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Na reprezentačním plese města vystoupila
 Helena Vondráčková

Koncert Heleny Vondráčkové na Reprezentačním plese města Nymburk, více na straně 3.               Foto: David Růžička

Novela školského zákona nově určuje 
období pro konání zápisů do mateřských 
škol, které musí proběhnout v období od  
2. do 15. května. 

Zápis do nymburských mateřských škol 
pro školní rok 2017/2018 bude probíhat ve 
středu 3. května (13:00 – 17:00) a náhradní 
termín ve středu 10. května (13:00 – 16:00).

Bližší informace budou upřesněny  
v březnovém vydání Nymburského zpravo-
daje.                                                      OŠKPP 

Zápisy do nymburských 
mateřských škol

Dodavatel tepla pro Nymburk, společnost 
Thermoservis, informovala město o úpravách 
cen tepla pro rok 2017. 

Společnost pro letošní rok oznámila 
navýšení cen přibližně o 0,9 procenta v ob-
jektech zásobovaných z dodávek tepla z cent-
rálního zdroje. Cena tak vzroste o 3 koruny za 
GJ. U objektů s dodávkou tepla z blokových 
kotelen - vytápěných zemním plynem, cena 
naopak zlevní cca o 6,6 procenta přibližně  
tedy o 37 korun za GJ.                               (pce)

Zastupitelé města Nymburk budou zase-
dat i v letošním roce na veřejných jednáních 
v malém sále Obecního domu v Nymburce 
vždy ve středu od 16 hodin, a to v těchto ter-
mínech v 1. pololetí:

22. února
12. dubna
28. června 
Občané mají možnost sledovat zasedání  

zastupitelstva i pohodlně z domova on-line, 
prostřednictvím webu města.                   (pce)

Pro rok 2017 došlo  
k úpravám cen tepla

Veřejnost je zvána na zase-
dání zastupitelů 2017
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Slovo
úvodem

Je mrazivé ráno, pátek tři-
náctého ledna. Strážníci měst-
ské policie nastupují na denní 
službu.  Doufají, že jim dnešní 
datum nepřinese ve službě nic 
nešťastného. Svou pracovní 
činnost začínají u přechodu pro 
chodce před základní školou  
v ul. V Kolonii, kde dohlížejí na 
bezpečnost přecházejících dětí.  
Jejich práci komplikují chodci, 
kteří přecházejí mimo přechod 
pro chodce a řidiči, kteří zapar-
kovali přímo před tímto pře-
chodem. Pro řidiče platí zákaz 
zastavení a stání na přechodu 
pro chodce a ve vzdálenosti 
kratší než pět metrů před ním. 

Dále hlídka míří do zá-
chytného zařízení pro nalezené 
psy, kde šťastné majitelce vy-
dává ještě šťastnějšího ohaře. 
Ten včera utekl z Velelib a do-

běhl až do Máchovy ulice. 
Strážníci přijímají oznámení 

o špatně zaparkovaných vozi-
dlech v ul. Bedřicha Smetany 
a vypisují na místě čtyři ozná-
mení pro nepřítomné řidiče.  
Vozidla parkují i na autobusové 
zastávce a porušují tak pravidlo 
zákazu zastavení a stání ve 
vzdálenosti kratší než pět met-
rů za označením autobusové za-
stávky a kratší než třicet metrů 
před tímto označením.  Přichází 
problém v ul. Zámečnická, kde 
špatně zaparkované vozidlo 
znemožňuje zásobování místní 
firmy. Strážníci zjišťují, že řidič 
vozidla Fabia se dopustil hned 
čtyř přestupků. Zaparkoval své 
vozidlo v protisměru, v kři-
žovatce, částečně na chodníku  
a omezil průjezdnost komu-
nikace. Pro parkování platí 

Z událostí Městské policie Nymburk  - pátek třináctého. 

Dění v kauze mezi městem  
Nymburk a firmou AZOS s. r. o.

Z popudu vedení města 
proběhla na sklonku minulého 
roku další schůzka ohledně 
kauzy AZOS, které se zúčastni-
li kromě vedoucích odborů 
MěÚ Nymburk (živnostenské-
ho, životního prostředí, správy 
městského majetku a stavební-
ho) také zástupce spolku Per-
manent Jaroslav Štencl, zástupce 
cizinecké policie, ředitelka pra-
coviště úřadu práce Nymburk 
Ing. Lenka Průchová a vedou-
cí oddělení hygieny práce pro 
okresy Kutná Hora a Nymburk 
MUDr. Jitka Marvanová z Kraj-
ské hygienické stanice Středo-
českého kraje.

Hygienická stanice na zákla-
dě žádosti k prověření situace  
v provozu vydala už v březnu 
2015 závazné stanovisko k před-
ložené projektové dokumentaci 
k dodatečnému povolení stav-
by, ve kterém požadovala po 
uskutečnění kolaudace a zku-
šebního provozu, měření hluku, 
inhalačních expozic chemických 
látek v pracovním prostře-
dí případně předložit doklady  
o měření a seřízení instalované 
vzduchotechniky. Dodnes neob-
držela žádné potvrzení, že firma 
má kolaudační rozhodnutí, a že 

proběhl zkušební provoz.
Ředitelka úřadu práce sděli-

la, že má od firmy AZOS pou-
ze evidenční kartu z dubna 
2014, ve které firma uvedla, že 
má 103 zaměstnanců z toho 77 
agenturních. Tyto zahraniční za-
městnance dodává navíc polská 
pracovní agentura, která nedo-
držuje předpisy o hlášení svých 
zaměstnanců na ÚP. Lze tedy 
konstatovat, že AZOS tak vůbec 
není pro naše město nějakým 
významným zaměstnavatelem, 
jak tvrdilo bývalé vedení města 
i kraje.

Cizinecká policie potvrdila, 
že v areálu firmy AZOS v Nym-
burce v říjnu provedla kontrolu 
zaměstnávání cizinců, přičemž 
zjistila, že se tam nachází cca 
80 cizinců, převážně z Ukrajiny, 
přičemž cca 30 cizinců bylo bez 
povolení k pobytu. Jde samo-
zřejmě o agenturní zaměstnance.  
Z jednání vyplynulo, že v pod-
statě každá státní instituce má 
negativní zkušenost s firmou 
AZOS. Nadále budeme v mapo-
vání (ne)spolupráce AZOSu se 
státními institucemi pokračovat. 
Na konec ledna budou pozváni 
zástupci hasičů a oblastního in-
spektorátu práce.

Již dvakrát se uskutečnilo 
jednání vedení města Nymburk 
a zástupce spolku Permanent 
s radním pro životní prostředí 
Ivo Šancem na Krajském úřadu 
Středočeského kraje v Praze, kde 
se nový radní seznamoval s další-
mi podrobnostmi z této kauzy. 
Druhé setkání se uskutečnilo  
v polovině ledna již přímo  
v Nymburce. Radní si následně 
osobně prohlédl samotnou výro-
bu. Ivo Šanc přislíbil součinnost 
a požádal, abychom se zdrželi 
bližších vyjádření o následných 
krocích. Město si dále usnesením 
rady přizvalo na pomoc advokát-
ní kancelář Frank Bold, která 
se přímo specializuje na kauzy  
v oblasti životního prostředí. 

Dne 10. a 13. ledna pokra-
čovalo soudní řízení mezi 
městem Nymburk s firmou 
AZOS ve věci žaloby o po-
vinnosti zdržet se provozu  
v Nymburce na Zálabí. Na první 
soudní den byli přizváni svěd-
ci města a druhý den naopak 
podávali svědectví o zápachu 
zaměstnanci firmy AZOS. Vyne-
sení konečného soudního verdik-
tu bylo odloženo na 28. února.

Mgr. Adriena Gabrielová
PhDr. Pavel Fojtík

obecné pravidlo, že řidič smí za-
stavit a stát jen vpravo ve směru 
jízdy co nejblíže k okraji ko-
munikace. Při stání musí zůstat 
alespoň jeden volný jízdní pruh 
široký nejméně tři metry pro 
každý směr jízdy.  Řidič nesmí 
zastavit a stát ani v křižovatce 
a ve vzdálenosti kratší než pět 
metrů před hranicí křižovatky 
a pět metrů za ní. Strážníci 
nařizují odtah vozidla, neboť 
se jedná o překážku silničního 
provozu, a odjíždějí do ulice 
Soudní. Zde zaparkoval řidič 
neoprávněně na vyhrazeném 
místě. V tomto případě mohou 
řidiči vozidel, pro které není 
místo vyhrazeno, zastavit a stát 
pouze po dobu tří minut a ne-
smí omezit řidiče vozidel, pro 
něž je parkoviště vyhrazeno. 

Pokračování na straně 4.

Vážení a milí Nymburští,
ještě ani neodezněly oslavy 

stého narození spisovatele Bo-
humila Hrabala a přichází, sice 
smutnější, nicméně významné 
dvacáté výročí jeho úmrtí. 

Bohumil Hrabal patří mezi 
největší evropské spisovatele. 
Jeho knihy jsou vydávány v de-
sítkách jazyků, dokonce i v čín-
štině, japonštině či švédštině.  
V Evropě se těší největší popula-
ritě v Polsku a v Maďarsku. 

Za své dílo byl zaslouženě 
oceněn prezidentem Václavem 
Havlem medailí Za zásluhy,  
v Padově ho jmenovali dokto-
rem honoris causa, získal fran-
couzské vyznamenání Officer de 
l´ordre des arts et des lettres…

Rovněž nyní, podobně jako 
v roce 2014, připravuje Nym-
burk řadu vzpomínkových akcí. 
Vždyť Nymburáci považují Bo-
humila Hrabala za svého, ač se 
narodil v Brně. A nic na tom ne-
změnil ani vzdor studentů gym-
názia, kteří si nepřáli, aby jejich 
škola nesla spisovatelovo jméno 
– nakonec ho nese. 

V muzeu chystají výstavu 
Hrabalových knih, vyjdou knihy 
s hrabalovskou tématikou, NKC 
bude promítat Hrabalovské fil-
my, určitě proběhne i řada lite-
rárních večerů, samozřejmě se 
uskuteční Hrabalovo Kersko. 
Městská knihovna nabízí pest-
rý výběr knih „největšího z pá-
bitelů“, k dispozici je Literární 
kabinet Bohumila Hrabala a ti, 
kteří k němu mají bližší vztah, se 
mohou stát členy Klubu čtenářů 
Bohumila Hrabala. Nejdůleži-
tější akcí bude odborná konfe-
rence za účasti českých i za-
hraničních literárních teoretiků 
a publicistů, kterou organizuje 
město Nymburk.

