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Z NYMBURKA

Nymburk spustil přívoz
v místě zdemolované lávky

Výsledky
průzkumu
V rámci revitalizace sídlišť i jiných částí města
probíhal průzkum veřejného mínění týkající se
povrchu komunikací – tedy vozovek i chodníků.
Spuštěn byl od 1. 7. do 31. 8. na webu města
a prostřednictvím Nymburského zpravodaje.
Otázka byla: Jakému typu povchu komunikací dávate největší přednost nebo který vám
vyhovuje?
Z výsledků průzkumů vyplynulo, že občané dávají přednost betonové dlažbě bez zkosené
horní hrany (tenká spára).
Na druhém místě skočil asfaltový povrch.
Na třetím místě skočila betonová dlažba se

zkosenou horní hranou.
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Vážení čtenáři a příznivci divadla,
máme za sebou divadelní prázdniny a tudíž začátek divadelní sezóny. Tento rok jsme
opět připravili spoustu krásných představení,
které pro vás během celého roku pečlivě vybíráme. Můžete se těšit na slavná jména, ale
chystáme i inscenace, ve kterých se neobjevují
známí herci, a přesto se jedná o skvělé kusy.
V minulé sezóně jsme uvedli dvě nové řady
předplatného, které si rychle získaly oblibu.
Jedná se o K3 (tři lehké komedie) a Dámskou
jízdu (dvě představení se sklenkou vína nejen
pro dámy). Tyto řady miniabonmá chystáme
opět i v této sezóně a opět se můžete těšit na
skvělou zábavu. Naše klasická abonentní řada,
která již začala 3. září muzikálem DONAHA!, se
těší stále velkému zájmu diváků, z čehož máme
samozřejmě radost.
Na konec října - konkrétně na Halloween
31. 10., uvedeme v našem divadle premiérově hru Strašidlo cantervillské. Tato hra již
zažila atmosféru nádvoří českých a moravských zámků, ale v kamenném divadle bude
soubor hrát poprvé. Můžete se těšit na Martina Zounara, Báru Štěpánovou, Martina Poštu
nebo Lukáše Tomana Paclta.
Důležitá věc, která se udála v nymburském
divadle v tomto roce a za kterou jsem upřímě
rád, je výměna portálových oken. V budouvě
byla okna pouze s jedním sklem, tak jako tomu
bývalo u starých tovármích hal. V budově tedy
dosti profukovalo a bylo opravdu náročné ji vytopit. Věříme, že se to s novými okny a radiátory na schodištích změní.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem příznivcům divadla a těším se na shledání u nás
v divadle.
Jaroslav Kříž - ředitel divadla

Přívoz začal fungovat první zářijový den
a zajišťuje ho výletní loď Blanice v místě zdemolované lávky pro pěší přes Labe. Loď má
pravidelný jízdní řád – v pracovní dny od 7 do
19 hodin, v sobotu od 8 do 19 hodin a v neděli
od 10 do 19 hodin. Plavba na druhý břeh je odhadována na 5 minut a je zdarma. Loď pojme
až 50 osob a přepravuje kola i kočárky. Provoz
probíhá na znamení, popřípadě můžete volat
na telefonní číslo 734 604 364.

V tuto chvíli běží dvouměsíční zkušební
provoz, který ukáže, zda je o službu zájem. Pak
bude vyhodnocena celková efektivita přívozu.
Poté bude vypsáno poptávkové řízení.
„Chtěli jsme dát občanům více možností,
jak se dostat přes řeku, a tím jim cestu na druhou stranu usnadnit. Tato varianta už byla zvažována v lednu letošního roku, ale z důvodu
obav o stav lávky bylo od tohoto záměru upuštěno, protože loď by musela plout v její blízkosti. Již teď jsem přesvědčen po měsíci provozu, že přívoz usnadnil a zlepšil komfort při
cestě do školy, do práce i za kulturou. Denně
přívoz využívá 500 až 600 lidí a určitě bychom
v lodní dopravě chtěli pokračovat i v následujících měsících,“ sdělil starosta města Pavel Fojtík.				
Petr Černohous

Ulice Na Rejdišti
se dočká
zasloužené
rekonstrukce
Město i občany dlouho trápila situace
v ulici Na Rejdišti. Ještě letos v říjnu začne rekonstrukce celého prostranství včetně opravy
vodovodního a kanalizačního řadu.
„Tento historický a zajímavý prostor využívaný i ke kulturním akcím si zaslouží požadovanou rekonstrukci, a ta konečně v říjnu započne,“ informoval starosta Pavel Fojtík.
Město dlouho připravovalo rekonstrukci
celého prostranství ulice Na Rejdišti. Plánované zahájení je stanoveno na říjen letošního
roku a dokončení v červnu 2019. V rámci stavebních prací budou zhotoveny nové komunikace, chodníky a parkovací stání, odvodnění komunikací, dešťová kanalizace, lavičky
a odpadkové koše, veřejné osvětlení, sadové
úpravy, dopravní značení.
V souladu s památkáři bude proveden i archeologický výzkum.
Akce probíhá ve spolupráci se společností
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., jelikož
budou probíhat opravy vodovodního a kanalizačního řadu.
Zhotovitel stavebních prací byl již vybrán,
jedná se o firmu Dopravní stavby BOHEMIA

Foto © MěÚ Nymburk

Slovo
úvodem

Loď Blanice funguje jako
spojení mezi labskými
břehy

s.r.o., ze Zásmuk, a na konci září bylo předáno
staveniště. Celková cena zakázky je 16 milonů
korun.
Petr Černohous

Titulní foto: Vítězný návrh lávky od společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP) (více na straně 6.)
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Město dokončilo
rozsáhlou
rekonstrukci
objektu Hlahol
Špatný a nevyhovující stav objektu z roku 1935
si vyžádal celkovou rekonstrukci. V budově se
nacházejí třídy prvního stupně základní školy
Komenského a jídelna pro 950 dětí včetně
kuchyně.
Jednalo se o kompletní rekonstrukci budovy a v rámci stavebních prací došlo k přístavbě rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup. Budova dostala novou fasádu
včetně hlavního nápisu Hlahol a Smetanův
dům. Celý objekt byl zateplen a byla zhotovena
nová střecha nad přízemní části objektu, nová
okna a dveře, podhledy, rozvody elektřiny a topení, izolace, omítky a nové podlahy, instalace
vzduchotechniky, instalace nových světlovodů
v patře, nové obklady i dlažby, nová vrata na
pozemek. Celkově se upravilo sociální zařízení
pro žáky i učitele a realizována byla nástavba
nového sociálního zařízení pro učebny ve druhém patře. Vznikly tři nové učebny a nová
učebna cizích jazyků i kabinet. Nová moderně vybavená kuchyň tak bude sloužit žákům ZŠ Komenského od tohoto školního roku
2018/2019.
Jako zhotovitel stavebně montážních
prací byla vybrána firma BFK service a. s.,
ze Zásmuk. Celková cena rekonstrukce byla

Foto © Tomáš Danzer

Foto © Petr Černohous

V historickém centru města (městské památkové zóně) byl v září 2017 zaveden nový
parkovací režim, který měl podpořit rychlejší
střídání krátkodobě parkujících vozidel.
„Po roce zkušeností nyní vycházíme vstříc
občanům, kteří si během 30 minut mohou odskočit do obchodu nebo si něco vyřídit, aniž by
řešili parkovací lístek. Současně město chtělo
pomoci obchodníkům v centru města a umožnit jejich zákazníkům bezproblémové parkování
a nakupování,“ přiblížil starosta Pavel Fojtík.

Od 20. září město přistoupilo k úpravě
ceníku parkovného a zavedení první půlhodiny parkování zdarma. Současně také přibyla
místa i pro zásobování. Provozní doba placeného stání zůstala nezměněna: pondělí až pátek od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 12
hodin.
Ceny parkovného jsou v centru stanoveny
následovně – první půlhodina zdarma a každá
další půlhodina i započatá 10 Kč. Výjimkou zůstává parkoviště Pod Eliškou, kde je první půl
hodina také zdarma, ale každá další půl hodina
i započatá stojí jen 5 Kč. Navíc je zde možnost
celodenního stání za 50 Kč. V ostatních ulicích
mimo městskou památkovou zónu (ul. Nerudova, ul. Havlíčkova, ul. Velké Valy, ul. Bedřicha
Smetany, parkoviště Obecní dům) je první půlhodina zdarma a každá další hodina i započatá
za 5 Kč. Touto úpravou také dojde k sjednocení
cen a narovnání velkého rozdílu mezi cenami
na náměstí a v přilehlých ulicích.
Prokazování ceny v případě bezplatného
půlhodinového stání je možné parkovacím kotoučem, na kterém se nastaví čas zaparkování.
V případě další půlhodiny i započaté je třeba
koupit parkovací lístek v parkovacím automatu
nebo uhradit parkovné pomocí mobilní aplikace. Vozidla zásobování stejně jako doposud
mají s parkovacím kotoučem k dispozici 15 min
zdarma. Režim a podmínky parkování pro abonenty a rezidenty také zůstává nezměněn.

Foto © Petr Černohous

Cílem je umožnit
občanům snadněji
si vyřídit pochůzky
i nákupy v centru města

vyčíslena na 29 milionů korun. Realizace probíhala od července 2017 až do července 2018.
„Školství je jednou z našich současných
priorit. Každý rok se soustředíme na modernizaci předškolních a školních zařízení a Hlahol je
také jedním z nich. Patřil dokonce mezi objekty,
které si vyžadovaly rekonstrukci z důvodu již
nevyhovujících podmínek. Cením si toho, že
zastupitelstvo města to vidí stejně a souhlasilo
s rekonstrukcí objektu. Jsme si vědomi, že investice do budov a vybraných škol jsou klíčové
proto, aby se v nich žáci i učitelé cítili co nejlépe,“ informoval starosta Pavel Fojtík.
Petr Černohous

V praxi to znamená, že parkující si pořídí
v Turistickém informačním centru za 20 Kč
parkovací kotouč, na kterém nastaví čas příjezdu. Pokud si vše stihnou vyřídit do 30 min
od nastaveného času, pokuta jim nehrozí. Pokud však vědí, že překročí volnou půlhodinu
koupí si klasický parkovací lístek v automatu
nebo za pomoci aplikace. Je třeba mít na paměti, že důležitým faktorem bude označení vozidla časem příjezdu.
Petr Černohous

