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Přesně jich zde poprvé světlo světa spatřilo 
792, což je ještě o  čtrnáct novorozenců více, 
než v roce 2016. 

„Porodů se u nás uskutečnilo 789, ze 792 
dětí bylo 423 chlapců a  369 děvčat. Na svět 
u nás vloni přišla 3 x dvojčata, z toho 2 x císař-
ským řezem, jednou přirozenou cestou. Vagi-
nální cestou se narodili také čtyři novorozenci 
koncem pánevním. Nejmenším miminkem 
bylo děvčátko o  váze 2 010 gramů a  o  délce 
45 centimetrů, největším také holčička, s mí-
rami 4 700 gramů a 55 centimetrů,“ informo-
val MUDr. Dušan Kolařík Ph.D., primář gyne-
kologicko-porodnického oddělení nymburské 
nemocnice. 

„Velmi mě za město Nymburk, které je 
vlastníkem nemocnice, těší, že naše porod-
nice je díky příjemnému domácímu a zároveň 
modernímu prostředí, skvělému personálu 
a  jeho milému přístupu k  maminkám i  tatín-
kům, vyhledávaná v  širokém okolí ,“ komen-
tovala úspěch místostarostka Mgr. Adriena 
Gabrielová.

Příběh jedné z maminek
Maminky si nymburskou nemocnici 

obecně chválí a neváhají svou spokojenost dá-
vat najevo i veřejně (zkráceno):

„Porodnici Nymburk jsem si vybrala z dů-
vodu pozitivních recenzí i malé rodinné po-
rodnice a  rozhodně jsem neprohloupila. Bylo 
to skvělé rozhodnutí přivést na svět první dítě 
právě v  Nymburce. V  nemocnici se mě hned 
ujaly vstřícné porodní asistentky Jana a  Iva. 
Předala jsem jim porodní plán, který přijaly 
s úsměvem a bez nějakých řečí.

Zbytek porodu se mnou byla už hlavně 
Jana. Byla pro mě neuvěřitelnou podporou, 
radila mi, dýchala se mnou kontrakce, vše mi 
vysvětlila, co se mnou bude dělat, polohovala 
mě tak, aby hlavička miminka správně doroto-
vala, dávala mi studený obklad na čelo apod. 
Opravdu jsem se cítila velmi opečovávaná a i ty 
bolestivé kontrakce se tímto daly zvládnout 
v pohodě.

Samotný porod super, rodila mě paní dok-
torka Marková, která byla rovněž velmi pří-
jemná a  respektovala má přání. Porodní asis-
tentky byly opět velmi nápomocné. Další pobyt 
na šestinedělí hodnotím velmi pozitivně. Dět-
ské sestry kdykoliv na vyžádání pomohly s ko-
jením, s přisátím k prsu, s péčí o miminko. Po-
koje jsou čisté, sprchy a WC rovněž.

Jediné negativum je jídlo, je velmi chudé, 
poslední jídlo je večeře v  17 hodin a  pak až 
snídaně v 7 hodin. To je dost dlouhá prodleva 
a člověk má hlad. To bych jediné vylepšila.“
                    Pavlína Stránská

mluvčí nemocnice Nymburk

Vážení čtenáři,

je červen a  tento měsíc je u  nás pedagogů 
a  našich žáků vždy spojen s  koncem školního 
roku. Hodnotíme spolu s dětmi, co se povedlo 
a  v  čem je potřeba se zlepšit. Vysvědčení již 
není pro většinu dětí strašákem a není streso-
vou událostí ani pro jejich rodiče. Motivace dětí 
dosáhnout co nejlepších výsledků se bohužel 
neustále snižuje a  obecně vzdělanost už není 
takzvaně IN. 

Vjemů a událostí je mnoho a rychlost změn, 
které neustále působí na děti, je tak velká, že 
zaujmout je ve vyučování je čím dál tím těžší. 
My učitelé si uvědomujeme, že výuku musíme 
přizpůsobit tak, aby byla pro žáky atraktivní. 
Zároveň ale říkáme, že bez spolupráce s rodiči 
to není možné. Je důležité, aby si na své děti 
našli čas, povídali si s nimi a sdíleli s nimi jejich 
starosti i radosti. Hektický život nás dospělých 
tomu moc nepřeje, ale věřte, že výsledky stojí 
za to.  

Máme svoji práci rádi a právě v červnu vi-
díme, že naše práce má smysl. Loučící se upla-
kání „deváťáci“ nás v tom utvrzují.

Přeji Vám pohodové prožití letních měsíců 
a dětem bezstarostné prázdniny.

              
Mgr. Tomáš Danzer

Slovo  
úvodem

Titulní foto: Polabská vonička 2017 – archiv NKC (více o akci na straně 13.) 

Nymburská nemocnice málem 
překročila hranici osmi set 
narozených dětí
Bezmála osm set dětí 
se během uplynulého 
roku 2017 narodilo na 
gynekologicko- 
-porodnickém oddělení 
Nemocnice Nymburk, 
s.r.o.

Starostové 
okolních obcí 
diskutovali 
o nymburské 
nemocnici
Ve čtvrtek 3. května proběhlo na radnici pra-
videlné setkání starostů obce s  rozšířenou 
působností Nymburk. Úplně poprvé se mezi 
projednávanými body objevila i  nymburská 
nemocnice, která své služby poskytuje lidem 
v širokém okolí. Z celkového počtu hospitalizo-
vaných pacientů je pouze 25 % nymburských 
občanů a zbývajících 75 % jsou občané s trva-
lým bydlištěm mimo Nymburk. V ambulancích 
je dokonce ošetřeno 66 procent pacientů z ji-
ných obcí. 

V  současné době jsou všechny investiční 
akce realizované v  nemocnici hrazeny z  roz-
počtu města Nymburk. Vedení města a  ne-
mocnice vyzvalo starosty, aby podpořili snahu 
o větší finanční podporu okolních obcí, jež by 

Město nabízí  
k prodeji rodinný 
dům
Město Nymburk nabízí k prodeji rodinný dům 
čp. 1093 v Kovanické ul. se zahradou o výměře 
393 m2. Minimální požadovaná kupní cena je  
7 000 000 Kč. Parcela 539/6 zahrada bude za-
tížena věcným břemenem práva čerpání vody 
ze studny.

Zájemci o  koupi uvedených nemovitostí 
podají svoji přihlášku do jednacího řízení v uza-
vřené obálce označené „Neotvírat – Kovanická“ 
na podatelnu MěÚ Nymburk, Náměstí Přemy-
slovců 163. Lhůta pro doručení končí dne 1. 6. 
2018 ve 13 hod. Přihláška musí obsahovat ná-
sledující údaje: 

1. Jméno, adresu a kontaktní údaje zájemce.  
2. Nabídkovou cenu (min.  7 000 000 Kč).
3. Záměr budoucího využití nemovitostí.

Město Nymburk bude při hodnocení nabídek 
přihlížet zejména k  výši nabízené kupní ceny. 
Dále si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze 
zájemců o koupi nemovitosti.
Prohlídky nemovitosti lze dohodnout na od-
boru správy městského majetku MěÚ Nym-
burk, tel. 325 501 209.                     

OSMM

pomohla financovat rozvoj nymburské nemoc-
nice. Řada starostů tuto myšlenku podpořila 
a  užší spolupráci vítají, nebrání se ani možné 
finanční spoluúčasti. 

(pce, tom)
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Městská policie 
bude mít více 
strážníků
Fungování městské police je mimo jiné závislé 
na dostatečně početném a  kvalitním sboru. 
I  vzhledem k  velmi nízké nezaměstnanosti se 
však v posledních letech kvalifikovaní zaměst-
nanci poměrně těžko hledají. Naposledy byl 
nový strážník přijat v září loňského roku, od le-
tošního července nastupuje další. V obou pří-
padech se jedná o zkušené zaměstnance, kteří 
se ihned zapojí do výkonu služby. Od léta tedy 
bude v  Nymburce, stejně jako v  minulých le-
tech 13 strážníků, což je stav, který umožní 
lepší plánování služeb. Tímto krokem se po-
dařilo splnit požadavky odborové organizace 
strážníků, kteří volali po rozšíření sboru. Věřím 
proto, že změnu k  lepšímu již brzy zazname-
nají i občané. Snažíme se, aby v Nymburce byla 
funkční a  kvalitní městská policie a  doplnění 
stavu je jednou z nezbytných podmínek. 