Jan Řehounek
spisovatel, člen redakční rady
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Současný stav ulice Lipová.  Foto: Petr Černohous

Na reprezentačním plese města vystoupila
 Helena Vondráčková
Až tři sta lidí včetně účinkujících 

se bavilo na Reprezentačním plesu 
Města Nymburk. V pátek 13. ledna 
2017 přivítali hosty organizátorka 
akce ředitelka Nymburského kulturní-
ho centra Bc. Iveta Zenklová a starosta 
města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík. Po  
úvodním předtančení od vícemistrů 
České Republiky TS ASTRA z Prahy 
se doslova přeplnil velký sál tanečními 
páry hostů. V 22.30 hodin se všich-
ni přítomní opět sešli ve velkém sále 
Obecního domu, kde začal oslnivý 
koncert Heleny Vondráčkové. O pří-
jemnou hudbu se celý večer starala 
kapela Trioda ve velkém sále a zá-
roveň v malém sále skupina Applause.  
Celým plesem provázela moderátorka 
Ema Klementová.            

                     Petr Černohous

Často slýchám otázku, kdy 
již konečně opravíte jednu z 
nejzanedbanějších ulic ve městě, 
která vede ke hřbitovu a krema-
toriu? A neméně často zodpo-
vídám otázku, proč ještě není 
opravena ulice Na Rejdišti, vždyť 
se jedná o jedno z nejkrásnějších 
zákoutí v centru města? Teď již 
mohu s jistotou odpovědět na 
otázku kdy, ale důvody odklá-
dání a prodlev jsou složitější  
a mají společného jmenovatele 
staré nevyhovující vodovodní  
a kanalizační řady. 

Důvody obnovy Lipové ulice 
jsou zřejmé, nevyhovující stav 
komunikace a zejména chodníků, 
neméně problematický je též stav 
vzrostlé zeleně. Tyto poměry jsou 
v podstatě setrvalé již dlouhou 
řádu let. První kroky k nápravě 

byly učiněny teprve v květnu 
2013, kdy si nechalo město 
Nymburk zpracovat projektovou 
dokumentaci. Rekonstrukce uli-
ce zahrnuje kompletní změnu 
příčného profilu ulice, úpravy se 
dotknou též zeleně, bude prove-
dena výměna veřejného osvětlení 
a dojde k osazení nových lavi-
ček a odpadkových košů. Jenže 
poté se vše zadrhlo z důvodu, 
že opravu není možné provést 
bez součinnosti se správcem 
vodovodních a kanalizačních 
sítí VaK Nymburk. Jediné řešení 
spočívalo v tom, že VaK Nym-
burk zahrne do svého rozpočtu 
kompletní výměnu svých potrubí. 

Situace na Rejdišti je obdobná. 
Zdejší prostranství volá po cel-
kové rekonstrukci více jak 40 let, 
kdy tento prostor opustily autobu-

Proč se letos bude opravovat Lipová ulice a Rejdiště až příští rok? 
sy a přemístily se na dnešní auto-
busové nádraží. Práce na projek-
tové dokumentaci byly zahájeny  
v roce 2011 a následně se Rejdiště 
dokonce dostalo do rozpočtu na 
rok 2012. Bohužel z toho sešlo. 
Město tehdy upřednostnilo nako-
nec zateplování veřejných budov.

Důvody nutno též hle-
dat v nákladnosti a rozsahu 
oprav na kanalizačních řadech 
spravovaných VaKem Nymburk. 
Je totiž nutné kompletně obnovit 
šachty a kanalizační přípojky 
k přilehlým bytovým domům, 
které jsou navíc až pod úrovní 
sklepů, protože se dříve využívaly 
jako prádelny. Rozsah oprav je po 
finanční stránce zde ještě vyšší 
než v případě ulice Lipová. 

Na podzim roku 2016 jsme, 
tedy jako nové vedení, stáli před 
otázkou při sestavování rozpočtu 
na rok 2017: Jak dál? Jediným ře-
šením, abychom se posunuli dále, 
byla dohoda s Vodovody a kana-
lizacemi Nymburk. A to se již  
v listopadu podařilo! Vak Nym-
burk se zavázal, že na rok 2017 
zahrne do svého rozpočtu opravu 
kanalizačních řádů v ulici Lipová 
ve výši cca 5,5 mil. Kč, což už se  

v prosinci stalo. Co se týká 
Rejdiště, dohoda dále pokračuje 
tak, že v průběhu letošního roku 
pokročí VaK na projektové pří-
pravě natolik, že v roce 2018 bude 
připraven v součinnosti s městem 
Nymburk přistoupit k celkové 
revitalizaci ulice Na Rejdišti. 
Mezitím si město ještě znovu pře-
kontroluje, případně doplní svou 
projektovou dokumentaci. 

Město Nymburk tak mohlo  
s klidným svědomím schválit 13 
milionů na rekonstrukci ulice 
Lipová pro rok 2017. A jestliže 
dohoda bude vzájemně naplně-
na, tak by v celku hladce mohlo 
proběhnout schvalování roz-
počtu i na rok 2018, které bude 
již zahrnovat tolik očekávané 
Rejdiště, na které by mělo být vy-
členěno cca 17 mil. Kč. Doufám, 
že vše proběhne, jak bylo domlu-
veno a občané si již letos dojdou 
ke hřbitovu a ke krematoriu 
po nově opravené komunikaci  
a v příštím roce se snad dočkají 
i ti, kteří by si tolik přáli strávit 
posvícenský koncert v nově opra-
veném prostředí.

 PhDr. Pavel Fojtík
starosta města Nymburk

Úvodní předtančení vícemistrů České Republiky TS ASTRA, tančící hosté a 
zpěvačka Helena Vondráčková. Foto 3x: David Růžička

Řádková inzerce: 
► www.jizdarnaproruby.wbs.cz nabízí jarní i jiné táborové pobyty pro děti . Tel.774647055 

Foto 2x: David Růžička
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Tento rok si opět žáci osmých 
a devátých ročníků ZŠ Tyršova 
Nymburk připravili videokonfe-
renci s ruskými žáky z Mytišči. 
Témata byla: „Aktivní život ško-
ly“ a „Národní jídla“. 

Přípravy nebyly jednoduché. 
Uvědomovali jsme si, že budeme 
reprezentovat Českou republiku. 
Nejprve jsme napsali pohlednice, 
na kterých jsme se svým kamará-
dům z Mytišči představili a které 
jsme následně poslali do Mytiš-
či. Pak jsme si pilně připravovali 
otázky a odpovědi v anglickém 
jazyce. Posledním úkolem bylo 
připravit videa o „Aktivním životě 
naší školy“ a „Národních českých 
jídlech“. Na oplátku oni poslali 
jejich videa se stejnými tématy 
nám. Videa se všem moc líbila  

a zároveň nás poučila. 
Ve čtvrtek 15.12. 2016 se 

uskutečnila videokonference. Byli 
jsme velmi nervózní a doufali, 
že se vše vyvede. Po interne-
tovém spojení nás žáci z Mytišči 
zahrnuli mnoha novými zají-
mavými informacemi. Na závěr 
videokonference jsme jim nabídli 
založit klub „Přátelství“, ve kte-
rém bychom si mohli dopisovat. 
Poté jsme se dohodli na dalším 
setkání. Už jsme si začali dopi-
sovat přes sociální sítě. 

Chtěli bychom poděkovat 
všem učitelům z Česka i Ruska, 
kteří nám pomohli v přípravách 
na videokonferenci. Vzájemně 
jsme se dozvěděli spoustu uži-
tečných informací a budeme se 
těšit na další setkání. 

Viktorie Janků

Nymburští žáci se spojili s ruskými vrstevníky přes videokonferenci

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ - únor

So 04.02. 15.00-17.00
Ne 05.02. 15.00-17.00
So 11.02. 15.00-17.00
Ne 12.02. 15.00-17.00
St  15.02. 17.00-18.15
So 18.02. 15.00-17.00
Ne 19.02. 15.00-17.00
So 25.02. 13.00-15.00 
Ne 26.02. 15.00-17.00

Bruslení jarní prázdniny
Po 06.02.  13.00-15.00
Út 07.02.  10.00-12.00
  13.00-15.00
St 08.02.  10.00-14.00
Čt 09.02.  10.00-12.00
  13.00-15.00
Pá 10.02.  10.00-12.00
  13.00-15.00

Bruslení ve všední den 
Po až Pá - 12.00-14.00 
(úterky pouze do 13.45, čtvrtky  

Žáci osmých a devátých ročníků ZŠ Tyršova při videokonferenci s ruskými žáky 
z Mytišči. Foto 2x : Olga Kalická

https://vk.com/wall-61596573_3936 - reportáž z Mytišči. 

Pokračování ze strany 2.
Při vypisování oznámení o pře-

stupku hlídka strážníků poslouchá 
lamentování rozčíleného řidiče, 
který dostal blokovou pokutu od 
kolegů z Policie České republiky 
za odlišný dopravní přestupek na 
konci ulice Soudní. Strážník na 
služebně městské policie přijímá 
sedm telefonických oznámení 
o silném zápachu z firmy Azos. 
Oznámení nešťastných a většinou 
rozzlobených občanů Zálabí jsou 
zapisována do příslušné tabulky. 

Strážníci si připravují osnovu  
a propagační předměty. Příští tý-
den je čeká krátký vstup na výroční 
členské schůzi organizace Svazu 
postižených civilizačními cho-
robami. Hlavním tématem bude  

v rámci prevence kriminality bez-
pečnost osob. Odpolední činnost 
strážníků začíná kontrolou ulice 
Dlouhá třída. Zde řidiči neustále 
porušují dopravní značku „zákaz 
zastavení“ a parkují svými vozidly 
na chodníku, kde znemožňují prů-
chod chodcům. Bezohlední řidiči 
dostávají oznámení o přestupku. 
Hlídka strážníků míří na měst-
ský hřbitov, kde vykonává běžnou 
kontrolní pochůzku. Na žádost 
správního orgánu doručují strážní-
ci osobě dopis, který nebylo možné 
jiným způsobem doručit. Na slu-
žebnu městské policie se dostavu-
jí řidiči, kteří dostali oznámení  
o přestupku. Přihlásil se i řidič, jehož 
vozidlo bylo odtaženo. Svou vinu 
uznává, se spácháním přestupku 

souhlasí a dostává od strážníka 
blokovou pokutu. Dostává in-
strukce, kde si odtažené vozidlo 
vyzvednout. Strážníci jdou do ob-
chodu Penny market upozornit 
zaměstnance, že jeden z jejich zá-
kazníků odstavil nákupní vozík  
v ul. J. Gagarina. V prodejně Al-
bert vyzvedává hlídka záznam  
z kamerového systému, který po-
slouží jako důkaz ve věci krádeže 
v této prodejně. Ve večerních hodi-
nách kontrolují strážníci prostory 
hlavního nádraží.  Žádné porušení 
veřejného pořádku zde nezjišťují. 
Hlídka projíždí okrajovými částmi 
města, důkladně kontroluje od-
lehlá místa. 