Zastupitelé
schválili dotace
na opravu
budov v městské
památkové zóně
Dotační Program na opravu a údržbu vnějšího
vzhledu budov v Městské památkové zóně funguje v Nymburce již druhým rokem.
Rada města na svém zasedání ve středu
12. září projednala přidělení dotací na opravu
nemovitostí v centru města, přidělila finanční
prostředky do 50 tisíc korun. Zastupitelstvo
schválilo 19. září příspěvky nad 50 tisíc korun.
„Stejně jako v loňském roce bude všem
žádostem, které splňovaly podmínky, do vysoké míry vyhověno. Program začal dle našeho
plánu fungovat pro vlastníky domů v centru
města jako skutečná motivace pro investice do
těchto nemovitostí,“ informoval místostarosta
města Ing. arch. Jan Ritter.
Občané měli možnost podávat své žádosti
do konce srpna 2018. V roce 2018 bude, stejně
jako v roce 2017, rozdělen jeden milion korun.
Hodnotící komise 4. září 2018 posoudila
10 žádostí o dotaci. Při schvalování a nastavení výše přidělené částky komise hodnotila
jednotlivé žádosti uchazečů dle místa objektu,
na který je dotace požadována, účel použití
dotace a respektování požadavku památkové
péče. Nejčastěji se jednalo o výměnu oken,
dveří, střešní krytiny a revitalizaci fasád.
Dotační prostředky pomohly například
majitelům nemovitosti na Palackého třídě, objekt bývalé kuchyňky prošel celkovou rekonstrukcí a stala se z něj opravdová ozdoba ulice.
Dům se přiblížil vzhledu, který měl na počátku
minulého století. Rekonstrukce bude ukončena v příštím roce, kdy se plánuje úprava soklové partie.
Více informací a pravidla programové dotace jsou k dispozici na webu města v sekci
– Dotace a granty / Dotace na opravu budov
v MPZ.
Černohous, Tomčíková
Foto © Renata Vančurová

Město zavedlo první
půlhodinu parkování zdarma

strana 3

KRÁTCE Z MĚSTA

Foto © Petr Černohous

Část chodníku
v ulici Havlíčkova
je opravena
Jedná se o úsek před Husovým sborem, kde
Technické služby města Nymburk provádějí
doplnění a přeložení chodníkové dlažby do betonové směsi. Úpravou prošla rabátka kolem
stromů a celá akce byla dokončena v pátek
31. srpna. Celá zakázka vyšla na zhruba 150 tisíc korun.
Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

Knihovna rozšíří své služby, nově si bude
možné půjčit či vrátit knížky v budově polikliniky na Okružní ulici.
„V 90. letech už pobočka knihovny na sídlišti v Jankovicích fungovala, bohužel byla následně nesmyslně zrušena. Dnes tedy dochází
k nápravě tohoto kroku. Spolu s knihovnou
jsme dlouho hledali vhodný prostor, avšak teprve vloni se jej podařilo nalézt. Z jednoduchého využití suterénních místností se nakonec stal dosti komplikovaný proces, od doby
výstavby objektu se legislativa hodně zpřísnila,“ řekl starosta Pavel Fojtík.
Pobočka bude umístěna v suterénu polikliniky (Okružní 2160, Nymburk) naproti
bufetu v dosud nevyužívaných prostorech,
které jsou ideální pro tyto účely a jsou majetkem města. Prozatím bude knihovna otevřena
v úterý a ve čtvrtek.

Ke zřízení knihovny bylo zapotřebí zajistit
změnu účelu užívání předmětných prostorů
z hlediska požární ochrany, hygieny a životního
prostředí. Z tohoto důvodu byly provedeny určité stavební úpravy. V knihovně byly na podzim loňského roku vyměněny původní regály
za nové, a právě vyřazené regály se nyní využijí
v nové pobočce.
Předpokládaný termín otevření je plánován v říjnu letošního roku.
Petr Černohous
Foto © archiv knohovny Nymburk

Městská
knihovna bude
mít svou pobočku

Nymburk má
nový stolní
kalendář 2019
V září vyšel nový nymburský stolní kalendář
na rok 2019, plný krásných historických fotek
z celého Nymburka. K dispozici jsou i nové kapesní kalendáříky na další rok. Všechny si můžete prohlédnout a pořídit v Turistickém informačním centru. Nástěnný kalendář bude k dispozici v průběhu října.
Petr Černohous
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Jednalo se o čtvrtou etapu na severní straně
budovy. Město Nymburk získalo na tuto akci
dotaci od Středočeského kraje z Fondu kultury
a obnovy památek. Celková cena zakázky je
2,2 mil. Kč a 500 tis. Kč pokryje zmíněná dotace. Realizace této závěrečné etapy započala

Forenzní značení
jízdních kol
a invalidních
vozíků stále
probíhá

Občané města Nymburk si mohou od září nechat označit jízdní kola a invalidní vozíky. Za
první dva dny bylo označeno celkem 33 jízdních kol, z toho i několik elektrokol a jeden
elektrický invalidní vozík. Na webových stránkách Bezpečný Nymburk, v sekci Městská policie, Forenzní značení jízdních kol se dozvíte
více. Nezapomeňte si rezervovat termíny značení na měsíc říjen. Vzhledem k poměrně velkému zájmu doporučujeme termín zarezervovat co nejdříve.
www.bezpecnynymburk.cz
Petr Černohous
Foto © Petr Černohous

Na gymnáziu
Bohumila Hrabala
proběhla poslední
etapa repase oken

Foto © Petr Černohous

v červnu letošního roku a probíhala do konce
září. V loňském roce 2017 byla provedena
předposlední část repase 123 ks oken na východní a západní fasádě gymnázia za stejnou
částku 2,2 mil Kč.
Petr Černohous

Knihovna a divadlo
mají nové webové
stránky

TS / MP A INZERCE

Technické služby
informují
Prázdniny skončily a teplý charakter počasí
stále přeje pracovním aktivitám TS. Zdárně

Městská policie
informuje
Strážníci odhalili opilého řidiče

V noci z 8. na 9. 9. 2018 služebna MP obdržela telefonické oznámení, že se v Nymburce
pohybuje vozidlo Škoda Felicia, které svojí nebezpečnou jízdou ohrožuje ostatní účastníky
silničního provozu. Strážníci nalezli vozidlo
odpovídající popisu zaparkované na parkovišti u čerpací stanice v Poděbradské ulici. Poté,
co podezřelé vozidlo opět vyjelo, jej strážníci
na ulici Maršála Koněva zastavili a u řidiče
provedli dechovou zkoušku na přítomnost

jsme zvládli úklid po Nymburském posvícení,
a to i za pomoci sdružení PRO ROMY pod vedením pana Siváka, přičemž výsledný celkový
objem odpadu byl 3,5 t.
Probíhá pátá seč travního porostu, stále
vydatně zaléváme stromy a květiny, uskutečnila se úprava terénu v Pístecké ulici a rabátek
v Havlíčkově ulici, kde byl současně i přeložen
chodník. Proběhlo stříhání keřů v ulicích Hořátevská, Velké Valy, Poděbradská, Komenského,
Na Fortně, Okružní, Smetanova a Labská.
alkoholu v dechu. Jelikož ukázala pozitivní výsledek (1,86 promile), strážníci řidiči přikázali
vyčkat na místě a přivolali hlídku PČR. Ta si pak
výtečníka, který je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,
převzala k dalšímu řešení.

Strážníci dopadli vandaly

Krátce po poledni 1. 9. bylo na služebnu
MP telefonicky oznámeno, že v ul. Generála
Antonína Sochora dvojice osob poškodila zaparkovaný osobní automobil. Rozbila u něj
boční okno, promáčkla dveře, a poté utekla. Na
místo okamžitě vyrazila hlídka MP, která zjistila majitele poškozeného vozidla i svědky této
události. Ti vypověděli, že dotyčné osoby odešly do nedaleké restaurace Skleník. Strážníci
je zde zajistili a předali přivolané hlídce PČR.
Zadržení jsou podezřelí ze spáchání trestného
činu poškození cizí věci.
Tomáš Řehák, vrchní strážnik MP

Na úseku veřejného osvětlení došlo
v prázdninových měsících k doplnění svítidel
v lokalitách Na Parkáně, Lipová, dokončující
práce probíhají U Početky. Jednalo se o osazení 5 m stožárů a svítidel s výkonem 33 W.
V rámci údržby došlo také k výměně 30 svítidel. Kontrolovali jsme technický stav stožárů a 39 ks Na Ostrově a 17 ks v ulicích Ječná,
Chrpová, Maková, Šípková a Kopretinová jsme
opatřili novým nátěrem.
Na 10 dětských hřištích ve správě TS byly
provedeny drobné opravy na hracích prvcích
a jejich doplnění. Na Nezlobišti TS instalovaly
nové ochranné sítě. TS se snažily udržet kvalitu prostředí. Byla realizována sluneční clona
na dětském hřišti v Drahelicích.
Na úseku odpadů jsme zavedli středeční
mimořádné svozy kontejnerů na velkoobjemový odpad, které se přistavují občanům do
předem vytipovaných míst. I nadále se navyšuje počet vydaných odpadových nádob na
BIO pro občany. Průběžně také probíhá strojové čištění města.
Na úseku komunikací se lokálně opravovaly chodníky, propady, dešťové vpusti, dopravní značení, čistily se zastávky.
Byla opravena spadlá hřbitovní zeď. Natřely se altány Na Ostrově. Zhotovili jsme přístupovou cestu k přívozu. Opravovali jsme
a doplnili lavičky a odpadkové koše.
Podrobný rozpis činností TS najdete na našem webu.
Martin Netolický, ředitel TS

INZERCE

Velkoobchod potravinami
Gastro Plch s. r. o.
Velký Borek u Mělníka
přijme zkušeného obchodního zástupce
do trvalého pracovního poměru na prodej
koloniálního zboží do segmentu veřejného
stravování /školní jídelny, Mateřské školy,
Nemocnice..../

PRODEJ LEVNÝCH KNIH

NYMBURK
DĚLNICKÝ DŮM - SÁL

Oblast:

Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady, Semily
Jablonec nad Nisou

PONDĚLÍ 29. října 9 - 17 h
ÚTERÝ 30. října 9 - 17 h
ROMÁNY, POHÁDKY, DOBRODRUŽNÉ, ENCYKLOPEDIE,
TO A MNOHEM VÍCE...

Zájemci se mohou ozvat na:
telefon: František Plch - 602 306 250

SLEVY Z PŮVODNÍCH CEN 40-80%
Při nákupu nad 300,- a předložení tohoto letáku - SLEVA 5%!
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KULTURA

17. 10. 2018 od 18 hod.

Foyer Městského kina Sokol

Reflexe osmičkového výročí
Moderovaná diskuse v rámci Nymburských osudových osmiček. Historika a žurnalistu Martina
Gromana a další zajímavé hosty zpovídá ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Foto © Petr Černohous

Město rozdělí
městská
vyznamenání

Nymburk slaví
100 let republiky
28. 10. 2018 od 14 hod.

