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Z NYMBURKA

Město má schválený rozpočet
na rok 2019. S čím se počítá
v tomto roce?
Na svém posledním
zasedání v předchozím
roce zastupitelé města
schválili rozpočet města
Nymburk

Slovo
úvodem
Vážení a milí spoluobčané,
jsem velmi rád, že mohu z tohoto místa opět
pozdravit všechny Nymburáky. Právě stojíme
na počátku roku 2019 a začíná se psát další kapitola příběhu našeho města. V nadcházejícím
roce před námi stojí spousta úkolů a já věřím,
že je i díky vám zvládneme.
Čeká nás řešení velkých témat, jako je nová
lávka přes Labe. Spojit znovu oba břehy řeky je
jednou z priorit nadcházejícího období, projekt
se již připravuje a s realizací nelze otálet. Více
o plánovaných investicích se dozvíte v následujícím článku.
Jako starosta jsem připraven naslouchat
vašim názorům a připomínkám, otevřená radnice je pro nás samozřejmostí. Proto opět zavádíme „Pátky se starostou“ a já se na vás budu
těšit na radnici každý poslední pátek v měsíci.
Budu rád za každé upozornění na pozitivní i negativní dění ve městě, protože jedině společně
s Vámi můžeme naše město vést správným
směrem.
Některých změn jste si již sami mohli povšimnout. Například čekání na Vánoce jsme se
vám pokusili zpestřit nedělními setkáními na
náměstí, malými oslavami adventních nedělí.
Ale nejen to, v rámci fungování městské
policie jsme oživili fungování okrsků, i když
v trochu jiném kabátě. Každá část města má
svá specifika, své silné i slabé stránky. Strážníci se nově v pravidelných časových úsecích
věnují jednotlivým okrskům, podněty nejen od
nich, ale i od vás občanů, se přehledně evidují
a bezodkladně předávají k řešení. Pracujeme
také na zlepšení situace týkající se parkování
ve městě, zpřísnili jsme nejen kontroly, ale především pracujeme na zlepšení informovanosti
řidičů a zpřehlednění pravidel. Je toho samozřejmě mnohem více a v tomto roce před námi
stojí další výzvy a úkoly.
Na závěr mi dovolte popřát Vám do nového
roku hodně zdraví, spokojenosti, dobré vztahy,
vzájemnou úctu a toleranci. Jedině tak můžeme spolu dobře žít v našem městě.
Tomáš Mach
starosta města Nymburk
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Město bude příští rok hospodařit s celkovou
výší příjmů 443 732,03 tisíc korun a celkovou
výší výdajů 476 879,38 tisíc korun. Do příjmů
jsou zahrnuty i příjmy z mimorozpočtových
zdrojů, rozpočet je tedy tradičně schodkový.
Sestavení rozpočtu na rok 2019 bylo stejně
jako v předchozím roce limitováno zdroji, které
má město k dispozici, a požadavky na financování řady investičních akcí. Základní příjmovou položkou zůstávají trvale daňové příjmy,
které i nadále tvoří více než polovinu z celkového objemu příjmů. Jejich struktura je obdobná jako v předchozích letech a je ovlivňována příznivým vývojem celkové ekonomické
situace. Výdajová část rozpočtu zajišťuje financování jednotlivých oblastí chodu města
a úřadu, jako např. zajištění přeneseného výkonu státní správy, provozu příspěvkových organizací, školství, kulturní akce, a hlavně požadavku na investice. Město musí počítat také
se splátkami úvěrů, financemi na případné odkupy nemovitostí a rozpočtovou rezervou jako
povinnou spoluúčastí města v případě získání
dotací.
Oproti předchozím rozpočtům a připravenému návrhu, který počítal s výdaji ve výši
533 156 tisíc korun, přistoupilo nové vedení
k rozpočtu na rok 2019 výrazně šetrněji. Rozhodlo se nezahrnout do příjmů použitelné zůstatky účtů a část převodů z účtů z hospodářské činnosti. To znamená, že město nově vytvořilo rezervu pro případ nenadálých událostí.
Část projektů byla přesunuta do tzv. zásobníku investičních projektů a hledají se pro
ně i jiné zdroje financování, než jsou jen prostředky města. Nově jsou naopak v aktuálním rozpočtu zahrnuty prostředky na přípravu
projektové dokumentace a související opravy
mostů a lávek v majetku města. Tato položka
v předpřipraveném rozpočtu zcela chyběla,
přestože z provedené kontroly a materiálů
odevzdaných v červnu 2018 vyplynulo, že část
mostů a lávek je v havarijním stavu a žádají si
okamžité zahájení oprav.
„Děkuji všem zastupitelům, že podpořili
a schválili rozpočet města tak, jak byl navržen. Čeká nás řešení řady palčivých problémů
města, jako je např. bazén nebo lávka přes
Labe. Chtěli bychom na zmíněné akce získat
dotační tituly a věřím, že všichni zastupitelé
budou nejen v tomto ohledu spolupracovat
a pomohou s vícezdrojovým financováním i jiných akcí,“ zhodnotil schválení rozpočtu starosta Tomáš Mach.

Mezi velké investiční akce města
Nymburk pro rok 2019 patří:
1) Projekt a rekonstrukce městského bazénu
(20,8 mil. Kč)
2) Rekonstrukce ul. Na Rejdišti (17 mil. Kč)
3) Rekonstrukce MŠ Větrník - vnitřní rozvody
a interiér (16,2 mil. Kč)
4) Odvodnění pavilonů A, B, C Nemocnice
Nymburk (15,4 mil. Kč)
5) Projekt nové Lávky přes Labe a příprava na
její realizaci v 2020 (5,8 mil. Kč)
6) Projekt a realizace korzo Na Přístavě realizace (5,8 mil. Kč)
7) Rekonstrukce ul. Vodárenská (5,4 mil. Kč)
8) Dokončení revitalizace panelového sídliště
Drahelice (5,3 mil. Kč)
9) Projekt a příprava revitalizace panelového
sídliště Jankovice (4,8 mil. Kč)
10) Parkoviště pro bazén (3 mil. Kč)
11) Chodníky v ul. Pražská (2,1 mil. Kč)
12) MŠ Adélka klimatizace (1,8 mil. Kč)
Výše jmenované investice patří k těm nejnákladnějším v příštím roce z celkového počtu
65 investic do dopravy, do místního a vodního
hospodářství a do školství a kultury v celkové
částce 144 milionů korun.
Finanční prostředky jsou vyčleněny také na
tradiční velké kulturní akce v Nymburce (Nymburský jarmark a posvícení, Přístavní slavnost,
Polabská vonička, Festival Mateřinka, oblíbené
akce Radnice dětem a seniorům, Festival duchovní hudby B. M. Černohorského a také na
připomenutí třicátého výročí sametové revoluce). V plánu je také zřízení naučné stezky
v Parku na Ostrově, restaurování hlavních dveří
do kaple sv. Jana Nepomuckého i oprava a odvodnění kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého u parkoviště pod Eliškou.
Nemalou měrou město podpoří své sportovní oddíly a vůbec veškeré sportovní i volnočasové aktivity. Celkem se jedná o částku
ve výši 12 mil. Kč. Mezi tradiční příjemce dotace patří například Spolek přátel košíkové Polabí (2,4 mil. Kč), SKP Nymburk (1,3 mil. Kč),
TJ Lokomotiva Nymburk (1,2 mil. Kč), Volleyball Nymburk (900 tis. Kč), SK Polaban Nymburk (800 tis. Kč), TJ Sokol Nymburk (600 tis.
Kč), z dalších příjemců dotačních prostředků
jmenujme alespoň HC Nymburský Lev, Junior
MMA Nymburk, Kyusho Karate Czech Republic, TJ Sokol Drahelice a Krasobruslařský klub
Nymburk.
Dále město podpoří dotací na provoz a činnost např. Farní charitu Nymburk, Domácí Hospic Nablízku, Centrum pro všechny nebo Stanici pro zraněné a handicapované živočichy.
Podpořen bude také Spolek občanů Permanent
částkou 100 tisíc Kč.
		

