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V letošním roce odstartuje
zásadní proměna mateřské
školy Větrník

Vážení čtenáři,
jsem ráda, že jsem dostala nabídku přiblížit
vám informace týkající se naší MŠ Větrník.
V tomto a nadcházejícím školním roce nás čekají zásadní změny, které posunou naši školku
zase o kus dál. Začne revitalizace zahrady a rekonstrukce celé školky.
Revitalizace školní zahrady může být realizována díky finanční podpoře z Programu
„Zahrada hrou“ – Nadace Proměny Karla Komárka, která umožňuje školkám proměnit jejich zahrady v inspirativní prostředí, kde se
může rozvíjet všestranný potenciál dětí. Za
námi je již rok intenzivních příprav, kdy jsme
se do soutěže o proměnu naší školní zahrady
přihlásili a byli jsme po tříkolovém hodnocení
vybráni. Do tohoto projektu se aktivně zapojil
celý pedagogický sbor, děti s rodiči, architekti
a další příznivci MŠ. Děti s rodiči si navrhli své
vysněné herní prvky, které by na zahradě chtěli
mít. Celá školka se zapojila i do několika akcí
pro veřejnost a na realizaci zahrady vybrala již
nemalou částku.
Bylo navíc ještě třeba vyřešit majetkoprávní vztah k pozemkům nacházejících se pod
MŠ. Město Nymburk okamžitě znovu zahájilo
jednání s majitelkou těchto pozemků a zastupitestvo na svém posledním zasedání odkup
schválilo. Vážím si této podpory, která nám
moc pomůže.
Zásadní proměna se bude týkat i samotné
budovy MŠ. Zahájí se kompletní rekonstrukce
vnitřních technických rozvodů, které jsou v havarijním stavu, a interiérů budovy. Více informací o rekonstrukci naleznete na stránkách tohoto zpravodaje.
O všech změnách budeme rodiče včas
informovat.
Srdečně Vás zveme na den otevřených
dveří, který se uskuteční 10. 4. 2019 od 9 do
11 hodin. Připravili jsme si pro vás zábavu v podobě divadelního představení a dětičky pro každého vyrobily malý dáreček. Budeme se těšit
na Vaši návštěvu.
Zápis do MŠ Větrník pro rok 2019 se bude
konat v pondělí 13. 5. 2019 od 13 do 17 hodin.
Kritéria pro přijetí, přihlášku ke stažení a další
informace najdou rodiče na www.msvetrnik.
info.
Věřím, že nadcházející měsíce, které nebudou určitě snadné, zvládneme s úsměvem. Vše
co děláme, děláme hlavně pro naše děti, které
si novou školku zaslouží a pořádně užijí.
Šárka Michlová
vedoucí učitelka – MŠ Větrník
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Město Nymburk plánuje v mateřské škole Větrník při základní škole Letců R. A. F. zahájit
kompletní rekonstrukci vnitřních rozvodů a interiérů budovy. Investiční akce, jejíž předpokládaná výše, je více než 16 milionů korun, by
měla odstartovat v letošním roce. O přesném
termínu se rozhodne, až bude znám zhotovitel,
předpoklad zahájení stavebních prací je květen, červen. V rámci stavebních prací je řešena
kompletní výměna technických instalací, které
jsou v havarijním stavu. Jedná se výměnu elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace.
Celkovou proměnou projde i kuchyň a sociální
zařízení tak, aby vyhovovalo současných hygienickým požadavkům.
„Rodiče se nemusí obávat, že po dobu rekonstrukce bude provoz mateřské školy přerušen, děti budou dočasně využívat prostory
v základní škole Letců R.A.F. A o případných
změnách je bude vedení školy i města včas informovat,“ uvedla místostarostka Stanislava
Tichá.

Vedení mateřské školy se v loňském roce
zároveň přihlásilo do programu Zahrada hrou
nadace Proměny Karla Komárka, který podporuje proměny školních zahrad v inspirativní
prostředí, která přispívají ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí, a pomáhá projektům
založeným na spolupráci učitelů, dětí, rodičů,
odborníků i místní komunity. Mateřská škola
bude moci na úpravy zahrady využít celkovou
částku 800 tisíc korun. Do projektu obnovy
zahrady se mimo pedagogického sboru a vedoucí učitelky paní Šárky Michlové aktivně zapojily děti, jejich rodiče a odborná veřejnost.
Děti si např. navrhly hrací prvky, s pomocí rodičů vznikl i pohádkový příběh, současně se
MŠ Větrník již zapojila do několika akcí a na samotnou realizaci zahrady vybrala částku přes
17 tisíc korun.
Přidělení dotace je však podmíněno vyřešením majetkoprávního vztahu k pozemkům a část
pozemků pod MŠ totiž nebyla v majetku města
Nymburk. Z tohoto důvodu bylo zahájeno jednání s majitelkou pozemků a zastupitelstvo na
svém posledním zasedání odkup schválilo.
„Mateřská škola Větrník si zaslouží nové
hřiště, navíc je zde možnost využít dotačního
titulu a děti se kromě nových interiérů tak mohou dočkat i nové zahrady a herních prvků.
Jsem ráda, že zastupitelé města podpořili názor rady, že odkup pozemků je i z dlouhodobého hlediska tím správným řešením,“ informovala místostarostka Stanislava Tichá.
Petr Černohous
Foto © archiv MŠ

Slovo
úvodem

Město odkoupí pozemky
pod MŠ Větrník, kde se
chystá rekonstrukce
rozvodů i revitalizace
zahrady

Svoz bioodpadu
bude obnoven
Od 1. dubna 2019 mohou domácnosti opět počítat se svozem bioodpadu.
Technické služby města Nymburk budou
opět vyvážet biopopelnice připravené před
domy jednou týdně, vždy v úterý.
Pozor: bez registrační známky nebude nádoba na biodpad vyvezena.
		
Petr Černohous
Titulní foto: Generál Petr Pavel, předseda vojenského výboru NATO (2015–2018), více na straně 5 / NATO
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Foto © Petr Černohous

Dotační program má motivovat vlastníky objektů v Městské památkové zóně, aby za finanční podpory opravili svou nemovitost.
V rozpočtu na rok 2019 byla schválena částka 1
mil. korun. Podpořeny budou akce, které zlepší
vnější vzhled budov – jde například o opravy
fasád, střech či výměnu oken a dveří. V tomto
případě mohou žadatelé získat maximálně
200 000 korun. Město podpoří i stavebně-historický či restaurátorský průzkum, a to
maximální částkou 30 000 korun. Na jednu
nemovitost však může být v příslušném roce

poskytnut jen jeden příspěvek. Odborné posouzení žádosti a vyhodnocení akce provede
odborná komise ve spolupráci s odborem školství, kultury a památkové péče. Po podání a vyhodnocení žádosti bude s příjemcem dotace
uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu města Nymburk.
„Jedná se o podporu investic do budov nacházejících se v lokalitě Městské památkové
zóny. Program se v minulých letech osvědčil a jde o smysluplnou motivaci pro majitele
nemovitostí v centru Nymburka, na které jsou
kladeny při investicích vysoké nároky z hlediska památkové péče. Nejen Nymburáci, ale
i návštěvníci města jistě pozitivně ocení upravené vnější pláště těchto budov,“ vysvětlil starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v době od 6. 3. 2019 do 31. 7. 2019. Podmínky žádosti na získání příspěvku jsou uvedeny v Pravidlech programové dotace. Pravidla a formuláře žádosti lze nalézt na webových
stránkách města (záložka Dotace na opravu
budov v MPZ) www.mesto-nymburk.cz.
Program byl poprvé vyhlášen v roce 2017
a za dva roky fungování již bylo podáno celkem
20 žádostí, z nichž 15 bylo úspěšných. Město
nejčastěji pomohlo s opravou fasád, výměnou
oken, dveří a výkladů a výměnou střech.
Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

V roce 2019 bude opět pokračovat
Dotační program na opravu a údržbu
vzhledu budov v centru města

Město dlouho řešilo nevyhovující objekt hřbitovní správy na nymburském hřbitově, na
který si stěžovali nejen občané, ale i její samotní zaměstnanci. Od 15. února byl spuštěn
oficiální provoz hřbitovní správy ve zcela nových prostorách patřících Technickým službám Nymburk.
„Hlavními důvody této změny byly nevyhovující stavební a sociální podmínky. Zároveň
bylo třeba zajistit důstojné zázemí nejen pro zaměstnance, ale i pro lidi, kteří hřbitovní správu
navštěvují. To se v letošním roce konečně podařilo a občané novou hřbitovní správu naleznou v těsném sousedství, ale už mimo samotný
areál hřbitova,“ informoval místostarosta
Mgr. Bořek Černý.
Dříve sídlila v malém objektu v zadní části
areálu hřbitova a celý záměr přesunu do nových prostor vyšel ze stávajícího, a hlavně
špatného stavu objektu, který nevyhovoval
stavebně ani provozně. Nové sídlo hřbitovní
správy lze nalézt v nevyužité budově, která je
součástí areálu technických služeb na adrese
V Zahrádkách 1536/8.
„Využili jsme samostatný vchod do přízemí budovy, kam se přestěhovalo zázemí
hřbitovní správy, vyjma hrobníka. Příprava,
realizace a stěhování trvaly dva roky. Tato
akce vyšla na 1,5 milionu a financovaly ji technické služby,“ vysvětlil ředitel TS Nymburk
Ing. Martin Netolický.
Vedení města i technických služeb udělalo
maximum pro to, aby občané města mohli od
února při vyřizování citlivých záležitostí spojených s úmrtím využívat důstojné prostory. Na
nové adrese mají zaměstnanci k dispozici novou
kancelář, sociální zařízení i zázemí pro klienty.
Hřbitovní správa při Technických službách
města Nymburk zajišťuje pohřbívání do hrobů,
ukládání uren do hrobových míst, rozptyly
a exhumace.
Petr Černohous

Nová a původní budova hřbitovní správy
Foto © Petr Černohous

„Jak už napovídá název ulice, nachází se v blízkosti nymburské secesní vodárenské věže,
která je jednou z dominant města. Za město
chceme celou ulici zrekonstruovat, a to včetně
výměny vodovodního a kanalizačního řadu,
který je v havarijním stavu. Ulice dostane zcela
novou podobu a stane se příjemnou zkratkou
od vodárny až na Palackého třídu,“ vysvětlil
starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Ulice Vodárenská se nachází v městské
památkové zóně a dosud byla nejzanedbanější ulicí v samém centru města. Na rekonstrukci ulic Na Rejdišti a Na Příkopě se již pracuje a nyní přijde na řadu i Vodárenská. Město
v letošním roce plánuje její celkovou proměnu
v úseku mezi ulicemi Palackého třída – Dlouhá
třída – Jízdecká. Dojde i k výměně vodovodního a kanalizačního řadu, který je u konce

své životnosti a jeho stav tomu odpovídá. Výměnu provede společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Na celou akci je připraveno
v městském rozpočtu 5 400 000 korun.
V tuto chvíli město hledá zhotovitele stavebních prací. Nově se nesoutěží jen na nejnižší cenu, ale při vybírání zhotovitele se přihlíží i k „referencím". Pokud bude zhotovitel
vybrán, mohou se práce rozběhnout už na jaře.
V rámci stavebních prací bude provedena výměna vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, nové
veřejné osvětlení, úprava stávajících sjezdů
k přilehlým nemovitostem a výměna nevyhovujících povrchů.
Petr Černohous
Foto © Petr Černohous

Ulice se nachází
v historickém centru
a je součástí městské
památkové zóny. Celá
akce bude financována
z rozpočtu, kde je
připraveno 5,4 milonu