Park Hrdinů a Park Dr. Antonína Brzoráda

Pietní akt a zasazení stromu svobody
Město Nymburk a skautské středisko přístav Modrá flotila zvou na pietní akt k připomenutí 100.
výročí vzniku samostatného československého státu v Parku Hrdinů. Ve 14.30 bude slavnostně
zasazena lípa svobody v Parku Dr. Antonína Brzoráda a bude odhalena pamětní deska u stromu,
který byl vysazen k 50. výročí založení republiky.
29.10.2018 od 18.30 hodin

Hálkovo městské divadlo Nymburk

ČAPEK, předání městských vyznamenání
Město Nymburk, Nymburské kulturní centrum a Hálkovo městské divadlo za podpory Středočeského kraje uvádějí ke 100. výročí založení republiky hru Divadla Rokoko Čapek, která vypráví o zápase dobrého a čestného člověka s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou chvíli dřív, než se
naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval.
Vstupenky jsou v prodeji od 1. 10. 2018 za speciální symbolickou cenu 100 Kč.
Před představením budou slavnostně předána městská vyznamenání.

Nymburk má
novou výpravnou
publikaci
V rámci Dnů evropského dědictví byla
slavnostně pokřtěna na Starém děkanství
nová knížka Nymburk – Královské město na
Labi. Publikace na 176 stranách 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, pivovarem a plánku železniční kolonie
před rokem 1919. Knížka je v prodeji v Turistickém informačním centru za 250 Kč.
Petr Černohous
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Foto © Petr Černohous

Olga Scheinpflugová a Karel Čapek v podání Máši Málkové a Jiřího Hány

Zastupitelstvo města rozhodlo 19. září o udělení městských vyznamenání. Čestné občanství
získá investigativní novinář Jaroslav Kmenta,
městským vyznamenáním Nymburský lev
I. třídy budou oceněni Městská knihovna Nymburk, pěvecký sbor VOX Nymburgensis a Nymburský komorní orchestr. Nymburského lva
III. třídy dostane František Koníček za zásluhy
o rozvoj požárního sportu.
„Vzhledem k tomu, že slavíme 100. výročí
založení republiky, přistoupili jsme i k udělení těch nejvyšších vyznamenání. Městská
knihovna Nymburk, pěvecký sbor VOX nymburgensis a Nymburský komorní orchestr
se velkou měrou zasloužily o rozvoj kultury
a spolkového života ve městě. A právě výročí
založení republiky je tou nejvhodnější příležitostí, kdy můžeme všem těmto organizacím
a spolkům důstojně poděkovat za jejich práci,“
osvětlil důvody udělení vyznamenání starosta
Pavel Fojtík.
V letošním roce bude po pětileté odmlce
uděleno nejvyšší nymburské vyznamenání –
Čestný občan města Nymburka. Tento titul byl
do roku 2018 udělen teprve po dvacáté třetí –
čestní občané města jsou například T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Bohumil Hrabal, letec Josef
Jaške či olympionik Jiří Vokněr, který zemřel
v letošním roce.
„V době, kdy nejvyšší představitelé státu
nepokrytě útočí na novináře, je myslím dobře,
že zastupitelé dají najevo, že si práce novinářů
váží a respektují ji. Jaroslav Kmenta je Nymburák, k městu se hrdě hlásí a město se hlásí
k němu. Pro dobré jméno Nymburka udělal
dost – je autorem řady úspěšných investigativních reportáží a několika knih, které byly i zfilmovány. Je to výrazná osobnost, která si ocenění nepochybně zaslouží,“ řekl starosta města
Pavel Fojtík k nominaci Jaroslava Kmenty.
Investigativní novinář, spisovatel, celoživotní Nymburák, absolvent nymburského
gymnázia a spoluzakladatel Občanského fóra
Jaroslav Kmenta (*1969) je autorem knih:
Kmotr Mrázek I.–III., Svědek na zabití, Všehoschopní – superguru Bárta, Padrino Krejčíř
I.–III. a nejnověji Boss Babiš. V roce 2010 mu
byla udělena Cena Karla Havlíčka Borovského
za dlouhodobou a investigativní žurnalistiku.
Markéta Tomčíková

AKTUALITY

V pátek 14. září vybrala
odborná porota vítězný
návrh nové lávky přes
Labe, která opět spojí
oba břehy
V srpnu proběhla demolice lávky pro pěší
v Nymburce. V té době už pracovalo šest vybraných týmů na soutěžním návrhu jejího nového
řešení. Nová lávka by měla řeku překlenout
v prostoru původní lávky pro pěší z roku 1985,
u níž se prokázaly stavebně konstrukční nedostatky mostovky, včetně koroze konstrukce
kvůli nekvalitnímu stavebnímu provedení.
Město Nymburk se snaží celou situaci řešit
co nejrychleji. Již v červnu vyhlásilo užší architektonicko-konstrukční soutěž na řešení nové
lávky pro pěší a cyklisty. Do 23. července se
mohl přihlásit neomezený počet zájemců o zakázku, svá portfolia s žádostí o účast v soutěži zaslalo celkem 14 velmi kvalitních uchazečů o zakázku. Odborná porota z nich vybrala
25. července šest firem, které byly vyzvány ke
zpracování soutěžního návrhu nové lávky (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.).
„Zpracovatele projektu nové lávky hledalo
město osvědčenou cestou architektonické
soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Soutěž o návrh formou užšího výběru,
která zde byla využita, nám umožnila zvolit
v červenci ze čtrnácti doručených portfolií šest
zpracovatelů soutěžních návrhů a dnes vítězný
návrh,“ vysvětlil podmínky soutěže místostarosta Jan Ritter.
V pátek 14. září 2018 zasedala odborná
porota a posoudila šest doručených kvalitních soutěžních návrhů lávky. Porota byla složená z předních architektů (Václav Aulický, Lukáš Ehl, Jan Pešta), mostních inženýrů (Jan

L. Vítek – předseda, Milan Komínek, Petr Vítek) i zástupců Městského úřadu v Nymburce
(starosta Pavel Fojtík, místostarostové Adriena Gabrielová a Jan Ritter a městský architekt Jan Němec). Členem poroty měl možnost
být i kterýkoli zastupitel. Jednání se zúčastnili
také experti na dopravu, ekonomiku, památkovou péči, statiku a další zástupci Městského
úřadu v Nymburce. Návrhy byly posuzovány
anonymně, aniž by porotci znali jména jednotlivých autorů. Porota celou dobu nevěděla, kdo
je autorem, až po vyhlášení vítěze se ukázalo,
že se jedná o tuto společnost.
Soutěž o návrh – lávka přes Labe v Nymburce, přinesla široké spektrum různorodých
architektonických a konstrukčních přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat. Soutěž
tak nadstandardně splnila očekávání poroty
i zadavatele. Všech šest týmů vybraných do
užší soutěže o návrh přistoupilo k soutěžnímu
zadání s maximální profesionalitou.
Po obsáhlé diskusi nad soutěžními návrhy
se rozhodla porota udělit 1. cenu návrhu společnosti SHP - Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
(autoři: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Adam
Zmuda, Ing. Kristýna Klinková, Ing. Jaroslav
Baron).
„Vítězný návrh nejvíce odpovídal všem
hlediskům, která byla hodnocena. Z mého pohledu se mi nejvíce líbí zaústění jak na zálabské straně, tak i na straně města. Architektonicky se jedná o nejčistší provedení a z hlediska funkčnosti má nová lávka nejnižší spády
7,4 procenta. Takže bude lehce přístupná pro
všechny. Nezanedbatelný je i pohled ekonomický a požadavky na údržbu jsou jedny z nejnižších,“ řekl starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Řešení považovala za vyrovnané z hlediska
technického, ekonomického i architektonického také porota.
„Návrh svým výrazem volně navazuje na
sousední obloukový most, včetně navazujících
předpolí vynikajícím způsobem splnil zadání
z pohledu komplexního architektonického řešení. Mostovka tvořená předpjatým pásem je
vedena v optimální niveletě, vylučující strmé

sklony. Pokrokový návrh integrovaného mostu
(bez mostních závěrů a ložisek) minimalizuje
nároky na údržbu a tím i v kombinaci s využitím
kvalitních materiálů významně redukuje celoživotní náklady“, shrnul předseda poroty prof.
Jan L. Vítek kvality řešení lávky uvedené v závěrečném protokolu.
Konstrukci nové lávky bude tvořit oblouková konstrukce navržená tak, aby co nejméně
konkurovala okolí. Výška oblouku v části nad
řekou je situována nad hlavami chodců, tak, aby
nebránil volnému výhledu z lávky a současně
také nezakrýval pohled na historický most. Na
obloucích je zavěšena mostovka z předpjatého
betonu o šířce 5,3 metru, světlost mezi zábradlím 4 metry. Mostovka je nesena a předpnuta
vnějšími kabely, které lze dopnout, anebo vyměnit. Nová lávka po konstrukční i statické
stránce bude využívat stávající pilotové založení původní lávky. Koncové opěry budou situovány v místě původních opěr. Délka lávky od
začátku až do konce je 230 metů.
Na soutěž o návrh bude navazovat jednací řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Z něho vzejde projektant, s nímž město uzavře smlouvu na zpracování kompletní projektové dokumentace
nové lávky přes Labe v Nymburce. Nová lávka
by se finančně měla pohybovat kolem 40 mil.
bez DPH. Odhadovaný termín realizace je rok
2020.
Druhou cenu získal návrh společnosti Link
projekt, s. r. o., třetí cenu pak subtilní řešení
navržené společností Novák a Partner, s. r. o.
a Ing. arch. akad. arch. Liborem Kábrtem. Porota udělila také tři odměny.
Všechny hodnocené návrhy a výsledky soutěže naleznete zde:
http://www.soutez-lavka-nymburk.cz/
(red)
Vizualizace 5x © SHP - Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.

Nymburk bude zdobit nová
lávka pro pěší i cyklisty
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NEMOCNICE A SLUŽBY

Porodnice hlásí rekordní počet
narozených dětí

Foto © archiv CPV

Foto © archiv Diakonie

N klub láká na
středeční setkání
S podzimem přichází N klub na sídlišti s pravidelnými středečními setkáváními nad aktuálními tématy dospívajících. Každý týden až do
konce tohoto roku „Frajerem až za hrob“ (naše
hodnoty, „zdravé“ exit strategie z náročných
situací, návykové látky) a „Červenání? Není potíž...“ (funkční partnerský vztah, sexualita směrem k sobě i druhému). Přijít můžete kdykoli se
vám bude chtít, jeden týden se budeme věnovat „Frajerovi“, další pak „Červenání“.
Skupiny jsou pro všechny mladé lidi ve
věku 12 až 22 let, jejichž život ovlivnily návykové látky (tabák, alkohol, marihuanu...), nebo
vztahy (k sobě, partnerovi, milenci...). Není
podmínkou vykouřit krabičku denně, nebo mít
sexuální zkušenosti. Skupiny jsou otevřené
a zdarma s kapacitou maximálně 10 účastníků.
Jak to na takové skupině probíhá? Prvních
několik minut věnujeme seznámení s tématem
a připomenutí nastavených pravidel (respekt,
důvěra, telefony) a krabičky na anonymní dotazy. Následuje technika s prvky zážitkové pedagogiky. Využíváme skupinovou i individuální
práci, imaginaci, hraní rolí, kreslení, diskuzi
i pohyb. Techniku uzavírá reflexe (povídání).
Každou středu od 17 hodin v N klubu – ul. Gen.
Sochora mezi stánkem se zeleninou a vinotékou U třešně. 		
Tým N klubu
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Nymburská
nemocnice
modernizuje své
vybavení
Každoročně se snaží nemocnice modernizovat
svá pracoviště a investovat do vybavení, neboť
toto jsou jedny z hlavních faktorů, které ovlivňují spokojenost pacientů. Stejně tak tomu
bylo i v roce 2018, kdy nemocnice rozšířila
svůj movitý majetek o nová moderní lékařská
zařízení. Můžeme jmenovat např. ECHO-KARDIOGRAF umístěný na interním oddělení. Nicméně i u dalších oddělení nymburské nemocnice došlo k obměně. Jsme si totiž vědomi
toho, že především spokojený pacient je tím
pravým zrcadlením dobře fungující nemocnice.