Titulní foto: Tříkrálová sbírka 2018 pořádaná Charitou České republiky / Eva Kubišová

Petr Černohous
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Interiér kaple sv.
Jana Nepomuckého
prochází obnovou
Foto © Petr Černohous

přes 12,5 mil. Kč, kdy se začalo generální opravou střechy, obnovou pláště budovy, kompletním odvodněním kaple, novou přístupovou
cestou, venkovním osvětlením, restaurováním
barokních dveří a balustrády. Nyní se k tomu
přidá i celková obnova interiéru,“ vyjádřil se
starosta Tomáš Mach.
Gotická kaple je poslední dochovanou
stavbou po zrušeném dominikánském klášteře
(1785) a jedná se o architektonicky velmi cennou stavbu, která navíc nabízí vynikající akustiku. Hlavním cílem do budoucna je provedení
stavebních úprav kaple za účelem vybudování
multifunkčního kulturního sálu pro komorní
koncerty, vernisáže a výstavy.
Petr Černohous

Nová rada města potvrdila zájem o to, aby se
Nymburk stal pilotním městem v projektu,
který sleduje zápach. V rámci intenzivního jednání s Ing. Petrou Auterskou, ředitelkou společnosti Odour, s.r.o., bude Nymburk zařazen
do projektu, který slouží ke sledování kvality
ovzduší a zápachu, jehož součástí je i meteostanice. Firma podávala u Technologické agentury ČR žádost o dotaci. Spolupráce by měla
být realizována počátkem roku 2019, až budou
známy výsledky žádosti o dotaci.
Projekt je primárně zaměřen na problematiku pachových látek, kdy systém AirQ umí
identifkovat a monitorovat zdroje pachu a měřit pachový tok.
Metoda AirQ funguje tak, že stížnosti zaznamenávají občané pomocí aplikace v mobilním telefonu a odešlou do systému. Systém
stížnost vyhodnotí na základě hydrometeorologických dat a emisí zápachu odcházejícího ze
zdroje jako oprávněnou, nebo neoprávněnou.
Systém stížnosti eviduje do map a je vodítkem
pro státní správu, kde hledat původce zápachu
a zda je nutné ho regulovat.
Petr Černohous
Foto © Petr Černohous

Kaple sv. Jana Nepomuckého má za sebou několik úspěšně dokončených etap rekonstrukce
a nyní přichází na řadu další. Cílem této etapy
bude statické zajištěni klenby (zabezpečení
trhlin), repase vitrážových oken, průzkum barevnosti a oprava omítek. Současně budou
v interiéru provedeny restaurátorské průzkumy omítkových vrstev a oprava poškozených vrstev, obnova šablonových hlinkových
nátěrů stěn a oprava malovaných retuší. Veškeré práce budou probíhat v restaurátorském
režimu a za dozoru památkářů, jelikož se jedná
o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR
a navíc se nachází v památkově chráněném
území - městské památkové zóně Nymburk.
V prosinci loňského roku se začaly provádět restaurátorské průzkumy a po jejich dokončení začnou stavení práce na obnově interiéru, které budou probíhat do května 2019.
Během prací bude kaple uzavřena. Jako zhotovitel byla vybrána firma RE, s.r.o. z Prahy a celková cena díla je 2 777 666 korun.
„Město dlouhodobě pracuje na tom, aby se
Kaple sv. Jana Nepomuckého stala důstojným
kulturním objektem pro pořádání různých akcí
a nová etapa je dalším krokem k naplnění tohoto záměru. Doposud se do kaple investovalo

Foto © Jaroslav Kocourek

Město pokračuje
v rekonstrukci kaple
sv. Jana Nepomuckého
a provede obnovu
interiéru

Město usiluje
o systém měřící
kvalitu ovzduší
a zápachu

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

Cena vodného
a stočného v roce
2019
Cena pitné vody za kubík na příští rok je opět
41,18 korun. Stočné se lehce navýší a místo
loňských 44,22 korun odběratelé v příštím roce
zaplatí za kubík 46,32 korun (jedná se o zvýšení
o 4,75 procenta). Uvedené ceny jsou pro koncového spotřebitele platné od 1. 1. 2019.
Vodovody a kanalizace Nymburk
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KRÁTCE Z MĚSTA

Starosta
poblahopřál jedné
z nejstarších
obyvatelek
Nymburka
Paní Marie Machková v úterý 27. 11. oslavila
krásné 95. narozeniny a je jednou z nejstarších
nymburských občanek. K jejím narozeninám jí
přišel poblahopřát i starosta Tomáš Mach se
zastupitelem Jiřím Sobotkou. Gratulace a kytička jí udělaly velkou radost a velmi si jich považovala. Návštěvu přivítala i její dcera s manželem, profesorem Robertem Kvačkem, který
je jedním z nejvýznamnějších českých historiků.			 Petr Černohous
Foto © Jiří Sobotka

okolím oceněna nebo alespoň zaregistrována.
Bez snahy těchto lidí by památka na hrdiny,
kteří položili svůj život v boji za národní svobodu, došla pomalu v zapomnění.
Ocenění je udělováno na základě každoročně dodaných nominací, které kraj předloží
Ministerstvu obrany ČR a to je posoudí. Na
území ČR se nachází 36 751 válečných hrobů,
z toho ve Středočeském kraji 2 927. Od roku
1999 je péče o hroby svěřena do působnosti
Ministerstva obrany ČR.
Středočeský kraj, pce
Foto © archiv Středočeského kraje

Na Krajském úřadu Středočeského kraje dostali lidé, kteří se nezištně starají o válečné
hroby, pamětní listy a plakety. Ocenění jim
předala středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a Imrich Vetrák z Odboru pro
válečné veterány Ministerstva obrany ČR.
Mnoho lidí chodí kolem válečných hrobů
bez povšimnutí a málokdo vůbec zaznamená,
že v jejich bydlišti takový pomník stojí. Přitom
právě tato místa jsou mementem hrdinství,
boje za vlast a neskutečné odvahy. Stejně tak
se neví o lidech, kteří se o tuto památku starají,
což je také škoda.
Středočeský kraj ocenění udělil již posedmé ve spolupráci s Ministerstvem obrany
ČR. Kraj se tak rozhodl ocenit úsilí, starostlivost a čas, který věnují jednotlivci, sdružení,
obce či města péči o válečné hroby.
Městským úřadem Nymburk byla nominována a ocenění rovněž získala paní Libuše
Krupková, která se dlouhodobě stará o válečný
pomník rudoarmějců ze 2. světové války. Je to
alespoň určitá forma poděkování za tuto bohulibou a nesnadnou činnost, která ne vždy je

Foto © archiv Středočeského kraje

Plaketa za péči o válečné
hroby od Středočeského kraje
putovala i do Nymburka

Kontejnery na
velkoobjemový
odpad
Kontejnery budou přistaveny
vždy ve středu od 15 do 17 h.