Hřbitovní správa
se přesunula do
nových prostor

Foto © Petr Černohous

Vodárenská ulice projde
v letošním roce proměnou

Nové a původní prostory hřbitovní správy
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KRÁTCE Z MĚSTA

Nymburk získal první
cenu za nejlepší webové
stránky měst ve
středočeském kraji

předány 7. února 2019 na slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Středočeského kraje.
Vítězem v kategorii městských webových stránek se stal Nymburk, mezi obcemi uspěl Hýskov a nejlepší elektronickou službu, s jejíž pomocí lze hlásit různé závady, nabízí Liteň. Cenu
za město Nymburk převzal vedoucí odboru
informatiky Bc. Josef Hájek a tiskový mluvčí
města Mgr. Petr Černohous.
Za Středočeský kraj se slavnostního ceremoniálu zúčastnili Martin Herman, radní pro
oblast investic a veřejných zakázek, Martin
Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje,
cestovního ruchu a sportu a za Krajský úřad
Středočeského kraje i JUDr. Jiří Holub, ředitel
krajského úřadu.
Vítězové celostátního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni na konferenci ISSS
1. dubna 2019 v Hradci Králové.
pce
Foto © Středočeský kraj

Město Nymburk zvítězilo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí. Automaticky
tak postupuje do celostátního kola.
„Web města je prací našich informatiků,
kteří si toto ocenění bezesporu zaslouží. Neusínají samozřejmě na vavřínech a mají spoustu
dalších plánů, jak naše webové stránky ještě
více vylepšit,“ poděkovala místostarostka
města Stanislava Tichá.
Ceny vítězům 21. ročníku krajského kola
soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a obcí byly

Foto © Petr Černohous

Nymburk vyhrál v prestižní
soutěži Zlatý erb

Přispějte plackou
nebo kalendářem
na památník TGM

Přístroj, který sleduje srdeční
frekvenci miminka, dostala nemocnice
darem od společnosti VaK Nymburk
V roce 2018 poskytla společnost Vodovody
a kanalizace Nymburk a. s. účelový sponzorský dar pro porodnické oddělení nymburské
nemocnice. Lékaři porodnice požádali o tuto
podporu pro možnost zakoupení nadstandardního vybavení pro sledování plodu v průběhu
porodu. Nemocnice tak mohla zakoupit kardiotokografický přístroj, který dokáže zpracovat signál z tzv. skalpové elektrody. Tato elektroda se v průběhu porodu umísťuje přímo na
hlavičku rodícího se dítěte a tímto způsobem
lze velmi přesně sledovat jeho srdeční frekvenci. Získává se tak velmi kvalitní signál, který
není zkreslen rušivými vlivy jako při obvyklém
monitorování. Lékaři na porodnici tak získali
další nástroj, s jehož pomocí mohou nadále
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zvyšovat jistotu a bezpečí rodičky a plodu
v průběhu porodu. Mohou se tak například vyhnout zbytečnému provádění císařských řezů
v případě, že konvenční metody poskytují nespolehlivé výsledky. Tzv. skalpový kardiotokograf nepatří ke standardnímu vybavení porodních sálů a v České republice vlastní tento přístroj pouze několik porodnic. Jsme proto velmi
rádi, že v Nymburce můžeme poskytovat porodnickou péči na špičkové úrovni a zajistit ženám bezpečný porod a příjemné zážitky v naší
porodnici. Mnohokrát děkujeme společnosti
VaK Nymburk za jejich podporu, které si velmi
vážíme.
Dušan Kolařík
primář gynekologicko-porodnického oddělení

Foto © archiv Nemocnice Nymburk

Nejen kaledářem, ale i nákupem buttonů/placek, které připomínají výročí prezidenta Masaryka, můžete přispět na znovunavrácení
jeho památníku. Ten kdysi stával na Palackého
třídě. Město k tomuto účelu vyhlásilo veřejnou
sbírku, která probíhá do 31. prosince 2019.
Finanční prostředky je možné zaslat na účet
8248-504359359/0800 u České spořitelny,
a. s., přispět hotovostí do kasiček, které jsou
umístěny v Hálkově městském divadle Nymburk a v Turistickém informačním centru na
Náměstí Přemyslovců. Přispět můžete i koupí
kalendářů na rok 2019. Stolní je plný krásných
historických fotografií a nástěnný fotografií
Tomáše Kukala. Oba si můžete prohlédnout
a pořídit v Turistickém informačním centru.
Alžběta Otradovská
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Nymburk si připomene dvacáté
výročí vstupu ČR do NATO

S oběma aktéry, kteří doslova byli „při tom“
a drželi prst na tepu doby – armádní generál
Petr Pavel zastával tři roky nejvyšší vojenskou
funkci v NATO a Luboš Dobrovský byl v době
vstupu velvyslancem v Ruské federaci – si
bude povídat ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Během večera
bude prostor i pro dotazy diváků.
Armádní generál Petr Pavel působil v československé a české armádě více než 40 let.
Po absolutoriu začínal u výsadkového vojska
a v 90. letech pracoval v armádní zpravodajské
službě Vojenském zpravodajství. V lednu 1993
se vyznamenal v mírových misích UNPROFOR.
Jeho jednotka byla vyslána, aby zachránila odříznuté francouzské vojáky, kteří byli ve válečné zóně mezi Srby a Chorvaty. Díky této akci
si Petr Pavel získal respekt a uznání i ve Francii. V letech 2002–2007 byl postupně velitelem specializovaných sil, zástupcem velitele
společných sil a zástupcem ředitele sekce Ministerstva obrany. Od července 2011 do června
2012 byl zástupcem náčelníka Generálního
štábu Vlastimila Picka, kterého 1. července

2012 ve funkci vystřídal. Do funkce byl jmenován prezidentem republiky Václavem Klausem 29. června 2012. V roce 2014 ho vláda
navrhla do úřadu předsedy vojenského výboru
NATO pro období 2015–2018, jenž představuje
po generálním tajemníkovi druhý nejvyšší post
Severoatlantické aliance.
Luboš Dobrovský je novinář, disident, politik, překladatel. Studoval rusistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Mezi jeho spolužáky byl také Jiří Dienstbier,
s nímž později úzce spolupracoval. Vstoupil
do komunistické strany, v letech 1959 až 1968
byl redaktorem zahraniční redakce Československého rozhlasu a v letech 1967–1968 dopisovatelem v Moskvě. V srpnu 1968 se podílel
na podzemním vysílání rozhlasu a pak do roku
1989 pracoval v dělnických profesích.

Roku 1958 začal publikovat v literárním
časopisu Plamen, dále publikoval v Literárních novinách, v časopisech Reportér, Politika
a dalších. Později redigoval samizdatový časopis Kritický sborník a od roku 1987 samizdatové Lidové noviny. V roce 1970 byl vyloučen
z KSČ a roku 1976 se stal jedním z prvních signatářů Charty 77. Na přelomu let 1989 a 1990
byl mluvčím Občanského fóra, od ledna do
června 1990 působil jako náměstek federálního ministra zahraničních věcí. Od října 1990
do června 1992 byl ministrem obrany České
a Slovenské federativní republiky. Poté byl do
února 1996 vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. V letech 1996 až 2000
byl českým velvyslancem v Ruské federaci.
Markéta Tomčíková
Foto © NATO

O výhodách a závazcích
členství bude 20. března
od 18 hodin v kině
diskutovat bývalý
předseda vojenského
výboru Petr Pavel
a bývalý kancléř
prezidenta Václava
Havla Luboš Dobrovský

Předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel spolu se svým nástupcem vrchním maršálem letectva sirem
Stuartem Peachem, který ho vystřídal ve funkci od 29. června 2018.

Nemocnice
omezuje počet
parkovacích míst
v areálu

Technické služby
informují

Nemocnice Nymburk s. r. o. oznamuje, že do odvolání omezuje počet parkovacích míst v areálu nemocnice Nymburk. Důvodem jsou plánované stavební práce v prostoru nemocnice
(zemní práce, odvodnění, kanalizace). Vjezd do
areálu nemocnice bude možný jen na nezbytně
nutnou dobu sloužící doprovodné osobě k vyložení či naložení pacienta. Tato nesmí překročit časovou lhůtu 15ti minut. Dlouhodobé stání
nebude možné. Prosíme příchozí, aby využili
záchytných parkovišť města, která se nachází
v blízkosti nemocnice (parkoviště u Obecního
domu), případně volná místa v okolních ulicích.
Parkovací místa pro ZTP budou zachována. Za
vzniklé problémy se omlouváme.
Andrea Buganská, Nemocnice Nymburk

Základním dokumentem pro zimní údržbu
města Nymburk je PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ, tzn.
je to předpis, kterým se řídí TS při samotném
výkonu.
Rád bych zdůraznil, že úkolem zimní údržby
není odstranění následků sněžení, náledí či
sněhové kalamity. Úkolem je jejich zmírnění
a zabezpečení průjezdnosti komunikací v pořadí a čase dle plánu zimní údržby (ZÚ), který
byl schválený radou města a je zveřejněný na
webu města a TS. O praktickém provádění ZÚ
je veden deník, kde se zaznamená vývoj teplot,
na které adekvátně reagujeme.
Obracím se touto cestou na občany řidiče
a prosím je, aby v případě sněžení či náledí

nenechávali svá auta na chodnících a vjezdech
ke svým nemovitostem a snažili se parkovat
co nejblíže k okrajům chodníků tak, aby zůstal
co největší průjezdný pruh pro techniku, která
provádí údržbu komunikací.
V posledních letech se v našem regionu
objevují čím dál častěji mrznoucí srážky, které
způsobují problémy ve schůdnosti prakticky
najednou. Vzhledem k počtu kilometrů chodníků a komunikací není v silách TS být současně ve všech lokalitách města a zmírňovat
následky sněžení a náledí, je tedy důležité,
abychom přizpůsobili svůj pohyb těmto okolnostem a byli více opatrní. Prioritou pro nás
zůstává zmírnit následky sněžení a náledí pro
výjezdy IZS a veřejnou dopravu, přechody,
mostky, zastávky MHD a následně ve stanoveném pořadí ostatní komunikace.
Do ZÚ je zařazená tato technika TS: 2 x
velký posyp typu AVIE, 2 x malý posyp typu
Multikára s radlicí, 2 x posyp chodník Holder
s radlicí, 2 x traktor s radlicí, 1 x čelní nakladač
s radlicí.
Martin Netolický, ředitel TS
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Foto © Petr Černohous

ŠKOLSTVÍ

Kontakty
Mateřská škola Sluníčko

Součást ZŠ a MŠ Nymburk, Komenského 589
– příspěvková organizace
Resslova 247, 288 02 Nymburk
Tel. 325 512 418
e-mail: msslunicko-nbk@seznam.cz
webové stránky: www.msslunicko-nbk.cz

Mateřská škola Čtyřlístek

Součást ZŠ a MŠ Nymburk, Komenského 589
– příspěvková organizace
Masarykova 1585, 288 02 Nymburk
Tel. 325 512 891
e-mail: msctyrlistek@zs-komenskeho.cz
webové stránky: www.msctyrlistek-nbk.cz

Zápisy do mateřských
škol se blíží

Mateřská škola Růženka

V Nymburce je termín
zápisu do mateřských
škol stanoven na pondělí
13. května 2018 od 13 do
17 hodin, MŠ Čtyřlístek
od 14 do 17 hodin

Mateřská škola U Pejska a kočičky
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Dny otevřených
dveří v MŠ:
MŠ U Pejska a kočičky
9. 4. 2019 (9.00–11.00)