Sterilizátor

Byl pořízen nový parní sterilizátor STERIVAP
669-2 FED od firmy BMT Medical Technology
s.r.o., který nahradil jeden
ze dvou stávajících sterilizátorů na oddělení Centrální sterilizace v nemocnici, které jsou již zastaralé a nevyhovovaly úplně
požadavkům moderního
provozu. Nový sterilizátor splňuje všechny nejnovější legislativní požadavky a byla díky němu zvýšena kvalita a bezpečnost sterilizace v nemocnici.
Cena: 1 318 900 Kč vč. DPH (město Nymburk)

Endoskopy

Nová moderní endoskopická sestava od firmy
Pentax, skládající se z gastroskopu, kolonoskopu a procesorové zobrazovací jednotky
nahradí stávající endoskopy, se kterými je nicméně plně kompatibilní. Pacientům a lékařům
přinese nesrovnatelně vyšší kvalitu všech prováděných endoskopických vyšetření a umožní

Foto © archiv nemocnice

Nymburk vyhověl žádosti a poskytl 20 tisíc korun na úhradu nákladů poskytování sociálních služeb pro občany města Nymburka,
kteří jsou v péči Evangelického domova pro seniory v Libici nad Cidlinou a Domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí v Opolanech a v Pátku u Poděbrad. V druhém případě
schválilo zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání žádost CENTRA PRO VŠECHNY,
které požadovalo 80 350 Kč (vzhledem k zamítnutí dotace od Středočeského kraje). Tato
částka bude použita na úhradu nákladů na
mzdu pro koordinátorku aktivit.
Petr Černohous

V měsíci srpnu se v nymburské nemocnici
narodil rekordní počet dětí. V tomto měsíci přivedli nymburští lékaři na svět 100 dětí. „Jedná
se o nejvíce dětí narozených v jednom měsíci
za posledních 30 let a jsem velice rád, že i díky
výbornému personálu jsme vše zvládli“ uvedl
primář gynekologicko-porodnického oddělení
MUDr. Dušan Kolařík. V roce 2017 se v nymburské porodnici narodilo téměř 800 dětí
a i v roce letošním je předpoklad dosažení stejného, možná i vyššího počtu narozených miminek.
Andrea Buganská, nemocnice Nymburk
díky nejmodernějším technologiím bezpečnější diagnostiku případných onemocnění.
Cena: 847 000 Kč vč. DPH (nemocnice)

CR čtečka

CR systém KONICA Regius 110 je digitální čtecí
zařízení, které doplní sestavu rentgenových přístrojů
na RDG pracovišti
nemocnice. Rentgenové snímky se
dnes nepořizují a neukládají na fotografický
materiál, ale vše funguje digitálně v počítačích.
Na síť jsou připojeny buďto přímo rentgenové
přístroje nebo jsou snímky pořizovány na digitální kazety a ty jsou následně načteny do počítače pomocí CR čteček. Toto zařízení je tedy
kritickým místem celého rentgenového pracoviště. Proto pořízením druhé moderní jednotky byla zvýšena kvalita, bezpečnost a průchodnost RDG oddělení. Rentgenové snímky
jsou tak okamžitě přístupné všem lékařům
nemocnice.
Cena: 822 800 Kč vč. DPH (nemocnice)

ECHO

Echokardiograf VIVID S60 od
firmy GE nahradí stávající přístroj Phillips z roku 2005. Jedná
se to špičkový ultrazvukový přístroj pro vyšetření srdce a cév
pomocí nejmodernějších vyšetřovacích a zobrazovacích metod. Bude používán v kardiologické ambulanci interního oddělení naší nemocnice.
Cena: 1 184 590 Kč vč. DPH (nemocnice)

Ultrazvuk na GPO

Foto 6x © archiv Nemocnice Nymburk

Město finančně
podpoří Centrum
pro všechny
a Diakonii ČCE

LOGIQ V5 Expert od firmy GE je ultrazvukový systém nižší střední třídy.
Tento plně digitální širokopásmový ultrazvukový přístroj
vybavený všemi potřebnými
sondami je určen pro Gynekologicko-porodnické oddělení
pro běžnou diagnostiku těhotných i gynekologických pacientek. Nahradil původní porouchaný gynekologický ultrazvukový přístroj. Umožní okamžité
kvalitní ultrazvukové vyšetření v rámci tohoto
oddělení.
Cena: 266 200 Kč vč. DPH (nemocnice)
Nemocnice Nymburk

AKTUALITY

Co do počtu návštěvníků
se jedná o jeden
z nejúspěšnějších
ročníků, bylo jich 3 926

Svět hmyzu na
Tyršovce
Foto © Marek Velechovský

Okolo 4 tisíc lidí navštívilo
nymburské památky
prohlídky bunkru CO a Aquaponie se ujala rodina pana Bohuslava Škody, děkuji též za perfektně připravenou prohlídku DPOV, domku
v Hradební čp. 326, učilišti a Sokolovně, zde
jmenovitě Natura Rerum a Lence Kovářové.
Celkově za organizaci děkuji Markétě Tomčíkové a vůbec všem dalším členům Společnosti
přátel starého Nymburka, kteří už osm let tuto
akci zaštiťují.
Pavel Fojtík
Návštěvnost: učiliště COP 348 / soud 377 /
depo 297 / Staré děkanství a Kaplanka 872 /
Bunkr CO v Lipové ulici 458 / Mlýn Bašta 463 /
Sokolovna 269 / Hradební domek v Korálkách
181 / Tortuga 78 / Kostel sv. Jiljí 420 / Kostelní
věž 171.
Foto © archiv MěÚ Nymburk

Rekordní byl počet otevřených památek - celkem 11, rekordní byl počet organizátorů - cca
54 osob, rekordní byl počet osob na Starém děkanství - 872 nebo na Baště 463.
V rámci doprovodného programu byla pokřtěna nová knížka o Nymburce, vystoupil muzikant Jaroslav Kríž, mezi přívozem a Mlýnem
Baštou pendlovala loď Blanice a na Palackého
třídě probíhala Sousedská slavnost.
Asi se mi nepodaří vyjmenovat a poděkovat všem organizátorům, přesto zmíním: odbornou prohlídku na Starém děkanství v podání Jan Pešta, fyzicky nejnáročnější průvodcovství - výstup na kostelní věž - skvěle zvládli
Martin Rafaj a Petra Matoušková, soudní budovou prováděli Petr Kučera a osobně předseda okresního soudu Jiří Rajm, za výborné
představení vily Tortuga patří dík Kláře Čenovské, jako vždy si připravily na Mlýnu Bašta
úžasný kostýmový program členky Klubu důchodců pod vedením paní Zdeňky Strakové,

Návrh nové
Palackého třídy
má u veřejnosti
velice příznivý
ohlas

ulice, místní obchodníky i návštěvníky, ať už
se pohybují pěšky, na kole nebo autem. V návrhu je zejména obnova a doplnění stromořadí,
které v létě poskytne tolik potřebný stín, nová
místa pro posezení pod korunami stromů, nové
kvalitní povrchy chodníků a zlepšení podmínek
pro zásobování obchodů při zachování adekvátního počtu parkovacích stání.
Pokud zůstane na radnici vůle kultivovat
tuto část historického jádra, může se příští rok
dokončit projektová příprava a v roce 2020
provést realizace. Palackého třída je ve svém
prvním úseku od náměstí Přemyslovců ke křižovatce s ulicí Na Příkopě čím dál tím větší
ostudou města a místem řady technických,
dopravních a bezpečnostní problémů namísto
toho, aby byla chloubou a vyhledávaným cílem
pro všechny. 		
Jan Ritter

Foto © Jan Ritter

Foto © Marek Velechovský

Foto © Jan Ritter

Součástí akce Dny evropského dědictví se letos v Nymburce stala i Sousedská slavnost na
Palackého třídě, kam se mohl kdokoli přijít seznámit s návrhem budoucího řešení tohoto exponovaného veřejného prostoru. Zároveň bylo
možno prodiskutovat jakékoli náměty a připomínky přímo s autory. Architektonická studie
se zabývá zlepšením podmínek pro obyvatele

Na základní škole Tyršova 446 dáváme nově
a mnohem více prostor hmyzu. Díky zásadním
změnám v revitalizaci osazení zeleně na pozemku školy se vytvořil "Svět pro hmyz". Místo,
kde může nejen hmyz, ale i další bezobratlí či obratlovci přezimovat, přečkávat nepříznivá období během roku (např. taková, která panovala
letos v létě) či se skrývat přes noc nebo přes den.
V České republice je známo přibližně 25–30
tisíc druhů hmyzu. V současné době, kdy však
jeho počet zásadně klesá, je třeba mu ve městech jednoznačně pomoci se udržet. Třeba jen za
posledních 30 let klesl počet hmyzu o více než
polovinu, v Německu zmizelo dokonce 70 % veškerého hmyzu a celosvětově se mluví o "hmyzí
krizi". Důležitost, těchto nesmírně užitečných
živočichů, je sice všeobecně známa, ale často
podceňovaná a málo respektovaná. Bez hmyzu
by nemohlo dojít k rozmnožování většiny rostlin
a na nich stojí nejen celé ekosystémy, ale také
potrava člověka. Zběsilý kult minitrávníků a příliš časté sekání je jeden z hlavních faktorů likvidace hmyzu ve městě.
Z tohoto důvodu jsem nesmírně rád, že se
tento prostor pro hmyz podařilo na naší škole
vytvořit. Společně se žáky školy jsme udělali ze zbytků vykácených kmenů, větví stromů
a štěpky "Svět hmyzu" - jakousi řízenou hromadu
s množstvím prostor a skrýší, kde bezobratlí živočichové najdou dostatek místa pro svůj život.
Tento "Svět hmyzu" pak může do budoucna sloužit i jako výukové místo pro různé přírodovědné
předměty či jen relaxaci a naučí nejen naše žáky,
ale možná i část veřejnosti vybudovat si kladný
vztah k této, občas málo oblíbené skupině živočichů. A hmyz si náš respekt a ochranu rozhodně
zaslouží. 		
Marek Velechovský