PLÁN na měsíc
leden 2019

Seminář, který organizovalo Národního
technické muzeum spolu se Společností pro
dějiny věd a techniky a s městem Nymburk
byl tentokrát s podtitulem „Spolehlivý sluha,
zpupný pán - řeka Labe v lidských osudech“.
Nymburk tak navštívili odborníci z předních
vědeckých institucí, pro které je řeka Labe a život kolem ní předmětem výzkumu. Nesporně
je v zájmu nejen města Nymburk, ale i řady
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Foto © Petr Černohous

Radnice hostila
III. ročník
historického
semináře o plavbě
a obchodu na Labi

9. 1. 2019
1) křižovatka ulic Topolová a Růžová
2) ul. Generála A. Sochora (u čp.2077)
16. 1. 2019
1) křižovatka ulic Okružní a K. Čapka
2) ul. U Mrliny
23. 1. 2019
1) křižovatka ulic Černohorského
a Hrabalova
2) křižovatka ulic Jičínská a Komenského

Andreas Martin, Marek Ďurčanský a Michal Plavec
představují publikace vydané k historii plavby na Labi

dalších měst a obcí, aby Labe žilo a řeka byla
součástí našich životů.
Petr Černohous

30. 1. 2019
1) křižovatka ulic Zbožská a Okružní
2) ulice Osvalda Polívky
Technické služby
města Nymburka

AKTUALITY

Nadace Křižovatka přivezla do nymburské
nemocnice další monitory dechu pro miminka
Podložky, které přispějí k vyššímu komfortu
a bezpečí v péči o miminka narozená v nymburské nemocnici, předala do rukou vedoucího lékaře novorozeneckého oddělení MUDr.
Pavlůva za přítomnosti jednatelky nemocnice
Nymburk Ing. Aleny Havelkové regionální manažerka pro Čechy z již zmiňované nadace, paní
Miloslava Stibůrková. Slavnostního předání se
zúčastnili i ti nejhlavnější, dárci. Finanční prostředky na pořízení monitorů poskytly společnosti WC servis a PARKON. Události přihlíželi
také zástupci vedení města Nymburk, Bořek
Foto © Andrea Buganská

Díky dlouhodobé
spolupráci s Nadací
Křižovatka získala
nemocnice Nymburk pro
novorozenecké oddělení
další 3 nové monitory
dechu v celkové hodnotě
6 000 korun

Město nabízí poskytnutí
půjčky z „Fondu rozvoje
bydlení
Město Nymburk nabízí poskytnutí půjčky z „Fondu
rozvoje bydlení v Nymburce“
Formuláře žádostí lze vyzvednout na Městském úřadě v Nymburce, Náměstí Přemyslovců 163, druhé nadzemní podlaží, kancelář
č. 209 (odbor správy městského majetku) nebo
na webu města.
Vyplněné žádosti včetně předepsaných
příloh přijímá prostřednictvím podatelny MěÚ
Nymburk odbor správy městského majetku do
23. ledna 2019.
Půjčku z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce“
mohou získat osoby právnické i fyzické výhradně na základě výběrového řízení.
O výběru rozhodne zastupitelstvo města
na základě podaných žádostí nejpozději do
17. ledna 2018.

Jednotlivé tituly půjček je možné poskytnout
souběžně s výjimkou položky 05 - obnova fasády domu včetně oplechování a položky 06 zateplení obvodového pláště domu. Tyto dva
druhy půjček není možné poskytnout souběžně na jeden objekt.
Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního
roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úrok se
počítá ode dne převodu prostředků na zvlášť
zřízený účet dlužníka podle smlouvy o půjčce.
Půjčka se splácí rovnoměrnými měsíčními
anuitními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou lze sjednat rychlejší
návratnost půjčky.		
OSMM

Černý, 1. místostarosta, a 2. místostarostka,
paní Stanislava Tichá.
„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi
dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto
citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř celé
ČR.“, popsala Miloslava Stibůrková z Nadace
Křižovatka, která se jako jediná v ČR aktivně
věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS
a o možnostech ochrany ohrožených dětí do
1 roku věku. S pomocí sponzorů pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory
dechu Babysense II, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická
pomůcka a prošel několikaletými klinickými
testy.
Vedení nemocnice poukázalo na smysluplnost sponzorství vzhledem k současné finanční situaci ve zdravotnictví. „Jsme nesmírně rádi, že se najdou společnosti jako WC
servis a PARKON, které neváhají přispět na to
nejdůležitější – zdraví. Peníze, které ušetříme
díky darům od jiných organizací, pak můžeme
použít účelně někde jinde,“ uvedla jednatelka
nemocnice Nymburk Alena Havelková.
Vedoucí lékař, MUDr. Pavlův, ještě objasnil
princip snímání dechu novorozenců všem zúčastněným. V závěru řeči podotkl, že díky spolupráci s Nadací Křižovatka disponuje v současné době novorozenecké oddělení nymburské nemocnice dostatečným počtem monitorů
s ohledem na počet novorozeneckých lůžek.
Andrea Buganská
nemocnice Nymburk

Půjčky jsou určeny výhradně na níže uvedené
účely:
kód / název - účel / splatnost / úrok / do výše Kč
------------------------------------------------1 Obnova střechy starší 10 let
5 let 1,5 %
80 tis./dům
2 Zřízení nebo rekonstrukce plynového nebo
elektrického topení ve stávajícím domě (bytě)
5 let 1,5 %
45 tis./byt
3 Rekonstrukce nebo vybudování koupelny
a WC (bytového jádra)
5 let 1,5 %
40 tis./byt
4 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě
5 let 1,5 %
50 tis./dům
5 Obnova fasády domu vč. oplechování
5 let 1,5 %
30 tis./byt
6 Zateplení obvodového pláště domu
5 let 1,5 %
50 tis./byt
7 Vestavba bytu do půdního prostoru
5 let 1,5 %
80 tis./byt
8 Půdní nástavba bytu 		
5 let 1,5%
100 tis./byt
9 Výměna oken 			
5 let 1,5%
40 tis./byt
10 Statické zajištění obytných budov na březích
Malých a Velkých Valů
5 let 1,5 %
100 tis./dům
Půjčku nelze opakovaně získat ke stejnému účelu
u jednoho objektu.
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AKTUALITY

Foto © Petr Černohous

Dárci byli odměněni na základě výzvy,
která byla v srpnu a v září loňského roku uveřejněna v Městském zpravodaji Nymburk. Stejným způsobem budou dárci osloveni i v letošním roce. Sledujte proto koncem léta webové
stránky města a zpravodaj. Všichni, kteří dosáhnou poždavonaných počtů odběrů, budou
pozváni na radnici a finanční dar jim předá vedení města.
Petr Černohous
Foto 2x © Petr Černohous

Občané města a zaměstnanci města Nymburk,
kteří bezplatně a dlouhodobě darují krev, byli
na radnici oceněni. Jedná se o dlouhodobé bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli určeného
počtu bezplatných odběrů.
Setkání se konalo ve čtvrtek 29. listopadu
na radnici, kde byli dárci městem oceněni. Toto
slavnostní setkání bylo spojeno s předáním
peněžitého daru od města Nymburk (10 bezpříspěvkových odběrů odmění částkou 500
Kč, 20 odběrů 1 000 Kč, 40 odběrů 2 000 Kč,
80 odběrů 4 000 Kč, 120 odběrů 6 000 Kč
a 160 odběrů pak částkou 10 000 Kč).
Na radnici bylo odměněno celkem 20 bezpříspěvkových dárců, rekordmanem je dárce,
který v letošním roce dosáhl celkem 164. odběru. Celkem bylo rozděleno 55 500 Kč.
Důvodem, proč je výhradně bezplatné dárcovství hodno podpory, je zájem o nemocného
člověka, kterému má krev či jiný transfúzní přípravek navrátit zdraví či zachránit život.

Foto © Simona Lazarová

Na radnici byli oceněni
bezpříspěvkoví dárci krve

Setkání bezpříspěvkových dárců na nymburské radnici.

Strážník A. Poupová při odběru krve v Mladé Boleslavi.

Hledáme
strážníky stejné
krevní skupiny…
Mezi oceněnými byli i zástupci městských
strážníků a jednoho jsme ze zeptali na několik
otázek (odpovídá Simona Lazarová).
Co vás motivuje k tomu být bezpříspěvkovým
dárcem krve?
Dělá mi velkou radost motivovat ostatní,
zvláště když jde o dobrou věc. Byla jsem proto
velmi šťastná, když v roce 2014 začala městská policie darovat krev. Do darování krve mě
a mé kolegy Adrianu Poupovou, Leoše Jeřábka
a Rostislava Bílého zasvětil strážník Zdeněk
Jílek, který daruje krev již sedm let. Postupně
se do našeho týmu dárců přidali teď již bývalí
kolegové Tereza Musilová a Milan Bačovský.
V loňském roce jsme mezi sebe přivítali nového strážníka Karla Tomáška o to radostněji,
že i on je dlouholetým dárcem krve. Všichni
současní městští strážníci, kteří v roce 2014
s darováním krve začali, v něm pravidelně pokračují. Velmi si toho vážím a svým kolegům za
to děkuji.
Pomáháte ještě jinak?
Naše odborová organizace pomáhá i jinými
způsoby. Například minulý měsíc se mezi kolegy podařila vybrat částka 3 500 korun, která
byla v rámci veřejné sbírky zaslána rodině
strážníka Městské policie v Chomutově. Tento
strážník zemřel během výkonu služby.