MŠ Větrník

10. 4. 2019 (9.00–11.00)

MŠ Růženka

4. 4. 2019 (9.30–11.30)

MŠ Sluníčko

23. 4. 2019 (8.00–11.00)

MŠ Adélka

12. 4. 2019 (9.00–11.00)

MŠ Čtyřlístek

23. 4. 2019 (14.30–16.30)

Foto © archiv MŠ U Pejska a kočičky

Součást ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989
– příspěvková organizace
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk
Tel. 603 846 343
e-mail: adamcovahana.nbk@email.cz
webové stránky: www.msupejskaakocicky.cz

Mateřská škola Větrník

Součást ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989
– příspěvková organizace
Okružní 2076, 288 03 Nymburk
Tel. 325 532 770
e-mail: info@msvetrnik.info
webové stránky: www.msvetrnik.info

Mateřská škola Adélka

Součást ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989
– příspěvková organizace
Letců R.A.F. 1989, 288 03 Nymburk
Tel. 325 533 145
e-mail: rydlova.jana@mirnet.cz
webové stránky: www.msadelka.cz
Foto © archiv MŠ Adélka

• Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let.
• Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné – konkrétně předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2018
povinné pro všechny děti, které dosáhnou do
31. 8. 2019 pěti let, je rovněž povinné i pro děti,
které jsou starší a mají odklad povinné školní
docházky – to znamená, že všichni rodiče, jejichž dítě je narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8.
2014, jsou povinni své dítě přihlásit k zápisu do
mateřské školy pro školní rok 2019/2020.
• Děti, kterých se tato povinnost týká, a již
některou mateřskou školu navštěvují, se znovu
zapisovat nemusí.
• Povinné předškolní vzdělávání je
bezplatné.
• Povinné předškolní vzdělávání je možné
plnit i v zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě
ZŠ – rodič nebo zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli své spádové (nebo vybrané) mateřské školy nejpozději
3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání,
tj. pro nadcházející školní rok 2019/2020 do
31. 5. 2019.
• Školským obvodem pro všechny mateřské školy zřizované městem Nymburk je
celé území města Nymburk, to znamená, že
všechny MŠ v Nymburce jsou spádové.
• Rodiče si mohou vyzvednout (popř. stáhnout z webových stránek jednotlivých ZŠ nebo

MŠ) pouze jednu přihlášku pro každý subjekt,
tj. jednu přihlášku pro ZŠ a MŠ Komenského
(MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek), jednu pro ZŠ
a MŠ Letců R. A. F. (MŠ Adélka, MŠ Větrník,
MŠ U Pejska a kočičky) a jednu pro ZŠ a MŠ
Tyršova (MŠ Růženka) – celkem tedy 3 přihlášky. Rodiče musí mít při odevzdávání přihlášky do mateřské školy s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Součástí přihlášky
je vyjádření dětského lékaře.
• Přihlášku je třeba vyplněnou a potvrzenou od lékaře odevzdat v den zápisu ve vybrané
MŠ (v případě MŠ Sluníčko nebo MŠ Čtyřlístek
se přihlášky odevzdávají v ZŠ Komenského).
• Prosíme zákonné zástupce dětí, pro které
od 1. 9. 2019 platí povinné předškolní vzdělávání a nenavštěvují žádnou z nymburských
MŠ, aby oznámili na Odbor školství, kultury
a památkové péče Městského úřadu Nymburk,
jak a případně kde jejich dítě plní povinné předškolní vzdělávání (skolstvi@meu-nbk.cz, tel.
325 501 308, 325 501 306).
Jana Remešová

Součást ZŠ a MŠ Nymburk, Tyršova 446
– příspěvková organizace
Kolínská 1236, 288 02 Nymburk
Tel. 325 513 308
e-mail: skolka@zstyrsova.cz
webové stránky:
www.zstyrsova.cz/materska-skolka

AKTUALITY

Víme, co se děje na poli
vzdělávání na Nymbursku aneb
Zpráva o MAP II
Po zahájení v září 2018
jede v novém roce plnou
parou vpřed projekt
s poněkud úředním
názvem Místní akční
plán vzdělávání (MAP)
na Nymbursku II
Klade si totiž smělý cíl: být základním stavebním kamenem pro kvalitní vzdělání našich dětí
s ohledem na výzvy moderní doby a uplatnění
na pracovním trhu, zároveň však při maximální
míře respektu k individualitě dítěte a zohlednění všech jeho specifických potřeb. Číslice II
naznačuje, že nejde o ambiciózní novinku, ale
o ověřený projekt, který se může pevně opřít
o výsledky svého dvouletého předchůdce,

MAPu I. Probíhá opět v režii Místní akční skupiny (MAS) Podlipansko, jeho hlavními partnery jsou znovu město Nymburk a MAS Svatojiřský les.
Podívejme se na MAP II více zblízka. Místní
akční plán vzdělávání je zaměřen na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání. S tímto zaměřením úzce koreluje výběr partnerů pro jeho realizaci a zaměření sběru dat. Výsledkem tříleté
činnosti bude vytvoření místního partnerství
mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vypracují strategický plán jako odrazový můstek
pro smysluplnou spolupráci v budoucnu.
Dosáhnout proklamovaného zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách docílí realizátoři tím, že budou podporovat
systematickou součinnost škol se zřizovateli

a ostatními aktéry ve vzdělávání při řešení lokálních problémů a potřeb. Ta se prakticky
projeví v efektivnějším řízení mateřských a základních škol, v podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání, ať již na úrovni rozvoje jednotlivých škol nebo rozvoje potenciálu každého
žáka. Rovněž pomůže zlepšení dostupnosti
kvalitního vzdělávání pro každé dítě a také
ve zlepšení spolupráce s rodiči, se zřizovateli
i v lepším využívání místních mimoškolních
zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Držme
proto projektu palce!
Vše podstatné o projektu včetně připravovaných akcí nebo seznamu škol zapojených do
projektu MAP II na Nymbursku se dozvíte na
www.vzdelavani-spolecne.cz a na FB projektu
(MAP vzdělávání na Nymbursku a Kolínsku).
Ivana Šmejdová
Koordinátor MAP II na Nymbursku

Zveme Vás a Vaše blízké na další setkání z cyklu

Inspirativních kaváren
aneb o vzdělávání s předními českými osobnostmi a odborníky
Tentokrát se můžete těšit na inspirativní zamyšlení se spisovatelkou

Zuzanou MALÉŘOVOU
nad tím, co se můžeme naučit od dětí,
jak, proč a kdy jim naslouchat.
Téma je tentokrát více rodičovské než odborné.
Chceme po dětech, aby se dobře učily,
ale co když se my můžeme učit od nich?

Kde: Foyer Hálkova městského divadla v Nymburce
Kdy: v úterý 12. března 2019 od 16:30 do 18:30 hodin
ZUZANA MALÉŘOVÁ
spisovatelka a publicistka
Její knížky mizí z pultů knihkupectví rychle. Kromě divadla a fotbalu, dvou světů, ze kterých
čerpá inspiraci do svých knih, jsou jejím velkým tématem děti. Ty své dvě přivedla na svět
s fotografem Vladem Bohdanem, jehož fotograﬁe doprovázejí většinu jejích knih. Titul Kdy
se dotknout dospělosti (2016) završuje volnou trilogii o růstu a zrání lidské bytosti. Dvacet let
trpělivě pozorovala autorka děti a poznávala jejich myšlení, aby jim lépe porozuměla. Ve svých
knihách o dětech hledá odpovědi na otázky Kdy, Jak (potkat děti) a Proč (kluci milují fotbal).

Akce se realizuje pod hlavičkou vzdělávacího projektu MAP II na Nymbursku
a je pro všechny účastníky ZDARMA!
Kontaktní Informace:
Šárka Dvořáková, MAS Svatojiřský les, z.s., e-mail: manager.svatojirskyles@seznam.cz, mobil: 739 21 21 95

www.vzdelavani-spolecne.cz

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

PLÁN na měsíc
březen 2019
6. 3. 2019
1) křižovatka ulic Topolová a Růžová
2) ul. Generála A. Sochora (u čp.2077)
13. 3. 2019
1) ulice Na Hroudách (uprostřed)
2) U Huličků
20. 3. 2019
1) křižovatka ulic Kovanická, Dlabačova
2) ulice Luční (u garáží)
27. 3. 2019
1) ulice 2. května (Park V Kolonii)
2) ulice Komenského (před gymnáziem)

Technické služby
města Nymburka
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AKTUALITY

Přemnožené nutrie – neřešený problém
v mnoha městech na Labi
Tito velcí hlodavci
z Jižní Ameriky se
v posledních letech
rychle množí. Navíc
nemají přirozeného
nepřítele, a tak jejich
počet enormně rychle
roste
Nutrie říční neboli také vodní krysa pochází
z Jižní Ameriky a v minulém století se dostala
k nám, jako zvíře chované na kožešinu a maso
(maso nutrie je libové a lehce stravitelné, takže
se hodí jako výživa pro nemocné). Z chovů zvířata unikla do volné přírody a je považována za
obtížný invazivní druh. Největší početnosti nutrie dosahuje na řadě míst, nejen v povodí Labe,
ale také na území jižní Moravy.
Nutrie říční se v naší přírodě vyskytuje
přibližně 50 let. Chybí nám ale potřebné informace o biologii nutrie, na jejichž základě
by bylo možné jednoznačně definovat její
roli v naší přírodě. Nutrie patří mezi invazivní
druhy, se značným potenciálem pro negativní
vliv na domácí faunu a flóru a s možnými riziky epidemiologickými i hospodářskými. Navíc u nás nemá přirozeného nepřítele, a to jsou
důvody, proč je nutrie říční v Evropě považována za nežádoucí druh. Může být lovena bez
omezení v mezích zákona na ochranu přírody
a zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Překážkou při regulaci početnosti nutrie
může být nekritická veřejnost, která zvířata
chrání bez ohledu na jejich negativní roli v ekosystémech, zdravotní rizika, škody na vodních
dílech nebo na zemědělské produkci. Někteří
neznalí obyvatelé mají nutrie jako aktrakci,
a zvířatům se tak výborně daří. Na jejich dobré
kondici a rozmnožování se podílejí sami obyvatelé tím, že je chodí krmit. Nejjednodušší

je nepřikrmovat nutrii v zimním období, a tím
omezit devastaci už tak silně narušeného přírodního prostředí.