Poděkování
Nebyly by létající talíře, kdyby všichni vařili tak, jako pan kuchař Jindřich Zahorajko
s kolektivem.
Obědy byly výborné, pěkně upravené
a v dostatečném množství!
Děkují důchodci z Panoramy
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Opuštěné sochy z bývalého hřbitova u kostela
sv. Jiří se znovu probouzejí k životu

Foto © Petr Černohous

Jana Vícha jsme se při převzetí dokončené zakázky zeptali na několik otázek.
V čem přesně spočívala vaše práce?
České restaurování má svá specifika a s pracovníky z Národního památkového ústavu sdílíme podobný názor, že nebudeme popírat věk
a historický vývoj. Dá se to přirovnat trochu
k plastické chirurgii – pokud se budete snažit
udělat z osmdesátileté dámy osmnáctiletou
dívku, bude výsledek velmi nepřirozený a nehezký. Takže i když si třeba na první pohled na
restaurovaných sochách všimnete domodelovaných částí, tak hlavním účelem mé práce
bylo ošetření kamene a záchrana hmotné podstaty pomníků. Při jedné zakázce na severu
Čech jsem se setkal s požadavkem, abych navrátil sochy do jejich podoby před třemi sty lety,
naštěstí od toho nakonec zákazník ustoupil.
Čím tedy konkrétně náhrobky prošly?
Použitá koncepce vznikala desítky let, postupem času se měnily technologie – nejrevolučnější je možnost zpevnění kamene. Tuto alternativu v minulosti restaurátoři neměli k dispozici. Jde o to, že se materiál zpevní a do zvětralého kamenného systému se vpraví křemík,
který vytvoří nové vazby mezi zrny. Speciální
gel se aplikuje v roztoku ředidla. Jedná se o původní český vynález z 50. let, který se dnes po
celém světě mohutně uplatňuje i ve stavebnictví na všech silikátových materiálech, keramice
či dokonce betonech. Aplikací gelu zpevníme
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náhrobku, kde jsou fragmenty misky či svícnu
ze slitiny zinku a aluminia jsem pouze očistil –
původní podoba se nedochovala na žádném záznamu, a tedy ji nebylo možné rekonstruovat.
Celkově to byla velmi příjemná práce. A rozhodně se budu ucházet o možnost pokračovat
v restaurování dalších náhrobků. Mám Staré
děkanství rád, i v letošním horkém létě se zde
dalo tvořit, ostatní zakázky dokončuji až teď –
o prázdninách se na nich nedalo pracovat, protože kámen byl úplně rozžhavený.
Foto © Petr Černohous a Markéta Tomčíková

Akademický sochař a restaurátor Jan Vích se
v roce 2017 věnoval pomníku Dr. Mikoláše
Miksche a rodiny Dlabačových, náhrobku doktora Jana Dlabače. Letos prošly ozdravnou
kúrou sousoší Panny Marie, sv. Floriána a sv.
Jana Křtitele, náhrobek z hořického pískovce
v podobě truchlícího anděla a náhrobek rodiny
Koníčkovy. V příštím roce je v plánu zrenovovat
zbývajících 6 pomníků.

kámen a prodloužíme jeho životnost, vlhkost
se dostane z kamene ven, ale ne dovnitř.
Na náhrobku truchlícího anděla se doplňovaly
některé prvky – květina, či sklady na rouchu.
Jsou zde vidět poměrně velké vypršelé plochy. Ty nevznikly vadou kamene, ale způsobily
je obnovitelské zákroky a konzervace, která se
používala již na přelomu 20. století a za první
republiky. Sochy se napouštěly fermeží a zpevňovaly vodním sklem. Socha anděla je stará
přibližně 150 let a je vyrobená z hořického
pískovce. Právě anděl patří podle mého názoru k nejkrásnějším náhrobkům umístěným
v areálu Starého děkanství a je skutečným vrcholem uměleckého řemesla. I když se věci,
které tehdy řemeslníci vyráběli, často opakovaly, byla tato hřbitovní produkce umělecky
hodnotná. Anděl je toho zářným příkladem
– vychází z českého a německého klasicismu
a zpracování filigránu a jednotlivých detailů je
opravdu nádherné.
Co bylo pro vás nejtěžší při renovaci mariánského sousoší?
Sousoší panny Marie sice stávalo na hřbitově,
nicméně původně bylo součástí exteriérů kláštera a pochází přibližně z roku 1769. I zde šlo
hlavně o to, aby se kámen konzervoval a byla
prodloužena jeho životnost. V tomto případě
jsem si ale také zasochařil. Z hlavy madony se
zachoval pouze fragment, který byl již dříve doplňován. Poměrně složitě jsem chytal proporce
a propojoval je se zbytkem sochy. Pokud bych
hlavu modeloval celou, bylo by to pochopitelně jednodušší. Takto jsem se musel přizpůsobit historii – sice to bylo náročné, ale zároveň
i velmi zajímavé.
A co ostatní náhrobky?
U náhrobku rodiny Koníčkovy bylo doplňování málo – jednalo se pouze o část obličeje
a ruky. U náhrobku doktora Dlabače jsem respektoval patinu stáří, obnovované části jsem
se snažil začlenit do časem poznamenaného
celku. V tomto případě jsem ani neodstraňoval veškerou černou krustu – filigrán byl na
některých místech tak jemný, že by se jejím
odstraněním zničil. Byla to taková oběť kvalitě
a estetice. U náhrobku doktora Miksche jsem
zvýraznil písmo pouze tam, kde bylo čitelné.
Nic jsem si nevymýšlel a rekonstruoval pouze
nápisy, u nichž bylo jasné, jak vypadaly. Část

Jaké další práce si mohou Nymburáci prohlédnout?
Akademii jsem dokončil v roce 1980 a je za
mnou tedy poměrně velký kus práce. Restauroval jsem například mariánský sloup v Hradci
Králové na Velkém náměstí, to byla nádherná
zakázka, při níž jsem musel řešit i statické problémy. Mezi roky 2013 až 2015 jsem fungoval
jako hlavní restaurátor při opravě hospitálu
Kuks, řídil jsem zde všechny restaurátorské
práce, bylo to opravdu velmi náročné a pracoval jsem pod velkým tlakem. V posledních letech si už proto pečlivě vybírám menší zakázky
a spolupracuji pouze s lidmi, s nimiž mám
dobré zkušenosti.
Přímo v Nymburce jsem restauroval sochu
sv. Jana na Kostelním náměstí, opravoval balustrádu v kapli sv. Jana Nepomuckého a také
jsem zpracoval restaurátorský záměr na opravu
mariánského sloupu na Náměstí Přemyslovců.
Markéta Tomčíková
Foto © Markéta Tomčíková

Město Nymburk za
finanční podpory
Ministerstva kultury
ČR postupně restauruje
náhrobky ze hřbitova,
který v letech 1967 až
1969 ustoupil stavbě
zimního stadionu.
Sochy a pomníky jsou
nyní umístěné v areálu
Starého děkanství.

Jan Vích ocenil, že Ministerstvo kultury ČR přispělo městu na restaurování již skoro 300 tisíc korun.

KULTURA

Další akce z Nymburka

Výstava obrazů - prostory tréninkové kavárny
Strejda Burger (Palackého 238).
1. října - 31. října - Miroslav Chreňo „Už jsme
doma“.

po 1. až st 3. 10. / 9 - 15 hodin / DDM Nymburk

ne 7. 10.

Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů.
Více na www.ddm-nymburk.cz.

Tradiční akce, kterou pořádá občanské sdružení Labská stezka. Více informací na www.
labskastezka.cz.

čt 4. 10. 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. října do 22. listopadu (závěrečný večer). Minimální počet je 15 párů. Přihlašovat se můžete
on-line na webu www.tanecni-alfa-nymburk.
cz nebo přímo v prodejně hudebních nástrojů
K-music Nymburk. Více informací na tel. 603
530 755.

Knížka pro první
čtení… a malování
Aby se stali žáci nymburské
Základní umělecké školy
B. M. Černohorského ilustrátory pohádkové knihy, to
tady ještě nebylo. O posvícení, v sobotu 1. září, byla
taková knížka pokřtěna, za
účasti většiny z nich, na
nymburském náměstí.
Jedná se o knihu Jana Řehounka, již třiačtyřicátou, JULINKA A JEJÍ PÍSMENKOVÍ KAMARÁDI, která má podtitul ČTI
– OMALUJ – NAKRESLI – NAPIŠ.
Když si děti přečtou, případně ty malé si nechají přečíst, příběhy holčičky Julinky z pohádkového města Bramburka, pohrají si s jejími
pohádkovými kamarády, s nimiž si zopakují či
se naučí písmenka, zazpívají si písničky, absolvují logopedickou lekci, seznámí se se zajímavými knížkami, které stojí zato si přečíst, přijdou na to, že uklízet se vyplatí… ale setkají se

Hlídejte si
rodinný rozpočet
Středočeský kraj zaujímá šesté nejhorší místo
v republice, pokud jde o počet exekucí. Nelze se
tedy příliš divit, že 9,31 % obyvatel Nymburka
čelí nikoli pouze jedné, ale ve 33 % dokonce až
devíti exekucím. Podle aktuálních průzkumů si
evidenci příjmů a výdajů vedou jen asi dvě pětiny domácností. A podobně je tomu i u účastníků kurzů projektů PROKOP, které realizuje
Fond dalšího vzdělávání společně s Úřadem
práce České republiky.
V rámci projektů PROKOP se v prvním
týdnu věnujeme umění hospodařit - finanční
gramotnosti a klíčovému tématu, kterým je rodinný rozpočet.
Velmi často se v našich kurzech PROKOP, jejichž cílem je usnadnit návrat lidí na
trh práce, setkáváme s tím, že lidé sice docela
přesně vědí, co mají dělat, a to je vést si rozpočet (evidence příjmů a výdajů) a vytvářet si

ZAMYKÁNÍ MRLINY A LABE

so 13. 10. / 9:30 hodin - zahájení / Areál pivovaru
Nymburk

so 13. až ne 14. 10.