 Pavel Fojtík, starosta

• Kloknerův ústav při ČVUT v  Praze začal  
2. května provádět diagnostiku stávající lávky. 
Jejím smyslem a výsledkem má být relevantní 
podklad pro zodpovědné rozhodnutí o  dalším 
osudu této stavby.
• Ve věci možné koncepce řešení prof. Mirko 
Bauma nové lávky pro pěší zavěšené na žele-
zobetonovém silničním mostě jsou nyní prově-
řovány možnosti upevnění konstrukce do stá-
vajícího silničního mostu, zejména z  hlediska 
kvality betonu starého přes sto let. Ověřit re-
álnost této alternativy bude ovšem časově 
náročné. 
• Pokračujeme v  přípravách soutěže o  ná-
vrh samostatně stojící lávky pro pěší na místě 
stávající pěší lávky. Z této soutěže by měl ještě 
v  letošním roce vzejít zpracovatel projektové 
dokumentace s  optimálním řešením a  stano-
vením jeho investičních nákladů.
• Jednání s  Ředitelstvím silnic a  dálnic na 
možném zavěšení provizorní lávky pro pěší na 
silniční most má pozitivní vývoj. Jejich rezo-
lutní nesouhlas se podařilo prolomit v dubnu.
• Zpřístupnění chodníků silničního mostu je 
stále ve fázi projednávání, ale jeví se jako pro-
blematické. Vyprojektování, povolení a  reali-
zace opatření by si každopádně vyžádalo řadu 
měsíců a  investici v  řádech stovek tisíc ko-
run. Průchod by byl přitom u pilířů zúžen až na 
zhruba 60 cm.

• Byla zpracována studie samostatně stojící 
provizorní lávky s nezávislým založením dvou 
podpor v  řečišti řeky a předběžně projednána 
s  dotčenými orgány. Jedná se ale o  relativně 
nákladnou a složitou variantu. Vzhledem k pří-
znivému vývoji možností ostatních provizor-
ních řešení v ní patrně nebude pokračováno.
• Možnost zavedení městem provozované 
kyvadlové dopravy osobním dodávkovým vo-
zidlem přes silniční most nebyla z hlediska le-
gislativy vyhodnocena jako možná. Byly ale 
přidány večerní a víkendové spoje autobusové 
dopravy v rámci PID.
• Během následujících měsíců budou prove-
deny úpravy na pěším přechodu přes zdyma-
dlo a  železniční most, které zlepší jejich stav 
a zvýší komfort a bezpečnost chodců.

Pracuje se tedy paralelně na všech frontách 
nejrychleji, jak to v  našem administrativním 
systému jde. Jedna linie nijak nezdržuje dru-
hou, jak by se mohl někdo domnívat! Nečeká se 
tedy např. až budou výsledky diagnostiky, ale 
naopak, budeme v maximální možné míře při-
praveni na všechny možné alternativy vývoje, 
které ale nelze dopředu předpovědět.

Jan Ritter, místostarosta

Aktuálně – Lávka pro pěší 
přes Labe  

Integrovaná doprava Středočeského kraje vy-
šla vstříc požadavku města Nymburk na posí-
lení autobusů mezi Zálabím a  centrem města 
ve večerních hodinách. Na lince 443 byly od 
pondělí 14. května zavedeny 3 nové jízdy ve 
směru Nymburk, Náměstí – Nymburk, Zálabí, 
PVT a to s odjezdem ve 20:32 (jezdí v sobotu, 
neděli a  ve státem uznaných svátcích), 21:42 
(jezdí v pracovních dnech) a 23:35 (jezdí v pra-
covních dnech) ze zastávky Náměstí. Všechny 
tyto spoje jedou samozřejmě normální trasou 
již od Hlavního nádraží v Nymburce a končí na 
Zálabí, PVT.

Ve směru Nymburk, Zálabí, PVT – Nym-
burk, Náměstí byla zavedena nová jízda s od-
jezdem ve 20:16 (jezdí v  sobotu, neděli a  ve 
státem uznaných svátcích) ze stanice Zálabí 
PVT. Tento spoj jede ze Sadské a končí v Nym-
burce na Hlavním nádraží.

Celý jízdní řád linky 443 najdete na strán-
kách města v aktualitách nebo v záložce PID.

Adriena Gabrielová, místostarostka

Večerní spoje 
mezi Zálabím  
a centrem 
města posílí

PLÁN STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ
 Pá      1. 6. 2018 -  ul. Komenského, Jičínská, Máchova
 Út      5. 6. 2018   -  ul. Purkyňova, Dobrovského
 Pá      8. 6. 2018   -  ul. Nerudova, Tylova, Vorlíčkova
 Út  12. 6. 2018   -  ul. Ot.Theera, V. Vala, Tyršova
 Pá  15. 6. 2018   -  ul. Topolová, Jasmínová, Sadová, Potoční
 Út  19. 6. 2018   -  ul. Růžová, Šeříková, Ke Strouze, Polní
 Pá  22. 6. 2018   -  ul. Gagarinova, K. Čapka, Vítkovická, Brigádnická
 Út  26. 6. 2018   -  ul. V Zahrádkách, Ječná, Chrpová,  Hronětická, Doubravská
 Pá 29. 6. 2018   -  ul. Kostomlatská, Prostřední, Ve Vilách, Krajní

Technické služby 
otevřou své brány 
dětem
Brány technických služeb se všem dětem i do-
spělým otevřou v pátek 15. června od 9 do 16 
hodin.

Podle ředitele služeb Martina Netolického 
se děti i  dospělí blíže seznámí s  technikou, 
která se stará o údržbu města: „Těšte se napří-
klad na kropicí vůz, popelářské auto, plošinu, 
sekačku na dálkové ovládání, dobrovolní hasiči 
předvedou také hasičské auto. Se společností 
Ekokom se navíc děti hravou formou dozvědí 
více o třídění odpadů, k dispozici bude i bazén 
plný stavebnice SEVA. Na své si tak přijde celá 
rodina. Konec konců, kdo v  dětství alespoň 
chvilku netoužil stát se popelářem…“

„Dobře fungující a  vybavené technické 
služby jsou pro chod města zásadní. Ty nym-
burské mají opravdu co předvést, přijďte se 
proto podívat, jak a  kdo se stará o  to, aby se 
nám v  Nymburce lépe žilo,“ doplnil pozvánku 
místostarosta Jan Ritter.  

Markéta Tomčíková

Kraj finančně 
podpoří 
nymburské akce
Nymburské kulturní centrum získalo grant ve 
výši 100 tis. korun ze Středočeského fondu 
kultury a obnovy památek - tématické zadání 
Podpora kultury na tzv. Osmičkové výročí. 
První nymburskou osudovou osmičku, rok 
1948 už jsme si připomenuli. Nyní je před námi 
srpen 1968, kde počítáme 18. srpna s koncer-
tem pod hradbami za účasti Spiritual kvin-
tetu. Dále plánujeme besedu nad Mnichovem 
1938 a  nakonec nás čeká vrchol jubilejního 
roku, říjen 1918, který si oslavíme divadelním 
představením a  předáním Nymburských lvů. 
V  grantech opět bodovali i  ostatní nymburští 
žadatelé: Den Postřižinského piva (100 tis.), 
Folklorní soubor Šáteček (60 tis.), Šikovné 
ruce našich seniorů (100 tis), Soutěž mažore-
tek Majorettes Cup (43 tis.), divadelní soubor 
JeLiTa (52 tis.). Celkem bylo podpořeno 108 ze 
192 žádostí.
        Pavel Fojtík, starosta
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Nové osvětlení 
hřiště na Vesláku
Ve Sportovním areálu Veslák bylo 11. května 
slavnostně rozsvíceno nové osvětlení na více-
účelovém hřišti. Na hrací ploše je osvětlenost 
180 - 200 luxů, což je pro jakýkoliv sport velmi 
komfortní. Šest sloupů o výšce 8,2 m s 18 re-
flektory o celkovém příkonu 7 200 W nevytváří 
rušivé světlo a je přesně vycentrováno na hrací 
plochu. Osvětlené hřiště prodlužuje možnost 
jeho využití hlavně v zimních měsících.

