA (Divadlo Járy Cimrmana) 22. 10. 2018
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se
•LUKÁŠ PAVLÁSEK – KDO NEPLÁČE NENÍ
podívat na slavnou one man show o tom, co
ČECH 23. 10. 2018
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
•NEŘEŽ 24. 10. 2018
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utaje•STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ 31. 10. 2018
ných kvalitách obou pohlaví. Hraje: J. Holík /
(hrají: Martin Zounar, Bára Štěpánová a další.)
J. Slach.
•Sobotní pohádky a další.
Více informací na webu - www.divadlonymburk.cz;
Hálkovo Městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk; POKLADNA +420 325 512 253

Klub
důchodců

17. 9. po

VOLNÁ ZÁBAVA

19. 9. st

VÝŽIVA TĚLA I DUCHA +OCHUTNÁVKA

3. 9. po

24. 9. po

PŘIVÍTÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH
VOLNÁ ZÁBAVA

VOLNÁ ZÁBAVA

26. 9. st

HISTORIE DOUTNÍKŮ

5. 9. st

PŘÍPRAVA NA DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ

Změna programu vyhrazena.

Pravidelné cvičení v pondělí a středu od 13.00
do 13.30 hodin.
Programy začínají ve 13,45 hodin.
Veškeré informace o akcích najdete ve vývěsní
skříňce klubu.

10. 5. po

VOLNÁ ZÁBAVA

12. 9. st

PŘÍPRAVA NA DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ

15. 9. so

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - ÚČAST
MLÝNSKÁ VILA BAŠTA

Termíny uzávěrek
zpravodaje a ceník
inzerce
CENA KOMERČNÍ INZERCE

1/1 strany (170x257) 4 400 Kč
1/2 strany Š (170x128) 2 200 Kč
1/2 strany V ( 85x257) 2 200 Kč
1/4 strany ( 85x128) 1 100 Kč

Ve čtvrtek 21. června zemřel ve věku nedožitých 92 let Jiří Navrátil (* 25. 9. 1926), nymburský rodák, pedagog, aktivní muzikant, dirigent a sbormistr, hudební publicista, propagátor vážné hudby, organizátor kulturního života.
V roce 1945 absolvoval nymburské reálné
gymnázium. Hudební základy mu dala nymburská městská hudební škola. Vystudoval Pedagogickou a Filosofickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Působil na školách nymburského okresu a nakonec dlouhá léta na gymnáziu v Nymburce.
Kdekoliv učil, tam založil soubory pěvecké i instrumentální. Jako hráč na smyčcové nástroje
se uplatnil v Orchestrálním sdružení v Nymburce, externě spolupracoval se Středočeským
symfonickým orchestrem v Poděbradech, byl
členem Šrámkova smyčcového kvarteta. Řídil divadelní orchestr v Nymburce. Od 80. let
20. století vedl Nymburský komorní orchestr. Působil jako organizátor hudebního života
v Kruhu přátel hudby v Poděbradech, byl zakladatelem a předsedou Společnosti Otakara
Vondrovice. Připravoval koncerty pro mládež.
Rovněž v Nymburce se podílel na organizování
hudebních akcí, zejména mezinárodního hudebního festivalu Nymburské dny B. M. Černohorského. V regionálním tisku publikoval
články s hudební tématikou.
Nymburk jeho činnost ocenil udělením městského vyznamenání Zlatý lev (2006), Poděbrady udělením čestného občanství (2011).
Honza Řehounek
Foto © archiv Honzy Řehounka

3. září / 19 hodin

Srdečně zve
Výbor Klubu důchodců

UZÁVĚRKY ZPRAVODAJE
2018

objednávky / podklady / vychází
Říjen
/10.09./ /14.09./ /04.10./
Listopad
/08.10./ /12.10./ /01.11./
Prosinec
/05.11./ /09.11./ /29.11./

INZERCE

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

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 9/2018. Vychází 30. 8. 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 Friedelová (předsedkyně), Ing. Jiří Černý, Mgr. Markéta Tomčíková, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek,
Ing. Radek Mach, Diana Brzáková, Bc. Alžběta Otradovská. Jazyková úprava: Milena Krejsová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka vydání: 10. 8. 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