Tradiční cyklo-společenská vyjížďka, při které
Pivovar Nymburk již tradičně zakončí cyklistickou sezónu. Více informací na www.cyklootvirak.cz.

akt ke 150. výročí TJ Sokol Nymburk
soSlavnostní
13. 10.
/ 10 hodin / Remanence – busta Prof.
10:00 hodin Remanence – busta Prof. Ph.Dr. Miroslava Tyrše
PhDr.
Miroslava
Tyrše
Okamžiky z historie TJ Sokol Nymburk

POSTŘIŽINSKÝ CYKLOZAVÍRÁK

DNY OSLAV 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ
SOKOL
Sobota 13. 10. NYMBURK

Účast vrcholných představitelů ČOS
Slavnostní
akt ke 150. výročí TJ Sokol Nymburk
Čestná stráž ČOS
Vystoupení pěveckého souboru Hlásek - ZŠ Tyršova Nymburk

soDrobné
13.občerstvení
10. / 14 – 18 hodin / Sokolovna Nymburk

Sokolská akademie – ukázky činností TJ Sokol
Akademie TJ Sokol Nymburk aneb Předvádíme se

do st 31. 10.

– 18:00
ne14:0014.
10. /Sokolovna
10 –Nymburk
14 hodin / Hasičské hřiště
Ukázka sletové skladby žen – Siluety

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Ukázky činnostígladiátor
oddílů s workshopy
Mladý
s letem sokolím – DobroCvičení žen Věrné gardy
 Horolezectví
družná
hra
s překážkami a úkoly je určena ro Silový trojboj
 Karate
dičům
s dětmi.
Vystoupení dívek
– Holčičí cvíčo
Výstava z historie TJ Sokol Nymburk
Občerstvení
Více
informací na www.sokolnymburk.cz.

středa 10. října / 17 - 19 hodin

Artefiletika ve Strejda Burgeru

Neděle 14.10.

i se strašidelnými čerty, navštíví cirkus nebo se
proletí letadlem, čekají je zábavné úkoly.
Při nich si mohou otištěné obrázky, které nakreslily právě děti ze Zušky v podobě omalovánek, vymalovat, do předtištěných rámečků si
nakreslit svoje vlastní ilustrace a dokonce mají
možnost vymyslet a napsat vlastní texty.
Tuto knihu je tedy třeba číst s tužkou
a pastelkami.
Zájem o knihu je značný, z nákladu 450 kusů je
již téměř polovina rozebrána.
K dostání je kniha v Turistickém informačním
centru. 				
(red)
Foto © Jiří Černý

DĚTI ZVÍŘÁTKŮM

i finanční plán na příští rok, ale z nějakých důvodů to nedělají. Dobrým příkladem je právě
rodinný rozpočet – evidence příjmů a výdajů.
Pro jeho vedení, podobně jako pro řešení většiny životních situací, potřebujeme zkombinovat tři věci: mít možnost, umět a chtít.
V kurzech projektů PROKOP proto kombinujeme vzdělávání s individuálním poradenstvím, abychom účastníkům pomohli získané
poznatky uplatnit v jejich konkrétních osudech
přímo na míru.
Pro všechny účastníky jsou kurzy zdarma,
každý dostane výukové materiály a obdrží
spoustu užitečných a praktických informací.
Kurzy probíhají na různých místech Středočeského kraje včetně Nymburka.
Kurzy realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou financovány z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Zájemci najdou podrobnější informace na webu projektu
www.projektprokop.cz.
Richard Veleta, lektor

Malý gladiátor s letem sokolím - zážitková hra s úkoly a překážkami
ZMĚNA
PROGRAMU
VYHRAZENA!
10:00 – 14:00
Hasičské hřiště Nymburk
Kategorie:

Rodiče s dětmi 5 – 7 let
Děti 8 – 12 let

Vlastivědné
muzeum
Více informací na www.sokolnymburk.cz

Výstava
Papírové modely
Modely slepené nejen v Nymburce.
Výstava probíhá od 2. října do 2. prosince 2018,
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 až 17 hodin.

Na výstavě Papírové modely ve Vlastivědném muzeu se můžete přesvědčit, že práce na
modelech je velká zábava a zároveň náročná
práce. Představíme práce Jindřicha Tesaře,
„jeho“ dětí z modelářského kroužku v ZŠ R.A.F
a dalších modelářů. K vidění budou modely od
architektury, přes figurky až po různé druhy
techniky. 		
Jana Kavánová

Přehlídka
středních škol
Přehlídka středních škol pro školní rok
2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 18. října
2018 od 10 do 16 hodin v prostorách Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště
v Nymburce, V Kolonii 1804.
Akce je určena vycházejícím žákům základních
škol, jejich rodičům, výchovným poradcům
a dalším zájemcům. Zástupci středních škol
budou poskytovat informace o možnostech
studia a následného uplatnění. Účelem celé
akce je poskytnout co nejvíce kvalitních informací a tím usnadnit vycházejícím žákům jejich
rozhodování v oblasti volby povolání. Celkem
se akce zúčastní cca 50 škol (všechny střední
školy nymburského regionu a cca 35 škol z regionů okolních). Pořadatelem akce je Úřad
práce České republiky, Krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Nymburk.
Tomáš Suchan
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KNIHOVNA A SOUTĚŽ

Městská
knihovna
Nymburk

v roce 1980. Uskutečnil pěší přechod Aljašky
a Grónska. Zasloužil se o vznik mezinárodní
základny ECO NELSON v Antarktidě. Co udělám při prudkém zhoršení počasí na horské
túře? Jaké jsou nejčastější chyby v kritické
situaci? Jak se chová skupina v nečekaných
podmínkách?
23. 10. út / 17 hodin / 30 Kč

Týden knihoven 1. – 7. října
(22. ročník)

OSUDY ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ
MYŠLENKY

VÝSTAVA

2. 10. út – 30. 10. út

CESTUJEME PO SVĚTĚ

Foto © archiv knihovny

Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského.

Robert Kvaček
Letos uplyne 100 let od vzniku samostatného Československa. 28. října 1918 se začala
psát nová kapitola našich dějin. Přednáška
našeho předního historika Roberta Kvačka ke
100. výročí založení samostatného československého státu.
1. 10. po – 6. 10. so

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE

Ve všech odděleních knihovny odpouštíme
během Týdne knihoven všem čtenářům jejich
upomínky.

KNIHOVNA DĚTEM

Nikdo se nebude ani vteřinu nudit! Kdo ukradl
Rackovi gumáky? Co jsou šle? A kam šly? Znají
na Kubě koprovku? Jak veliký bonbon se vejde do krokodýla? Co trápí Eskymáka v Egyptě?
V téhle knížce je všechno – celá abeceda, kus
světa, raketa, legrační příběhy a dobrodružství
známého cestovatele.
Milada Rezková je autorkou řady oblíbených
a literárními cenami ověnčených knih pro děti
a mládež. Populární jsou zejména její vtipné
knihy ze série Doktor Racek, kouzelné Babočky
nebo výtvarný počin s neznámými fotografiemi Ladislava Sitenského Hurá na kajak.
15. 6. po / od 10 hodin

PTÁČATA

Další setkání v rámci celostátního projektu
S knížkou do života aneb Bookstart. Pro děti
od 2 do 6 let a jejich rodiče. Hlavní náplní je
práce s knihou. Z knih si čteme, vyprávíme si,
malujeme a vyrábíme. Občas taky tancujeme,
zpíváme, hrajeme. To je smysluplně trávený
čas na krásném místě mezi spoustou knih!
Ukažme dětem, že číst je zábava. Tentokrát
si budeme číst a povídat na podzimní téma.
Každý nový dětský člen klubu dostane průkazku do knihovny zdarma.

1. 10. po – 30. 10. út

PŘIVEĎ KAMARÁDA

PŘEDNÁŠKY A KURZY

Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během října přihlásit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do
knihovny na rok zdarma a ty získáš odměnu.

2. 10. út / 17 hodin / 20 Kč

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
A SOUVISLOSTI V LIDSKÉM TĚLE
ANEB VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM

Hana Volfová
Zajímavé metody čínské medicíny pro posílení
zdraví, imunity a psychiky. Zdravý životní styl
- pitný režim, správné dýchání, zdravá strava,
detoxikace organismu, posilování imunity atd.
18. 10. út / 17 hodin / 30 Kč

CHOVÁNÍ V EXTRÉMNÍCH SITUACÍCH

Jaroslav Pavlíček
Polárník a cestovatel Jaroslav Pavlíček se
celý život zaměřuje na výzkum přežití v divočině a harmonické přežití člověka s přírodou.
Byl členem zimní expedice na Mount Everest

3. 10. st / 9.30 a 10.45 hodin / 30 Kč

SETKÁNÍ S AUTORKOU KNIH
PRO DĚTI A MLÁDEŽ – MILADOU
REZKOVOU

ŘÍJNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO, JE 6. 10. OD 9 DO 11 HODIN

Bližší informace o našich službách a konaných
akcích najdete na internetových stránkách
www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás
můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu:
knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle: 325 512 723.

9.30 hodin

TAJEMSTVÍ ZA SNĚHOVÝM KNÍRKEM

Mandlové zákusky, krémové dortíky, statečná
vosa Celestýna, podlý agent Parchantel Hnusil,
vlezlá štěnice Protivana Slídivá a nikdy nekončící souboj dobra se zlem. Voňavá, chytrá a zábavná knížka pro holky i kluky.

Klub
důchodců

10.45 hodin

1. 10. po

Kniha jako gejzír nápadů vedle hravé formy
obsahuje vzdělávací prvky. Básničky, komiksy,
koláže, krátké pohádky, hry, otázky a úkoly.

3. 10. st

DOKTOR RACEK

VOLNÁ ZÁBAVA
JAK SE TO ŘEKNE JINAK

8. 10. po

VOLNÁ ZÁBAVA

SOUTĚŽ

10. 10. st

Poznáte místo, odkud je fotografie na obrázku?

17. 10. st

ŠLECHTICKÉ ERBY V JIŽNÍCH
ČECHÁCH

15. 10. po

VOLNÁ ZÁBAVA
PREVENCE – ZNEUŽÍVÁNÍ SENIORŮ
DIVADELNÍ PROGRAM

Zkuste to s naší soutěží

Výhru získá ten, kdo zašle do 15. 10. 2018 poštou nebo e-mailem správné místo z historické fotografie. Nezapomeňte na kontaktní údaje (včetně telefonního čísla). Tři správné odpovědi vylosuje
redakční rada.

22. 10. po

VOLNÁ ZÁBAVA

24. 10. st

Poznáte toto místo?

Výherci z letního čísla jsou:
Petr Linhart, Viktorie Rástočná
a Petr Růžička.