Vybudování osvětlení bylo podpořeno 
z rozpočtu města částkou 303 000 Kč a o zby-
tek částky 143 769 Kč se postarali sportovní 
nadšenci, kteří přispěli prostřednictvím pro-
nájmu sportovišť. Při použití osvětlení se pro-
nájem hřiště navýší o  50 korun na hodinu. 
Na webových stránkách www.areal-veslak.
cz je k  dispozici elektronický rezervační sys-
tém, pomocí kterého si zájemci mohou poho-
dlně a s předstihem rezervovat sportoviště na 
Vesláku.
S přáním kvalitního sportovního zážitku a po-
hody u hry,
  Ondřej Vetešník a Adriena Gabrielová

Stavební práce 
na sedmé etapě 
regenerace 
sídliště pokračují
V březnu tohoto roku započaly stavební práce 
na regeneraci panelového sídliště ,,Drahelice'' 
a jde o závěrečnou sedmou etapu. V této etapě 
se jedná o rekonstrukci části ulic Jurije Gaga-
rina, Karla Čapka a celou ulici Mládežnickou. 
Při rekonstrukci je kladen důraz hlavně na 
zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón, 
vybudování dosud chybějících parkovacích 
míst. V rámci stavebních úprav dojde k výměně 
vozovky, vybudování nových parkovacích zá-
livů podél komunikací a nové chodníky, kontej-
nerové stání, dopravní značení, terénní úpravy, 
sadové úpravy, nové veřejné osvětlení a mobi-
liář. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch 
s výsadbou stromů a okrasných keřů. 
Věříme, že občané chápou tuto situaci a budou 
dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komu-
nikacích během realizace stavby. Předpoklá-
daný termín dokončení je srpen 2018. 

Petr Černohous
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Hřiště v ulici 
Jurije Gagarina 
se začíná pomalu 
zelenat
Dokončovací práce probíhají na stavbě nového 
hřiště pro starší děti a teenagery. Nové hřiště 
s  rozlohou téměř 3 tisíce metrů čtverečních 
v ulici Jurije Gagarina by mělo plně vyhovovat 
právě jejich potřebám a aktivitám. K dispozici 
budou mít herní, lanové, vodní a  workoutové 
prvky a  centrální plochu s  vodní mlhou. Sou-
částí je i víceúčelové hřiště pro další sportovní 
aktivity a travnatá plocha pro fotbal. Realizace 
zahrnovala i mobiliář, zeleň, oplocení a veřejné 
osvětlení. V současné době probíhají ještě sad-
bové úpravy, úprava zeleně a terénu, doplnění 
mobiliáře (lavičky) a zapojení veřejného osvět-
lení. Řešena je také budoucí údržba a  správa 
hřiště. 

Slavnostní otevření je naplánováno na  
26. června, to už bude tráva vzrostlá a všechna 
sportoviště plně funkční. 

Petr Černohous
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Jak je to 
s parkováním 
na Kostelním 
náměstí?
V poslední době se objevily kritické ohlasy ve 
vztahu k  parkování na Kostelním náměstí. Je 
proto na místě uvést na pravou míru jak to 
vlastně s parkováním v této lokalitě bylo v mi-
nulosti a jak je tomu dnes. 

Před změnou parkovacího systému byl 
vjezd na náměstí povolen pouze pro dopravní 
obsluhu. Parkování bylo možné po obvodu 
Kostelního náměstí vyjma západní strany na-
proti vchodu do kostela. Navíc bylo pro rezi-
denty povoleno parkování přímo u  kostela na 
severní straně. Parkování bylo dopravním zna-
čením navíc nedořešeno. Na severní straně 

bylo povoleno parkování jen na parkovací 
karty. Na jižní straně však parkovací karta ne-
byla potřeba, jelikož zde již několik let chybělo 
původní dopravní značení „zákaz zastavení“, 
které zde kdysi existovalo.

Po změně parkovacího systému se sice 
umožnil vjezd na náměstí všem účastníkům 
provozu (tento fakt byl koncepčně schválen 
radou města za starosty Ing. Macha), nicméně 
parkovacích míst ve své podstatě ubylo. Zru-
šila se parkovací stání přímo u kostela na se-
verní straně. 

Problém náměstí je v neukázněnosti řidičů, 
kteří jak v minulosti (před změnou parkovacího 
systému), tak v současnosti parkovali a parkují 
v rozporu se zákonem v úrovni sochy sv. Jana 
Nepomuckého. Tento prostor totiž nikdy ne-
byl a není označen jako parkoviště. Řidiči, kteří 
zde pakují, se dopouštějí přestupku jak vzhle-
dem k  obecné úpravě provozu, tak vzhledem 
k místní úpravě provozu na pozemních komu-
nikacích.                 Marek Mejzr

Podpora 
kandidatury 
nezávislých 
volebních 
uskupení
V letošním roce se budou konat volby do obec-
ních zastupitelstev. Účastnit se jich mohou 
kromě registrovaných politických stran a  po-
litických hnutí i nezávislí kandidáti a sdružení 
nezávislých kandidátů. Při registraci kandidát-
ních listin nezávislých kandidátů a sdružení ne-
závislých kandidátů je nezbytné doložit petici, 
v případě sdružení nezávislých kandidátů pod-
pořenou podpisy 7 % voličů dané obce. V Nym-
burce je to tedy asi 1050 osob. Podpořit petici 
svým podpisem může pouze právoplatný volič, 
tj. občan s trvalým pobytem v Nymburce.

Někteří lidé mají ale obavy, zda mohou 
podpisem podpořit i více takovýchto uskupení. 
Pochopitelně mohou! Podpis totiž neznamená, 
že takto podpořenému subjektu dá podepsaný 
občan ve volbách nutně zároveň i  svůj hlas. 
Signatář nemusí volit vůbec, ačkoliv bychom 
si přáli, aby účast ve volbách byla co nejvyšší.
      (red)
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KRÁTCE Z MĚSTA



Péče o zeleň rozhodně nespočívá pouze  
v sázení nových stromů a keřů, jde hlavně  
o nastavení funkční koncepce. Ta zahrnuje za-
chování a rozšíření vzrostlé zeleně ve městě, 
která je odolná klimatickým změnám a složená 
z osvědčených původních základních druhů 
dřevin (dub, borovice, javory, lípy apod.). Dále  
i obnovu uličních stromořadí jako nosného 
městotvorného prvku, nacházení nových loka-
lit pro výsadbu alejí (včetně těch do fádní země-
dělské krajiny), postupnou přeměnu ve městě 
dominujících malokorunných, většinou kulovi-
tých kultivarů stromů v alejích (častý problém 
s průjezdnou šířkou a jejich nutný silný ořez, 
který způsobuje krátkověkost stromů) za druhy 
s vyšší korunou v těch ulicích, kde to prosto-
rové poměry umožňují. V minulosti tyto malo-
koruné druhy nahradily vzrostlé stromy, který 
nyní ve městě chybí. Je třeba se soustředit i na 
přeměnu často živelných výsadeb ze 70. a 80. 
let (různé akce Z, smrky, jalovce, thůje v ulicích) 
a jejich záměny za vhodnější druhy na lepších 
místech. Postupná přeměna alejí za vhod-
nější druhy se týká také křehkých a krátkově-
kých topolů. Počítáme i s navýšením množství 
nových výsadeb a zamezení úbytku zeleně.  
Z tohoto důvodu jsme započali se systema-
tickou výsadbou nových stromů s ambicí vy-
sadit každé jaro i podzim 100 nových stromů. 
Pro splnění tohoto cíle je nezbytné zabezpe-
čení následné péče, především zálivky a od-
borné péče (výchovné řezy apod.) V součas-
nosti dokončujeme aktualizaci pasportu zeleně  

s určením naléhavosti zásahů (ošetřování, ká-
cení, výsadeb) u všech konkrétních stromů ve 
městě.  Pasport bude podkladem pro projekt 
arboristického ošetření řádově 3 000 stromů 
kvůli zvýšení bezpečnosti a dlouhověkosti 
stromů. Na tento projekt, který chceme rea-
lizovat do roku 2020, lze získat dotaci z pro-
gramu OPŽP.
 
Na podzim loňského roku proběhla:
• úprava a dosadba aleje v Máchově ulici 
18 javorů mléč;
• zdvojení aleje jeřábů v Palackého třídě 
10 nových stromů;
• dosadba stromů ve sportovním areálu Na 
Vesláku - alej z 12 platanů, 14 okrasných třešní 
a  dále 3 dubů a 2 jasanů v celém areálu;
•výsadba aleje z 11 javorů babyka na Velkých 
Valech jako odclonění rušné silnice od pa-
mátkové rezervace (na břehu výsadba TS, 
mezi ulicí a Obecním domem náhradní vý-
sadba nezávislého investora – prováděla ex-
terní firma … žel, šetřila na kvalitě sazenic  
i provedení výsadby, ale dobrou údržbou půjde 
zachránit);
• vysazení tří vzrostlých javorů mleč na Ná-
městí Přemyslovců s podsadbou cibulovin  
a postupně během roku nakvétajících trvalek
• obnova aleje v Nerudově ulici (16 ks javorů 
babyka);
• komunitní výsadba 38 stromů ve skautském 
areálu Veslák;
• výsadby v rámci revitalizace sídliště Drahe-
lice (25 červenolistých javorů) a ul. Dlabačova  
(6 ks), Poliklinika Okružní (5 ks) další – často 
jako náhrada za pokácené stromy na řadě míst 
ve městě (asi 12 ks).