Služba strážníků končí. Pátek 
třináctého se do činnosti strážníků 
jako nešťastný rozhodně nezapsal. 
Jediným, pro koho by mohl být 
tento den nešťastným, se může 
zdát řidič odtaženého vozidla. Ten 

Z událostí Městské policie Nymburk  - pátek třináctého. 

však naštěstí patřil ke skupině ři-
dičů, kteří jsou schopní nést svou 
odpovědnost v případě spáchání 
přestupku, a jednání s ním bylo 
absolutně bezproblémové. Strážní-
ci si předávají službu. Snad i noční 
směna prožije pátek třináctého bez 
nešťastných událostí.

Simona Lazarová, vrchní 
strážník, MP Nymburk

Strážníci MP při výkonu služby. 
Foto: archiv MP Nymburk

Pro rodiče na/po rodičovské 
dovolené a také ženy ve věku 
nad 55 let v Nymburce i celém 
Středočeském kraji je připraven 
bezplatný vzdělávací program 
Dejme práci šanci!, který je při-
praví na návrat do práce. Ško-
lení je zaměřeno na znalosti 
použitelné jak v zaměstnání, tak  

v rodinném životě, zvyšování kva-
lifikace a kariérové poradenství. 
Aby se mohli zúčastnit opravdu 
všichni, je možné žádat i o pří-
spěvky na hlídání dětí a dopravu. 
Více informací naleznete na www.
dejmepracisanci.cz.

Projekt je spolufinancován  
z ESF, Operačního programu Za-
městnanost.         Barbora Kočová 

a Mgr. Gabriela Ledererová  

Dejme práci šanci! 
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Starosta přivítal v Nymburce první miminko 
roku 2017

Přivítání prvního miminka roku 2017. Foto 3x: Petr Černohous

V úterý 3. ledna starosta Nym-
burka PhDr. Pavel Fojtík navští-
vil nymburskou nemocnici, aby 
přivítal první narozené miminko 
roku 2017. Letos je jím holčička 
Valentýna Gachová, která se naro-
dila 1. ledna v 18.45 hodin šťastné 
mamince Barboře Michlové  
z Nymburka. Valentýnka měři-
la 47 centimetrů a vážila 2 710 
gramů. Starosta popřál mamince  

i miminku hodně štěstí a zdraví 
do dalších let a navíc oběma při-
nesl krásný dárek. K Pavlu Foj-
tíkovi se přidala s gratulací také 
jednatelka Nemocnice Nymburk, 

Pro nás s manželem to byl 
zázrak velký, pro personál gyne-
kologicko – porodnického oddě-
lení každodenní malý zázrak. Na 
každý pád, lékaři, sestry, porodní 
asistentky Nemocnice Nymburk 
brali narození naší první dcery 
jako naši životní událost, přestože 
se vlastně jedná o jejich každo-
denní chléb, a toho si velmi vážím. 

Já vím, že šlo o porod přirozený 
a bez komplikací, i tak bylo kolem 
nás vidět plno práce. A vřelých 
úsměvů. Ty na prvorodičku půso-
bily jako balzám a povzbuzení, že 
jde vše, jak má. Porodnický tým 
fungoval sehraně a díky postupně 
podávaným informacím o tom, co 
se se mnou a miminkem děje a co 
bude následovat, mě neopouštěl 

pocit, že jsem tam správně, že jsem 
podstatnou součástí toho lidského 
mechanismu a že vše se právě děje 
krásně a ... spontánně. Aniž by 
ztratili přehled o mém porodním 
snažení, ponechali nám s mužem 
na porodním sále také chvíli sou-
kromí, v nichž jsme si mohli při-
pomenout, že jsme spolu skutečně 
v dobrém i ve zlém. 

Dcera se vtipně strefila svým 
příchodem na svět do termínu 
rekonstrukce tohoto oddělení 
nemocnice a personál měl v ná-
hradních prostorách, i když nově 
opravených, ztížené podmínky, 
což jsem na svém pohodlí a servi-
su vůbec nepocítila. 

A tak touto psanou cestou 
vyjadřuji srdečné poděkování 

Jak se mi stal zázrak v nymburské nemocnici
gynekologicko – porodnickému 
oddělení Nemocnice Nymburk 
za profesionální a milý přístup  
a péči. Díky nim vnímám první 
porod jako pozitivní zážitek pro 
celý život. 

A ráda se o tuto zkušenost 
dělím. Za šest let mého působení  
v Nymburském deníku jsem četla 
několik negativních příspěvků 
čtenářek na toto téma, které za-
slaly do redakce. Zároveň jsem 
dvakrát týdně navštěvovala nym-
burskou porodnici s fotoaparátem 
v ruce a vyslechla tam naopak 
převážně slova chvály a díků na 
konto personálu. Ta už se ale do 
novin přes domácí kolotoč péče 
o novorozence nedostala. Nyní 
už chápu ... Třeba pro ně psaní 

znamená takový „porod“. Jen část 
populace zná všechny nádechy  
a výdechy, ze kterých tento příměr 
vzešel. Je mi ale velkou ctí k těmto 
ženám patřit.          Olga Vendlová 

Jedná se o projekt MŠMT, 
který trvá po dobu tří let ve dru-
žině Základní školy Nymburk, 
Tyršova. Ten se snaží hravou 
formou dětem od 1. do 3. třídy 
ukázat, že lze změnit životní styl 

Na Tyršovce máme o hodinu  
pohybu navíc

zdravého vývoje 
dětí. 

Naši žáci si prochází 
všeobecnou sportovní 
průpravou (tedy nejedná 
se o žádnou specializa-
ci na konkrétní sport)  
a hravou formou získávají 
pozitivní vztah ke spor-
tování a pohybu vůbec. Hodina pohybu navíc. Foto: M Velechovský

s. r. o. Alena Havelková. 
V nemocnici se pan starosta 

setkal i s lékaři a ostatními za-
městnanci, kterým poděkoval za 

jejich práci v minulém roce a po-
přál do nového roku hodně štěstí 
a pracovních úspěchů.       

Petr Černohous

Novopečená maminka Olga s malou 
Olinkou. Foto: Honza Řehounek

Vyzkouší si různé sportovní hry 
jako je basketbal, fotbal, odbí-
jená, házená a další. Rozvíjí vše-
obecné pohybové schopnosti, jež 
dětem v dnešní době tak zoufale 
chybí. Dětem rozděleným podle 
ročníků se věnují trenéři  s mi-
nimální licencí B po dobu jedné 
školní hodiny navíc.

    Hodina pohybu navíc na ZŠ Tyršova. Foto: Marek Velechovský a František Tvrz

Na nymburské Tyršovce se tak 
otevřel již druhý kroužek, který se 
věnuje pohybu u těch nejmenších 
(již jsme informovali o KRAV 
MAGA pro družinu). Doufejme, 
že si děti najdou ve sportování zá-
libu a odkloní se tak od pasivní-
ho života jen u počítačové reality  
a televize.               Team Tyršovky

ve prospěch pohybu. 
Tím by měla být za-
jištěna nejen prevence 
celé řady patologických 
společenských jevů, 
ale především podpora 
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Krajská hospodářská komora Střední 
Čechy si Vás dovoluje pozvat na „Veletrh 
učňovských a studijních oborů - ŘEMESLA 
2017„ který se koná ve dnech 16.-18.2.2017  
na Výstavišti v Lysé nad Labem. Jako  
v předchozích ročnících je pro účastníky 
veletrhu připraveno zajímavé soutěžní klání 

a pro návštěvníky velice pestrý program, který zajistí prezentu-
jící se střední školy. Na  akci se představí střední školy z regi-
onů Praha-východ, Praha, Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník  
a Kolín. Kromě prezentace ve stáncích  se školy zúčastní Soutěže  
o nejlepší prezentaci školy, kterou pro ně KHK Střední Čechy 
připravila.  Pro tuto soutěž si každá škola připravila krátkou pre-
zentaci, kterou přednesou studenti škol na pódiu. 

Kromě hlavní aktivity budou mít střední školy možnost při-
lákat pozornost návštěvníků dalšími způsoby. Každá škola bude 
mít k dispozici svůj stánek, kde představí žákům ZŠ, jejich ro-
dičům a dalším návštěvníkům akce obory, které nabízí. Gastro-
nomické školy si  připraví ochutnávky svých výrobků, v dalších 
stáncích se budou mít  návštěvníci možnost zkrášlit, či ostříhat, 
popř. vyrobit si drobný dárek. Program nabízí také seznámení 
žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabídkou některých firem z okolí, 
které chtějí motivovat žáky k výběru studijního oboru a mohou 
nabídnout absolventům práci v jejich firmě. Pro žáky ZŠ je při-
pravena zajímavá soutěž, která jim pomůže získat víc informací 
o jednotlivých vystavujících školách a pobavit se.  Prezentace 
škol budou doplněny zajímavým doprovodným programem, 
vrcholem programu bude jako každý rok módní přehlídka SŠ 
oděvního a grafického designu Lysá nad Labem. 

Zahájení akce dne 16.2.2017 v 10:00 hodin, v dalších dnech  
je program zahájen již v 09:00 hodin.