Správné řešení (září): hotel Slávie na rohu ulic
Poděbradská a Palackého třída.
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Foto © archiv Honzy Řehounka

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

VYPRAVUJEME SI VTIPY

29. 10. po

VOLNÁ ZÁBAVA

31. 10. st

VZPOMÍNÁME DVD

Změna programu vyhrazena.
Pravidelná cvičení v pondělí a středu od 13. do
13.30 hodin.
Programy začínají vždy ve 13.45 hodin.
Veškeré informace o akcích najdete ve vývěsní
skříňce klubu.
Výbor Klubu důchodců

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

NKC
PŘEHLED
AKCÍ ŘÍJEN
11. 10. / 19–21 hodin / budova NKC

OPEN TRAINING SPACE

Budilova divadelní škola, jako jediná v ČR
uplatňující metodu Jacques Lecoq a již přes 10
let napomáhající nalézt osobitou tvůrčí cestu
a uvolněný herecký projev. V příštím školním
roce otevře tréninkový prostor pro všechny zájemce o principy metody Jacques Lecoq, jež je
uznávaná po celém světě v divadle, v tanci i ve
filmu. Tréninky pod vedením Venduly Burger
budou probíhat jednou týdně (ČTVRTEK 19–
21h) v Nymburském kulturním centru – Palackého třída 449/ 64 v 2. patře. Přihlásit se můžete na tel: 724 703 750 nebo na email: produkce.budil@gmail.com. První zkušební lekce
je ZDARMA.

17. 10. / 18.00 hodin/ Kino Sokol / zdarma

REFLEXE OSMIČKOVÉHO VÝROČÍ

Moderovaná diskuze v rámci Nymburských
osudových osmiček. Historika a žurnalistu
Martina Gromana a další zajímavé hosty zpovídá ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

RADNICE
SENIORŮM
1. 10.
20. 10. / 19.20 hodin / Kino Sokol / předprodej
100 Kč, v den akce 150 Kč

PECHAKUCHA NIGHT IV.

Po třetím úspěšném dílu PechaKucha Night
Nymburk přichází čtvrtý, neméně nabitý PechaKucha Night Nymburk vol. 4. Večer zajímavých přednášek je určen nejen kreativním
- uměleckým profesím, ale všem, kteří svoji
práci či koníčky dělají s vášní a láskou a chtějí
se nechat inspirovat! PechaKucha Night jsou
pravidelná setkání inspirativních osobností
nejen z Nymburka a okolí. Přijďte se dozvědět
něco zajímavého a pobavit se! Vystupující budou uvedeni na plakátech a stránkách NKC.
22. 10. st / 19.30 hodin / Foyer Kino Sokol /
80 Kč

„S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI“
DS JELITA

Malý, prázdný, temný, hermeticky uzavřený
prostor bez oken je místem posledního spočinutí tří mrtvých duší odsouzených k životu
věčnému v tomto strohém Papinově hrnci.
Jednoaktovku o podobě pekla z pera Jeana-Paula Sartra (1944) pod názvem „S vyloučením veřejnosti“ (podle jiného překladu také
‚Za zavřenými dveřmi‘), uvede nymburský divadelní ochotnický soubor JeLiTa - Jedineční
Lidoví Taškáři. S představením vystupovali již
v pražském divadle DISK na Divadelní Třísce
2018 a festivalu Jiráskův Hronov 2017. Doba
představení: 45 minut.
Hrají: Tomáš Weber, Eliška Frankeová, Vanda
Schwarzová, Michal Douša, Režie: Michal
Douša.

15. – 19. 10. / Obecní dům

PODZIMNÍ BURZA

Ve dnech 15. – 19. října 2018 bude probíhat
v Obecním domě v Nymburce Podzimní burza,
kde budete moci prodat a nakoupit podzimní
a zimní oblečení a sportovní potřeby pro děti
a dospělé. K uvedeným věcem určeným k prodeji je potřeba mít vyplněný formulář, který
je k vyzvednutí v Obecním domě a kanceláři
NKC na Palackého třídě. Přijímat budeme maximálně 25 ks na osobu s vyplněným formulářem a pouze 4 páry obuvi na osobu. Přinést
můžete podzimní a zimní oblečení, obuv, kabelky, sportovní potřeby (lyže, lyžáky, helmy,
brusle, boby, saně, kola), hračky a knížky. Nebudeme přijímat letní oblečení, spodní prádlo,
dětské kočárky nebo věci poničené, špinavé
a děravé. Z oblečení se platí poplatek 2 Kč, za
obuv 4 Kč, ostatní věci dle velikosti od 5 Kč do
20 Kč. Z celkové částky za prodané věci připadne 10 % NKC.
Věci k prodeji budeme přijímat v pondělí 15. 10.
od 8 do 17 hodin, prodej bude probíhat v úterý
16. 10. od 8 do 17 hodin a ještě i ve středu
17. 10. od 8 do 15 hodin. Výdej neprodaných
věcí a výplata peněz za prodané věci bude
ve čtvrtek 18. 10. od 14 do 17 hodin a v pátek
19. 10. od 8 do 11 hodin. Nevyzvednuté věci
a peníze propadají ve prospěch NKC. Nastavte
si ceny tak, aby byly věci prodejné, a Vy jste je
zbytečně nenesli domů.

25. 10. / 20.00 / Foyer Kino Sokol / 120 Kč

LISTOVÁNÍ – KLUK Z KOSTEK

Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl,
jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam
je plný překvapení a svět je pro něj hádanka,
kterou bez pomoci nedokáže rozluštit. Až díky
hraní Minecraftu pro sebe otec se synem najdou společný prostor, v němž se začnou lépe
poznávat a navzájem se chápat. Dokáže se
rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po
kostce dát znovu dohromady?
Autor: Keith Stuart, Nakladatelství: Albatros.
Hrají: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Věra Hollá. Délka představení: 50 minut.
29. 10. / 18.30 hodin / Hálkovo městské divadlo
/ 100 Kč (k zakoupení v divadle a TIC)

ČAPEK – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Město Nymburk, Nymburské kulturní centrum
a Hálkovo městské divadlo za podpory Středočeského kraje uvádějí ke 100. výročí založení
republiky hru Divadla Rokoko Čapek, která
vypráví o zápase dobrého a čestného člověka
s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou
chvíli dřív, než se naplnily všechny katastrofy,
před kterými varoval.
Vstupenky jsou v prodeji od 1. 10. 2018 za speciální symbolickou cenu 100 Kč. Před představením budou slavnostně předána městská
vyznamenání.

9 hodin – Zahájení, seznámení s programem
v Obecním domě s kávou, zákuskem a překvapením. Vystoupí a představí se: Odbor
soc. věcí MěÚ Nymburk, Rezidence Labské
Terasy, Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, Svaz postižených civilizačními
chorobami.
2. 10.

14 do 18 hodin – ČAS NA ČAJ v Obecním
domě. K tanci a poslechu zahraje kapela Trioda.
Vstupné zdarma.
3. 10.

14 hodin – Procházka za gotickými a renesančními památkami Nymburka se starostou PhDr.
Pavlem Fojtíkem, sraz před radnicí.
4. 10.

10 hodin – Film Teorie tygra, Kino Sokol,
zdarma.
od 14 hodin - odpoledne v Panoramě, posezení
s hudbou a opékáním špekáčků v penzionu Panorama, Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady.
5. 10.

9.30 hodin – Úvod do dědického práva, "Náplní
přednášky bude teoretický i praktický úvod do
dědického práva. Posluchači se zejména dozví, co je pozůstalost, jakým způsobem se dědí
nebo jak funguje institut závěti. Během přednášky bude i možnost procvičit si získané znalosti na praktických příkladech." Akce se uskuteční v Obecním domě.
18.00 hodin – vystoupení Pavlíny Filipovské
v Obecním domě. Poslechnout si můžete vyprávění ze života herečky a zpěvačky. Zazní
písničky z repertoáru Jiřího Šlitra. Vstupné
50 Kč pro seniory / 100 Kč pro ostatní.
Nižší vstupné platí pro seniory nad 60 let. Podrobnější informace v Turistickém informačním centru.
31. 10. / 19 hodin / Foyer Kino Sokol / vstupné
dobrovolné

KINOTY VOL. V

Poslední říjnovou středu se ve foyer kina Sokol v Nymburce bude konat hudební akce KINOTY. Jde o formu pořadu zvanou Open Mic,
což je koncert zvláštního druhu zaměřený na
originální tvorbu písničkářů. V hlavní roli je autorská píseň v jednoduché interpretaci člověka
na pódiu. Na pódium může vstoupit každý, kdo
chce představit svou tvorbu. Již páté Kinoty
a tak i hudební tradici podpoří svým vystoupením písničkáři Jaroslav Kříž a Yannick Tevi.
NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
OTEVÍRACÍ DOBA NKC pro veřejnost
PO, ST, ČT 7.30 – 11.30
12.30 – 14.00
ÚT zavřeno
PÁ 7.30 – 12.00
KONTAKT
Palackého třída 449/64, Nymburk 288 02
tel.: +420 325 513 785
mail: nkc@nkc-nymburk.cz
www.nkc-nymburk.cz
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KINO

Kino Sokol
Nymburk
ŘÍJEN
út 2. / 19 hodin / 110 Kč

ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM
SNU

Český filmový underground v příběhu tří bývalých spoluvězňů z bolševického kriminálu, kteří
se chtějí vypořádat s tím, kdo jim v minulosti
ublížil.
ČR / drama / 79 min. / české znění / do 12 let
nevhodný
st 3. / 19 hodin / 120 Kč

BEZE STOP

Patnáctiletý Tom žije se svým otcem v lese.
Dobrovolná izolace od tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu civilizací
nezkažených prostých radostí.
USA / drama / 119 min. / s titulky / přístupný
čt 4. / 10 hodin / ZDARMA / Radnice seniorům

TEORIE TYGRA

Oblíbená komedie, v níž veterinář Jiří Bartoška utíká ze zajetí svých žen – Elišky Balzerové
a Taťány Wilhelmové.
ČR / komedie / 100 min. / české znění / přístupný
pá 5. / 19 hodin / 80 Kč

KING SKATE

Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco
úplně jiného, úplně nového. Nekonečnej
mejdan.
ČR / dokument / 82 min. / české znění / přístupný
so 6. a ne 7. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední
rodinné

BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ
NAVŽDY

Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka
tří roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném
místě, jinde než v horách.
Francie / dobrodružný / 91 min. / české znění /
přístupný
so 6. a ne 7. / 19 hodin / 120 Kč

ZRODILA SE HVĚZDA

Bradley Cooper, hvězda country, objeví talentovanou zpěvačku Lady Gaga.
USA / drama / 139 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný

revoluci v bydlení. Spolu s manželkou G. Marcinkovou se nastěhují do prototypu.
ČR / thriller / 108 min. / české znění / do 15 let
nepřístupný

út 23. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino
čt 11. / 19 hodin / 130 Kč

MICHELANGELO: LÁSKA A SMRT

Michelangelo je považován za jednoho z největších umělců všech dob.
Velká Británie / dokument / 91 min. / s titulky
/ přístupný
pá 12. a so 13. / 19 hodin / 120 Kč

TOMAN

Film odkrývá období tzv. třetí republiky,
temné roky 1945–48 v příběhu rozporuplného
Z. Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který
ovlivnil vývoj v poválečném Československu.
ČR / drama / 145 min. / české znění / do 12 let
nevhodný