Na jaře letošního roku jsme:
• osázeli nevlídný příjezd do města u kruho-
vého objezdu na obchvatu pod Všechlapským 
vrchem (4 platany v kruhu, 32 javorů okolo 
silnice);
• vysadili alej 42 lip v Lipové ulici;
• vysadili alej 18 lip na Poděbradské ulici;
• umístili 5 javorů na dětském hřišti Nezlobi-
ště a 20 stromů na sousedním novém dětském 
hřišti, 8 borovic lesních na hřbitově a dalších 12 
stromů v různých lokalitách.

Letos ještě plánujeme:
• alej akátů na Palackého třídě;
• atraktivní řešení kruhového objezdu u Kauf-
landu pomocí kamenných a štěrkových ploch 
doplněných stromy a trvalkami;
• výsadbu kmínkových keřů na Pražské ulici, 
která je zatím kvůli inženýrským sítím bez 
zeleně;
• výsadbu cibulovin a zakládání záhonů s vý-
sevem letniček nakvétajících postupně bě-
hem celé vegetační sezony, pokračování  
v daném trendu.
 
Na závěr je třeba poděkovat týmu zahradníků 
Technických služeb, kteří nárůst práce zvládají 
s pílí a na dobré odborné úrovni.

Jan Ritter, místostarosta města
Jan Lukeš, poradce města pro zeleň

Nymburk má více stromů  
i nová stromořadí

Beseda s občany 
na téma 
Palackého třída - dopravní 
a architektonické řešení 

Více se dozvíte také 
o zavřené lávce přes Labe
o rekonstrukci plaveckého bazénu
o revitalizaci sídliště Jankovice 

Tyršova ulice 6

14. 6. 2018 v 18 hodin 
v Městském kině Sokol

Záchrana kaštanů 
napadených 
klíněnkou
To, že se musíme každý rok dívat na seschlé 
a zežloutlé listy kaštanů (jírovců) napadených 
klíněnkou jírovcovou není nic hezkého. S  po-
divem je, že město Nymburk dosud nevyu-
žilo možnost postřiku proti tomuto škůdci. 
Proto jsme se letos nechali inspirovat v jiných 
městech, kde se již ověřila účinnost postřiku 
a  kontaktovali jsme firmu Fytohelp, se kte-
rou mají jiná města výborné zkušenosti. Tato 
firma v Nymburce v součinnosti s Technickými 
službami města Nymburk provedla začát-
kem května postřik 119 kaštanů (jírovců), tedy 
VŠECH jírovců ve městě. Postřik se musí pro-
vést celkem dvakrát, aby se dosáhlo požado-
vané účinnosti.

Klíněnka jírovcová je malý motýlek po-
dobný molu. Její housenky napadají listy kaš-
tanů, kterým vyžírají vnitřní pletivo a tím způ-
sobují jejich předčasné usychání a opadávání, 
které je patrné na první pohled. Během jediné 
sezony se stihne vylíhnout tři až pět gene-
rací klíněnek. Kukly klíněnky přežívají zimu ve 
spadaném listí a  na jaře vyletí dospělí jedinci 
a koncentrují se na kmenech jírovců do výšky 
prvních větví, kde pobývají a dozrávají jim va-
jíčka. Zde je právě nutné provést první postřik, 
který se aplikuje na kmeny stromů. Ošetření 
je nutno provést na všech kmenech jírovců 
v okolí.

Jelikož se s  klíněnkou dosud nebojovalo, 
je možné, že postřik nezafunguje na 100 % 
a bude se muset příští rok na jaře zopakovat. 
Všichni tak budeme letos napjatě sledovat 
kondici našich kaštanů a doufat, že se budeme 
z  jejich nádherně zelených korun těšit až do 
podzimu.

Adriena Gabrielová , místostarostka
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Díky výborné spolupráci 
města, technických 
služeb a nezávislého 
odborného poradce je 
naše město zelenější  
a zdravější. 
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AKTUALITY 



→ Tisíce zájezdů za nejvýhodnější ceny

→ Váš specialista na Last Minute

→ Pojištění FAKTOR 100 

    – pouze pro klienty Invia

Nejširší nabídka Last Minute 
v Nymburku

tel.: 315 551 555 • nymburk@invia.cz

Hradební 143/2, Nymburk 
(vstup z Boleslavské třídy) 

CHARLIE'S COFFEE & GARDEN | MALÉ VALY 21 NYMBURK | 733 721 855

MÍSTO, KAM ZAJÍT 
NA RANNÍ KÁVU, ODPOLEDNÍ DEZERT 

I VEČERNÍ PIVO. 
 

Rodinná kavárna v srdci Nymburka. 
 

 •  výběrová káva  
•  domácí sladké i slané koláče 

•  pivo Cvikov 
•  kvalitní moravské víno 
•  terasa a zahrádka  

INZERCE
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Dosluhující objekt 
plaveckého bazénu byl 
vybudován v letech 
1965–1967 v „Akci Z“ 
čemuž odpovídá i jeho 
dnešní stav 

Budova celkově není v  havarijním stavu, 
ale přesto některé součásti stavby trpí závaž-
nými závadami. V posledních několika letech se 
proto intenzivně řeší příprava na její celkovou 
rekonstrukci. 

V souvislosti s provedenou kontrolou Kraj-
ské hygienické stanice Středočeského kraje 
a stavebního úřadu bylo upozorněno na určité 
závady. Stavební úřad podal výzvu zjednání ná-
pravy závad, kterými jsou uvolněné podhledy 
na některých místech v  bazénové hale a  část 
zkorodovaných úchytů, přidržujících podhledy 
ke konstrukci. Na základě těchto zjištěných 
skutečností vyzval stavební úřad vlastníka 
stavby (město Nymburk) ke zjednání nápravy 
zjištěných závad a uzavření bazénu.  

„Jestliže se město nemá chovat jako AZOS, 
nezbývá nic jiného než uposlechnout výzvy 
k  ukončení provozu bazénu. Stavební úřad se 
opíral zejména o odborný posudek z roku 2012, 
kde se konstatuje, že objekty lze provozovat 
dalších 3–5 let, avšak na hraně uživatelnosti. 
Nicméně uzavření bazénu je asi rozhodujícím 
momentem pro to, aby zastupitelé, i přes vel-
kou finanční náročnost, konečně přistoupili 
k rekonstrukci bazénu.  Nový bazén tu bude stát 
dalších 50 let a zajistí budoucnost velmi úspěš-
ným plaveckým oddílům, nymburské plavecké 
škole a také vyžití pro rekreační plavce,“ shrnul 
starosta města PhDr. Pavel Fojtík.

Lokální opravy podhledu byly již provedeny, 
ale výdaje za jeho celkovou obnovu by nebyly 
hospodárné vzhledem k  plánované rekon-
strukci celého bazénu. O tomto postupu a dal-
ších krocích rozhodne zastupitelstvo města na 
svém jednání 21. 6. 2018. Na zvážení je, zda 
uvolnit finance na nákladnou opravu podhledů, 
nebo naopak začít stavbu připravovat na de-
moliční práce, kterými začne následná celková 
rekonstrukce. Do té doby bude z  bezpečnost-
ních důvodů bazén uzavřen. 

Od soboty 19. 5. je pro veřejnost budova 
uzavřena. Sauny fungují normálně. Provoz pla-
vecké školy je prozatímně do konce června za-
jištěn v plaveckém bazénu ve Sportovním cen-
tru Nymburk na Tyršáku. 

Proto jsme oslovili místostarostu Ing. arch. 
Jana Rittera, aby nám sdělil informace týkající 
se rekonstrukce bazénu.

V jakém stavu je nyní celý projekt?
Projektová dokumentace už je téměř ho-

tova, za což jsem skutečně velmi rád a  těším 
se, že už brzo bude možné konečně začít s re-
konstrukcí. Na konci roku 2017 byla projektan-
tem, Ateliérem 11, podána žádost o  sloučené 
územní řízení a  stavební povolení. Dokumen-
tace ani dokladová část ovšem nebyla staveb-
ním úřadem shledána kompletní. Postupně 

byla doplňována, nyní chybí již jen stanovisko 
jednoho dotčeného orgánu, Povodí Labe, aby 
mohlo být řízení zahájeno. Zároveň se praco-
valo na dokumentaci pro provedení stavby, 
která je nyní před dokončením. Jednoznačně je 
příprava budoucího nymburského plaveckého 
bazénu nejdále za posledních 25 let. 
O  novém bazénu se mluví už dlouho. Můžete 
všechny kroky shrnout?