Další informace na www.khkstrednicechy.cz, tel.: 702 020 
489, sizlingova@komora.cz       Vladislava Šizlingová

Přijďte se podívat na  
Veletrh učňovských a studijních 

oborů ŘEMESLA 2017

Stali jste se obětí trestného 
činu? Kladete si otázku, proč 
se to muselo stát zrovna vám? 
Ovládají vás pocity smutku, 
strachu, vzteku či nesprave-
dlnosti? Nevíte, kam přesně 
se s Vaší tíživou situací obrátit  
o radu anebo o pomoc? Nejste 
v tomto sami! Právě pro vás je 
tu poradna pro oběti Probační  
a mediační služby v rámci projek-
tu „Proč zrovna já? II“, který po 
celé ČR pomáhá obětem trestné 
činnosti. „Poradny, které budou 
nabízet pomoc v 55 městech 
po celé ČR, jsou financovány 
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem. Pomoc 
se zaměřuje zejména na posky-
tování právních informací a psy-
chosociální podporu. Je důležité 
zdůraznit, že služby jsou posky-
továny naprosto anonymně, 
bezplatně a jsou určeny všem, 
kteří se cítí byť i subjektivně obětí 
trestné činnosti, nehledě na svůj 
věk, pohlaví, způsobenou újmu 
či fázi trestního řízení. Každá 
oběť, ať závažného či bagatelní-
ho skutku, si totiž zaslouží ade-
kvátní a individuální péči, neboť 
prožívání újmy může být velmi 
osobité“, komentuje činnost po-

raden Tomáš Kellner, regionální 
koordinátor.

 Poradna funguje od led-
na 2017 také v Nymburce, 
konkrétně v ulici U Staré sladov-
ny 390, v budově C Městského 
úřadu Nymburk. Poradna je bez 
nutnosti objednání otevřena  
v pondělí od 13,00 do 16,00 hodin 
a v úterý od 9,00 do 12,00 hodin. 
Poradkyni lze zkontaktovat také 
telefonicky na telefonu 727 873 
139 či přes mail kubelkova.pms@
gmail.com. „Dveře u nás jsou 
otevřené, snažíme se maximálně 
vyjít vstříc a pomoci, uplatňu-
jeme vždy individuální přístup, 
naše služby poskytujeme zcela 
zdarma a anonymně. Vzhledem  
k tomu, že jsme státní organiza-
ce, disponujeme také kontakty 
na spolupracující organizace  
a orgány činné v trestním řízení, 
díky tomu jsou naše možnosti 
pomoci poměrně široké“, uzaví-
rá Barbora Kubelková, jedna  
z poradkyň pro oběti.

Poradna pro oběti Probační  
a mediační služby

Probační a mediační služba pomáhá 
obětem trestných činů

•	 Termín	zápisu	je	dle	novely	školského	zákona	posunut z období 15. ledna až 15. února na 1. až 30. dubna.

•		 Zápisy do 1. tříd na školní rok 2017/2018 se budou konat na všech nymburských základních školách 
 v pondělí  3. dubna od 14 do 18 hodin. Náhradní termín zápisu bude v pondělí 10. dubna od 14 do 16 hodin. 

Připomenutí - zápisy do základních škol se blíží

•	 Zápis	je	určen	pro	děti	narozené	od	1.9.2010	do	31.8.2011	(pro	děti,	které	k	31.8.	letošního	roku	dovrší	šesti	let	věku)	
 a pro děti po odkladu povinné školní docházky.
•				 Rodiče	nebo	jiní	zákonní	zástupci	přijdou	s	dítětem	do	své	spádové	školy	(dle	adresy	bydliště,	dostupné	v	OZV	
 č. 3/2014, případně č. 1/2017, stanovující školské obvody nymburských základních škol) a přinesou s sebou svůj  
 občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě cizinců je nutné přinést potvrzení o povolení k pobytu. 
•				 K	 zápisu	 se	 dostaví	 rodiče	 nebo	 jiní	 zákonní	 zástupci	 i	 s	 dětmi,	 u	 nichž	 bude	 žádáno	 o	 odklad	 povinné	 školní	 
 docházky (dle novely školského zákona s sebou přinesou doporučení školského poradenského zařízení nově již  
 k zápisu). Je tedy nutné si vyšetření v poradenském zařízení zajistit včas.
•				 Na	žádost	rodičů	se	může	zapsat	i	dítě,	které	dovrší	šestý	rok	věku	v	době	od	1.	září	2017	do	30.	června	2018,	je-li	
 tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince
 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku  
 v době od ledna do konce červ na 2018, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také  
 i odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.                         OŠKPP (pek)
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Program Klubu důchodců
středa  1. 2. 2. část - Žena kolem nás
pondělí 6. 2. Volná zábava
středa 8. 2. Co nás čeká v roce 2017 
pondělí 13. 2. Volná zábava
středa 15. 2. 3. část - Význam sv. Valentýna
pondělí 20. 2. Volná zábava
středa 22. 2. DVD z výletů
pondělí 27. 2. Volná zábava

Pravidelné cvičení v pondělí a středu.

Změna programu vyhrazena.
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.

Pravidelné cvičení v pondělí a středu.
Výbor Klubu důchodců

Nadační fond Josefa Hycla zajišťuje preventivní oční vyšetření 
včetně dopravy k lékaři zcela ZDARMA. 

Tato zdravotní služba je určena všem osobám starších 65 let,  
kteří: 
-  nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře
-  neprodělali ještě žádný chirurgicky oční zákrok
-  jsou pojištěni u české zdravotní pojišťovny

Pokud splňujete výše uvedené, objednejte se na specializované 
preventivní vyšetření, které je plně hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění, zahrnuje komplexní oční vyšetření nej-
modernějšími diagnostickými přístroji a v případě očního nálezu 
bude okamžitě zahájena léčba.

Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými očními 
klinikami, které poskytují vysoce kvalitní zdravotní péči plně 

hrazenou všemi zdravotními pojišťovnami. 

Jak se objednat na preventivní vyšetření zdarma? 
1.  Objednejte se na telefonním čísle nebo e-mailem.
2.  Budete informováni o přesném datu preventivního vyšetření. 
3.  Řidič nadačního fondu vás vyzvedne v blízkosti vašeho bydliště 
a dopraví vas k očnímu specialistovi a zpět domů zcela zdarma.

Pro objednání volejte: 277 004 424, 
nebo pište na praha@medbus.cz. 

Další informace naleznete rovněž na www. Medbus.cz

Nezapomeňte, že: 
1.  Specializované preventivní vyšetření může odhalit závažná 
oční onemocnění jako je například šedý zákal, zelený zákal, 
onemocnění sítnice, makulární degenerace a další.
2.   Neléčení očních onemocnění může vést až k úplné ztrátě 
zraku. 
3. Není potřeba žádné doporučení k vyšetření, můžete se 
rovnou objednat.

Co byste měli ještě vědět: 
1.  Nadační fond zvyšuje dostupnost péče pro seniory a snaží se 
rozvíjet ambulantní a preventivní zdravotní péči. 
2. Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění prevence  
a ochrany očí. Zároveň se snažíme upozornit, že prevence je 
pro všechny levnější a méně bolestivá než následné řešení zane-
dbaneho stavu. 
3.  Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými klini-
kami, které mají uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojiš-
ťovnami.

V případě využití této nabídky prosíme o zpětnou vazbu,  
jak jste byli se službou spokojeni a volejte  

na tel. číslo: 325 501 240 - 
Zuzana Voženílková, odbor sociálních věcí MěÚ Nymburk

Je vám více než 65 let ? Využijte 
zdarma preventivní oční vyšetření.

Městská policie Nymburk 
vede agendu ztrát a nálezů. 
V roce 2016 přijali strážní-
ci celkem 253 nalezených věcí  
a obratem se jim podařilo 190 
nálezů vrátit zpět jejich ma-
jiteli. Jednalo se především  
o mobilní telefony, peněženky  
a klíče. Strážníci upozorňu-
jí občany na některá pravidla 
občanského zákoníku. Ztra-
cenou věc vrátí nálezce tomu, 
kdo ji ztratil, nebo vlastní-
kovi proti úhradě nutných ná-
kladů a nálezného. Nelze-li  
u okolností poznat, komu má 
být věc vrácena, a nepovažuje-
li se věc za opuštěnou, oznámí 
nálezce bez zbytečného odkladu 
nález obci, na jejímž území byla 
nalezena. Znamená to tedy, že 
městská policie například ne-
může převzít nalezenou peně-
ženku s doklady, ale nálezce by ji 
měl předat přímo majiteli. Dále 
občanský zákoník stanoví, že 
pokud byla věc nalezena ve ve-
řejném dopravním prostředku 

nebo veřejné budově, odevzdá 
věc nálezce provozovateli těch-
to zařízení. Do agendy ztrát  
a nálezů nespadá věc nepatrné 
hodnoty. Otázkou zůstává, zda 
do této agendy spadají nale-
zené klíče. Protože strážníci 
mají zkušenosti s tím, že na 
ztracené klíče se často občané 

Agenda ztrát a nálezů 

Využijte program Senior Pool

Pro obyvatele Nymburka 
a celého Středočeského kraje 
máme připraven pro roky 
2017-2018 bezplatný vzdělávací  
a poradenský program Senior 
Pool. Rádi bychom zapojili 
kohokoli ve věku 50+, kdo je  
v současnosti bez práce nebo 
nenachází odpovídající pra-
covní uplatnění. Zájemcům 
poskytneme vzdělávací kurzy, 
možnost rekvalifikace, kariérní 

poradenství i koučink a podporu 
při výběru a oslovení potenci-
álních zaměstnavatelů. Účastníci 
programu mají nárok na pří-
spěvek na dopravu. A věříme, 
že také větší šanci nalézt kýžené 
pracovní místo. Více informa-
cí na www.seniorpool.cz nebo 
kontaktujte gabriela.ledererova@
europrofis.cz.  

Projekt je spolufinancován  
z ESF, Operačního programu Za-
městnanost.

Mgr. Gabriela Ledererová  
a Barbora Kočová 

ptají, nalezené klíče na služeb-
ně městské policie nad rámec 
svých povinností shromažďují. 
Aktuální seznam nalezených 
věcí si můžete přečíst na úřední 
desce nebo na webových strán-

kách městské policie. Pro ode-
vzdávání drobných nálezů je 
možné využít i schránky důvěry 
městské policie.

     Simona Lazarová, vrchní 
strážník, MP Nymburk

Nymburská schránka důvěry. 
Foto: archiv MP Nymburk
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Kde vzít za kliku 
Farmářské trhy na náměstí

Ačkoliv na farmářských trzích v centru města není za 
co vzít, přece si dovolím zaklepat na neexistující dveře  
a zmáčknout virtuální kliku. Farmářské trhy jsou totiž beze-
sporu oživením a obohacením nákupních možností Nymburá-
ků, ale i obyvatel okolních obcí a možná i širšího regionu. Sou-
dím tak podle toho, že tu potkávám i lidi ze vzdálenějších míst.