Nový školní rok 2018/2019
v jazykové škole Lingua Effect
angličtina

- němčina - ruština - francouzština - italština - španělština

Pololetní kurzy pro veřejnost 2018/2019
NĚMČINA DOSPĚLÍ

ANGLIČTINA DĚTI
Odpolední klub pro děti mladšího školního věku:
úterý 13:30 -14:30
Odpolední klub pro děti staršího školního věku:
čtvrtek 15:15 -16:15

začátečníci 0.0
mírně pokročilí 1.1
středně pokročilí 2.1

ANGLIČTINA DOSPĚLÍ

začátečníci 0.0
pondělí
pondělí
úterý
středa

18:15-19:45
16:30-18:00
18:35-19:35
16:30-18:00

mírně pokročilí 1.1
mírně pokročilí 1.2

úterý
středa

16:30-18:00
18:00-19:30

středně pokročilí 2.1

pondělí
středa
čtvrtek
úterý

18:40-20:10
18:40-20:10
17:30-19:00
17:30-18:30

pátek

17:15-18:18

středa
středa
čtvrtek

17:30-18:30
18:40-19:40
19:10-20:10

pondělí
pátek

18:40-19:40
18:40-20:40

čtvrtek
čtvrtek

17:35-18:35
18:45-19:45

ITALŠTINA DOSPĚLÍ
začátečníci 0.0
pokročilí začátečníci 0.2
mírně pokročilí 1.1

RUŠTINA DOSPĚLÍ
začátečníci 0.0
příprava na státní maturitu

ŠPANĚLŠTINA DOSPĚLÍ
začátečníci 0.0
mírně pokročilí 1.1.

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA WWW.LEKOL.CZ
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18:00-19:30
16:30-18:00
17:45-19:15

FRANCOUZŠTINA DOSPĚLÍ

začátečníci 0.0
pokročilí začátečníci 0.2

středně pokročilí 2.2.
vyšší pokočilí 3.1

úterý
středa
pátek

kurzy@lekol.cz

776 357 587

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

strana 23

INZERCE

ŽIJEME
TU S VÁMI

120 let Dětského domova
v Nymburce 1898 - 2018

19. září 2018 od 13-18 hodin

Areál Dětského
domova v Nymburce

progrAm DNe: Pěvecký sbor pod vedením Věry Kubálkové, sólový zpěv: Filip Řehák a Michaela Fialová, hra na kytaru: Jindřich Onufer,
nymburské mažoretky pod vedením Anety Brynychové, bubeníci z Buškovic, Krejčík Honza, divadelní představení dětí z Dětského
domova v Nymburce - Kocour Modroočko, Pole Dance nymburk, ukázky psích sportů, aerobic - TJ Sokol Poděbrady, rozhovor - pohled
psychologa a sociálních pracovníků na pobyt dětí v dětském domově, rozhovory s dětmi, které prošly DD v Nymburce, a dalšími významnými
osobnostmi, které se podílely a podílejí na chodu Dětského domova v Nymburce, maskot Pepina a další milí hosté. Programem bude
provázet Honza Vávra. Každou celou hodinu komentované prohlídky DD. celodenní výstava historických fotografií, kronik a předmětů.
TeToHRanÍ aneb zábava pro děti s tetami a dětmi z dětského domova:
zábavně poznávací tematická stanoviště, balónky, bublifuky, kvízy, skládačky, malování na obličej, nafukovací hrad, stolní tenis, aktivní
centrum, hřiště, pískoviště
oBČeRSTVenÍ ZDaRMa PRo VŠecHnY nealko, káva, špekáčky. VSTUP ZDaRMa s možností příspěvku na DD.
Na akci bude prováděna fotodokumentace a videozáznam pro účely dětského domova.
www.zsdd.cz

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

‑ VYKOUPÍM STARÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI A DALŠÍ STARÉ
TISKOVINY. 731 489 630

Hlídání dětí Bublinka
- hlídání od 1,5 roku do 4 let
- příprava dětí do školky
Sídlíme nad vrátnicí v nemocnici.

- hlídání nárazové i každodenní
- hraní, cvičení, výtvarná činnost
vše dle možností věku dětí

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