Historicky se přístup k  této problematice 
několikrát měnil. Od 90. let bylo vynaloženo 
značné množství finančních prostředků na ná-
vrhy aquaparku mezi zimním stadionem a  ře-
kou Labe. V roce 2007 už byla zpracována pro-
jektová dokumentace v  ceně několika milionů 
na nový komplex bazénů v této lokalitě za ně-
kolik set milionů korun. Nakonec však bylo kvůli 
enormním nákladům od tohoto záměru ustou-
peno. Ve volebním období po roce 2010 byla 
rozvíjena verze přestavby a rozsáhlejšího rozší-
ření stávajícího bazénu. To se tenkrát zastavilo 
vzhledem k celkově ekonomicky slabším letům 
a s nemožností dosáhnout na podstatnější do-
taci na tento typ stavby. Po volbách v roce 2014 
se přípravy vrátily zpět za zimní stadion, ale na 
jaře 2016 byla zpracována celá řada variant-
ních studií na obě uvažovaná umístění a  bylo 
přihlédnuto opět k argumentům pro zachování 
stávající polohy bazénu. Tyto návrhy byly ve-
řejně prezentovány v  Obecním domě v  dubnu 
2016. Na tomto základě byl v  srpnu 2016 vy-
soutěžen zpracovatel kompletní projektové do-
kumentace. Finální podoba celkového řešení 
stavby prošla ještě dalším vývojem, byla od-
souhlasena v únoru 2017 a s jejím dokončením 
pomohl i jeden ze zpracovatelů původních vari-
atních studií z jara 2016.
Jsme tedy nejblíže novému bazénu za poslední 
roky, kdy se očekává začátek? A kdy by mohlo 
být hotovo?
Když vše půjde dobře, tak by stavební práce 
mohly začít ještě letos. Domnívám se, že vybu-
dovat takovýto typ stavby a uvést ji do provozu 
není možné stihnout za rok. Otevření bych tedy 
předpokládal v roce 2020.
Další otázkou je, kolik bude rekonstrukce stát 
a jak bude financována? 
Doteď město nikdy nemělo žádnou podloženou 
cenovou kalkulaci, jen nezávazné odhady. Ve 
fázi návrhu stavby – studie, která řeší architek-
tonické a provozní řešení objektu, není možné 
položkový rozpočet zpracovat. Nyní máme 
konkrétní podrobnou kalkulaci na základě pro-
váděcí projektové dokumentace a  můžeme se 
rozhodovat, co si můžeme dovolit a co ne.
Projekt umožňuje postupovat i  po etapách 
nebo některé celky vynechat. Skutečná cena 
ale nakonec vzejde z výběrového řízení.
Město však na celkové financování plaveckého 
bazénu v plné výši nemá prostředky a  neobe-
jdeme se bez úvěru. Bohužel, ani dotační pro-
gramy pro tento typ staveb nejsou již řadu let 
vypisovány. Jsem přesvědčen, že Nymburk ba-
zén potřebuje a těším se až Nymburáci budou 
mít možnost využívat nový prostor ke sportu 
a relaxaci, že se děti budou mít kde učit plavat.
Na jaká vylepšení se můžeme asi těšit?
Zásadní, jedná se v podstatě o zcela nový ba-
zén. Současná stavba je nevyhovující, zastaralá 

a  výhledově nepoužitelná vzhledem k  dneš-
ním normám. Například stávající dvoupodlažní 
šatny mají malou konstrukční i světlou výšku. 

Vylepšení bude celá řada. Návštěvníci ba-
zénu budou mít k  dispozici pět plnohodnotně 
širokých plaveckých drah, parní ohřívárnu 
a  dále je vyprojektován wellness v  soudobém 
standardu s  finskou sanunou, infrasaunou 
a parní komorou, ochlazovacím bazénkem, ex-
teriérovou ochlazovnou a  kneippovým chod-
níkem. Další navrhovanou částí je přístavba 
s  dětskými brouzdališti, zábavními prvky, re-
laxačním a výukovým bazénem, výřivkou a to-
bogánem. V  rohové budově původních lázní 
je plánován provoz fitness, který často provoz 
plaveckých bazénů doplňuje. Ale oprava této 
části bude pravděpodobně odložena, budova 
zatím funguje relativně bez problémů a provoz 
nového bazénu to nepodmiňuje.
To znamená, že se bude ještě rozhodovat o va-
riantách vnitřního vybavení? A kdo to bude 
rozhodovat?
Stavební program není nikterak megaloman-
ský, ale vzhledem k  možnostem města po-
měrně velkorysý. Určitě nebyla chyba rozpra-
covat návrh v tomto rozsahu, jinak by nevznikly 
podklady, kolik jednotlivé části mohou dnes 
stát. Také máme před sebou další nečekané vý-
daje, zejména lávku pro pěší. Zásadní rozhod-
nutí tedy bude, zda v tuto chvíli budovat něco 
víc, než základní plavecký bazén s  potřebným 
zázemím a  příslušenstvím. Tedy bez zábavní 
a relaxační části, která by eventuelně mohla být 
doplněna v  budoucnu. Bude to projednáno na 
červnovém zasedání zastupitelstva. 
Bude nějak řešeno parkování pro návštěvníky?
Parkoviště pro bazén vznikne přes ulici, a to na 
nevyužívaném prostranství u  budovy Policie 
ČR. Cílem je zajištění dostatečného množství 
parkovacích míst pro bazén a zaměstnance Po-
licie ČR a výsadba nové zeleně. 
Rozhodlo se i podle hlasování veřejnosti. Je vů-
bec ve hře i druhá varianta nového bazénu? 
Měnit toto poslední rozhodnutí zastupitelstva 
z jara roku 2016 by byla chyba. Především by-
chom tím zahájení výstavby nového bazénu 
zdrželi o další 2 až 3 roky. A pak bychom opět 
stáli před rozhodnutím, že nový bazén je drahý 
a město na něj nemá prostředky, stejně tak jako 
tomu bylo už v  roce 2008. Že rekonstrukce 
sama o sobě nesníží náklady oproti novostavbě 
bylo jasné od začátku. Zachovat stávající umís-
tění ale přinese značnou finanční úsporu, jeli-
kož nebude nutné provádět zároveň i rozsáhlou 
úpravu okolí zimního stadionu, příjezdu, parko-
viště a  veškeré infrastruktury. Stávající umís-
tění je strategické z  hlediska snadné dostup-
nosti pro občany i  všechny školy a  v  blízkosti 
centra. Navíc tím odpadne řešení problému, co 
se stávající dožilou stavbou.
Rozloučil bych se s nereálnými sny o aquaparku 
v  Nymburce, nevím co všechno by se muselo 
změnit a  udát, aby na takový projekt město 
mělo peníze. Nejen na výstavbu, ale zejména 
na provoz. Pouhé zajištění kultivované podoby 
celoročního plavání je pro náš rozpočet sousto 
na hranici únosnosti. Ale považuji za povinnost 
krytý plavecký bazén v  občanské vybavenosti 
Nymburka udržet.      (red)

Nymburský bazén je uzavřen a stavební 
povolení na rekonstrukci je na dosah
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Zubní ordinace 
v Přerově nad Labem
(okres Nymburk) 

PŘIJME:

- dentální hygienistku na 
částečný úvazek

- zavedená klientela 
- samostatná ordinace
- praxe nutná 
- nástup červenec - srpen 2018

V případě zájmu nás kontakujte na
e-mail: zubni.prerovnl@seznam.cz

INZERCE

- hlídání od 1,5 roku do 4 let
- příprava dětí do školky
- hlídání nárazové i každodenní 

- hraní, cvičení, výtvarná čin-
nost vše dle možností věku dětí  

Hlídání dětí    Bublinka

  
Sídlíme v areálu nemocnice nad vrátnicí.    

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

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

Žáci základní 
školy a učiliště 
společně zvítězili 
v soutěži T-Profi

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se v  Praze v  Aquapa-
lace Čestlice uskutečnil třetí ročník národního 

finále soutěže T-Profi, známý také pod názvem 
Talent pro firmy. 

Jedná se o soutěž týmů složených ze žáků 
5. tříd ZŠ, 2. ročníků SOŠ A  SOU a  zástupce 
spolupracující firmy, v  našem případě firmy 
AZ-Elektrostav, a. s.

Úkolem soutěžících je  sestavit funkční 
model ze stavebnice MERKUR  poháněný  elek-
tromotorem, jehož pohyb a jednotlivé fáze jsou 
naprogramovány pomocí MicroBitu.

 Na podzim 2017 se konala krajská kola 
této soutěže, jejichž vítězové byli nominováni 
na celorepublikové finále do Prahy. Náš tým 
byl v  národním finále již podruhé. Letos se 
utkal se 14 týmy z různých krajů.