Strážník Simona Lazarová při převzení daru a ocenění na nymburské radnici.
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Budete pokračovat s darováním krve
i v budoucnu?
Věřím, že noví zaměstnanci městské policie,
kteří rozšíří naše řady v roce 2019, budou mít
kromě všech povinných odborných předpokladů i chuť pomáhat a nadchnou se pro dobrou věc.
pce

ŠKOLSTVÍ

Foto 2x © Marek Velechovský

Na Mikuláše se sešla sousedská pospolitost nymburského sídliště drobnému mrholení navzdory na tradičním jarmarku pořádaném místní ZŠ. Ve stáncích se tísnili malí trhovci s rozličnými výrobky: nabízely se věnce,
svícny, domácí čokoládky, zdobičky a ozdobičky. Vlastní stánek představily i paní učitelky
ze zdejší MŠ Větrník. A ty, Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudli dá….znělo z více než desítky
flétniček. Vánoční melodie převedly do krásných vzdušných gest a obrazců mažoretky. Po
zážitku poslechovém a vizuálním si návštěvníci užili svařené víno a štolu nebo grilovanou
klobásku s křenem a posledním pohledem na
osvícené průčelí školy v popředí s živou ovečkou a kozičkou se vydali domů chystat svoji vánoční domácnost. A třeba jim tu atmosféru lidského souznění zpříjemní i drobnost vyrobená
našimi žáky. Hezké vánoční svátky a pokoj lidem dobré vůle!
Jitka Pencová, ZŠ a MŠ Letců R.A.F.

Den otevřených
dveří na Tyršovce
Den otevřených dveří na Základní škole Tyršova Nymburk, opět zaplnil Zelenou laboratoř
- pardon - Green Coffee. Kavárnu a cukrárnu,
kde vládli prvostupňoví páťáci. Kromě skvělého kafe z Afriky, všech možných čajů a dalších domácích sladkostí jste mohli (pokud jste
nás přišli navštívit) ochutnat i zdravé smoothie, ozdobit si vlastnoručně perníčky či koupit
pletené náramky. A již tradičně velký zájem byl
i o pražené larvy brouků.
Samozřejmě nechyběla prohlídka chovu
drobných živočichů s praktickou ukázkou,
či možnost podpořit zdraví vlastní zahrádky
koupí hmyzího domečku pro bezobratlé pomocníky. A pokud máte pocit, že bylo všechno
"moc" drahé, tak nebojte - určitě část peněz
věnujeme na ochranu přírody či na jiné dobročinné projekty (a nezapomeneme vás o tom
informovat).
Všem moc díky a snad se tento tradiční den
Tyršovky znovu povedl. Dle množství návštěvníků, a to i z řad bývalých žáků (čehož si obzvlášť cením), se to snad zdařilo.
Marek Velechovský

Seminář
Vymezení
kompetencí škol
a OSPOD
Dne 4. 12. 2018 se na Městském úřadě v Nymburce uskutečnil seminář na téma Vymezení
kompetencí škol a OSPOD (orgán sociálně –
právní ochrany dětí). Toto setkání uspořádal
Odbor sociálních věcí, v součinnosti s Místní
akční skupinou Podlipansko a Svatojiřský les.
Seminář byl zacílen na všechny základní školy
v ORP Nymburk. Z 19 pozvaných škol se zúčastnilo škol 11 a vzhledem k profesnímu zájmu škol kolínského okresu jsme přivítali i 6 zástupců těchto škol. Semináře se dále zúčastnili pracovníci Odboru sociálních věcí, Odboru
školství, kultury a památkové péče, zástupci
Krajského úřadu Středočeského kraje, Policie ČR, Pedagogicko - psychologické poradny
Nymburk a Nízkoprahového klubu pro děti
a mládež Nymburk.
Seminář byl zaměřen na spolupráci mezi
školami a OSPOD a vymezení vzájemných
kompetencí se společným cílem, což je nejlepší zájem dítěte. Jako první vystoupil se
svým příspěvkem metodik Krajského úřadu
Středočeského kraje z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Mgr. Josef Smrž. Ten se věnoval především legislativě a právní úpravě týkající se sociálně-právní ochrany dětí. Zástupci
škol mohli klást dotazy, diskutovat na ožehavé
téma a vyjádřit své postoje k dané věci. Dalším
hostem byl plk. Mgr. Marek Šmíd, který účastníky seznámil s aktuálním stavem kriminality
dětí a mládeže v okrese Nymburk. Vyjádřil se
především k problematice záškoláctví a šikany
a také ostatním poodkryl zákulisí výslechů dětských svědků nebo poškozených dětí, pro které
je zřízena speciální výslechová místnost. Mgr.
Lucie Hermánková z organizace Cesta z krize,
představila Linku pro rodinu a školu 116 000,
která pomáhá nejen dětem, ale i rodině, škole
a komukoliv řešit tíživé životní situace. Mgr.
Veronika Waneková, dětská psycholožka z Občanského sdružení Povídej, z. s., Kutná Hora,
nabídla služby centra krizové intervence, kde
poskytují odbornou psychologickou pomoc
dětem i dospělým.
Semináři se dostaly kladné ohlasy, proto
bychom rádi v podobných aktivitách pokračovali i do budoucna.
Zuzana Aghová
OSPOD Nymburk
Foto © OSPOD Nymburk

Foto 2x © archiv ZŠ Letců R.A.F.

Půjdem spolu do Betléma…
a vezmeme to ulicí Letců R.A.F.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Foto © Petr Černohous

Realizace projektů prevence
kriminality v Nymburce
Město Nymburk v průběhu roku 2018 úspěšně realizovalo dva projekty zaměřené na prevenci
kriminality v rámci dotace Ministerstva vnitra, s finanční spoluúčastí Města Nymburk. Jednalo
se o projekty „Forenzní značení jízdních kol“ a „Prevence zneužívání seniorů“.

Foto © Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

Hlavním cílem projektu bylo snižování míry
a závažnosti majetkové trestné činnosti ve
městě, znesnadnění páchání protiprávní činnosti, ochrana jízdních kol a kompenzačních
pomůcek občanů prostřednictvím nového preventivního prvku – forenzního značení a odrazení potenciálních pachatelů od páchání majetkové trestné činnosti, což by mělo vést k vyššímu pocitu bezpečí občanů ve městě. Kola
a kompenzační pomůcky byly zdarma označovány občanům města Nymburk. Značení prováděla Městská policie Nymburk ve spolupráci
s koordinátorem prevence kriminality.