Více nutrií znamená více problémů

Foto © archiv MěÚ Nymburk

Stav břehu po opravě v roce 2014 (Nymburk)

Foto © archiv MěÚ Nymburk

Foto © archiv MěÚ Nymburk

Foto © archiv MěÚ Nymburk

Dokáže i rozhrabat břehy, čímž přispívá
k jejich erozi. Břehy vodních toků tak mohou
rychle znehodnotit a uvést do havarijního
stavu. Nory, které si vyhrabává v březích, mají
vchody v průměru okolo 20 cm a bývají umístěné na úrovni hladiny, a tím přispívá k rozšiřování koryt řek.
Další nepříjemností je, že jsou hostiteli nematodálních parazitů, které mohou napadat
nejen ostatní zvířata, ale i člověka. Navíc nutrie dokážou být agresivní vůči jiným zvířatům,

Stav břehu po vlivu nutrií (Nymburk)
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vztyčí se a začnou syčet nebo zaútočí. Malá
zvířata, například psy, mohous ošklivě pokousat a jejich kousnutí se špatně hojí!
Nutrie říční je typický býložravec a spotřebuje za den asi 25 % hmotnosti svého těla (510kg), což představuje přibližně jeden až dva
kilogramy potravy denně. Tam, kde jsou v blízkosti vody zemědělské plodiny, nutrie s oblibou
spásá obiloviny, ale navštěvuje i pole s kukuřicí a řepou cukrovkou. V její potravě potom
převládají málo výživné zdřevnatělé části bylin, ze země vyhrabává a konzumuje kořeny
a oddenky rostlin a ohlodává také kůru dřevin.
Při ohryzu kůry se nutrie zakusuje i do dřeva,
čímž se liší od bobra, který i z tenkých větviček ohryzává jen kůru a stopy po jeho zubech
jsou mnohem jemnější. Dokáže zcela spást pobřežní a příbřežní vodní vegetaci.
Jiná situace je na místech, kde lidé nutrie pravidelně krmí. Zvířata zde nestrádají,
ochotně konzumují vše, co jim lidé přinesou
– obilí, zeleninu, ovoce, pečivo, a mohou tak
úspěšně přežívat i tuhé zimy. V populacích
podporovaných člověkem se nutrie rozmnožuje v průběhu celého roku, protože má-li dostatek potravy, může mít mladé až třikrát do
roka. Množit se nutriím pomáhá i samotná příroda – jedna samička může mít za rok i dvacet
mláďat, která se rodí zcela vyvinutá a již po pár
dnech se mohou přiživovat na bylinách.
red

ODPADY

Ve městě bude více stanovišť
na tříděný odpad

„Vyhledávání nových míst byl poměrně složitý
proces, který bral v potaz všechny možné aspekty, jako například dostupnost pro vyvážecí
techniku, majetkové vztahy a docházkovou
vzdálenost. Navýšení počtu míst považuji za
nutný krok, aby občané měli co nejjednodušší
možnost vyhodit svůj vytříděný sběr. Samozřejmě jsme připraveni zabývat se i případnými
připomínkami na umístění sběrných nádob,“
informoval místostarosta Mgr. Bořek Černý.
Zahušťování sítě sběrných míst ve vytipovaných lokalitách je jedním z cílů, ke kterým se
město zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Navíc rozšiřování stanovišť na tříděný odpad vede k lepší optimalizaci svozu tříděného
odpadu. Na základě odborných vyhodnocení
a také dle požadavku občanů se počet míst
v letošním roce rozšíří o nových 21 stanovišť,
která přibydou k současným 71 místům. Cílem
je co nejvíce občanům zkrátit docházkovou
vzdálenost, a tím i dostupnost kontejnerů na
tříděný odpad v Nymburce.

Jednotlivá stanoviště byla projednána
společně s Technickými službami, a to zejména
z pohledu naplněnosti kontejnerů, četnosti jejich svozů a zlepšení dostupnosti pro obyvatele žijící v daných lokalitách. Realizace některých nových stanovišť již započala a dokončení
všech se předpokládá v příštích měsících.
Obce jsou za třídění odměňovány od obalové společnosti Eko-kom, autorizované státem. To jim o něco zlevňuje náklady na odpad.
Čím víc vytřídí, tím víc dostanou. Tedy pokud
budou obyvatelé města více třídit, dostane
město více odměn a občanům se zlevní poplatek za odpady.
V Nymburce nyní platí poplatek za komunální odpad každá fyzická osoba ve věku 7–69
let, která má v obci trvalý pobyt, a cizinec, který
má povolen trvalý pobyt, přechodný pobyt
delší než 90 dnů nebo pobývá přechodně déle
než 3 měsíce v Nymburce. Poplatek za komunální odpad pro rok 2019 zůstává beze změn,
tedy na částce 660 Kč. Dále pro děti do 6 let
a seniory nad 70 let je poplatek stanoven se
slevou, na 500 Kč ročně. Úplně osvobozeni od
poplatku jsou občané nad 90 let včetně.
A protože výhledově se má třídění více než
zdvojnásobit a skládkovací poplatek podražit,
bude muset každé město rozmístit více barevných kontejnerů a nastavit odpadové hospodářství tak, aby zaplatilo co nejméně.
Petr Černohous

Kontejnery na textil a obuv
textilního odpadu, který občané do příslušných
kontejnerů odkládají.
Lenka Minaříková
Foto © Petr Černohous

Již šestým rokem jsou v Nymburce rozmístěny
bílé kontejnery na použitý textil a obuv firmy
DIMATEX CS. Textil a obuv jsou do kontejneru
ukládány občany jako odpad, přičemž kvalitní
kusy firma předně věnuje na charitu. Zbytek
textilu je z 95 % recyklován a následně využít
buď jako čisticí tkaniny v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu, nebo pro výrobu geotextilií a lešticích kotoučů.
Pro občany Nymburka jsou pro odkládání
textilu a obuvi po městě rozmístěny bílé kontejnery označené jako TEXTIL, a to v ulici Dlabačova, Říční (u Penny), Drahelická, Mládežnická (u Dřeváku), Letců R.A.F. (u COOP), Polní,
Růžová (naproti COOP), Zámečnická (u úřadu
práce), Koněvova (u COOP).
Podle statistik MŽP představuje textilní
odpad zhruba 8 % komunálního odpadu (250
kg na osobu za rok). Z údajů o množství likvidovaného textilního odpadu v Nymburce bylo
za rok 2018 vytříděno 43,939 t tohoto odpadu,
v roce 2017 to bylo 43,104 t a za rok 2016 bylo
toto množství 41,442 t. To znamená, že za loňský rok připadly na občana 3 kg tohoto odpadu,
za rok 2017 vytřídil jeden občan 2,93 kg textilu a v roce 2016 to bylo 2,83 kg. K uvedenému je třeba uvést, že ne všichni občané, kteří
jsou v Nymburce trvale hlášení, se zde zdržují
a produkují odpady, tedy v závěru by množství
na jednoho občana bylo určitě vyšší. Z výše
uvedeného množství za konkrétní roky je ale
zřejmé, že každým rokem narůstá množství

1. 28.října – vedle oplocení COP
2. 28. října – vedle čp. 1095
3. Jičínská – vedle řadových garáží
4. Masarykova – vedle štítu čp. 901
5. Luční – vedle čp. 2443
6. Brigádnická – vedle čp. 2622
7. Park v Kolonii – vnitroblok proti čp. 993
8. B. Smetany – u křižovatky s ul. Havlíčkova
9. B. Smetany – u křiž. s ul. Palackého
10. Obchodní – u křiž. s ul. Obslužná
11. Petra Bezruče – proti čp. 1193
12. Jankova – proti čp. 1810
13. U Lidušky – proti čp. 1390
14. Kostelní – vedle hraniční zdi
15. Dlabačova – vedle čp. 2015
16. Ve Vilách – u křiž. s ul. Prostřední
17. Máchova – u místního nádraží
18. I. Olbrachta – proti čp. 1912
19. Dlabačova – vedle čp. 2006
20. V kolonii – vedle štítu čp. 401
21. Obslužná – u křiž. s ul. Rákosová
Foto © Petr Černohous

Rada města schválila
navýšení počtu
stanovišť na třídění
odpadu. Bude jich
nově 92

Na základě posouzení současného
stavu bude rozšíření stávajících
stanovišť na tříděný sběr
v následujících lokalitách:

Sběr olejů a tuků
na sběrném dvoře
funguje již od
roku 2006
Od 1. ledna 2019 vstoupila v platnost vyhláška
MŽP č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů. Tato právní úprava mimo jiné zavádí
pro obce povinnost zajistit místa pro odkládání
jedlých olejů a tuků. Tato povinnost bude v platnosti od 1. ledna 2020. Důvodem tohoto opatření je hlavně skutečnost, že oleje a tuky končí
v rozporu s kanalizačním řádem často v kanalizaci, čímž způsobují její zanášení. Dle dostupných průzkumů zajišťuje nyní tuto službu pouze
cca 10 % obcí. Ačkoli povinnost sběru jedlých
tuků a olejů mají obce až od 1. ledna 2020,
v Nymburce je tato služba zajištěna již od roku
2006. Jedlé oleje a tuky mohou občané Nymburka bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře.
Pro osoby, které nemají trvalé bydliště v Nymburce, je služba zpoplatněna částkou 5 Kč/kg.
Pracovníci sběrného dvora z dosavadních zkušeností doporučují předávání tohoto druhu odpadu v PET lahvích nebo podobných uzavíratelných a nerozbitných nádobách a zejména dbát
na to, aby nádoba obsahovala pouze olej nebo
tuk, nikoli např. zbytky jídel.
Michaela Havelková
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AKTUALITY

Krmítko v zahradě,
hospůdka ptačí,
drobečky ze stolu
nasypat stačí…
Verše pro děti autora článku uvádějí jednu bohulibou a potřebnou lidskou činnost: přikrmování ptáků v zimě. Ne každý z nás má možnost
postavit na zahradě krmítko či ho dát alespoň
za okno bytu, ale řada z nás krmítko má. Jistě
tedy nebude na škodu podívat se, jak správně
ptáčky krmit.
V prvé řadě si musíme uvědomit, že krmítko není žádná druhá popelnice, do které
můžeme dát jakékoli zbytky z kuchyně, v dobré
víře „Však oni to sežerou.“ Ano, oni to sežerou,
ale následky bývají nedobré. Tak tedy začneme
tím, co rozhodně do krmítka nepatří.
Vánočka, zbytky cukroví, okoralé knedlíky,
uvařené těstoviny a brambory, chléb. Klamavé
je také suché tvrdé pečivo – rohlíky, housky,
veka. Ptákům to vlastně nic nedá, jen takové
„plnidlo“ žaludků a ptáčkům nijak neprospívá.
Toto vše jsou možná schopni pozřít havrani,
kteří také na skládkách sezobou, na co přijdou.
Do správného krmítka určitě patří v první
řadě slunečnicová semínka, která nejlevněji
koupíte jako vážená v obchodech pro zvířata.
Dále jsou to semínka lněná, konopná, chia,
proso, mák. Drobná semínka ocení především
drobní ptáci – stehlíci, čížci. Vše toto lze koupit
samozřejmě i najednou, již namíchané v sáčcích v obchodech se zvířecími potřebami. Výbornou potravou jsou samozřejmě ořechy, ale
nikdy ne plesnivé. Můžete zasypat i kukuřici
(klidně i na zem), hrách, makovice. Do mrazivých dnů se hodí také ovesné vločky, plné
energie. Zejména sýkory milují hovězí lůj, zavěšený v celku u krmítka či poblíž na nějaké
větvi (dá se objednat a koupit v téměř každém