Naše přesvědčivé vítězství v  této celore-
publikové soutěži je důkazem toho, že má smysl 
mladší děti vést k  manuální práci a  řemeslu. 
Všichni členové týmu bez rozdílu věku pro-
kázali schopnost vzájemné spolupráce a  ko-
munikace, starší soutěžící dobře organizovali 

práci, projevovali i  své řídící schopnosti. Náš 
tým „šlapal jako hodinky“, dokázal  i v krajních 
situacích vyřešit problém, který náhle nastal. 
Dokonalá souhra žáků ZŠ a  studentů ze SOŠ 
a SOU byla výsledkem několika tréninků před 
samotným finále. 

 Zájem a  zápal o  společnou věc tyto dvě 
skupinky zdánlivě odlišných dětí spojil v oprav-
dovou partu s cílem získat co nejlepší umístění, 
a to se také povedlo - žáci zvítězili v celostát-
ním finále.

Děkujeme za podporu firmě AZ ELEKTRO-
STAV, a. s., dlouhodobému partnerovi SOŠ 
a SOU Nymburk.  Blahopřejeme žákům 5. tříd 
ZŠ Komenského Nymburk, jmenovitě Filipu Ří-
hovi, Janu Roubalovi, Karlu Bartošovi a Jiřímu 
Lazarovi,  jejich starším kolegům ze SOŠ a SOU 
NYMBURK,  Martinu Bittnerovi, Marku Fliege-
lovi, Ondřeji Nedvědovi a  Jakubovi Novákovi 
k obrovskému úspěchu, kterého dosáhli.

Martina Bartošová
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Mezinárodní videokonference očima 
účastníků 

Začátkem dubna se uskutečnila na ZŠ Tyršova 
tradiční videokonference mezi žáky naší školy 
a ruské školy z partnerského města Mytišči. 

Podle Adama Slaničky se videokonference 
především týkala svátků v  Čechách a  budou-
cího povolání. „Naši školu reprezentovalo 

celkem 12 žáků, kteří se na ni pilně připravo-
vali.“ Žáci ocenili, že videokonferenci přenášela 
místní ruská televize. 
Záznam celého povídání naleznete na: 
https://vk.com/wall271334732_69

Olga Kalická

V nymburských 
MŠ proběhl zápis 
na další školní rok 
Zápis do nymburských mateřských škol se 
uskutečnil 9. května 2018. 

Během zápisu bylo zaevidováno celkem 
213 přihlášek, s  tím, že rodiče si mohli podat 
přihlášku do každého subjektu (tedy do ZŠ 
a MŠ Komenského, ZŠ a MŠ Tyršova i ZŠ a MŠ 
Letců R. A. F.). 

Pro školní rok 2018/2019 je zatím přijato 
celkem 183 dětí. Žádné dítě nebude plnit po-
vinný předškolní rok v MŠ formou individuál-
ního vzdělávání. 

Lucie Pekárková
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Krizový den s velkým „D“ 
Ve středu 16. května se ke škole Letců R. A. F. 
sjížděla kromě aut rodičů žáků, i  auta, která 
zde obvykle nezastavují. Hasiči s  moderní 
technikou, Policie ČR i městská policie. Proč to 
všechno?

Škola připravila pro žáky druhého stupně 
další projektový den s názvem Krizový den 
s velkým „D“. Bylo připraveno devět stanovišť, 
hasiči předvedli techniku, která jim pomáhá 
nejen při likvidaci požárů, ale i při zasahování 
v  případě dopravních nehod. Městská policie 
představila, co všechno mají strážníci v Nym-
burce na starost a zaměřila se i na problema-
tiku drog. Policie ČR zaujala ukázkou výcviku 
služebních psů. Zástupci dopravního inspekto-
rátu zopakovali s žáky pravidla silničního pro-
vozu a  upozornili je na nejčastější přestupky, 
kterých se jako chodci nebo cyklisti dopouš-
tějí. Studenti ze zdravotnické školy zajistili dvě 
stanoviště, na kterých si žáci mohli vyzkoušet 
první pomoc. 

Žáxi se také dozvěděli o  evakuaci při po-
vodních. Nepříznivé počasí žáky ochudilo 
o  praktickou část, kde si měli vyzkoušet pře-
chod přes rozvodněný tok simulovaný chůzí po 
laně nataženém mezi stromy. Následovala ori-
entace v terénu podle mapy.

Celý den třídy plnily úkoly a odpovídaly na 
připravené otázky. V  závěru proběhlo vyhod-
nocení, které provedl pan zástupce, a pan ře-
ditel předal nejlepším týmům ceny. 

                     Milena Zahrádková
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ZŠ Komenského 
u Bodamského 
jezera
Na konci měsíce dubna podnikli žáci a žákyně 
druhého stupně Základní školy Komenského 
v Nymburce výlet na Bodensee a do Bavorska.  
Cílem tohoto školního zájezdu bylo upevnění 
znalostí německých a švýcarských reálií a vy-
zkoušení si základních komunikačních schop-
ností a dovedností v praktických životních si-
tuacích v německy hovořících státech. Na žáky 
a  žákyně čekal bohatý program, který pro ně 
připravili učitelé německého jazyka ve spolu-
práci s cestovní kanceláří pana Ing. Matouška.  

První den čekala na nymburskou skupinu 
dopolední zastávka ve Švýcarsku u  Rýnských 
vodopádů a  historické městečko Stein am 
Rhein. Odpoledne nesměla chybět prohlídka 
města Konstanz, kde byl upálen Mistr Jan Hus.    

Druhý den dopoledne byla připravena pro-
hlídka v  Zeppelin Muzeu ve městě Friedrich-
shafen a krátká procházka v dalším přístavním 
městě Lindau. S  Bodamským jezerem jsme 
se rozloučili na vyhlídce nad městem Bre-
genz, kam jsme se nechali vyvézt lanovkou. 

V  dopoledních hodinách jsme se autobusem 
přemístili do alpského Füssenu na ubytování. 

Poslední den nás nadchnul pohádkový zá-
mek Neuschwanstein, který patří mezi mo-
derní divy světa a  je nejnavštěvovanější pa-
mátkou v Německu. Zámek si žáci mohli také 
vyfotit z mostu nad propastí Marienschlucht, 
ze kterého je nejlépe vidět. Poslední zastávkou 
se stala Allianz Arena u Mnichova, nejmoder-
nější fotbalový stadion světa. Školní zájezd se 
vydařil a naplnil své cíle, kdy žáci a žákyně na-
byli nové znalosti a  poznání z  oblasti němec-
kých a švýcarských reálií, které využijí v dálším 
studiu.               Jan Petřík
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Šesťáci a sedmáci 
si užijí den plný 
pohybu
Sportovní dopoledne pro žáky šestých a  sed-
mých tříd nymburských základních škol se 
uskuteční ve středu 13. června. Zhruba 400 
dětí si i pod vedením studentů Vyšší odborné 
školy České unie sportu bude moci vyzkoušet 
například běh přes překážky, skok vysoký, lu-
kostřelbu, beachvolejbal, dračí lodě, zahrají si 
tenis, americký fotbal, softbal, badminton či 
třeba stolní tenis. 

„Jsem rád, že Sportovní centrum Nymburk 
velmi úzce spolupracuje s městem. Naším zá-
měrem bylo představit dětem nejrůznější po-
hybové aktivity a pokusit se je tak přitáhnout 
k pravidelnému pohybu. Tak velkou akci by ale 
město jen těžko dokázalo zorganizovat, proto 
si velmi vážím aktivního přístupu paní ředitelky 
Moniky Bezděkové a  celého jejího týmu,“ vy-
světlil starosta města Nymburk Pavel Fojtík. 

Sportovní centru Nymburk pořádá akce 
pro děti z nymburských škol, ale velmi aktivně 
již řadu let pracuje i s místními seniory, a to jak 
v rámci podzimní Radnice seniorům, tak v prů-
běhu celého roku. 

Markéta Tomčíková

Co nového přináší 
nymburská 
zdrávka? 
Víte, že zdravotnická škola v Nymburce již 28. 
rokem vzdělává zdravotní sestry? 
Že nabízí vedle denního studia i  zkrácené ve-
černí studium pro maturanty? 
Že chcete-li změnit svoji profesi, stačí se jen 
přihlásit a  dva roky večerně vystudovat od-
borné předměty?
Je tomu opravdu tak. I když se název povolání 
sestry stále mění, od všeobecné sestry přes 
zdravotnické asistenty a nyní praktické sestry, 
pokračujeme v naší škole s  přípravou na toto 
povolání bez velkých změn a  v  dobré kvalitě 
a nyní i formou studia pro maturanty.
To ale není  jediná možnost, jak změnit svoji 
profesi.
Velmi úspěšně nabízíme rekvalifikační kurz 
pracovníka v sociálních službách.
Nezapomínáme ani na naše starší  spoluob-
čany, právě teď  na naší škole probíhá kurz in-
formatiky pro seniory.