Během měsíců září a října bylo vybráno
šest dní, ve kterých si občané mohli online zarezervovat den a čas značení. O akci byl velký
zájem a všechny termíny byly zaplněny. Bylo
označeno zhruba sto jízdních prostředků,
včetně elektrického invalidního vozíku, vozíku
pro děti za kolo a velkého množství elektrokol.
Celkové náklady byly 63 280,- Kč, projektu byla poskytnuta dotace 56 940,- Kč, finanční spoluúčast města Nymburk byla tedy 6
340,- Kč.
Projekt považujeme za velmi úspěšný
a rádi bychom ve značení pokračovali na jaře
příštího roku, hned jak to počasí dovolí (značit lze pouze, pokud je venku více než deset
stupňů Celsia).		
Michal Brabec

Projekt „Prevence zneužívání seniorů“
Ten byl zaměřen na podporu prevence kriminality páchané na seniorech v Nymburce,
konkrétně se uskutečnilo 10 vzdělávacích interaktivních programů pro seniory v Nymburce a v Poděbradech. Projektu se zúčastnilo
zhruba 200 seniorů, ale očekávaný dopad projektu je daleko širší prostřednictvím sociální
interakce zúčastněných osob s jinými seniory.
Představení realizoval divadelní soubor Jesličky z Hradce Králové, jehož členové prostřednictvím interaktivních hraných divadelních
scének upozorňovali seniory na možná rizika
a způsoby, které podvodníci využívají při manipulaci se seniory. Všech představení se účastnil uniformovaný policista, který seznamoval
přítomné s aktuálními trestnými činy páchanými na seniorech na Nymbursku.
V Nymburce proběhlo během října a listopadu pět představení, dvě v malém sále Obecního domu, dvě v Klubu důchodců a jedno v seniorském domě na Labských terasách. Seniorům se představení velmi líbila a projekt považujeme za úspěšný. Projekt byl realizován
městy Nymburk a Poděbrady ve spolupráci
s Policií ČR, územní odbor Nymburk, které patří velký dík za skvělou spolupráci.
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Celkové náklady byly 99 700,- Kč, projektu
byla poskytnuta dotace ve výši 77 200,- Kč,
celková spoluúčast obou měst byla 22 500,Kč, finanční spoluúčast města Nymburk byla
tedy 11 250,- Kč.
Michal Brabec

Poděkování
Panoramě
Děkuji všem lidem, kteří se zasloužili o to, aby
budova Panoramy sloužila seniorům. Jsou zde
ideální podmínky pro život starých lidí.
Už jen vstup do haly navodí příjemný pocit.
Jsou tu květiny o které pečuje paní Táňa Šrámková. Všude je perfektně čisto zásluhou paní
Aleny Strugarové.
O bezvadný chod domova se stará paní
vedoucí Miroslava Protivná se svým týmem.
Všichni pracovníci jsou ochotní a usměvaví a dělají věci, které jsou nad rámec jejich
povinností.
Je tu restaurace, kterou provozují manželé
Vondráčkovi. Že si z pěti jídel vybere každý, je
jasné. (Šípková omáčka, knedlo vepřo zelo nebo
kynuté ovocné knedlíky nemají konkurenci).
Proto se nevracím domů do Panoramy, ale
DOMŮ, mezi nové přátele.
Květa Janková

Dům s pečovatelskou
službou Panorama
Dům je určen pro občany se zdravotním postižením a pro seniory, jejichž zdravotní stav
nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro
zajištění některých úkonů potřebují z důvodu
věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči
jiné osoby (pečovatelské služby) a tuto péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.
Dům Panorama má celkovou kapacitu 58
bytů a z toho je 12 bytů manželských. Budova
disponuje bezbariérovým vstupem a výtahem.
Zájemci o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou budou zařazeni na seznamu
žadatelů. Všechny potřebné tiskopisy si mohou vyzvednout na Odboru správy městského
majetku MěÚ Nymburk.
Foto © archiv MěÚ Nymburk

Projekt „Forenzní značení jízdních kol“

KŘÍŽOVKA

Nymburská
křížovka
Vodorovně

A: karetní hra (foneticky), kapelník známé cikánské kapely
B: Olga důvěrně, domácké ženské jméno, první část tajenky
C: pátá část tajenky, obec sousedící s Předhradím
D: termín, domácky Liliana, karetní hláška
E: iniciály hud. skl. Schumanna, americký herec (Alan), slovensky prospěch
F: křestní jméno spisovatele Staška, televizní noviny, kř. jméno
fotbalového brankáře Viktora
G: zkr. vojenské akademie, uhašený vodou, předložka
H: Svaz družstevních rolníků, Maďar, zkr. právě tak
I: spojka, třetí část tajenky, příslušník asijského národa
J: český básník, zkr. dětského domova, kř. jméno bin Ládina
K: znoj, zkr. nakladatelství technické literatury, fáze měsíce
L: beze všech, křesťanské společenství mládeže
M: firma vyrábějící pracovní oděvy, rozdrcené obilí
N: temná, bez nesnází
O: pohodný, ohrazení, anglicky olej
P: rosol, značka defiblirátoru, zkr. technické komise
R: letní tábor, kapitán z Bílé velryby, moderátor pořadu Na
stojáka
S: anglicky vzduch, šestá část tajenky
T: iniciály filozofa Klímy, vytažen (meč), kocour
U: autobazar, americká tisková agentura, řeka na Sibiři

Svisle

1: uvítání, Němec, Pozemné stavby Martin, popěvek
2: domácky Oldřich, lehký, nauka o vlastních jménech
3: kreditka, cestování, pražský fotbalový klub
4: redakční rada, hala, Panna Maria z Francie, místo po bodnutí,
označení baterií
5: tvrdý materiál, 1551, slušný, vzdálenost, ústav sociální péče
6. ohlazovat, v tekutém stavu (řidčeji), hráz v přístavu, norský
dramatik
7: rodné číslo, příslušník dětské organizace, zaslechnout, cestovní kancelář, kmeny
8: český ekonom Miroslav…, americký domorodec, iniciály herce
Růžka, čtvrtá část tajenky, zkr. krajské rady
9: uctívat, Národní muzeum, oč, emoce, tribuna
10: druhá část tajenky, obchodní partner, samice od krocana

Pomůcka: Korman, ICD, Něrza, Maňas
Autorem křížovky je Honza Řehounek
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INZERCE
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KULTURA

Další akce z Nymburka
ne 6. / 9 hodin / Motlitebna na faře Husova
sboru (B. Smetany 711/11)

TŘÍKRÁLOVÁ BOHOSLUŽBA

Tradiční bohoslužba Církve československé
husitské na faře.

tanecni-alfa-nymburk.cz. Kurzy budou probíhat od září do prosince 2019 v Obecním domě
vždy v pátek od 19 hodin. Další informace naleznete na webových stránkách nebo na tel.
603 530 755.
čt 24. 1. – čt 21. 3. / 19:30 – 21:30 hodin /
Obecní dům

KURZY TANCE PRO POKROČILÉ 2019

po 7. / 17 hodin / kurzovné 2 600 Kč osoba,
700 Kč garde

TANEČNÍ ALFA 2019

Zahájení zápisu do tanečních kurzů online proběhne od 17 hodin na webu www.

Šestý ročník pokračovacích kurzů tance pro
kurzisty tanečních 2018, dospělých a přátel
tance. Zahájení ve čtvrtek 24. ledna, 8 lekcí
se závěrečným večerem. Zápis probíhá od
1. prosince 2018 v prodejně hudebních nástrojů
K-music Nymburk (Malé Valy 220) a online na
www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Další informace naleznete na webových stránkách nebo
na tel. 603 530 755.

Plesová sezóna
2019
LEDEN

pá 11. 1. / 19:30 hodin / 350 Kč / Obecní dům

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
NYMBURK

K tanci a poslechu zahraje ve velkém sále
Obecního domu Big Band Relax, na malém sále
taneční orchestr Tox, který poté vystřídá DJ
Tomáš Březina.
Hlavním vystoupením večera bude koncert Dalibora Jandy. Nebude chybět ani soutěž o ceny!

pá 18. 1. / 20 hodin / 200 Kč / Obecní dům

SPORTOVNÍ PLES SKP

Pořádá Mažoretky SKP Nymburk.
K poslechu a tanci hraje kapela CAPELLA.