řeznictví). Velmi snadno pořídíte dobré lojové
koule, které mají ptáci velmi rádi – od sýkor
po vrabce. Vhodnější je dát koule do zásobníků bez síťky, která někdy způsobuje ptáčkům
problémy.
Ze zkušenosti vím, že ptáci nepohrdnou ani
dobře nasušenými, nahrubo rozšlapanými rohlíky, smíchanými právě se slunečnicí či vločkami. Po takovémto zásypu za chvíli nezbude
v krmítku ani zlomek strouhanky.
Krmítko v zahradě by nemělo být úplným
solitérem (ptáci jsou tam naplno vystaveni predátorům – kočkám a také krahujcům, kteří do
měst pravidelně zalétají), nedaleko by měl být
nějaký keř, strom, či živý plot.
Krmítek se vyrábí celá řada, ale je pěkné,
zejména pro děti, když si dokážeme jednoduché krmítko vyrobit sami. Také možností na instalaci lojových dobrot je mnoho – kokosová
skořápka, nadívaná šiška či květináč, lojové polínko, ale i PET láhev, starý hrneček, nebo plato
od vajec.
Tak tedy dobře. Nakrmeno máme a teď
kdopak asi na hody přiletí? Určitě to budou
v první řadě vrabci domácí (velmi plaší a obezřetní!), sýkory koňadry, sýkory modřinky,
kosi černí, hrdličky zahradní. Kdo bydlí třeba
blíže lesu či otevřené krajině, může se dočkat
vzácnějších hostů: drozda kvíčaly, červenky
obecné, stehlíka obecného, čížka lesního,
pěnkavy jikavce, strakapouda velkého, straky
obecné, sojky obecné, zvonka zeleného, brhlíka lesního, sýkory uhelníčka či sýkory babky
a vzácně i mlynaříka dlouhoocasého. Ze své
městské zkušenosti vím, že do krmítka houfně
zalétali i špaččci, kteří se již koncem února vrátili z Afriky!
Vážení čtenáři a přikrmovatelé! Přejeme vám
zdravou a dobře prosperující ptačí populaci na
vašem krmítku i v zahradě, která se vám na jaře
hlasitě odmění.
Jiří Černý, Česká společnost ornitologická

Nový druh hmyzu u nás
Původně pochází ze Středomoří, ale v posledních dvou desetiletích se šíří i na sever. Na
našem území byla poprvé pozorována v roce
2004 na jižní Moravě, nyní je už i u nás. Dá se
považovat za invazivní druh, ale prozatím nebylo zjištěno, že by ploštice stromům škodily.
Honza Řehounek
Foto © Honza Řehounek

Při procházkách přírodou si možná všimnete
na kmenech lip, například na břehu Labe u železničního mostu, neobvyklého hemžení, a to
i v době mrazů. Podíváte-li se blíž, zjistíte, že
jde o jakýsi hmyz se zářivě lesklými konci polokrovek. Jedná se o poměrně nový druh naší
fauny – ploštici – blánatku lipovou (Oxycarenus lavaterae) o velikosti 5 až 6 milimetrů.
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Nová sezóna
farmářských trhů
v Nymburce
Foto © Pavla Peša Machálková

Ptačí hodování na krmítkách

Nymburské farmářské trhy letos začínají svou
již devátou sezónu. Jako každý rok, v omezeném režimu probíhají již od ledna, ale hlavní sezóna začíná právě teď, na jaře.
Trhy probíhají každý čtvrtek od 8 do
13 hodin na Náměstí Přemyslovců a jsou organizovány ve spolupráci s městem Nymburk,
kterému patří velký dík za jeho podporu.
Nabídka se rozroste o zeleninovou sadbu,
bylinky, květiny. S postupujícím jarem pak zelinářské stánky rozšíří svůj sortiment o první
české ředkvičky, jarní cibulku a saláty. Vše plné
živin, čerstvé a křupavé, protože zelenina na
farmářských trzích není chemicky upravena,
aby přežila dlouhý převoz z pole do velkoskladu
a z velkoskladu do obchodu. Zelenina, kterou
na nymburských farmářských trzích kupujete,
vyrostla zde, v Polabí.
Na otázku, zda můžeme i v letošním roce
očekávat nějaké novinky v sortimentu trhů,
říká organizátor pan Martin Honzů: „Máme
velkou radost, že od minulého roku začal do
Nymburka vozit svou zeleninu a bylinky Dušan Kalčík z Dřís, který přebral hospodářství
od svého dědečka a budete se s ním pravidelně
potkávat i v letošním roce. Stejně tak jsme
velice rádi, že každý týden od listopadu si zákazníci můžou koupit mléčné výrobky z mlékárny Ohaře. Krávy jsou zde ustájeny v jednom
z nejmodernějších kravínů v kolínském okrese
a majitelé kladou velký důraz na welfare zvířat. Mlékárna je přímo vedle kravína, takže
mléko je zpracováno přímo na místě a na trh
je to necelých 30 kilometrů, takže se zákazníkům dostává opravdu čerstvé zboží,“ a dodává:
„Od letošního roku se zatím například obměnila nabídka pečiva a můžete si zakoupit různé
druhy chleba a pečiva z vyhlášené rodinné pekárny bratří Kejvalů a chystáme ještě další novinky, se kterými zákazníky budeme postupně
seznamovat“.
Sledujte naše webové stránky www.trhyfarmarske.cz a facebookový profil Polabské
farmářské trhy.
Pokud máte zájem na trhu prodávat svou
zeleninu, přebytky ze zahrádky anebo výrobky,
kontaktujte organizátory na telefonním čísle
775 203 705 nebo emailu trhyfarmarske@
gmail.com.
Pavla Peša Machálková

AKTUALITY

Celkem osm medailí
vybojovali nymburští
krasobruslaři na
31. ročníku závodů
Nymburská stuha
a stužka

Medailová umístění v kategorii Přípravka –
prvky vysbírala děvčátka z nymburského týmu
– Natálka Cvrčková, Editka Sedlmajerová
a Eliška Křížová. V kategorii Nováčci chlapci
se o první místo úspěšně utkal Vlastík Mrázek.
Zlato si v kategorii Nováčci starší dívky odnesla
Terezka Prčková. V Žačkách B zvítězila Karolína Hradecká, druhé místo se netradičně dělilo mezi Kláru Šoupalovou a jednu ze soupeřek. Mezi dospěláky v kategorii Adult pak na
bronzovou příčku dosáhla i Štěpánka Šoupalová a Klárka Chromcová reprezentovala nymburský klub v kategorii Benjamín B1.
Štěpánka Šoupalová

Foto 3x © Štěpánka Šoupalová

Na nymburský zimní stadion se v sobotu
19. ledna sjelo téměř 80 závodnic a závodníků
z celé ČR a poměřili své síly v deseti kategoriích.

Foto © Štěpánka Šoupalová

Na NYMBURSKÉ STUZE se
domácím dařilo

Pozor, šli Tři králové!
Jako každý rok, i letos jsme se mohli na začátku
ledna setkat se třemi králi. Ti v rámci Tříkrálové sbírky přinášeli požehnání do domů a svěcenou křídou psali na dveře. Kdo chtěl, mohl
přispět do sbírky a také děti podarovat drobnou koledou.
Co tedy dělat, když u domu zazvoní tři králové?
Otevřete jim. Přišli vám zazpívat koledu,
popřát všechno dobré do nového roku, a pokud chcete, napíší na dveře posvěcenou křídou
K+M+B+ rok, kdy Vás navštívili. Ta písmena
znamenají latinsky Christus mansionem benedicat, česky Kristus žehnej tomuto domu.
A dobrá zpráva je, že toto požehnání se nezruší,
když dveře umyjete a nápis tím smažete.
Nechtějí k vám domů na návštěvu a nezdrží
vás dlouho. Za koledu a drobnost od Charity

v podobě malého kalendáře a tříkrálového cukříku můžete přispět libovolnou částkou do charitní kasičky. A pokud do sbírky z různých důvodů přispět nechcete, nemusíte. Tím, že koledníkům otevřete, se k ničemu nezavazujete.
Díky všem, kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Dospělým i dětem z nymburské
římskokatolické farnosti, skautského střediska
Krahujec i dobrovolníkům z Bobnic a dalších
okolních vesnic. Velice si vážíme vaší pomoci.
Díky vám jsme přispěli do sbírky Charity ČR 92
136 Kč.
Tyto peníze poputují nejen k lidem v ohrožení nebo nouzi, při živelních katastrofách, ale
pomáhají i všude tam, kde Charita ČR působí,
prostřednictvím charitních projektů. Ve Farní
charitě Nymburk budou prostředky použity na
provoz a rozšíření stávajících služeb (zajištění
jídla a zázemí pro osoby bez přístřeší, nákup
a údržbu kompenzačních pomůcek, přepravu
špatně pohyblivých osob a seniorů ChariCar).
Eva Kubišová

Kontakty:

FARNÍ CHARITA NYMBURK, Tyršova 696
(před hasičskou zbrojnicí), Nymburk
ChariCar – 735 708 884
Půjčovna kompenzačních pomůcek – 735 708
882
Centrum vzájemné sociální pomoci „Obchůdek“ – 735 708 880
OTEVŘENO Po–Pá 9.30–16.30.

Pozvánka
na šachový
turnaj
Šachový oddíl TJ Sokol Nymburk zve všechny
příznivce královské hry, ale i další zájemce na
5. ročník šachového turnaje O pohár starosty
města Nymburk – Memoriál Radima Masáka,
který se koná v sobotu 9. 3. 2019 od 9.30 hod.
ve velkém sále Obecního domu v Nymburce.
V předchozích ročnících jsme přivítali špičkové české šachisty včetně našeho nejlepšího
hráče posledního desetiletí Davida Navary
(nyní ve druhé desítce světového žebříčku),
ale i šachisty ze Slovenska, Ruska, Kazachstánu a dalších zemí. Účast na turnaji má vzestupnou tendenci, loni se jej zúčastnilo 156
hráčů, a stal se tak jedním z největších jednodenních turnajů u nás. Hraje se v rapid tempu,
které umožní celý turnaj odehrát za jediný
den, a partie jsou tak velmi atraktivní. Turnaj
je jako už tradičně pořádán pod záštitou nymburského starosty, město Nymburk poskytuje
pravidelně na pořádání turnaje grant. Turnajem zároveň uctíme památku našeho dlouholetého hráče a skvělého člověka Radima Masáka, který nás v únoru loňského roku opustil ve věku pouhých 54 let. Pokud chcete být
svědky skutečně špičkového, ale zároveň napínavého šachového představení, přijďte se na
nás podívat. Vstup volný.
Jiří Sobotka, ředitel turnaje
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KŘÍŽOVKA

Nymburská křížovka
Křížovka © Honza Řehounek

V sobotu 16. března vzpomeneme na nedožité životní jubileum nymburského rodáka, příslušníka
R. A. F. za druhé světové války, jehož pamětní desku najdete na domě č. p. 1004 v Boleslavské
třídě. O koho jde a jaké je to výročí, najdete v tajence.
Honza Řehounek

Vodorovně:

Svisle:

A. saze, ostravský basketbalový klub, zahradní
květina
B. osušit, radioaktivní nerost, divadelní žánr
C. kostry, DRUHÁ ČÁST TAJENKY
D. značka cukrovaru v Dobrovici, potvrzení věřitele, řeka španělsky
E. zmrzlina německy, okresní rada Junáka,
koupací nádoba, zájmeno ukazovací
F. z látky, jitra, obyvatel Domažlicka
G. málo, značka modelů, Severočeské hnědouhelné doly, doupě
H. donášel, lovit lišku
I. obal zrna, zájmeno ukazovací, zabahněn
J. sněžný muž, roztavení, Komenského křestní
jméno, tisíc
K. olejnaté rostliny, slovenská řeka, opracovávat dřevo
L. druh brouka, automobilová závodnice
M. citoslovce opovržení, český herec (Marek),
druh motýla

1, svatostánek, Třinecké železárny, květní prášek, národní podnik
2. oddělení technické kontroly, papežská koruna, opěradlo židle
3. PRVNÍ ČÁST TAJENKY
4. tričko, označení chovných kachen, nula,
sláva
5. odkryjí (archaicky), Vojenská akademie, otec
6. barmská premiérka, brána, šprajc
7. přikrytí, TŘETÍ ČÁST TAJENKY, kyselina
solná
8. ženské jméno, plošná míra, nadutec, okouše
9. značka horolezeckého stanu, nahodilost,
listnatý strom
10. seveřan, ples (expresivně), zkr. Nový Jičín
11. proces vstupu na burzu, uhlovodík, druh
kávy
12. horko, houpá dítě, okresní výbor odborového svazu
13. kód Jižní Koreje, 998, obracet půdu, desinfekční prostředek
14. iniciály herečky Antalové, ČTVRTÁ ČÁST
TAJENKY, člověk odtamtud (slovensky
expresivně)