PRINCEZNA A DRÁČEK

Princezna Barborka se toulá tajnými komnatami hradu a nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do říše zvláštních stvoření.
Rusko / animovaný / 75 min. / české znění /
přístupný

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Kdo to má v životě těžší? Muži, nebo ženy?
ČR / komedie / 95 min. / české znění / přístupný
čt 25. 10. / 20.00 / Foyer Kino Sokol / 120 Kč

LISTOVÁNÍ – KLUK Z KOSTEK

pá 26. / 19 hodin / 110 Kč

JACK STAVÍ DŮM

MARS

Marťanskou vědeckou stanici udržuje zastaralý robot Bot. Místo náhradních dílů přiletí
čeští turisté, kteří se na Marsu chtějí oženit.
ČR / komedie / 84 min. / české znění / přístupný

út 16. a pá 19. / 19 hodin / 130 Kč

PRVNÍ ČLOVĚK

Jedno z největších dobrodružství v lidských
dějinách.
USA / drama / 138 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
st 17. / 18.00 hodin/ Kino Sokol / zdarma

REFLEXE OSMIČKOVÉHO VÝROČÍ

Více na předchozí straně.

so 27. a ne 28. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední
dětské

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky
a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech
sil pracuje i pomocník dráček Čmoudík.
Slovensko / pohádka / 90 min. / české znění /
přístupný
so 27. a ne 28. / 19 hodin / 130 Kč

čt 18. / 19 hodin / 120 Kč

ZLÉ ČASY V EL ROYALE

Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemstvím, se setkává v hotelu El Royale, který
má vlastní temnou minulost.
USA / thriller / 120 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
so 20. / 19.20 hodin / Kino Sokol / předprodej
100Kč, v den akce 150 Kč

PECHAKUCHA NIGHT IV.

VILÍK: RYCHLE A VESELE

Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát
králem silnic ve svém rodném městě.
Malajsie / animovaný / 80 min. / české znění /
přístupný
ne 21. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino
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čt 25. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Vražda je umělecké dílo a Jack chce být dokonalým tvůrcem. Film s černým humorem
a chytrými přesahy.
Dánsko / horor / 155 min. / s titulky / do 18 let
nepřístupný

ne 21. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

TICHO PŘED BOUŘÍ

Všechna tajemství jednou vyplují na povrch.
Thriller plný zvratů a vášní s Matthew McConaugheym a Anne Hathaway.
USA / thriller / 138 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný

Více na předchozí straně.

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších
anti-hrdinů filmového světa značky Marvel.
V hlavní roli smrtonosného Venoma se představí na Oscara nominovaný Tom Hardy.
USA / akční fantasy / 120 min. / české znění / do
12 let nevhodný

V. Dyk pracuje u firmy, která se zabývá vývojem
tzv. inteligentního domu, který má znamenat

st 24. / 19 hodin / 120 Kč

ne 14. / 19 hodin / 80 Kč

Více na předchozí straně.

čt 11. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

NA CHESILSKÉ PLÁŽI

S hlavními hrdiny, dvacátníky Florence a Edwardem, se poprvé setkáváme během jejich
svatebního dne. Po katastrofě prvního sexuálního pokusu následuje hádka a zásadní rozhovor na Chesilské pláži.
Velká Británie / romantický / 110 min. / s titulky
/ do 15 let nepřístupný

ne 14. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

út 9. a st 10. / 19 hodin / 130 Kč

VENOM

a zpochybňuje, co vlastně pod pojmem rodina
rozumíme. Japonsko / drama / 121 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

ZLODĚJI

Osamu si přivydělává krádežemi v obchodech. Do rutiny krádeží zasáhne osamělá holčička, kterou si Osamu vezme k sobě. Jeho
čin odhaluje tajemství uvnitř rodiny zlodějů

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Rowan Atkinson.
Velká Británie / komedie / 88 min. / české znění
/ přístupný
út 30. / 19 hodin / 120 Kč

HOVORY S TGM

Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako
T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie.
ČR / historický / 80 min. / české znění / do 12
let nevhodný
st 31. / 19 hodin / Foyer Kino Sokol / vstupné
dobrovolné

KINOTY VOL. V

Více na předchozí straně.

KINO KÁVA
OTEVÍRACÍ DOBA od 1. 6.
ČT – SO 14.00 – 22.00
NE
14.00 – 21.00

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk

26. 10. pá / od 19 hodin / 350 Kč

A/ ZLOMATKA

3. 10. st / od 19 hodin / 450 Kč

hodin, večerní pro veřejnost od 18.00 hodin.

Příběh posledního léta světově proslulé herečky
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové.
Produkce: Divadlo Kalich. Hrají: Iva Janžurová
a Kryštof Hádek / Igor Orozovič.

18. 10. čt / od 8.30 a 10 hodin / 70 Kč
19. 10. pá / od 8.30 hodin / 70 Kč

BOŽSKÁ SARAH

KOČIČÍ POHÁDKA

Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

9. 10. út / od 19.30 hodin / Vyprodáno

4TET

První předpremiéra koncertu verze V. exkluzivně v našem divadle!
11. 10. čt / od 19 hodin / 420 Kč

DJ2/ THE NAKED TRUTH - ODHALENÁ
PRAVDA

Síla tance, síla přátelství, síla porozumění propojí šest žen a přiměje je odhalit o sobě pravdu
a dokáže, že stojí za to čelit nepřízni osudu, ať
jakkoli krutému. Prostřednictvím kurzu pole
dance ve venkovské tělocvičně, od kterého každá očekává něco jiného, zvýšit si sebevědomí,
shodit pár kilo, udržet si chlapa nebo si ho najít,
ale ani jedna si neuvědomuje, jak moc to ovlivní
jejich život, dospějí přes nejrůznější neshody ke
společnému rozhodnutí…
Produkce: Stage Art. Hrají: Gabriela Míčová,
Petra Špindlerová, Daniela Choděrová / Klára
Apolenářová, Alena Hladká / Anežka Rusevová,
Hana Kusnjerová / Anna Stropnická, Alžběta
Vaculčiaková / Natálie Tichánková.
16. 10. út / od 19 hodin / Vyprodáno

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM

Hořkosladká komedie o tom, jak si udržet živé
manželství.
Produkce: Agentura Harlekýn. Hrají: Simona
Stašová, Michal Dlouhý a další.
17. 10. st / od 18 hodin / 120 Kč / senioři, děti
80 Kč

BOHEMIA BALET

Program: Grand pas z Paquity, TinTin a na závěr uvedeme Rapsodii v modrém G. Gershvina.
Dopolední představení pro školy od 11.00

20. 10. so / od 14.30 hodin / 70 Kč

KOČIČÍ POHÁDKA

Je krásný podvečer a kočičí matinka Čičina
s dcerkami Mickou a Mindou vyskáčí na svou
oblíbenou střechu, aby tam dováděly, jak jen
to kočky umějí, když na obloze svítí Měsíček.
Z okna v podkroví je však nadávkami přivítá nevrlý pan Kačaba. A není to poprvé. Přijďte se
podívat na veselou pohádku plnou tance a kočičáren v rytmu písniček Jiřího Beneše.
Scénář: Jiří Teper, režie: Jaroslav Kříž. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o., hrají: Lukáš Toman Paclt, Tereza Tomanová, Tereza Brandová
a další.
22. 10. po / od 19.30 hodin / Vyprodáno

AFRIKA

aneb Češi mezi lidožravci. Produkce: Divadlo
Járy Cimrmana.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Václav Kotek a další.
23. 10. út / od 19.30 hodin / 250 Kč

LUKÁŠ PAVLÁSEK - KDO NEPLÁČE
NENÍ ČECH

90 minutová one man show s podtitulem Češi,
alkohol a Rock and roll je klasickou standup
comedy, jen komik a mikrofon. Dozvíte se,
který národ je nejlepší na světě, kde začíná
zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci,
co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav
Klaus a další.
Účinkuje: Lukáš Pavlásek.
24. 10. st / od 19 hodin / 180 Kč

NEŘEŽ

Koncert skupiny Neřež na malé scéně.

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

UZÁVĚRKY ZPRAVODAJE

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

Provokativní tragikomedie – coming out syna,
jehož matka podnikne neuvěřitelnou terapii, na
jejímž konci má být uzdravení jejího syna z homosexuality. Nenechte si užít jednu z posledních možností vidět toto představení! Po dlouhých 12 letech bude mít derniéru.
Produkce: Divadlo v Řeznické. Hrají: Jitka
Smutná, Jan Zadražil / Radek Valenta a další.
29. 10. po / od 18.30 hodin / 100 Kč

ČAPEK

Město Nymburk, Nymburské kulturní centrum
a Hálkovo městské divadlo za podpory Středočeského kraje uvádějí ke 100. výročí založení
republiky hru Divadla Rokoko Čapek, která
vypráví o zápase dobrého a čestného člověka
s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou
chvíli dřív, než se naplnily všechny katastrofy,
před kterými varoval. Vstupenky jsou v prodeji
od 1. 10. 2018 za speciální symbolickou cenu
100 Kč. Před představením budou slavnostně
předána městská vyznamenání.
31. 10. st / od 19 hodin / 350 Kč, senioři 250 Kč

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Nymburská premiéra! Známý příběh s opravdovým strašidlem.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: Martin
Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Lukáš
Toman Paclt, Hana Sršňová a další.

Listopad 2018:

SCREAMERS – 8. 11. 2018
DJ2/ VŠE O MUŽÍCH – 9. 11. 2018
A/ STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ – 13. 11.
2018 SLUNCE, SENO, JAHODY A PÁR FACEK
– 23. 11. 2018
JAKUB SMOLÍK – 26. 11. 2018
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ – 28. 11. 2018
a další.
Více informací na webu
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,Tyršova 5, 288 02
Nymburk
POKLADNA +420 325 512 253

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
‑ Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, moped s SPZ i bez. Také díly i nekompletní vraky. TEL.: 777 589 258.
TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 10/2018. Vychází 4. 10. 2018. Evidenční číslo: MKČR E16377.
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INZERCE

Od 3. září 2018 nově otevřený obchůdek s

dámským oblečením

Boutique ANDRE
ulice : Jízdecká 110, Nymburk
(U vodojemu)

Otevřeno: pondělí - pátek 10.00 -13.30 14.00-17.00
středa 10.00 -13.30 14.00-18.00

Nejste ráda, když má některá žena na sobě
stejné oblečení jako vy ?
Proto si přijďte vybrat k nám:

- hezké módní oblečení pro každou ženu i dívku
- malé i velké velikosti
- oblečení pro volný čas i společenské

Přijímáme platební karty
kontakt: renata.dejmkova@seznam.cz
mobil: +420 776 312 773
web: www.andre723.webnode.cz