ÚNOR

so 2. 2. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům

Zveme Vás a Vaše blízké na další setkání z cyklu

Inspirativních kaváren
aneb o vzdělávání s předními českými osobnostmi a odborníky
Vážení přátelé,
zveme Vás na další pokračování z cyklu Inspirativních kaváren s cílem otevřít vzájemnou
diskusi na různá témata z oblasti vzdělávání.
Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskuzi s novinářkou a humanitární pracovnicí

Petrou Procházkovou
na téma: Jak učit děti porozumět zprávám v médiích
a jak je učit pracovat s informacemi?

do foyer Hálkova městského divadla Nymburk
v úterý 8. ledna 2019 od 16.30 do 18.30 hodin.
Akce se realizuje pod hlavičkou vzdělávacího projektu Místní akční plán vzdělávání
v ORP Nymburk (MAP II na Nymbursku) a je pro všechny účastníky ZDARMA!
Petra Procházková
je česká humanitární pracovnice a novinářka. Stala se známou především svým
zpravodajstvím z válečných konﬂiktů, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu
na Kavkaze. Dokázala se dostat i mezi gerilové bojovníky ve Východním Timoru.
Za svou práci a dílo získala několik ocenění např. cenu F. Peroutky, Novinářskou
křepelku či Medaili Za zásluhy. Letos po 27 letém působení v redakci Lidových
novin oznámila odchod.

PIVOVARSKÝ PLES

so 9. 2. / 20 hodin / Obecní dům /

RYBÁŘSKÝ PLES

K tanci a poslechu zahraje kapela Eso Kolín.
pá 15. 2. / 19 hodin / Obecní dům /

TŘEŠNIČKOVÝ BÁL

BŘEZEN

so 2. 3. / 20 hodin / Obecní dům /

SPOLEČENSKÝ VEČER CENTRA PRO
VŠECHNY

so 9. 3. / 20 hodin / 150 Kč / Dělnický dům /

PLES ČAJOVNY

pá 15. 3. / 20 hodin / Obecní dům /

PLES MĚST A OBCÍ NYMBURSKÉHO
REGIONU

so 23. 3. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům /

ZAHRADNICKÝ PLES

Hlavním hostem večera bude zpěvačka a herečka Monika Absolonová.
Více informací v květinovém ateliéru Jan Janek. Předprodej vstupenek od 2. 1. 2019 pouze
v květinovém ateliéru Jan Janek (Zbožská
426).

Kontaktní Informace:
Šárka Dvořáková, MAS Svatojiřský les, z.s., e-mail: manager.svatojirskyles@seznam.cz, mobil: 739 21 21 95

www.vzdelavani-spolecne.cz
MAP II na Nymbursku (reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Podrobné informace k plesům naleznete v kalendáriu a na webu města v sekci Kultura
a sport.
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KNIHOVNA A SOUTĚŽ

Městská
knihovna
Nymburk

Foto © archiv knihovny

(2015) za prózu představí dětem knihy: Jezevec Chrujda a H2O a tajná vodní mise.

VÝSTAVA

3. 1. čt – 30. 1. st

KRAJINA POLABÍ

Helena Grocholová

PŘEDNÁŠKY
24. 1. čt / 17 hodin / vstupné 30 Kč

23. 1. čt / 8.30 a 9.45 hodin / vstupné 30 Kč

EVA PAPOUŠKOVÁ A GALINA
MIKLÍNOVÁ

Co spojuje spisovatelku, scénáristku a překladatelku Evu Papouškovou a režisérku, výtvarnici animovaných filmů a ilustrátorku Galinu
Miklínovou? Hned tři knihy: Kosprd a Telecí,
Cílovníci a Vombat Jirka. Tyto dvě dámy představí hned dvakrát během dopoledne dětem
svou společnou tvorbu.
Foto © archiv knihovny

Foto © archiv knihovny

V listopadu jsme otevřeli pobočku na sídlišti. Pobočka je umístěna v suterénu polikliniky (Okružní 2160, Nymburk) naproti bufetu
a bude otevřena každé úterý a čtvrtek. Průkazku z hlavní knihovny v Palackého třídě můžete použít i zde.

KNIHOVNA DĚTEM

10. 1. čt / 8.30 a 9.45 hodin / vstupné 20 Kč

Beseda pro děti s básníkem, prozaikem, autorem knih pro děti a mládež, dramatikem, reklamním textařem a esejistou píšícím rovněž
pod jménem Petr Odillo Stradický – Stanczyk ze Strdic. Tento držitel Magnesie Litery

Výherci z předchozího čísla:
Adéla Koutková, Roman Pachman
a Zdeněk Beneš.

Správné řešení (prosinec): Purkyňova ulice,
č.p. 1258.
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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.

PŘIVÍTÁNÍ V NOVÉM ROCE
VOLNÁ ZÁBAVA

7. 1. po

VOLNÁ ZÁBAVA

9. 1. st

POSLEDNÍ DOJMY A DOZNÍVÁNÍ
VÁNOC

Poznáte místo, odkud je fotografie reliéfu ?

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

LEDNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO, JE 5. 1. OD 9 DO 11 HODIN

2. 1. st

SOUTĚŽ

14. 1. po

VOLNÁ ZÁBAVA

16. 1. st

Poznáte reliéf domu?

UKÁZKA ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Foto © Honza Řehounek

Výhru získá ten, kdo zašle do 17. 1. 2019 poštou
(lze odevzdat i na podatelně MěÚ Nymburk)
nebo e-mailem správné místo z historické fotografie. Nezapomeňte na kontaktní údaje (včetně
telefonního čísla). Tři správné odpovědi vylosuje
redakční rada.

Otvírací doba pobočky
Út 8 – 12		
13 – 17
Čt 8 – 12		
13 – 17

Klub
důchodců

SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM PETREM
STANČÍKEM

Zkuste to s naší soutěží

Knihovna od konce ledna zájemcům opět nabízí další semestr Virtuální univerzity třetího
věku. Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít
studenti možnost seznámit se blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání a e-learningového studia završit slavnostní promocí. Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč.
Studenti se mohou hlásit ve studovně.

POBOČKA

VÝCHODNÍ INDONÉSIE

Cestopisná přednáška cestovatelky a profesionální průvodkyně Radky Tkáčikové. Východní
Indonésie, od Bali na východ, nabízí nejvyšší
sopku Lomboku Rinjani (3726 m), ostrov snů
Flores s tradičními vesničkami a rituály, turismem nezměněný život, korálové útesy a podmořské zahrady a akvária, sopky a pohádkové
pobřeží a hlavně návrat do pravěku: největší
ještěři na světě komodští draci a zachycený
útok na buvola. Indonésie trochu jinak...

Virtuální
univerzita třetího
věku

(Začátek 13.45 hod.)
21. 1. po

VOLNÁ ZÁBAVA

23. 1. st

VOLNÁ ZÁBAVA

28. 1. po

VOLNÁ ZÁBAVA

30. 1. st

VOLNÁ ZÁBAVA

Změna programu vyhrazena.
Pravidelná cvičení v pondělí a středu od 13,00
do 13,30 hodin.
Vzhledem k počasí (náledí, déšť, sněžení) neplánujeme žádné přednášky.
Veškeré případné změny ve vývěsní skříňce
klubu.
Výbor Klubu důchodců

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

NKC
přehled akcí
ADVENT
1. 1. 2019 / 18 hodin / odpal z parku Na Ostrově

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Nenechte si ujít tradiční přivítání nového roku!
Nymburáci mají vyzkoušený krásný výhled od
hradeb nebo z ulice Na Fortně. Ohňostroj bude
odpalován z parku Na Ostrově. Přijďte přivítat
rok 2019 ve světlech krásné podívané. Těšíme
se na vás a přejeme vám krásný nový rok.

23. 1. / 20.00 hodin / Foyer kina Sokol

LISTOVÁNÍ: DOPPLER

Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese
z kola a začne přemýšlet o svém životě, který
mu připadá moc "pilný". Svou hlubokou osobní
krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá losí mládě,
jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt
v lese postupně narušují další postavy, které
Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno je tak norské a Doppler už nechce
být pilný! Hrají: Lukáš Hejlík, Lenka Janíková.