Ač je nyní v zimních měsících nabídka omezenější, pře-
ce je možné na farmářských trzích udělat dobrý nákup. Pro 
mne je to každý týden například výborný kváskový chléb  
z Držkova. Velmi si vážím usměvavé paní, která, ač to nemá 
mnohdy na podkrkonošských zavátých silnicích jednoduché, 
přece podniká dalekou cestu, aby „boží dárek“, nebojím se ten-
to básnický termín použít, přivezla. Rovněž nabídka dalších 
pekařů je dobrá, svědčí o tom například fronty na křehoučké 
kokosky a další dezerty. K dostání jsou například i bezlepkové 
potraviny. Když nemrzne, je tady možné koupit krásná jablka 
od českých ovocnářů, zeleninu a brambory, skvělé jsou rybí 
výrobky, uzeniny, vajíčka, sušené plody, med, sirupy, vína… 

V příhodnějších podmínkách dalších ročních období tady 
s oblibou nakupuji zeleninovou a květinovou sadbu, sezónní 
ovoce a zeleninu. 

Farmářské trhy nejsou ale pouhým nákupním prostorem, kde 
naplníme tašky a spěcháme domů. Je to i místo setkávání lidí, kde 
je možné si poklábosit, vidět známé, seznámit se s neznámými,  
a to je v dnešní individualizované době, velmi pozitivní.           

Honza Řehounek

V první letošní den 
odešel po vleklé těžké 
nemoci do hudebního 
nebe nymburský rodák, 
vynikající kytarový vir-
tuos, skladatel a hudební 
pedagog Petr Paulů, 
MgA.

Narodil se 28. dub-
na 1956. Základní školu 
absolvoval v Nymbur-
ce (1971), na nymbur-
ském gymnáziu studoval 
v letech 1971–1973.  
V roce 1979 absolvoval 
plzeňskou konzerva-
toř – obor kytara. Po 
studiích byl pedagogem 
na Lidové škole umění  
v Nymburce a v Pečkách 
(1979–1983). V letech 
1985–1989 soukromě 
absolvoval hudební fakultu 
Akademie muzických umění  
v Praze u profesora Arnošta Sád-
líka a u Johna Williama Duarteho. 
Po vyhraném konkurzu působil 
od roku 1983 jako profesor kyta-
rové hry na pražské konzerva-
toři, kde vychoval řadu českých  
i zahraničních kytaristů. Od roku 
1994 učil na Hudebním gym-
náziu Comenius v německém 
Deggdorfu. Vedl mistrovské kur-
zy ve Spojených státech, Brazílii 
a Andoře. Koncertoval v desít-
kách zemí Evropy, Severní a Jižní 
Ameriky. Patřil mezi špičkové 
interprety španělských a jihoa-
merických skladatelů. Pro český 
rozhlas pořídil rozhlasové na-

hrávky (stanice Vltava a Classik). 
V Pittsburghu natáčel pro stanici 
WQED, několik CD vyšlo v edici 
Bonton Sony a Rosa Classics. Vy-
dal Breviář klasického kytaristy. 
Nahrál hudbu k celovečerním fil-
mům Pan Vok odchází a Felippe 
da Montte.  

Od roku 1990 spolupracoval  
s profesorem Ladislavem Ho-
rákem a profesorem Pavlem 
Hůlou v Triu Accordo, koncertně 
vystupoval s kytaristou Marti-
nem Myslivečkem, akordeonis-
tou Ladislavem Horákem a další-
mi mistry.

Do Nymburka se rád vracel  
a mnohokrát zde koncertoval.

Honza Řehounek

Za kytaristou Petrem Paulů

    Petr Paulů. Foto: archiv H. Řehounek
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Soutěž pro čtenáře a pozorovatele

Výhru získá pozorovatel, který zašle poštou správné místo odkud se fotografie nacházejí na adresu redakce Náměstí Přemyslovců 
163, 288 28 Nymburk, v dopisní obálce s kontaktními údaji a označené heslem „čtenářská soutěž  - únor“. 

 Nechodíte po svém městě s černou páskou na očích? Umíte se kolem sebe rozhlížet a vnímat zdánlivě 
nepodstatné drobnosti, které ale dotvářejí kolorit našeho města? 

Zkuste to s naší čtenářskou soutěží. 
Napište nám do 1. 3., kde se detail z fotografie nachází. Tři zaslané správné odpovědi mohou pro bed-
livého pozorovatele přinést pěknou knihu, která se vztahuje k městu Nymburk, nebo kalendář 2017.

1) Najdi 10 rozdílů 

2) Pomoz myšce najít sýr

3) Zjisti, jaký klíč se hodí do 
jakého zámku, a spoj je čarou

Koutek pro děti - najdi rozdíl, pomoz myšce nebo odemkni zámek
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Zajímavé akce z NYMBURKA    Vlastivědné muzeum Nymburk

20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala (1914-1997) si Vlastivědné mu-
zeum Nymburk připomene výstavou s názvem Knižní svět Bohumila 
Hrabala. Ta představuje dostupné knižní publikace jak české, tak cizo-
jazyčné, od prvních vydání po nejnovější z 21. století.

Foto 5x: Vlastivědné Muzeum Nymburk

Výstava je otevřena od 3. února 2017 
denně mimo pondělí  

od 9 do 17 hodin ve výstavních prostorách  
Vlastivědného muzea Nymburk.

Vlastivědné muzeum Nymburk si připomene 
20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala 

Bohumil Hrabal začal ve 2. polovině 30. 
let přispívat do Nymburských a Občanských 
listů, nejprve básněmi, později přibyla i pró-
za a eseje. Jako spisovatel se Hrabal poprvé 
objevil v samizdatovém almanachu Život 
je všude v roce 1956. Širší veřejnosti se uve-
dl v roce 1963 souborem povídek Perlička 
na dně. Poté následovaly alespoň jednou 
ročně další tituly – Pábitelé, Taneční hodi-
ny pro starší a pokročilé, Ostře sledované 
vlaky, Inzerát na dům, ve kterém už nechci 
bydlet, Automat, Toto město je ve společné 
péči obyvatel a Morytáty a legendy. Literární 
kritici a čtenáři byli okouzleni, po deseti-
letí socialistického realismu se objevil autor  
s úplně jiným pohledem na svět, všem tak 
blízkým. Současně se jeho texty začaly pře-
kládat, nejprve do sousedních jazyků, od  
2. poloviny 60. let najdeme na titulních lis-
tech Hrabalových překladů nápisy Roma, To-
rino, Istanbul, Kobenhavn, Santiago de Chile, 
Helsinki, Amsterdam, Atheny, London nebo 
Paris.

V Československu vydávaná díla po 
roce 1975 mohla vycházet až po četných 
cenzurních a autocenzurních zásazích. 
Přestože texty byly okleštěné, stále se jednalo 
o díla překračující průměr své doby, což 
dokazovaly dlouhé fronty čtenářů o knižním 
čtvrtku, doufajících, že na ně zbyde výtisk 
nové Hrabalovy knihy. Vycházela především 
vzpomínková próza, nejprve v roce 1976 
Postřižiny, o dva roky později Slavnosti sně-
ženek, rok nato Krasosmutnění a roku 1981 
Harlekýnovy milióny.

V samizdatu vycházela velká díla jako Ob-
sluhoval jsem anglického krále (1973, Petli-
ce), Něžný barbar a Městečko, kde se zastavil 
čas (1974 tamtéž) a Příliš hlučná samota 
(1977, Expedice). Po roce 1989 se Hrabalovi 
otevřel nový svět, velká československá na-
kladatelství vydávala dříve nedostupné knihy 
v desetitisícových nákladech, osvědčení za-
hraniční vydavatelé překládali ostošest a při-
dávali se i noví, např. Izrael, Čína, Japonsko.

Víte, že Hrabal napsal v roce 1965 pro Kni-
hovničku Mateřídoušky povídku Kopretina?

Přijďte se od 3. února podívat do nymbur-
ského muzea a dozvíte se víc.

ARTíKůV DeN
5. 2. od 10 do 17 hodin V Centru pro všechny ve vile Tortu-

ga. Vhodné pro děti od 5 let. Přihlášky nutné předem u Zuzany 
Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail zuzmartin@seznam.cz. Cena 
pro členy CPV je 200 Kč, pro nečleny 300 Kč. Více na www.cent-
rumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).  

RyBáŘSKý PLeS  
11. 2. od 20 hodin Ve velkém sále Obecního domu.  Předprodej 

vstupenek v Turistickém informačním centru Nymburk (Náměstí 
Přemyslovců 165). K tanci a poslechu zahraje kapela Avallon. Cena 
250 Kč.

INTeGRACe Je IN
18. 2. Jednodenní víkendová aktivita pro děti z Centra s po-

stižením, které se díky ní mohou zúčastnit společně se svými 
zdravými kamarády sportovních či kulturních akcí pro veřejnost. 
Kontaktní osoba: Petra Jeníková, e-mail: petra.jenikovaa@seznam.
cz, mob: 739 214 914. Více na www.centrumprovsechny.cz (sekce 
kalendář akcí).

KARNeVALOVá PáRTy  
21. 2. od 15 do 17 hodin V Centru pro všechny ve vile Tortuga. 

Tematicky laděné odpoledne plné naučně-zábavných a výtvarných 
stanovišť. Vhodné pro rodiny a děti od 2 do 10 let. Více na www.
centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí). Cena pro členy CPV 
80 Kč, Cena pro nečleny 100 Kč.

XVII. PLeS PRO DOMOV  
24. 2. od 20 hodin Ve Sportovním centru v Nymburce. Výtěžek 

bude věnován ve prospěch Dětského domova v Nymburce. Před-
prodej vstupenek: Základní škola, Palackého tř. 515, Nymburk 
(paní Černá, tel.: 325 513 946 do 15 hodin). K tanci a poslechu za-
hrají Jana a Viktor Pohlovi. Cena 150 Kč.

I. ROČNíK SPOLeČeNSKéHO VeČeRA 
NyMBuRSKýCH NeZISKOVeK 
25. 2. od 19 hodin V obou sálech Obecního domu v Nymburce. K 

zajištění účasti kontaktujte paní Zuzanu Kloučkovou na tel. 723 393 
032, nebo na emailu: klouckova.cpv@seznam.cz. Více na www.cent-
rumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí). Po celý večer vás bude bavit 
hudební skupina CAPELLA a jako hosté večera vás rozproudí kapela 
LIPNO. Na malém sále se o zábavu postará moderátor a DJ RADIM 
KEITH a jako hosté vystoupí skupina 12-13 letých kluků - IRON 
ROCK KISS Revival, kteří hrají a napodobují legendární skupinu KISS.