Vyhrajte s naší křížovkou
Výhru získá ten, kdo zašle do 14. 3. 2019 poštou (lze odevzdat i na podatelně MěÚ Nymburk) nebo e-mailem správnou tajenku. Nezapomeňte na kontaktní údaje (vč. telefonního
čísla). Tři správné vylosuje redakční rada.
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Adresa redakce: Náměstí Přemyslovců 163,
288 28 Nymburk
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz
předmět: „křížovka – BŘEZEN“

Příměstský
sportovní tábor
Nymburk
Tábor je určen sportovně založeným dětem,
kteří chtějí trávit aktivní začátek prázdnin. Děti
čeká týden plný soutěží a zábavy při plnění
sportovní olympiády. Vyzkouší si atletiku, házenou, basketbal, stolní tenis, badminton, beachvoleybal a minigolf. Tábor se ponese v duchu všestrannosti, soutěživosti a chování fair
play. Děti se naučí pravidla jednotlivých sportů
a prohloubí si vědomosti v oblasti českého
a světového sportu.
Termín: 1. 7. – 4. 7. 2019
Cílová skupina: Děti ve věku 7 až 11 let
Místo konání: nymburská Sokolovna
Přihlášky a podrobné informace na webu:
https://hazena-podebrady.estranky.cz
Kontakt: Hana Vejvarová 604 957 738, Tomáš
Vejvar 603 343 096

KULTURA

Další akce z Nymburka
po 25. 2. až ne 31. 3. / ZDARMA / KS Nymburk
(Komenského 1254)

VÝBĚR VĚCÍ PRO CHARITATIVNÍ
BAZAR

Výběr věcí (oblečení, obuv, hračky, knížky, věci
do domácnosti) v Křesťanském společenství
Nymburk proběhne od pondělí 25. února (po–
pá 7.30 až 13 hodin, čt 17 až 19 hodin, ne 10 až
12 hodin), uložte věci do volně dostupné garáže
do konce března. Bazar pro veřejnost proběhne
od pondělí 15. dubna do středy 17. dubna (16 až
18 hodin). Více informací na: www.ksnymburk.
estranky.cz.
ne 3. / 15 hodin / 75 Kč (prodej na místě) / Obecní dům

KARNEVAL S KREJČÍKEM HONZOU

Zábavné odpoledne pro děti, písničky, hry, soutěže o ceny, autogramiáda s Krejčíkem Honzou, možnost zakoupení CD nebo DVD. Bližší
informace na čísle 737 120 217.
so 9. / 20 hodin / U Strejčka (Malé Valy 303)

SPEEDSTOP NIGHT

Vystoupí Norton East (de), Goldstar, Bica (inside kru), Wera (atd. crew), Bigfish.
ne 10. / 15 hodin / 30 Kč / Sokolovna Nymburk
(Tyršova 14/180)

DĚTSKÝ KARNEVAL

Tradiční dětský karneval v nymburské sokolovně. Připraven bohatý program. Občerstvení
zajištěno. Další informace naleznete na www.
sokolnymburk.cz.
so 16. / 19 hodin / 250 Kč / Obecní dům

BENEFIČNÍ KONCERT PRO TOMÁŠKA

Pořádá obec Kamenné Zboží ve spolupráci
s Květinovým ateliérem Janek a městem Nymburk. Večerem bude provázet moderátor Vojtěch Kotek a těšit se můžete na vystoupení
skupiny Artmosfera a This. Výtěžek z prodeje
vstupenek bude věnován malému Tomáškovi, který onemocněl akutní lymfoblastickou leukémií. Vstupenky v předprodeji na OÚ
Kamenné Zboží, v Květinovém ateliéru Janek

(Zbožská 426/1, Nymburk) a v Mixxíku (Náměstí Přemyslovců 127/5, Nymburk). Více informací v Květinovém ateliéru Janek.

SAWA CENTRUM (TYRŠOVA 172)
po 11. / 18 - 20 hodin / 180 Kč /

10 kroků k detoxikaci těla - Přednáška o tom,
jak tělu ulevovat v rámci stravy, bylin, masáží,
dýchání atd. Přednáší Mgr. Petra Smolíková.
po 18. / 18.30 - 21.30 hodin / 350 Kč /

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

Výherci z předchozího čísla:

Roman Pachman a Marcela Pachmanová.
Správné řešení (únor): Reliéf je v ulici
Palackého třída, dům č.p. 574.

BŘEZEN

so 2. 3. / 20 hodin / Obecní dům /

SPOLEČENSKÝ VEČER CENTRA PRO
VŠECHNY

Předprodej a rezervace vstupenek pouze u Andrey Demeterové, mobil: 605 180 982, Centrum pro Všechny (vila Tortuga).

EDUKATIVNÍ KURZY

Předprodej vstupenek pouze v Čajovně Na Valech (denně po 16. hodině).

Centrum sociální rehabilitace, Komenského
586/15

so 9. 3. / 20 hodin / 199 Kč / Dělnický dům /

PLES ČAJOVNY

Jednotlivé přednášky jsou určené především
pro rodinné příslušníky nebo další osoby blízké
člověku s duševním onemocněním. Zvána je
i široká veřejnost a také zájemci, jejichž rodinný příslušník není klientem služeb FOKUSU
Mladá Boleslav z.s. Více informací: Mgr. Marek
Palma, 775 562 027, palma@fokus-mb.cz.

pá 15. 3. / 20 hodin / 400 Kč / Obecní dům /

út 5. / 17 hodin / ZDARMA

Hlavním hostem večera bude zpěvačka a herečka Monika Absolonová. Předprodej vstupenek pouze v květinovém ateliéru Jan Janek
(Zbožská 426, Nymburk, vedle plaveckého
bazénu).

Specifika léčby psychóz (anxiolytika, antidepresiva, antipsychotika, depotní injekce) přednáší MUDr. Lila Janáková.
čt 14. /17 hodin / ZDARMA

Využití kognitivně-behaviorální terapie u klientů s obsedantně kompulzivní poruchou přednáší Mgr. Veronika Křičková.
út 26. /17 hodin / ZDARMA

Role pracovního konzultanta při práci s lidmi
s duševním onemocněním - přednáší Blanka
Dlouhá.

Připravuje se

SPOLEČENSKÝ PLES MĚST A OBCÍ
NYMBURSKÉHO REGIONU

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Nymburk.
so 23. 3. / 19.30 hodin / Vyprodáno / Obecní dům

ZAHRADNICKÝ PLES

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Podrobné informace k plesům naleznete v kalendáriu akcí na webu města a v aktualitách na
úvodní straně webu Turistického informačního
centra Nymburk.

Klub
důchodců

19. 5. / 13 hodin / hřiště starý Polaban / v předprodeji 299 Kč, na místě 399, děti do 15 let zdarma

ROCK&POP FEST

Hlavní hosté: Petr Kotvald, Eddie Stoilow,

4. 3. po

VOLNÁ ZÁBAVA

6. 3. st

7 NOVÝCH DIVŮ SVĚTA

Poznáte místo, odkud je fotografie reliéfu ?

11. 3. po

VOLNÁ ZÁBAVA

Foto © Honza Řehounek

Výhru získá ten, kdo zašle do 14. 3. 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.

Plesová sezona
2019

Muzikoterapie - Těšit se můžete na 30 minut
hry na tibetské mísy, postupné ladění do léčivých vibrací a následná relaxace. Počet míst
omezen! Více a další informace naleznete na
sawacentrum@gmail.com.

SOUTĚŽ
Zkuste to s naší soutěží

Kreyson Memorial, Bohemian Rapsody (SK),
Děda Mládek Illegal Band, Roxor, Maxíci
a další. Soutěže, křest CD, zábava pro děti.
Předprodej v síti Ticketstream.

13. 3. st

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA – 2. ČÁST

18. 3. po

VOLNÁ ZÁBAVA

20. 3. st

UKÁZKA ZDOBENÍ KRASLIC

25. 3. po

VOLNÁ ZÁBAVA

27. 3. st

UKÁZKA ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Změna programu vyhrazena.
Začátky přednášek ve 13.45 hodin.
Pravidelná cvičení v pondělí a ve středu od
13.00 do 13.30 hodin.
Veškeré informace o akcích najdete ve vývěsní
skříňce klubu.
Výbor Klubu důchodců
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KNIHOVNA A MUZEUM

KNIHOVNA DĚTEM

11. 3. po / 10 hodin / volný vstup

PTÁČATA

Další setkání Ptáčat, klubu pro děti od 2 do
6 let a jejich rodiče, tentokrát s klinickou logopedkou Mgr. Michaelou Beznoskovou o vývoji
řeči u dětí. Jedním ze stěžejních faktorů, které
mohou ovlivnit vývoj řeči, jsou rodiče a jejich
přístup k dítěti. Každé dítě ve svém vývoji postupně prochází několika stadii, přičemž v každé etapě je vhodné přizpůsobit komunikaci
jeho potřebám.

VÝSTAVA

1. 2. pá – 28. 2. čt

TVÁŘ KRAJINY – ALENA VESELÁ

Vlastivědné
muzeum
Nymburk
Z dějin železnice v Nymburce
pá 1. 2. – ne 30. 6. / otevřeno denně mimo pondělí 9–17 hodin
Foto © archiv muzea

Městská
knihovna
Nymburk

14. 3. čt / 8.30 a 9.45 hodin / vstupné 20 Kč

MARKA MÍKOVÁ

PŘEDNÁŠKY
12. 3. út / 17 hodin / 50 Kč

Adam Gebrian je český architekt, teoretik, propagátor, kritik architektury a její fanoušek, jak
sám o sobě tvrdí. Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě
rozhodl pro propagaci architektury a za tuto „neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující
ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře“ získal v roce 2015 titul „Architekt roku“.
O světě kolem nás točí seriály, vyučuje na vysokých školách nebo pořádá konference. Stál
také u zrodu Centra pro architekturu a městské
plánování v Praze (CAMP).

20. 3. st / 8.30 a 9.45 hodin / vstupné 20 Kč

ANDREA POPPROVÁ

Ilustrátorka, výtvarnice a restaurátorka Andrea Popprová vystudovala Akademii výtvarných
umění. Spolupracuje s dětskými časopisy a knihy nejen ilustruje, ale i píše. Její
knihy se vyznačují výrazně
barevnou ilustrací, hravostí,
nápady na společné aktivity dětí a rodičů. Jsou
plné drobných úkolů, receptů, pokusů, malovaného čtení a her. Jsou určeny předškolákům
a malým školákům. A takové jsou i její besedy.

19. 3. út / 17 hodin / vstupné 30 Kč

RODOPIS – KONÍČEK NA CELÝ ŽIVOT
HELENA VOLDÁNOVÁ

29. 3. pá / 18 hodin

NOC S ANDERSENEM

Přednáší Helena Voldánová, genealožka, členka
České genealogické a heraldické společnosti
v Praze, spoluautorka pořadu České televize
"Hledáme své předky"
a "Tajemství rodu". Zajímá vás vaše rodinná historie a kořeny? Přednáška
o tom, jak vytvořit rodokmen a rodovou kroniku,
jaké archivní materiály využít k bádání, jaké informace lze najít na internetu a jak vše uspořádat. Přednáška o hledání
předků a způsobech zpracování vlastního rodokmenu. Jak říká Helena Voldánová, v každé
rodině je nějaká detektivní zápletka.