V NOVÉM ROCE PŘIPRAVUJEME:
11. ledna

Reprezentační ples města Nymburk
23. ledna

Listování s Lukášem Hejlíkem: Doppler
26. ledna

PechaKucha Night vol. V
5. února

Čas na čaj (každé první úterý v měsíci, vyjma
měsíců červenec a srpen)
15. března

Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě
23. března

Pohádky a MALÉhRY, pro děti od Divadla
MALÉhRY
3. – 6. dubna

Festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT
6. dubna

PechaKucha Night vol. VI.
13.dubna

Velikonoční jarmark
27. dubna

Zkrátka animace, festival krátkých animovaných filmů
25.dubna

Tvořílkov, dílničky pro děti s jarní tématikou
6. 1. 2019 / 18 hodin / web NKC

3. května

TANEČNÍ 2019 – ZÁPIS DO KURZŮ

Přihlášky do tanečních kurzů na rok 2019 budeme přijímat formou elektronického formuláře, a to 6. ledna 2019 od 18 hodin. Formulář
naleznete na stránkách NKC: nkc-nymburk.cz
Kurzy budou probíhat od září každou sobotu ve
dvou skupinách pod vedením tanečního mistra
Jiřího Šulce. První kurz od 17.00 – 19.30 hodin
a druhý kurz od 20.30 – 23.00 hodin. Skupiny
se budou v těchto časech střídat po týdnu. Od
září do prosince vás bude čekat 14 lekcí včetně
prodloužených a závěrečného věnečku. Kurzovné za jednotlivce je 2 400 Kč. Gardenka
zahrnuje vstupy na prodloužené a věneček
900 Kč.
11. 1. / 19.30 hodin / Obecní dům

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
NYMBURK

K tanci a poslechu zahraje na velkém sále
Obecního domu Big Band Relax, na malém sále
taneční orchestr Tox. Hostem večera bude Dalibor Janda. Od 23 hodin začne hrát DJ Tomáš
Březina. Vstupenky na ples už jsou vyprodány.

Michal Pavlíček, Monika Načeva a Pavel Bořkovec kvartet, koncert
3. – 4. května

Festival Mateřinka 24. ročník
25. května

Pod Vodárenskou věží
1. – 2. června

Polabská vonička 23. ročník
1. – 8. června

Radnice dětem
26. 1. / 19.20 hodin / Kino Sokol

PECHAKUCHA NIGHT
NYMBURK VOL. 5

PechaKucha Night již po páté v Nymburce! Večer s kreativními osobnosti a jejich přednáškami ve formátu 20x20 tj. 20 obrázků a ke každému přesně 20 vteřin povídání. Tedy svižně
a úderně! Tentokrát zabrousíme i do mimouměleckých oblastí, ale o nic méně kreativních
a inspirativních! Těšit se můžete na spoustu zajímavých osobností. Více informací naleznete
na webu: nkc-nymburk.cz.
Program sledujte i na našich stránkách NKC:
www.nkc-nymburk.cz

3. srpna

Přístavní slavnosti
31.srpna

Nymburské posvícení s jarmarkem
13. září

Pocta Janu Zedrichovi
30. září – 6. října

Radnice seniorům
19. října

PechaKucha Night vol. VII
1. prosince

Rozsvícení vánočního stromu
* změna programu vyhrazena
** program bude doplněn

Cestovatelská projekce / stand-up

15. 3. 2019 / 19 HODIN
KINO SOKOL / NYMBURK
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KINO

Kino Sokol
Nymburk
Leden 2019
so 5. / 20 hodin / 180 Kč / Záznam koncertu

THE DOORS: LIVE AT THE BOWL ´68

K 50letému výročí jediného natočeného koncertu legendy The Doors jde koncert v Holywood Bowl do kin s nově remasterovaným
zvukem od Bruce Botnicka, dvorního zvukaře
kapely. Nenechte si ujít ultimátní poslechový
zážitek.
USA / záznam koncertu / 120 min.
ne 6. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO
LEKTVARU

Další příběh oblíbených pohádkových hrdinů
Asterixe a Obelixe.
FR / animovaný / 120 min. / české znění /
přístupný
út 8. / 19 hodin / 100 Kč

UTOP SE, NEBO PLAV

Bertrand, trpící krizí středního věku, je novým
členem družstva mužského synchronizovaného plavání. Družstvo vybavené povislými
svaly, počínající pleší a nejrůznějšími životními
problémy, míří na nejvyšší stupně vítězů….
FR / komedie / 122 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný

USA / akční sci-fi / 110 min. / české znění /
přístupný
st 16. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

A DÝCHEJTE KLIDNĚ

Lára, svobodná matka vyléčená z drogové závislosti, bojuje s tíživou životní situací. Adja se
snaží nelegálně dostat přes Island za dcerou
do Kanady. Když se osud žen protne u pasové
kontroly, ani jedna netuší, jak důležitou roli pro
sebe budou později mít.
Island / drama / 120 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
čt 17. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

ZLATÝ PODRAZ

Osudová láska mladého právníka a sportovce
Filipa Březiny k tanečnici Patricii Volne, s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu. Jejich příběh vrcholí v roce
1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona…
ČR / drama / 106 min. / české znění / do 12 let
nevhodný
pá 18. / 19 hodin / 120 Kč

SKLENĚNÝ

M. Night Shyamalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, nazvaný Skleněný.
Spojuje tak dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016).
USA / thriller / 120 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU
ZPĚT

Světu docházejí zdroje, města se proměnila
v pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se
touží pomstít muži, který ji připravil o matku.
USA / fantasy / 128 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
čt 10. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

so 19. a ne 20. / 19 hodin / 120 Kč

SMRTELNÉ STROJE

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA
V BESKYDECH

Příběhy populárního doktora Martina s tváří
Miroslava Donutila vyvrcholí novým a tím největším případem jeho kariéry. Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady
osobního života i jednu detektivní otázku.
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let
nevhodný
pá 11. / 19 hodin / 150 Kč

DEGAS: VÁŠEŇ PRO DOKONALOST

Prostřednictvím vyprávění přátel a komentátorů a skrze Degasovy dopisy film odhaluje mnohem komplexnější pravdu o jednom
z nejvlivnějších francouzských umělců konce
19. století a umožňuje nám nahlédnout do Degasovy umělecké mysli.
Velká Británie / dokument / 85 min. / s titulky /
do 12 let nevhodný
so 12. a ne 13. / 16 hodin / 120 Kč / odpoled

BUMBLEBEE

Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která
právě k narozeninám dostala své první auto.
Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina,
ale Bumblebee, který se v téhle podobě ukrývá
nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers.

strana 14

pá 25. / 19 hodin / 100 Kč

CESTA VEDE DO TIBETU

Unikátní dokument z roku 1954 zachycuje památky a život Tibeťanů i setkání s tehdy devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem i pančhenlamou Čhökji Gjalcchänem.
Snímek byl na konci 50. let byl cenzurou zakázán. ČR / dokument / 60 min. / české znění
/ přístupný
čt 26. 1. / 19.20 hodin / 100 Kč / 150 Kč na místě

PECHA KUCHA NIGHT VOL.V

Více na předchozí straně...
ne 27. / 19 hodin / 110 Kč

SCHINDLERŮV SEZNAM

Nemilosrdné drama Stevena Spielberga
o noční můře holocaustu, založené na skutečných událostech. Na záchranu 1 100 životů
obětoval Oskar Schindler veškeré své jmění...
Obnovená premiéra v rámci Mezinárodního
dne památky obětí holocaustu. Film uvede publicista, spisovatel a spolupracovník Nadace
Stevena Spielberga Jan Jelínek.
USA / drama / 195 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
út 29. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

so 19. a ne 20. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední
dětské

Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec
nepotrpí. Právě naopak. Když se venku ochladí,
začíná pro něj a pro celou partu kamarádů ze
severu ta pravá Ledová sezóna, sezóna plná
dobrodružství a zábavy.
USA / animovaný / 90 min. / české znění /
přístupný

st 9. / 19 hodin / 120 Kč

Československa naplňovaly opojné chvíle
svobody v oblacích a přátelství na celý život,
z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů. ČR / drama / 90 min. /
české znění / do 12 let nevhodný