DěTSKý KARNeVAL  
26. 2. od 14 hodin V sokolovně Nymburk (Tyršova 14/180). Při-

praven je bohatý program. Více na www.sokolnymburk.unas.cz. 
DuO JAMAHA  
27. 2. od 18 hodin Ve velkém sále Obecního domu. Populární 

hudební skupina známá z televizní stanice TV Šlágr. Prodej pouze 
v předprodejní síti Ticketportal v Turistickém informačním centru 
Nymburk (Náměstí Přemyslovců 165). Cena 290 Kč /250 Kč.

edukativní kurzy pro rodinné příslušníky osob s dlouhodo-
bým duševním onemocněním

Bližší informace - Bc. Martina Šormová 775 562 034, sormova@
fokus-mb.cz. Pořádá Fokus Mladá Boleslav v prostorech Centra so-
ciální rehabilitace v Nymburce, Komenského 586/15 (naproti VZP, 
www.fokus-mb.cz):

7. 2. od 17 do 19 hodin Přednáška PR konzultanta Jiřího Štef-
la na téma „ Žiju s duševní nemocí a sám pomáhám duševně 
nemocným“.

21. 2. od 17 do 19 hodin Chráněné bydlení v Nymburce, rodina  
v péči o duševně nemocné – Radka Kubínová, Bc. Martina Šormová.

28. 2. od 17 do 19 hodin Možnosti léčby a medikace u psychóz 
pohledem psychiatra MUDr. Lila Janáková.
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Program knihovny
VýSTAVA

Malíř ztraceného času    2. 2. – 28. 2. 
Výstava reprodukcí Zdeňka Buriana ve spolupráci s Josefem 

Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví

PŘeDNáŠKy
Ladakh, Zanskar, Kašmír 2016
9. 2. od 17 hodin. Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové
Ladakh - v překladu země vysokých sedel je oblast v západním 

cípu Himalájí v severní Indii, která si zachovala tvář tibetského 
buddhismu. Podíváme se do klášterů a prožijeme největší bud-
dhistický festival v klášteře Hemis s chrámovými tanci mnichů  
v maskách a vysvěcování kláštera. Jedinečná kultura a zvyky jsou 
zakořeněny ve vesnicích hluboko a vysoko v horách. Projdeme se 
divokou krajinou Ladakhu a Zanskaruoky a na závěr vystoupíme 
na vrchol Kang yatse 2  6200m.  V kontrastu zelený a rozkvetlý Kaš-
mír a Srinagar na březích jezer. Kontrasty i totožnosti muslimské  
i budhhistické víry. Vstupné 30 Kč.

PíSNě V DOBáCH DOBRýCH I ZLýCH
Setkání s povídáním o vybraných biblických Žalmech. Po vý-

kladu následuje společná diskuse. Každé druhé úterý v měsíci.
14. 2. od 17 hodin - ŽALM 51, vstupné dobrovolné. Výklad Kateři-
na Roskovcová, Českobratrská církev evangelická Nymburk.

VIRTuáLNí uNIVeRZITA TŘeTíHO VěKu
Kouzelná geometrie

Od února začíná další semestr VU3V tentokrát zaměřený na téma 
kouzelná geometrie. V jednotlivých lekcích si ukážeme základní 
vlastnosti geometrických útvarů a jejich užití ve světě kolem nás, 
zejména v přírodě, technice a architektuře. Vedoucím lektorem 
videopřednášek je PhDr. Alena Šarounová, CSc.

Více informací na webových stránkách https://e-senior.czu.cz  
a studovně Městské knihovny v Nymburce (1. patro).

 

Foto: Městská knihovna Nymburk

Foto: Radka Tkáčiková

POČíTAČOVé KuRZy
Počítačové kurzy pro začátečníky
Kurzy budou probíhat každé úterý a pátek od 9:00 do 11:00 hod  
v prostorách studovny Městské knihovny v Nymburce (1. patro)  
v následujících termínech:  

Náplň kurzu: 
· úvod do práce s počítačem (klávesnice, plocha)
· základy textového programu MS Word
· praktické využití internetu
Cena kurzu: 300 Kč
Počítačové kurzy pro začátečníky a pokročilé  
Kurzy budou probíhat každé pondělí a čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod. 
v prostorách studovny Městské knihovny v Nymburce (1. patro)  
v následujících termínech:  

Náplň kurzu: 
 · širší využití internetu v praxi
 · práce s programem MS Word
 · pokročilejší práce se soubory a složkami (ukládání fotek z fo-
toaparátů, flash disků, ...) 
 Cena kurzu: 300 Kč

Do obou kurzů se můžete přihlašovat již nyní ve studovně 
Městské knihovny. Kapacita míst je omezena.

Hospice a jejich umění doprovázet
23. 2. od 18 hodin. Přednáška MUDr. 

Marie Svatošové, lékařky, spisovatelky, pu-
blicistky a vůdčí osobnosti hospicového 
hnutí ČR. Hospic je místo, kde lidé mohou 
prožít konec svého života v důstojných 
podmínkách a kde budou vnímáni jako 
plnohodnotné lidské bytosti, jimž je vě-
nována komplexní péče týmem. Sou-
částí přednášky bude také autogramiáda  
a prodej knih. Představen bude také Domá-
cí hospic Nablízku, z.ú., Lysá nad Labem. Vstupné dobrovolné.

KNIHOVNA DěTeM
Dárek z lásky – valentýnské tvoření
6. - 14. 2. Každý den od  

6. do 14. února během otevírací 
doby knihovny si můžete přijít 
do knihovny vyrobit valentýn-
ské  překvapení pro toho, na 
kom vám záleží. 

OTeVŘeNá SOBOTA 4. 2.  OD 9 DO 11 HODIN
Bližší informace 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.

Foto: archiv knihovny

Foto: archiv knihovny
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Program NKC

„Život je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlastní-
ho života.“. Citát, připisovaný Bohumilu Hrabalovi, odhaluje dřeň 
niterného náhledu na umění - lhostejno, zda literárnímu, filmové-
mu či jakémukoli jinému. Ostatně, Bohumil Hrabal patří mezi au-
tory, jejichž literární předloha byla přetavena ve film často – celkem 
sedmkrát. Čtyři snímky přitom režíroval Jiří Menzel, kterého tak 
lze označit za dvorního Hrabalova režiséra. Jeho filmy také patří 
k těm nejznámějším, včetně oskarových Ostře sledovaných vlaků.

V únoru 2017 uplyne dvacet let od úmrtí slavného spisovate-
le. K tomuto výročí můžete zhlédnout v nymburském kině Sokol 

Třeskuté krásy Bohumila Hrabala  
v nymburském kině

Bohumil Hrabal.  Foto: archiv MěÚ Nymburk

TŘeSKuTé KRáSy 
3. - 4. 2. v kině Sokol. Promítání filmů Bohumila Hrabala
“Život je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlast-

ního života.“ 
Přehlídka filmů podle B. Hrabala k jeho 20. výročí úmrtí 
3.2. od 19.00 hodin Něžný Barbar
4.2.  od 15.00 hodin Postřižiny
4.2. od 17.00 hodin Skřivánci na niti
Vstupné 20 Kč na každý film

ČAS NA ČAJ
7. 2. od 19.30 hodin, ve velkém sále Obecního domu opět od 

14.00 do 17.00 hodin, tentokrát se skupinou Desect. Vstupné 30 Kč.
COMMeDIA FINITA

21. 2. od 19.00 hodin, ve velkém sále Obecního domu 
Nymburk - divadelní společnost Karla Soukupa uvádí českou 
úsměvnou hru Viktorie Hradské. Velice úsměvné povídání  
s autentickými ukázkami světových árií operní zpěvačky. Tak 
trochu nastavené zrcadlo české  povahy. Ema Destinová - mi-
mořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která  
v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila po-
slední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima 
čtyř žen, učitelky hudby, uklizečky, placené společnice a ko-
morné. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, 
v podání známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále 
přítomnou českou malost, která potírá velké talenty... 
Hrají: Anna Kulovaná, Valerie Zawadská, Lucie Kožinová, 
Kateřina Macháčková a Karel Soukup, Režie: René Přibil,  
vstupné 160 Kč.
PŘIPRAVuJeMe
V březnu proběhne v Obecním domě opět oblíbená  
Jarní burza.

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

ÚŘeDNí HODINy
PO  7.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
ÚT  --
ST 7.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
ČT 7.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
PÁ 7.30 – 11.30

Ředitelka:  
zenklova@nkc-nymburk.cz
Organizační pracovnice:  
havelkova@nkc-nymburk.cz 
Kino:    
kadava@nkc-nymburk.cz
Obecní dům:  
hajkova@nkc-nymburk.cz
Pokladní:   
salavova@nkc-nymburk.cz

ve dnech 3. a 4. února 
výběr z filmů, které 
byly natočeny podle 
Hrabalových povídek. 
Do filmové přehlídky 
jsme zařadili takří-
kajíc dvě klasiky, ale  
i titul, který patří spí-
še k těm méně zná-
mým. Páteční večer 
bude promítnut Něžný 
Barbar, vykreslující  
v režii Petra Kolihy 
život a tvorbu grafika 

Vladimíra Boudníka. Film zároveň zachycuje atmosféru počátku 
50. let minulého století na pražské periferii a přátelství tří bohé-
mů: Vladimíra Boudníka, spisovatele Bohumila Hrabala a filozofa 
Egona Bondyho.

Sobotní odpoledne a podvečer bude klasický. Menzelovy Postři-
žiny a Skřivánky na niti není třeba dlouze představovat. Právem 
patří k tomu nejlepšímu, co bylo v československé a české kine-
matografii vytvořeno. Sobotní promítací časy (v 15 a 17 hodin) 
byly upraveny tak, aby byly filmy přístupné všem věkovým vrstvám 
diváků. A ačkoli víme, že drtivá většina diváků tato díla dobře zná, 
věříme, že si nenecháte ujít příležitost vidět tyto filmy znovu, na 
velkém plátně a v přítmí kina. Budeme rádi, řeknete-li si na odcho-
du z kina: „Bylo to poetické odpoledne“.