Dagmar Sitná
ředitelka školy

Na gymnáziu  
B. Hrabala bude 
pokračovat repase 
oken
Město Nymburk obdrželo dotaci od Středočes-
kého kraje na IV. etapu repase oken na budově 
gymnázia Bohumila Hrabala ve výši 500 000 
Kč. Investici do kulturní památky - neorene-
sanční chlouby Nymburka - už před měsícem 
doporučila krajskému zastupitelstvu hodnotící 
komise, jenž zařadila opravu oken mezi 25 rea-
lizací z celkového počtu 119 podaných žádostí 
do Fondu kultury a obnovy památek. Vše bylo 

definitivně stvrzeno. Na památky kraj uvolnil 
pro rok 2018 jenom 10 mil. Kč, o to více je po-
třeba vyzdvihnout kvalitu zpracování nymbur-
ského projektu. 
        Pavel Fojtík, starosta města
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                       JAZYKOVÁ ŠKOLA  LINGUA EFFECT 
NYMBURK, OBECNÍ DŮM

ROZPIS VŠECH ÚROVNÍ A VYPSANÉ TERMÍNY NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNÁCH.

 LETNÍ KURZY 
ČERVENEC - SRPEN 2018 

 
TÝDENNÍ SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY 

A NĚMČINY
      v úrovních od mírně  po vyšší pokročilé

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

INDIVIDUÁLNÍ KURZY NA MÍRU VŠECH 
VYUČOVANÝCH JAZYKŮ 

         pro všechny úrovně od začátečníků po vyšší pokročilé

INZERCE



st 6. až čt 7. / 9 hodin - zahájení prodeje / dvůr 
školy ZŠ Komenského
TRADIČNÍ BAZÁREK OBLEČENÍ
Čisté, nepoškozené oblečení a hračky můžete 
nosit na vrátnici školy od pondělí 21. května do 
pátku 1. června. Výdělek poputuje žákům školy 
na vozíčku.

čt 7. až út 12. / Náměstí Přemyslovců
TÝDEN BEACH VOLEJBALU
Po celý den Na Náměstí Přemyslovců. Tato 
akce je určena především pro děti a  mládež, 
a  to pro školy (základní a  střední) a  také pro 
ostatní děti a mládež, které mají zájem o beach 
volejbal. V rámci tohoto týdne proběhnou ex-
hibiční utkání význačných beach volejbalistů 
a  dalších osobností ze sportu a  kultury. Více 
informací naleznete na www.volleyball.cz.

pá 8. / 21.50 hodin - po setmění / 80 Kč / Park 
Pod Hradbami
KINO NA KOLEČKÁCH - ČERTOVINY
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách opět za-
vítá do Nymburka tentokrát s  českou pohád-
kou Čertoviny. Doporučujeme dorazit 20 mi-
nut před začátkem promítání. Občerstvení ote-
vřeno již od 21 hodin. Vstupenky v předprodeji 
v  Turistickém informačním centru Nymburk. 
Více informací na www.kinonakoleckach.cz. 

pá 8. - so 9. / Park Pod Hradbami
XIV. DRAGONFEST NYMBURK 2018
Legendární festival dračích lodí. Novinky z let 
minulých se osvědčily, a  proto je možné opět 
startovat již v  pátek na dlouhé trati, 850 m 
a  zároveň i  na malých lodích pro 10 pádlují-
cích a to i v sobotu. Více informací najdete na 

Další akce z Nymburka www.facebook.com - XIV. Dragonfest Nym-
burk 2018.

pá 15. / 9 - 16 hodin / areál Technických služeb 
Nymburk
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA 
NYMBURKA DĚTEM
Přijďte se bavit poznávat a  hrát si. Akce pro 
školy, školky, děti i dospělé.
S  Ekokomem se naučíte správně třídit od-
pad, zjistíte, kdo a jak vyváží popelnice a co se 
děje s odpadem, jak se čistí silnice a chodníky 
i třeba čím se seká tráva v našem městě.

pá 15. / 21 hodin / Pivovarské sklepy (Na Pří-
stavě 5, pod Panoramou)
DEEP PRINCIPLE ROLLIN’: DLR + 
RUDEBOY + HARD TO FRAME
Více info níže na této straně

so 16. / 9 hodin / ZDARMA / areál Pivovaru 
Nymburk
23. DEN POSTŘIŽINSKÉHO PIVA
Již 23. ročník tradiční celodenní akce s boha-
tým doprovodným programem. Můžete se tě-
šit na různé hudební kapely jako Crossband, 
UDG, Vašo Patejdl, exkurzi do pivovarských 
provozů, soutěže pro děti i dospělé, jízda par-
ním vlakem aj. Více na www.postriziny.cz.

so 16. / 8:30 hodin / Sportovní centrum 
Nymburk
NYMBURSKÝ ANDÍLEK NA TYČI 2018
Třetí ročník soutěže pole dance show. Více na 
www.centrumprovsechny.cz.

ne 17. / 18 hodin / 100 Kč / Sportovní centrum 
Nymburk (basket. hala)
PROMODANCE ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ 
SHOW
Závěrečná taneční show studia Promodance. 
Vystoupí 300 dětí od 3 let z Nymburka / Podě-
brad od začátečníků po profesionály. Předpro-
dej vstupenek Komenského 2432, Nymburk.

ne 17. / 10 - 17 hodin / moštárna Nymburk 
DĚTSKÝ DEN STUDIA BUTTERFLY
Těšit se můžete na zábavné soutěže, zábavný 
i vzdělávací program pro děti, doprovodný pro-
gram pro rodiče a mnohé další.

Zábavný program pro děti :
Pískování obrázků a mandal, korálkování, bub-
lování, malování na obličej, kreativní barevné 
účesy, soutěžní stezka o  ceny, výtvarné sou-
těže, vystoupení taneční skupiny, diskotéka, 
zdobení cupcaků, čarování kouzelnického dua, 
fotokoutek, cihličky pro děti, skákací hrad,..
Vzdělávací program:
Kinologie - ukázka práce a miniškolení 
Preventivní pořad Divadla VeTři 
Doprovodný program pro rodiče :
Poradkyně vyživové řady a produktů Aloe Vera,  
ukázka čínské medicíny, bar s  nealko mícha-
nými nápoji, prodej produktů z rodinné farmy,  
zákusky a pekárenské výrobky

út 26. / 9 hodin / nároží ulic Jurije Gagarina 
a Karla Čapka
SÍDLIŠTĚ MÁ NOVÉ HŘIŠTĚ MÁ
Přijďte na slavnostní otevření nového hřiště 
pro starší děti a teenagery.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Pojďte se projít po 
stopách Bohumila 
Hrabala 
Nejen středověké hradby, kostel sv. Jiljí a bo-
hatá historie lákají každý rok do Nymburka ti-
síce návštěvníků. Mnozí turisté přijíždí do na-
šeho města především kvůli spojitosti s  vý-
znamným českým spisovatelem - Bohumilem 
Hrabalem. Tento brněnský rodák se do Nym-
burka přistěhoval se svými rodiči, když mu bylo 
pět let. To ještě nikdo netušil, jak moc se v bu-
doucnu zapíše do podvědomí každého z nás.
V  našem Turistickém informačním centru, si 
nyní můžete vyzvednout procházkovou kartu, 
která Vás provede po místech spjatých s tímto 

spisovatelem. Ať už začnete u  pivovaru nebo 
gymnázia, vyluštěná křížovka na kartě Vás za-
vede na místo s odměnou.  

Tereza Šťastná

Historické 
pivovarní sklepy 
oživí unikátní 
audiovizuální 
večer 
Deep principle Rollin’ w/DLR
15.6. bude večerem ve znamení moderní elek-
tronické hudby. Do Nymburka přiletí až z da-
lekého anglického Bristolu, legenda drum and 
bass music James Dirty le Roi aka DLR repre-
zentující legendární labely Metalheadz mu-
sic a Dispatch recordings. Doprovodí ho svým 
setem elektronic/jazz/experimentální kapela 
Hard to Frame z Lysé nad Labem, předskako-
vat mu bude také legenda bass music dj Rude-
boy z přední české crew Shadowbox.cz a Deep 
principle djs. 
Večer bude neobvyklý tím, že se bude konat 
v historických prostorech Pivovarských sklepů 
pod Panoramou v Přístavní ulici. Na jeden ve-
čer se tak oživí dlouho nevyužívaný a zanedbá-
vaný unikátní cihlový prostor v  centru Nym-
burka, o kterém ví jen málokdo z nymburáků. 