CENA ZA ŠTĚSTÍ

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské ukazuje příběhy lidí,
kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ho znovu najít. ČR / drama / 120 min.
/ české znění / do 12 let nevhodný
út 22. / 19 hodin / 120 Kč

KURSK

Film o skutečné události, ke které došlo v roce
2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.
Dne 12. srpna otřesou trupem Kursku exploze,
které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na
dno arktických vod Barentsova moře. Začíná
zoufalý boj s časem.
Belgie / katastrofický / 117 min. / s titulky / do
12 let nevhodný
čt 23. 1. / 20 hodin / 150 Kč / Pořad ve foyer

BEAUTIFUL BOY

Jak se stalo, že se milovaný, talentovaný
a krásný Nic stal závislým na drogách? A jak ho
zachránit? USA / drama / 112 min. / s titulky /
do 12 let nevhodný
st 30. / 19 hodin / 120 Kč

FAVORITKA

Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna
je nemocná a náladová. Zemi za ni řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však
stane, když se královnina přízeň obrátí směrem
k nové služebné Abigail, nad níž dosud držela
lady Sarah ochrannou ruku?
Velká Británie / drama / 119 min. / s titulky / do
12 let nevhodný
čt 31. 1. a pá 1. 2. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

ŽENY V BĚHU

Zlata Adamovská prožila s manželem báječný
život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný
problém. Ale tak jednoduché to určitě nebude!
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let
nevhodný
Městské Kino Sokol,
Tyršova 6, 288 01 Nymburk
Více zde: www.nkc-nymburk.cz

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM:
DOPPLER

KINO KÁVA

čt 24. / 19 hodin / 120 Kč / Premiéra

OTEVÍRACÍ DOBA
ČT – SO 14.00 – 22.00
NE
14.00 – 21.00

Více na předchozí straně...

NARUŠITEL

Silný a napínavý příběh českého leteckého
esa. Život armádních letců socialistického

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk

KOMEDIE3
Předplatné tří komedií. Prodej pouze na po-

8. 1. út / od 16.30 hodin / zdarma

19. 1. so / od 16 hodin / 150 Kč

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskuzi s novinářkou a humanitární pracovnicí PETROU PROCHÁZKOVOU na téma: Jak učit děti
porozumět zprávám v médiích a jak je učit pracovat s informacemi? Malá scéna. Zdarma

Úsměvné vyprávění o tom, že dělání opravdu
všechny smutky zahání, a to nejen pohádkovým princeznám, nebude ve všem na divadle
kopírovat svou televizní předlohu, ale rozhodně
se bude jednat o zábavný originální a veselý
pohádkový muzikál. Malí i velcí diváci se s námi
mohou přenést do pohádkově bláznivého světa
a s chutí si poslechnou nebo i třeba společně
zazpívají známé a přesto neotřelé Svěrákovy
a Uhlířovy písničky. Hrají: Libor Jeník, Jan Jedlinský, Eva Přívozníková, Eliška Jansová, Přemysl Houška, Vojtěch Matějíčka a další.

INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA

14. 1. po / od 19 hodin / 320 Kč

A/ NOVECENTO (1900)

Strhující příběh geniálního klavíristy. Na samotném počátku roku 1900 našel starý námořník na zaoceánském parníku v krabici od
citrónů nemluvně. Zřejmě jej tam nechal nějaký
zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci začali říkat Lemon, tedy Citrón. Citrón na té obrovské
lodi objevil v restauraci první třídy klavír, usedl
k němu a ponořil ruce do bílých a černých tónů
a rázem vznikla legenda o „Devatenáctset“. Legenda o zázračném klavíristovi. Jediný herec,
jeden vynikající klavírista, diváci doslova na
dosah ruky a společně sdílený skvělý příběh –
to jsou ingredience, které činí z této inscenace
zážitek, který si nesmíte nechat ujít. PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÉ CENOU THÁLIE 2015 – Radim
Madeja za roli Tima Tooneyho. Hrají: Radim
Madeja a Jakub Šafr. Produkce: Městské divadlo Mladá Boleslav.

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

24. 1. čt / od 8:30 a 10 hodin / 70 Kč

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Miky Mejstřík,
Jaroslav Šturma, Milada Soukupová a další.
24. 1. čt / od 19 hodin / 130 Kč

PŘEDNOSTA STANICE

Divadelní soubor Hálek uvádí představení na
motivy filmu krále komiků Vlasty Buriana.
Hrají: Lukáš Toman Paclt, Jiří Vetešník a další.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

O Karkulce a Budulínkovi – 2. 2.
Vím, že víš, že vím (Simona Stašová, Michal
Dlouhý...) – 2. 2.
DJ2/ Africká královna (Linda Rybová a Hynek
Čermák) – 6. 2.
K3/ Každý rok ve stejnou dobu (Veronika Freimanová a Zdeněk Žák) – 7. 2.
A/ Třetí prst na levé ruce (Iva Pazderková
a Martina Randová) – 11. 2.
Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!Band Jiřího
Dvořáka – 5. 3.
A/ Lordi (Martin Hofmann, Filip Rajmont…) –
13. 3.
Chvála bláznovství (Filip Blažek, Martin Hofmann…) – 18. 3.
Caveman – 19. 3.
K3/ Natěrač (Leoš Noha, Bára Mottlová...) –
27. 3.

instalHampl

Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace

OBCHOD - INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk

www.instal-hampl.net
603 206 370, 325 51 54 04

kladně divadla! Cena: 1 090 Kč
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU – 7. 2. 2019
NATĚRAČ - 27. 3. 2019
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD - 24. 4. 2019

DÁMSKÁ
JÍZDA 2
Předplatné speciálně pro ženy! Prodej pouze na

pokladně divadla! Cena 890 Kč. V ceně je navíc
sklenička vína!
AFRICKÁ KRÁLOVNA – 6. 2. 2019
Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu
dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného
muže. Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák
VELKÁ ZEBRA – květen 2019
Christian s každou ženou vydrží jen chvíli. Byl
ženatý už třikrát, ale pokaždé pocítil potřebu
utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve prospěch své ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách
utopil. Tento trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se ho chystá zrealizovat potřetí.
Jenomže tentokrát mu osud postaví do cesty
problém… Hrají: Ondřej Vetchý, Kaira K. Hrachovcová, Jaromír Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková, Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
NYMBURK
Hálkovo Městské divadlo,
Tyršova 5, 288 02 Nymburk
Více informací na webu:
www.divadlonymburk.cz
Pokladna divadla je otevřena:
PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8 – 17 hodin
PÁTEK 8 – 15 hodin
vždy 1 hodinu před představením.
Rezervace vstupenek je na:
Pokladna tel. 325 512 253
Obchodní oddělení divadla tel. 325 511 210
Předprodej vstupenek je možný také v Turistickém informačním centru, Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk

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 2019

objednávky / podklady / vychází / číslo
/03.12./ /07.12./ /07.01./ Leden
/07.01./ /11.01./ /31.01./ Únor
/04.02./ /08.02./ /28.02./ Březen

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 1/2019. Vychází 7. 1. 2019. 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: 7. 12. 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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Město Nymburk a Nymburské kulturní centrum
vás zvou na

TANEČNÍ

2019

ZÁŘÍ - PROSINEC

každou SOBOTU v Obecním domě

v Nymburce pod vedením
tanečního mistra Jiřího Šulce

První kurz od 17.00 - 19.30 hodin.
Druhý kurz od 20.30 - 23.00 hodin.

www.nkc-nymburk.cz

Skupiny se budou v těchto časech střídat po týdnu.
14. lekcí včetně prodloužených a závěrečného věnečku.
Kurzovné za jednotlivce 2400 Kč.
Gardenka zahrnuje vstupy na prodloužené a věneček 900 Kč.
Přihlášky do tanečních kurzů na rok 2019 budeme přijímat formou elektronického formuláře
a to 6. ledna 2019 od 18 hodin. Formulář naleznete na stránkách NKC: nkc-nymburk.cz.

Těšit se můžete na bohatý doprovodný program.