Lukáš Kadava, NKC
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událostech z konce léta roku 1945. 
Končí druhá světová válka, Ev-
ropa se začíná vypořádávat s je-
jími důsledky. V Československu 
probíhá zatýkání nacistických zlo-
činců, loajálních Němců, ale také 
českých pomahačů nacistického 
režimu včetně slavných osobností.  
V jedné cele se v pankrácké vězni-
ci sejdou herečky Adina Mandlová 
a Lída Baarová, Hana Krupková, 
spolupracovnice parašutistů vý-
sadku SILVER A, židovka Julie  
a neznámá žena. Kdo z nich bude 
odsouzen? Stačí k tomu, že Adina 
Mandlová natočila za války je-
den německý film? Že byla Lída 
Baarová před válkou milenkou 
Josepha Goebbelse? Jak se provi-
nila Hana Krupková, která po-
máhala parašutistům? A přeživší 
z Osvětimi Julie? Jaké tajemství si 
s sebou nese ona neznámá? Hra 
Martiny Kinské vznikla na zákla-
dě skutečných životních událostí 
jednotlivých postav.
Představení získalo nominaci na 
Cenu divadelní kritiky v katego-
rii Nejlepší poprvé uvedená česká 
hra roku 2015. Režie: M.Kinská
Produkce: Švandovo divadlo na 
Smíchově. Hrají: K. Cibulková, R. 
Derzsi, E. Josefíková, A. Buršová, 
B. Pavlíková

Program divadla - ÚNOR
VeČeRy V KLuBu
7.2. v 19.00 hodin, cena 120 Kč              
Tradiční pořad Večery v klubu se 
vrací a tentokrát bude hostem Mi-
chal Horáček a Petr Hrach s kape-
lou. Malá scéna.
ŠMOLDASůV DRZý JAZZyK
14. 2. v 19.30 hodin, 250 Kč
Otec a syn Šmoldasovi + AN-
TIKVARTET Dušana Vančury
Nový pořad s Ivo Šmoldasem, 
jeho synem Liborem, výborným 
jazzovým kytaristou a příjemným 
čtyřhlasým hudebním sesku-
pením, jehož zakladatelem a umě-
leckým vedoucím je dlouholetý 
člen Spirituál kvintetu - zpěvák, 
kontrabasista a textař D. Vančura.
Členové: I. Šmoldas, L. Šmoldas 
jazzový kytarista, D. Vančura 
dlouholetý člen Spirituál kvintetu. 
Antikvartet ve složení: M. Bar-
tošková – zpěv (soprán), perkuse 
Z. Vančurová – zpěv (alt), perkuse
Š. Štrupl – zpěv (baryton), perkuse
D. Vančura – zpěv (bas), klavír, 
perkuse, um.vedoucí.
PeRNíKOVá CHALOuPKA
16. 2. v 8.30 a 10 hodin, cena 60 Kč
Dopolední pohádka pro školy  
a školky.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: J. Šturma, M. Soukupová,
M. Mejstřík a další.

ŠíPKOVá RůŽeNKA 
O MARuŠCe A DVANáCTI 
MěSíČKáCH
18. 2. v 14.30 hodin,  cena 60 Kč
PREMIÉRA
Divadelní soubor Hálek uvá-
dí hudební pohádky Z. Svěráka  
a J. Uhlíře na motivy filmu Tři 
bratři. Hrají: K. Ulrychová, J. Ve-
tešník, E. Stezková, P. Kurtiš a další.
KATAPuLT - KLADIVO NA 
ŽIVOT 
20. 2. v 19.30 hodin, cena 320 Kč
Koncert známé rockové kapely 
Katapult!
KAŽDéMu JeHO PSyCHOTe-
RAPeuTA
22. 2. v 19.30 hodin, cena 250 Kč 
/150 Kč senioři
Nová komedie ve čtyřech se-
zeních! Co se může přihodit, když 
se zlodějíček vetře do psychote-
rapeutické ordinace a je „vpuštěn“ 
na pacienty? Co se stane, když za-
čne léčit „selským“ rozumem?
Režie: J. Kříž Produkce: Divadlo 
Nymburk s.r.o. Hrají: B. Polák, E. 
Decastelo, B. Mottlová, U. Kluková 
/ H. Sršňová, V. Upír Krejčí / M. 
Pošta, L. Toman Paclt, P. Procházka
A/ PANKRáC ´45
25. 2. v 19.30 hodin, cena 320 Kč
„Casting na popravu“ – Fiktivní 
příběh založený na skutečných 

DISKuZe K PANKRáC ´45
25. 2. v 21.15 hodin, zdarma
Švandovo divadlo, Ústav pro stu-
dium totalitních režimů a Hál-
kovo městské divadlo Nymburk 
si vás dovolují pozvat na diskuzi 
k tématu Pankrác ´45. Relativita 
viny, vášně a msty po skončení 
války, známí i neznámí kolabo-
ranti, nebo jen oběti svých iluzí?
Akce se koná 25. února 2017 na 
malé scéně Hálkova divadla. Za-
čátek představení v 19.30 hodin, 
Začátek diskuze ve 21.15 hodin.
Hosté: historik J. Čvančara, he-
rečka K. Cibulková, autorka in-
scenace M. Kinská. Moderátor: 
historik a ředitel ÚSTR Z. Hazdra
Z důvodu omezené kapacity si 
rezervujte místa na tel. 325 511 
210  nejpozději do 23.2.2017
K3 / PRACHy!!!
27. 3. v 19.30 hodin, cena 390 Kč 
Brilantní fraška, která se s ob-
rovským úspěchem hrála po ce-
lém světě.

Začátkem roku 2017, přesněji první týden 
v lednu, jsme měli naše infocentrum za-
vřené z důvodu malování. S pomocí kolegů 
jsme museli veškeré zařízení vyklidit a ná-

bytek vystěhovat. Byly vymalovány vstupní chodba, hlavní 
místnost i přilehlý sklad se zázemím.
Nově při vstupu do infocentra Vás tedy uvítají čistě vy-
malované prostory, naleštěný nábytek a lustry.  Jen nepa-
trně jsme některé zařízení a nábytek v rámci prostoru pře-
sunuli. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zkrášlení našeho info-
centra a také Vám všem za trpělivost, že jsme tu pro Vás 
nebyli, když jste nás potřebovali.                       (TIC)

Malování v infocentru

Nově vymalované prostory Turistického informačního centra Nymburk. Foto 4x: archiv TIC

Více informací na  
www.divadlonymburk.cz

Hálkovo Městské divadlo Nym-
burk, Tyršova 5, 288 02 Nymburk
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Program kina – ÚNOR
 TANeČNICe
2. 2. v 19 hodin                 art kino   
FR / životopisný / 108 min./ s 
titulky  / 100,- / Do 12 let nevhodný   
Hvězda evropských kabaretů 
Loie Fullerová je zářícím symbo-
lem jedné generace. Až setkání  
s Isadorou Duncanovou – mla-
dou tanečnicí, přivede tuto ikonu 
z počátku 20. století k pádu...

Třeskuté krásy
Výběr filmů na motivy B. Hraba-
la k 20. výročí úmrtí slavného  
spisovatele. 

NěŽNý BARBAR
3. 2. v 19 hodin 
ČR / komedie / 88 min. / české znění  / 
20,- / Přístupný

POSTŘIŽINy
4. 2. v 15 hodin 
ČR / komedie / 93 min. / české znění / 
20,- / Přístupný 

SKŘIVáNCI NA NITI
4. 2. v 17 hodin 
ČR/ drama / 90 min. / české znění / 20,- / 
Do 12 let nevhodný 

 ČeRVeNá ŽeLVA
5. 2. v 16 hodin                    Dětské
FR / animovaný / 85 min./ bez 
dialogů / 80,- / Přístupný    
Příběh trosečníka na ostrově, 
obydleném želvami, kraby  
a ptáky, je též příběhem všech 
zásadních okamžiků v životě 
člověka. 
 ReSIDeNT eVIL: POSLeDNí  
 KAPITOLA 
7. 2. v 19 hodin                   
USA / akční / 107 min. / s titulky / 
120,- / Do 15 let nevhodný 
Závěrečný díl nejúspěšnější fil-
mové série. Alice jako jediná přeži-
la klíčový střet s nemrtvými, který 
měl rozhodnout o osudu lidstva. 

Nyní se Alice musí vrátit tam, kde 
celá katastrofa začala.
 RICHARD MÜLLeR: 
 NePOZNANý
8. 2. v 19 hodin        
SK / dokument / 90 min. / slovenské 
znění / 80,- / Přístupný  
Intimní pohled do života legen-
dárního zpěváka Richarda 
Müllera na pozadí jeho koncert-
ního turné s kapelou Fragile.
 STRNADOVI
9. 2. v 10 hodin          senior kino   
ČR / dokument / 102 min. / české 
znění / 60,- / Přístupný   
Majitele prodejny s nábytkem 
Ivanu a Václava Strnadovy sle-
duje režisérka Helena Třeští-
ková v rámci projektu Manžel-
ské etudy už od roku 1980  
a ukazuje překvapivé zvraty, 
které život manželů a jejich dětí 
přinesl.
 PADeSáT ODSTíNů  
 TeMNOTy
9. a 10. 2. v 19 hodin    Premiéra
USA / erotický / 117 min. / s titulky 
/ 140,- / Do 15 let nepřístupný  
Jamie Dornan a Dakota Johnson 
se vracejí  v druhé kapitole mi-
lostného příběhu, na motivy ce-
losvětového knižního fenoménu. 