Jen jednou za rok mohou vaše oblíbené knižní
postavy, pohádkové bytosti a zvířátka opustit stránky knih a spolu s vámi prožít pohádkové dobrodružství, které nás všechny čeká
v knihovně z pátku na sobotu. Přihláška a informace v dětském oddělení.

26. 3. út / 17 hodin / volné vstupné

Honza je člověk, který se na svět nedívá, ale
dotýká se ho a vnímá ho všemi ostatními smysly kromě zraku. Pokořil nejvyšší horu Ameriky
Aconcaguu, Kilimandžáro, Elbrus, Mont Blanc
a mnoho dalších.

Foto © archiv H. Voldánové

Foto © Barbora Linková

ARCHITEKTURA A VEŘEJNÝ PROSTOR
– ADAM GEBRIAN

Beseda s všestrannou umělkyní, loutkoherečkou, muzikantkou a autorkou knih pro děti.
Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Za knihy
Knihafoss (2008), Josef/JO537 (2009) a Mrakodrapy (2012) získala nominaci na cenu Magnesia Litera. Poslední jmenovaná získala v roce
2009 Zlatou stuhu. Její zhruba hodinový program není pouhé čtení z knih nebo vyprávění
o spisovatelské práci, ale obsahuje i divadelní
prvky a interakci s dětmi.

PROMÍTÁNÍ FILMU A PLASTIC OCEAN

Přijďte na naše promítání filmu A Plastic Ocean
pod záštitou Greenpeace ČR a ponořte se do
hlubin oceánu.
Každým rokem vzniká 300 milionů tun plastového odpadu. Nutno podotknout, že pokud se
situace nezmění, do roku 2050 bychom v oceánech mohli vidět plavat více plastu než ryb.
To, co začíná jako idylický dokumentární film
o krásách oceánů, končí alarmujícími záběry
plastového podvodního světa. Film bude promítán v anglickém jazyce s českými titulky.
Promítání můžete podpořit na www.plastjepast.cz/film.
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BŘEZNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO, JE 2. 3. OD 9 DO 11 HODIN

PŘIPRAVUJEME
4. 4. čt / 17 hodin

DOTÝKÁM SE HOR - PŘEDNÁŠKA
NEVIDOMÉHO HOROLEZCE JANA
ŘÍHY

8. 4. po / 18 hodin

VÝRAZ TVÁŘE JAKO OKNO DO DUŠE

Cyril Höschl, psychiatr, popularizátor vědy
a vysokoškolský pedagog
Výraz pozorované tváře jako okno do duše pozorovatele. Přednáška poukáže na podíl genů
a prostředí při utváření osobnosti, připomene
definici nejrozšířenějších duševních poruch
včetně deprese a přiblíží sociobiologické teorie.

Instalovaná výstava připomíná okolnosti příchodu dráhy do Nymburka, nastiňuje vývoj jejích nejdůležitějších zařízení jako je železniční
stanice, výtopna, dílny nebo kolonie železničních zaměstnanců. Velký díl expozice přibližuje
život zdejších železničářů ilustrovaný historickými fotografiemi, oblečením, uspokojováním základních potřeb, kulturou a sportem.
Nechybí pohled i do dalších specifik místního
života, například do železničního zdravotnictví, řešení problémů dopravy či vzniku a zániku
dětské železnice.
Na výstavě jsou prezentovány také kutilské
práce železničních zaměstnanců, vytvořené
s mimořádnou řemeslnou zručností. Doplňujícím prvkem expozice je instalace předmětů
z oblasti provozu skutečných železničních zařízení. Poměrně rozsáhlou část výstavy tvoří oddíl exponátů železničního modelářství, reprezentovanou většinou pracemi žáků nymburského odborného železničního učiliště. Tyto
modely a učební pomůcky zahrnují prakticky
vše, co bylo ve sbírkách muzea shromážděno.
Zvláště působivým exponátem je velkorozměrný, částečně repasovaný model dílen z 50.
let 20. století. Výstava obsahuje také archivní
železniční materiál povahy cestovních jízdenek, map nebo ukázek kresleného železničního
humoru.
Je nesporné, že železnice zajistila městu
Nymburku novodobý rozvoj, občanům pracovní příležitosti, včetně příchodu nové technické inteligence.
František Sýkora
9. 5. čt / 18 hodin

NOC LITERATURY - TŘETÍ NOC
LITERATURY V NYMBURCE

Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně nedostupných místech Nymburka. Úryvky ze světové literatury budou číst známé osobnosti na
různých místech města.
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.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

NKC
přehled akcí

se vždycky chtěli podívat, jen jste o nich dosud neslyšeli. A taky vám se svým nakažlivým
optimismem dokáže, že jste se narodili na tom
nejrozmanitějším kontinentu světa.

5. 3. / út / 14–17 hodin/ Obecní dům / 40Kč

LITERÁRNÍ SALÓN PRO DĚTI:
POHÁDKY A MALÉHRY, DIVADLO
MALÉHRY

ČAS NA ČAJ

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Color Club - Josef Šrám.
15. 3. / pá / 19 hodin/ Kino Sokol / VYPRODÁNO

LADISLAV ZIBURA: PRÁZDNINY
V EVROPĚ

23. 3. / so / 15 hodin/ Foyer Kino Sokol / 120 Kč

Herečky brněnského divadla MALÉhRY Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská, které mají ve svém repertoáru několik
autorských divadelních představení pro děti,
se rozhodly vydat další knihu vlastních pohádek. „Pohádky a MALÉhRY“ je deset veselých

PŘIPRAVUJEME:
3. – 6. dubna

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
JEDEN SVĚT

6. dubna

PECHAKUCHA NIGHT VOL. VI.

13.dubna

VELIKONOČNÍ JARMARK

25.dubna

TVOŘÍLKOV, DÍLNIČKY PRO DĚTI
S JARNÍ TÉMATIKOU

27. dubna

ZKRÁTKA ANIMACE, FESTIVAL
KRÁTKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ

Foto © archiv NKC

Vstupenky ONLINE
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se vrací na pódia s novým stand-upem.
Tentokrát se vydal do oblasti, která je dostupná
a krásná, přesto o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal se prostopovat Evropu. Přijďte se
zasmát u jeho vyprávění o 14 000 kilometrů
dlouhé cestě na sedadle spolujezdce. Ladislav
vás ve společnosti svérázných řidičů provede
čtrnácti zeměmi – z horkého předměstí Athén
přes malebné rumunské vesnice až za polární
kruh. Odhalí vám přitom místa, na která jste

Vstupenky na naše kulturní akce v kině Sokol
a lístky do kina můžete nyní zakoupit i ONLINE
na našem webu nkc-nymburk.cz

pohádek, plných podivných pohádkových bytostí, spousta barevných obrázků a taky malé
kartonové divadlo s loutkami, se kterými si každý může zahrát vlastní divadelní představení.
Více informací naleznete na stránkách NKC:
www.nkc-nymburk.cz

Kino Sokol má
nový měsíční
program do kapsy
Chcete vědět, co aktuálně hrajeme dnes, zítra, za týden v nymburském kině? Mějte vždy
po ruce program! Měsíční programy nymburského kina Sokol do kapsy k dispozici v kině Sokol, Turistickém informačním centru Nymburk,
Nymburském kulturním centru, Restauraci
U Gregorů nebo v Městské knihovně Nymburk
a časem určitě i na dalších místech.
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KINO

Kino Sokol
Nymburk

psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu,
během které objeví své pravé já a pozná sílu
opravdové lásky a přátelství.
USA / animovaný / 92 min. / české znění /
přístupný

Picassova života, jeho výchovu a učení, které
vedlo k jeho mimořádným úspěchům.
Velká Británie / dokument / 85 min. / titulky /
přístupný
ne 24. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Březen 2019
pá 1. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE

Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého napětí, nebo adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší svérázná
„zenová teroristka“ ve šťavnatém, ironickém
a nádherně nasnímaném filmu, který se zabývá
laskavými črtami islandské svéhlavosti.
Island / komedie / 101 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
so 2. / 19 hodin / 120 Kč

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé se rozhodli
opustit Francii. A rodiče udělají všechno proto,
aby jim mladí neodjeli na druhý konec světa.
Pokračování úspěšné francouzské komedie vás
opět zaručeně rozesměje.
FR / komedie / 98 min. / české znění / do 12 let
nevhodný
ne 3. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy a draky.
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné
harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák,
který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen
jí to ještě nestačil říct. Paradoxně právě láska
se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to bílá dračice Bleskoběska,
jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného Nočního běsu
na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve
vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny draky,
které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém světu,
v němž by se všichni draci mohli před touto
hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?
USA / animovaný / 104 min. / české znění /
přístupný
út 5. a st 6. / 19 hodin / 110 Kč

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

Fascinující příběh ženy, která svými erotickými
romány šokovala pařížskou společnost v první
polovině 20. století. Keira Knightley v roli
slavné francouzské spisovatelky Sidonie-Gabrielle Colette.
USA / drama / 111 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
pá 8. / 19 hodin / vstupné dobrovolné

NA SLEPÁKA

Pojďte si zase trochu zahrát. Přijďte do kina
a nechte se překvapit, co se bude promítat!
so 9. a ne 10. / 16 hodin / 130 Kč / Odpolední
dětské

PSÍ VELIČENSTVO

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené
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so 9. a ne 10. / 19 hodin / 120 Kč

CAPTAIN MARVEL

Nové dobrodružství z filmového světa Marvel. Příběh Carol Danversové, ze které se stala
jedna z nejmocnějších superhrdinek světa.
Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi
dvěma mimozemskými rasami, Danversová se
ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci
konfliktu.
USA / sci-fi / 128 min. / sobota dabing, neděle
titulky / do 12 let nevhodný
út 12. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

ZELENÁ KNIHA

Divoká cesta dvou zcela rozdílných a tvrdohlavých mužů po americkém jihu 60. let. Originální komedie Zelená kniha (Green Book) získala tři Zlaté glóby a patří k největším favoritům letošních Oscarů.
USA / road movie / 130 min. / s titulky / do 12
let nevhodný
čt 14. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

NA STŘEŠE

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na
střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho
nebyla katastrofa?
ČR / drama / 120 min. / české znění / do 12 let
nevhodný

KOUZELNÝ PARK

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro
June a její maminku ta úplně nejlepší zábava.
Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný
park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například
bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho
bojí a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny,
o údržbu se starají dva bobří vtipálci, a tak by se
dalo pokračovat. Animák plný adrenalinu, jenž
otevírá brány dětem, které se nebojí snít.
USA / animovaný / 85 min. / české znění /
přístupný
út 26. a st 27. / 19 hodin / 130 Kč

PAŠERÁK

Clint Eastwood jako muž, který je ve svých
osmdesáti letech opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy. V této situaci je mu
nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče.
Jenže neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému mexickému kartelu.
USA / drama / 116 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
čt 28. / 10 hodin / 60 Kč / Mama kino

CHATA NA PRODEJ

Komedie o tom, co se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. Nový pořad s promítáním ve
foyer primárně určený pro maminky s malými
dětmi. Více na www.nkc-nymburk.cz
ČR / komedie / 77 min. / české znění / přístupný

so 16. a ne 17. / 19 hodin / 130 Kč

SKLENĚNÝ POKOJ

pá 29. / 19 hodin / 130 Kč

út 19. / 19 hodin / 120 Kč

Nestihli jste? 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

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Mimořádný milostný
příběh inspirovaný dramatickými událostmi
20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat.
ČR / drama / 104 min. / české znění / do 12 let
nevhodný

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

Může být něco horšího než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční můru
porazíte, pak nějaký čas spokojeně žijete a najednou se vrátí.
USA / horor / 100 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
čt 21. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

BOHEMIAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až
po památný koncert Live Aid v roce 1985. Speciální projekce v českém znění.
Velká Británie / životopisný / 134 min. / české
znění / do 12 let nevhodný

ŽENY V BĚHU

ne 31. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

DOBRODRUŽSTVÍ SE SOBÍKEM

Film vypráví o boji za přežití malého divokého
soba, křehkého a zranitelného, který se musí
potýkat s nebezpečím a výzvami, které ho čekají během jeho prvního roku života. Jeho velké
dobrodružství se odehrává v překrásných krajinách Laponska.
FR / dokument / 86 min. / české znění / přístupný
Městské Kino Sokol,
Tyršova 6, 288 01 Nymburk
Více zde: www.nkc-nymburk.cz

pá 22. / 19 hodin / 150 Kč

KINO KÁVA

Pablo Picasso je jedním z největších umělců
všech dob. Ale kde to všechno začalo? Podívejte se s námi na trochu přehlížené počátky

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

MLADÝ PICASSO

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk
2. 3. so / od 14.30 hodin / 70 Kč

19. 3. út / od 19 hodin / Vyprodáno

Pohádka na motivy Vladislava Vančury s veselými písněmi. Příběh vypráví o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho nezbedném medvědovi
Kubulovi, se kterým se toulal po světě a kterého strašil strašidlem Barbuchou. Produkce:
Divadlo Nymburk. Hrají: Lukáš Toman Paclt,
Petr Pištěk, Miky Mejstřík a další.