 DIVOKé VLNy 2
11. a 12. 2. v 16 hodin          Dětské
USA / animovaný / 85 min. / české 
znění / 110,- / Přístupný 
Surfaři ve fraku jsou zpět, aneb tuč-
ňáci už zase staví na hlavu zavedené 
pořádky!
 KRuHy
14. 2. v 19 hodin

120,- / Do 12 let nevhodný     
Příběh osamělého bostonského 
údržbáře, jemuž se změní život 
po návratu do svého rodného 
města, aby se zde postaral o své-
ho dospívajícího synovce.  
 MLČeNí
22. 2. v 19 hodin 
USA / drama / 161 min. / s titulky  
/ 120,- / Do 12 let nevhodný     
Dva portugalští jezuité se vydáva-
jí do země vycházejícího slunce  
s nebezpečným cílem: najít své-
ho učitele, otce Ferreiru, který se 
prý zřekl víry. Historické drama 
Martina Scorseseho.  
 MILuJI Tě MODŘe
23. 2. v 10 hodin        
Senior kino
ČR / komedie / 90 min. / české zně-
ní / 60,- / Do 12 let nevhodný      
Romantická komedie Miloslava 
Šmídmajera o zamilovaném ma-
líři, dívce z výlohy, žárlivém vr-
hači nožů a lásce v modrém.  
 BáBA Z LeDu
24. a 26. 2. v 19 hodin 
ČR / komedie / 106 min. / české znění 
/ 120,- / Do 12 let nevhodný 
Příběh Bohdana Slámy roz-
krývající nelehké vztahy mezi 
třemi generacemi, přináší nadě-
ji, že život lze vzít do vlastních 
rukou v jakémkoli věku.
PeS RO(C)Ku
25. 2. v 16 hodin              Dětské
USA / animovaný / 80 min. / české 
znění / 110,- / Přístupný 
Pes, který zpívá, nekouše – aneb 
velké animované rock´n´rollové 
dobrodružství.      
 V SeDMNáCTI
28. 2. v 19 hodin 
FR / drama / 116 min./ s titulky / 90,- 
/ Do 15 let nepřístupný 
Příběh dvou kluků, jejichž vztah 
začíná nenávistnými výpady  
a školní šikanou, ale postupně se 
vyvíjí v křehké intimní  pouto. 

Městské Kino Sokol, Tyršova 6, 
288 01 Nymburk 

Více zde: 
www.nkc-nymburk.cz

Foto z filmu Jackie. Photo © Bliss Media

Foto z filmu 50 odstínů temnoty. Photo © 
Universal Pictures

USA / horor / 102 min. / s titulky  / 
120,- / Do 12 let nevhodný    
Pravidla zůstávají stejná i v digi-
tální éře. Každý, kdo uvidí záhadné 
video, má sedm dní na to, aby 
uspořádal své poslední věci.
 Já, DANIeL BLAKe
15. 2. v 19 hodin             art kino 
Angl. / drama / 101 min./ s titulky / 
90,- / Do 12 let nevhodný  
Až nepříjemně aktuální příběh 
padesátníka Daniela, který se po 
infarktu ocitne v  kolotoči žádostí 
o podpůrné státní dávky.  
 NA SLePáKA
16. 2. v 19 hodin   
Vstupné dobrovolné    
Budete s námi hrát i v novém roce? 
Přijdete do kina, aniž byste věděli 
na co? Risknete filmový zážitek 
nebo nudu?

 JACKIe
17. 2. v 19 hodin   
USA / životopisný / 99 min./  
s titulky / 80,- / Do 12 let nevhodný    
Natalie Portman je jednou z nej-
mladších prvních dam v historii 
USA: Jackie Kennedy.
 T2 TRAINSPOTTING
18. a 19. 2. v 19 hodin
Angl. / drama / 109 min. / s titulky / 
120,- / Do 15 let nepřístupný    
Ewan McGregor se vrací na místo, 
které mu kdy bylo domovem. Oče-
kávají ho staří známí i smutek, 
ztráta, radost, pomsta, nenávist, 
přátelství, láska, touha, strach, vý-
čitky, heroin, sebedestrukce.
 MíSTO u MOŘe
21. 2. v 19 hodin 
USA / drama / 137 min. / s titulky / 

Provozní doba pokladny kina  
Po - Ne 18:00 - 20:00

(otevřena pouze hodinu před začátkem  
a po dobu konání filmového představení)

    Strojní a tlakové čištění 
             ucpané kanalizace                ________________

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

OBCHOD –  INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
VÁNOČNÍ AKCE NA PÁKOVÉ BATERIE

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk 

     INZERCE                                                                                                                                                                                                                                       



strana 15Aktuality

TIRáŽ
Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 2/2017. Vychází 2. 2. 2017. 
Evidenční číslo: MKČR E16377. Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO 00239500. Šéfredaktor:  
Mgr. Petr Černohous (e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz, tel: 325 501 252).  Redakční rada: Bc. Iveta Zenklová (předsedkyně),  
Simona Lazarová, Ing. Jiří Černý, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Ing. Radek Mach, Diana Váňová,  
Bc. Alžběta Otradovská. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka březnového vydání: 6. 2. 2017. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do 
všech domácností. Náklad: 7300 výtisků. Příjem inzerce: Aneta Nováková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk (e-mail: ane-
ta.novakova@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. Názory vyjádřené v příspěvcích nereprezentují názory redakce. 

Klapání dřevěného kola  
labského mlýna se rozléhalo  
z místa nedaleko mostu přes řeku 
už od středověku. Spolu s mlýnem 
Bašta a Komárno níže po proudu, 
tvořil tento mlýn trojici velkých 
labských mlýnů, jejichž po-
zůstatky stojí na březích dodnes.

Nejstarším dochovaným ob-
jektem dnešního Šafaříkova mlý-
na (František Šafařík byl ve 40. 
letech 20. století posledním ma-
jitelem) je barokní dvoutraktová 
budova mlýnice na jihozápadním 
nároží směrem k Labi. 

Jedním z historických majitelů 
mlýna byla i rodina Vávrova, která 
od roku 1722 začala hospodařit na 
mlýně Bašta a od roku 1749 byla 
jeho majitelem. Antonín Vávra 
zde postavil v roce 1783 přízemní 

budovu, základ dnešní Vily Bašta 
(majetek města). V roce 1820 Baš-
tu Vávrovi prodali a koupili právě 
nymburský mlýn, kde mleli až do 
roku 1837.

První přestavba areálu 
proběhla v roce 1878, kdy tehdejší 
majitel Václav Radimský přistavěl 
k severní stěně barokní části nový 
velký objekt uměleckého mlýna. 
V interiérech jsou dodnes za-
chována některá technologická 
vybavení – násypky, míchačka, 
vysévače, kapsové výtahy a další 
zařízení.

V roce 1915 byl mlýn pana 
Radimského kvůli započatým 
úpravám řeky státem vykoupen za 
částku 750 000 korun a za mírný 
poplatek mu byl propachtován. 
Rozsáhlá regulace Labe (1914 – 

Šafaříkův mlýn 

Mlýn po přestavě začátek 20 stol. Foto: archiv Honzy Řehounka 

1919), na které se významně po-
dílel i nymburský rodák, Ing. Emil 
Zimmler (1863 – 1950), zrušila 
starý jez na Labi, který hnal vodu 
náhonem na mlýnská kola. Mlýn 
byl potom v roce 1924 převeden 
na elektrický pohon z nově vy-
budované elektrárny (uvedena 
do provozu byla 24. 10. 1924). 
Přívodní a odvodní náhon ke 
mlýnu byl zasypán a byla zde vy-
budována nábřežní promenáda. 
V té době byla také realizována 
nástavba nad barokní částí a byly 
zde osazeny nové stroje. Poslední 
přestavba objektu byla provedena 
Františkem Šafaříkem v roce 1943, 
kdy byl na místě dřevěné lnice na 
východě areálu vystavěn obytný 
dům. 

Šafaříkův mlýn v Nymburce 
je jedním z posledních, vícemé-
ně intaktně dochovaných velkých 
říčních mlýnů nejen na Labi, ale i 
v celých středních Čechách. Jeho 
velmi bohatý stavební vývoj s dob-
ře dochovanými a čitelnými po-
zůstatky od baroka až po tradicio-
nalismus 1. poloviny 20. století jej 
spolu s monumentálními fasáda-
mi řadí k nejcennějším stavbám  
v městské památkové zóně (pro-
hlášena byla v roce 1992). Sou-
časně je jednou z nejhodnotnějších 

technických staveb na Nymbursku 
a památek mlynářství ve středních 
Čechách. Zcela nepochybně by si 
zasloužil být zapsán jako kulturní 
památka.

Mlýn je od roku 2001 sou-
kromým majetkem. Majitel 
částečně opravil nejstarší barokní 
část, ale na další kroky k obnově 
či vybudování muzea mlynářství 
nenachází finanční prostředky. 
Mlýn je příležitostně zpřístup-
ňován, např. ve Dnech evropské-
ho dědictví.

V minulém čísle Nymburské-
ho zpravodaje jsme psali o Tu-
recké věži, městské renesanční vo-
dárně z roku 1597. S její činností 
je nerozlučně spjat i právě po-
psaný mlýn, který po celá staletí 
svým soukolím poháněl jedno-
duché čerpadlo. Tento tzv. pa-
ternoster vynášel užitkovou vodu 
do nejvyššího patra věže, odkud 
samospádem tekla do 4 měst-
ských kašen a do pivovaru v loka-
litě dnešního okresního soudu  
a částečně i Penzionu Panorama. 
Poslední městská kašna zanikla  
v roce 1914.  

Šafaříkův mlýn tvoří zastávku 
č. 70 na Naučné turistické trase 
městem Nymburk.                   

Ing. Jiří Černý

    Dny evropského dědictví Nymburk 
Každý měsíc vám blíže představíme  

jednotlivé nymburské památky.
Už příště se můžete těšit na článek  

o  secesní vodárenské věži.

UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJE 
2017 

Uzávěrka 
objednávek

Dodání 
podkladů

Vychází

Únor 9. 1. 13. 1. 2. 2.
Březen 6. 2. 10. 2. 2. 3. 

Duben 6. 3. 10. 3. 30. 3.

Květen 3. 4. 7. 4. 5. 5.

 Cena komerční inzerce:
 1/1 strany  (170  x  257) 4 400 Kč
 ½  strany  š   (170  x  128)  2 200 Kč
 ½ strany   v ( 85  x  257) 2 200 Kč
 ¼  strany  kl.   ( 85  x  128)  1 100 Kč

Staré mlýny v Nymburce před regulací Labe - cca 1915. Foto: archiv Vlastivědného Muzea
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                                                 JAZYKOVÁ ŠKOLA
                             LINGUA EFFECT NYMBURK

OBECNÍ  DŮM 

WWW.LEKOL.CZ         kurzy@lekol.cz           776 357 587 

JAZYKOVÉ  KURZY 
ÚNOR – ČERVEN  2017

POLOLETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST
Zápisy od ledna 2017

Skupiny 4-6 osob, 90 minutové lekce 

INDIVIDUÁLNÍ  KURZY 
Výuka přizpůsobená vašim konkrétním požadavkům

Zahájení kdykoli během roku
Intenzitu výuky si určuje student

FIREMNÍ KURZY
Výuka na míru podle potřeb firem

Elektronická evidence kurzů s on-line přístupem 
Jazykové audity

NÁSTUP MOŽNÝ KDYKOLI BĚHEM ROKU 