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se
podívat na slavnou one man show o tom, co
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje: J. Holík/J.
Slach.

KUBULA A KUBA KUBIKULA

CAVEMAN

21. 3. čt / od 8.30 a 10 hodin / 70 Kč
3. 3. ne / od 14.30 hodin / 25 Kč

FORBÍNA Č. 18

Divadelní soubor V.O.S.A. představí Mrazíka.
Othello a Jago – Miky Mejstřík a Tomáš Fürbacher. Anička Vávrová – monolog. Básník Mgr.
Aleš Misař – Hvězdopravec – účinkuje N. Seidlová, A. Misař, M. Mejstřík. Básnířka Eva Hrubá
– vlastní práce. Věra Dittrichová – recitace sonetu W. Shakespeara. Spisovatel Jan Řehounek – vyprávění. Kytara, zpěv – David Šitavanc,
Jarda Semorád, Vladimír Hochman, Anička Vávrová. Pořad uvádí Vladimír Hochman.
5. 3. út / od 19 hodin / Vyprodáno

HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK
A BOOM!BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA

Jedinečný a exkluzivní koncert.

O ZÁMKU POD ZÁMKEM

Dopolední pohádka pro školy a školky.
23. 3. so / od 19 hodin / 150 Kč

CROSSBAND - JARNÍ KONCERT

Tradiční koncert na malé scéně.
27. 3. st / od 19 hodin / 360 Kč

K3/ NATĚRAČ

Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů,
získá nečekaně svou životní roli… Hlavní hrdinka naší hry Simona je nucena čelit pomstě
zhrzené manželky svého milence. Jakým způsobem této pomstě dokáže vzdorovat a jakou roli v tom sehraje náhodně přítomný natěrač? Hrají: Leoš Noha, Eva Decastelo a Bára
Mottlová.

12. 3. út / od 16.30 hodin /zdarma

INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA

Více informací na www.divadlonymburk.cz.
13. 3. st / od 19 hodin / 390 Kč

A/ LORDI

Salonní, konverzační komedie ve slovenštině.
Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter
Serge Butko.
16. 3. so / od 14.30 hodin / 70 Kč

O ZÁMKU POD ZÁMKEM

Premiéra. Tato jazykově velmi hravá pohádka
vypráví příběh z jednoho zámku na kopci, kde
panuje bojechtivý král Hněvín. Na zámku snad
není člověka, který by nehýřil pýchou, sobectvím a špatnými vlastnostmi pro vidinu bohatství. Čerti však zpod uhelné sloje vše dobře vidí
a za pomoci strašidel, víl a lidí v podzámčí se
pokusí zjednat nápravu. V této pohádce vystupuje 54 herců z řad Herecké a divadelní školy
Hálkova městského divadla. Scénář a režie:
Petr Pištěk. Hudba : Jiří Beneš.
18. 3. po / od 19 hodin / Vyprodáno

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel
Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj
v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před
velkou výzvou začít společný život mimo stěny
léčebny. Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek,
Michal Slaný, Lenka Zahradnická/Šárka Opršálová, Šárka Opršálová

29. 3. pá / od 19 hodin / 150 Kč

LÁŽO PLÁŽO - KŘEST CD POHLEDNICE

Kmotry nového CD budou známí muzikanti
Jiří Vondráček a Petr Kocman. Hudebním hostem večera bude kapela Devítka. Slovem a vtipem bude celý večer provázet David Šitavanc.
30. 3. so / od 14.30 hodin / 120 Kč, děti a senioři 80 Kč

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
- BALET

Taneční konzervatoř Praha uvádí balet pro
děti Sněhurka a sedm trpaslíků. Choreografie
a režie se ujal Gustav Skála, který pohádku nastudoval na hudbu českého skladatele Zbyňka
Vostřáka.

PŘIPRAVUJEME:

V sobotu 6.4. uvedeme premiéru nové pohádky O fintivém upírovi. Prodej vstupenek od
1.3.2019.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
NYMBURK

www.divadlonymburk.cz
Pokladna divadla: tel. 325 512 253
PO–ČT 8–17 hodin, PÁ 8–15 hodin
Vždy 1 hodinu před představením. Předprodej
vstupenek je možný také v Turistickém informačním centru.

DIVADELNÍ
ETIKETA
Vzhledem k mnoha návštěvách různých divadel a stále častějším dotazům nebo upozorněním jsme se rozhodli o osvěžení divadelní
etikety. Sepsat vhodné chování a oblékání by
vystačilo na středně velkou knihu, ale jsou základní pravidla, která by měl znát každý. Děti ze
ZŠ Kostomlaty nad Labem namalovaly obrázky
na toto téma a nyní si je můžete prohlédnout
v naší galerii ve foyer.
Ačkoliv jsou dávno pryč časy, kdy se do divadel chodilo zásadně v obleku a velké večerní,
není na škodu si pár základních pravidel slušného chování zopakovat.
Co se týče oblečení – džíny, mikina, tenisky
a batoh jsou největším faux pas. Sportovní oblečení a džíny zkrátka nepatří do společnosti.
Jednoduché a obecné pravidlo je přijít v čistém
společenském oděvu.
Největším a hlavně nejdůležitějším rozdílem mezi návštěvou kina a divadla je konzumace nápojů a jídel v sále. V divadle se zásadně
nejí, nepije ani nežvýká!
Do divadla chodíme vždy včas. V mnoha
divadlech je zavedené pravidlo, že po začátku
představení není nikdo (bez výjimky) vpuštěn do sálu. Nejenže rušíte ostatní diváky, ale
i herce. Čímž se dostáváme k dalšímu velkému
tématu. K mobilním telefonům. Během představení jej nebudete potřebovat, proto ho vždy
před začátkem vypněte. Pokud si někdo myslí,
že tichý režim pouze s vibracemi stačí, mýlí se.
Vypnout znamená vypnout.
Zkrátka návštěva divadla je stále významnou společenskou událostí a mělo by se k ní
s úctou přistupovat.
Diana Brzáková

Řádková inzerce
Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel: 606 527 091

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
/04.02./ /08.02./ /28.02./ Březen
/04.03./ /08.03./ /28.03./ Duben
/01.04./ /05.04./ /29.04./ Květen
/06.05./ /10.05./ /30.05./ Červen
/03.06./ /07.06./ /27.06./ Červenec/srpen
/05.08./ /09.08./ /29.08./ Září

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 3/2019. Vychází 28. 2. 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, Pavla
Kukalová, Diana Brzáková, Bc. Alžběta Otradovská. Jazyková úprava: Milena Krejsová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka vydání: 8. 2. 2019. 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). Statut Nymburského zpravodaje, Pravidla Nymburského zpravodaje a Ceník inzerce: www.mesto-nymburk.cz/Nymburský
zpravodaj. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Názory vyjádřené v příspěvcích nereprezentují názory redakce.
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INZERCE

PRO DĚTI
500 Kč na sport od 4 do 18 let
400 Kč na dentální hygienu

od 6 do 18 let

Příspěvky proplácíme
od 1. 2. do 13. 12. 2019.
Sledujte nás na
INZ_MILLS_ZS_170x128_Nymbursko_Unor2019_CMYK-01_vector_žák.pdf 1 21.01.2019 15:39:12
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INZERCE

NAŠE PÁSY POUTAJÍ KAŽDÉHO.
ROZJEĎ TO S NÁMI!

HLEDÁME

OPERÁTORY
VÝROBY

NÁSTUPNÍ MZDA OD 24 300 KČ
NÁBOR OPERÁTORŮ
KAŽDÉ PONDĚLÍ VE 14:00
SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU
PRÁCE V ČISTÉM PROSTŘEDÍ
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
FIREMNÍ DOPRAVA A DALŠÍ BENEFITY

kariera.staraboleslav@zf.com
+420 326 553 249
Hlavenec 161, Stará Boleslav

pripoutejse.cz
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instalHampl

Baví vás práce s dětmi a je vaším
posláním být učitelem?

Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace

Soukromá ZŠ Větrník hledá do svého týmu učitelů nové kolegy
pro výuku na 1. stupni.

OBCHOD - INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk

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

Co vám nesmí chybět?
C

Vykoupím
staré knižní pozůstalosti,
staré tiskoviny, sbírky starých
pohlednic, známek, fotografií
apod.

731 489 630
Řádková inzerce
Nabídka práce: Přijmeme do našeho výrobního provozu v Nymburce posily na pozici krejčovské práce - švadlena a obsluha vyšívacího automatu na pracovní poměr hlavní i vedlejší, eventuálně
na dohodu o provedení práce. Nevyučené zaučíme, pevná pracovní doba: PO - PÁ 6:30-15:00, jednosměnný provoz. Nástup
dle dohody nejlépe ihned. O další informace volejte na tel.: 602
541 333, nebo pište na email - pracovni.odevy@mokado.cz.
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• Dokončené vzdělání pro tuto pozici dle zákona,
• dobré komunikační schopnosti,
• aktivní přístup k práci, výuce,
• ochota učit se novým přístupům a metodám,
• příjemné vystupování a radost z práce s dětmi.

Soukromá ZŠ Větrník, Čelákovice,
Email: m.montfortova@mills.cz,
Telefon: 739 285 517

Co vám nabízíme?
• Přátelské a velmi osobní prostředí menší školy,
• možnost profesního růstu,
• prostor pro vlastní projekty a nápady,
• nadstandardní platové ohodnocení,
• úzkou spolupráci celého týmu školy.

Přijďte se podívat,
jak se učí u nás,
a rozhodněte se
sami, zda by se vám
taková práce líbila.
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Plníme sliby.

Všem našim zaměstnancům
jsme Vyplatili 13. a 14. plat

přidejte se k nám

a využijte pestrou nabídku benefitů, které vám ulehčí život.

13. + 14. plat
5 týdn dovolené

Volejte zdarma 800 44 66 55
Volné pozice na www.magnanymburk.cz