O světelnou instalaci se postarají Strejček vi-
sualls. Večer je pořádán za finanční podpory 
města Nymburk. Lístky zakoupíte v  předpro-
deji na goout.cz, nebo v  Café society za 220 
Kč.    Vojta Zikmunda
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Pavel Fojtík. Dětem budou předčítat osobnosti 
a  představitelé města Nymburk. Malí poslu-
chači dostanou sladké občerstvení. Meziná-
rodní týden čtení probíhá od 4. do 10. června 
2018 v městech a obcích v celé České republice 
a v Polsku.

8. 6. pá / od 14 hodin 
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ 
VÝTVARNÉ, FOTOGRAFICKÉ 
A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „ČTU SI“

13. 6. st a 14. 6. čt 
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

Do světa knih a fantazie přivítá královna Abe-
ceda, šašek Háček a  rytíř Písmenko čerstvé 
čtenáře z  prvních tříd. Než budou děti paso-
vány na rytíře, musí své dovednosti předvést. 
Meč rytíře Písmenka je pak pasuje. Za svou 
čtenářskou dovednost dostanou šerpu, glejt, 
který pak mohou v  knihovně vyměnit za čte-
nářský průkaz na 1 rok zdarma. Navíc na ně 
čeká knížka, která je určena právě a jenom prv-
ňáčkům.  Zveme rodiče i prarodiče prvňáčků na 
tuto slavnostní ceremonii.  

Výstava / 4. 6. po – 29. 6. pá 
100 LET REPUBLIKY VE 
FOTOGRAFIÍCH 
Výstavu připravila Městská knihovna Nym-
burk ve spolupráci s městem Nymburk a Po-
labským muzeem.
Výstava fotografií z rodinných archivů Nymb-
určanů  a dalších cenných archiválií.

4. 6. po / od 18 hodin 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 100 LET REPUB-
LIKY VE FOTOGRAFIÍCH NYMBURKA 
Budete mít možnost zhlédnout vzácné histo-
rické filmy zdigitalizované technickým mágem 
a sběratelem Miloslavem Hlavsou. Během ver-
nisáže proběhne vyhodnocení stejnojmenné 
sběratelské soutěže o  nejzajímavější, nejpou-
tavější a  nejvýstižnější historickou fotografii 
města Nymburk v posledním století.

PŘEDNÁŠKY

5. 6. út / 17 hodin / 40 Kč
VÝŽIVA A PSYCHOLOGIE 
Jakub Plachý (psycholog) a Eva Riegerová (vý-
živová poradkyně). Přednáška v rámci vzdělá-
vacího cyklu 6 cest ke zdraví  těla a mysli.

KNIHOVNA DĚTEM

6. 6. st / od 9 do 11 hodin / Park pod vodáren-
skou věží
PIKNIK V TRÁVĚ S KNÍŽKOU 
Touto akcí se knihovna už po osmé připo-
jila k  projektu Celé Česko čte dětem, který 
probíhá v  rámci Mezinárodního týdne čtení 
a v rámci projektu Radnice dětem. Záštitu nad 
akcí převzal starosta města Nymburk PhDr. 

Městská 
knihovna 
Nymburk
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Šorda veze po Kameňáku rudou hvězdu do sběrny; na sklonku roku 1989, Nymburk
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18. 6. po / od 10 hodin 
PTÁČATA
Druhé setkání v  rámci celostátního projektu 
S  knížkou do života aneb Bookstart začíná 
knihovna s klubem. Pro děti od 2 do 6 let a je-
jich rodiče. Hlavní náplní je práce s  knihou. 
Z knih si čteme, vyprávíme si, malujeme a vy-
rábíme. Občas taky tancujeme, zpíváme, hra-
jeme. To je smysluplně trávený čas na krásném 
místě mezi spoustou knih!  Ukažme dětem, že 
číst je zábava. Tentokrát si budeme číst a poví-
dat o sluníčku. Zveme všechny malé i velké kni-
homoly. Každý nový dětský člen klubu dostane 
průkazku do knihovny zdarma.

BŘEZNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS  
OTEVŘENO, JE 2. 6. OD 9 DO 11 HODIN

Bližší informace o našich službách a konaných 
akcích najdete na internetových stránkách 
www.knihovna-nbk.cz. V  případě zájmu nás 
můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: 
knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefon-
ním čísle: 325 512 723. 
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Klub 
důchodců
4. 6. po
VOLNÁ ZÁBAVA
6. 6. st
ŽIJEME S TECHNICKÝMI SLUŽBAMI
11.  6. po
VOLNÁ ZÁBAVA
13. 6. st
SETKÁNÍ SE STAROSTOU
18. 6. po 
VOLNÁ ZÁBAVA

20. 6. st
SLADKÉ POKUŠENÍ  - PŘEDNÁŠKA 
S OCHUTNÁVKOU
25. 6. po 
VOLNÁ ZÁBAVA
27. 6. st 
ZPÍVÁME PŘI HARMONICE

Od 3. 7. do 8. 7. 2018 se zúčastní ozdravného 
pobytu v Sezimově Ústí přes 50 seniorů.

V červenci a srpnu bude Klub důchodců uza-
vřen. Užijte si léto a dejte na sebe pozor. I dů-
chodový věk stojí za to žít. V Klubu důchodců 
se opět sejdeme dne 3. 9. 2018.        

                                                                                                     
Hezké prázdniny a radostné setkání v září
  Váš Klub důchodců

Naši absolventi 
UV3
Dne 14. kětna 2018 byla slavnostně předána 
osvědčení o  absolutoriu Univerzity třetího 
věku ,,Svět okolo nás I." v  akademickém roce 
2017/2018 našim absolventům, kteří navště-
vují UV3 v Městské knihovně v Nymburce.

UV3 pořádá Česká zemědělská univerzita 
v Praze a slavnostní promoce proběhla v aule 
univerzity. Absolventy doprovodila do ČZU 
v  Praze ředitelka knihovny Helena Liptáková 
a zástupkyně ředitelky Helena Marešová.

Naši absolventi si užili krásný den i v dopro-
vodu svých rodinných příslušníků a knihovna se 
připojuje k velké gratulaci.

Helena Liptáková
ředitelka Městské knihovny Nymburk

Fo
to

 ©
 a

rc
hi

v 
Kn

ih
ov

na

strana 12

KNIHOVNA



2. 6. so / 15 – 18 hodin / Park Pod Hradbami / 
zdarma 
POLABSKÁ VONIČKA
V  rámci akce Radnice dětem se koná již  
22. ročník tohoto folklorního mezinárodního 
festivalu. Vystoupí folklorní soubory: Kytice 
z  Prahy, Stázka z  Teplé, Malá Nivnička z  Niv-
nice, Šáteček ze Semic a Kalocsai Hagyomány-
örző Néptánc Egyesület z  maďarského města 
Kalosca. Ve 14 hodin proběhne slavnostní prů-
vod Palackého třídou. Nebude chybět ani sta-
ročeské občerstvení a ukázka řemesel.

4. 6. - 22 .6. po – pá / 10 – 16 hodin / kaple sv. 
Jana Nepomuckého / 30 Kč
VERNISÁŽ A VÝSTAVA - NEPRAKTA 
JAK HO NEZNÁTE
Jiří Winter znám pod pseudonymem Neprakta 
byl český kreslíř, humorista, ilustrátor a  kari-
katurista. Výstava poukazuje především na 
jeho tvorbu, která není veřejnosti dostatečně 
známá, ale i na plodného autora, který za svůj 
život nakreslil více než 35 000 vtipů. Výstava 
se dělí na dvě části, první se bude konat v kapli 
sv. Jana Nepomuckého a  druhá ve foyer kina 
Sokol s názvem Neprakta ve filmu.
Obě části začínají 4. 6. a vernisáž proběhne od 
18 hodin v   kapli sv. Jana Nepomuckého. Vy-
stoupí manželka Jiřího Wintera Daniela Pavlá-
tová-Winterová a celoživotní sběratel Neprak-
tova díla Jaroslav Kopecký. Bude se také pro-
mítat 13. komnata J. W. Neprakty. Večer doplní 
svou hudbou Václav Kořínek.

5. 6. út / 14 – 17 hodin / Obecní dům / 30 Kč
ČAS NA ČAJ
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obec-
ního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Pe-
prmint Band.

12. 6. út / 17 hodin / foyer kina Sokol / vstupné 
dobrovolné 
NEPRAKTA VE FILMU – BESEDA 
O NEPRAKTOVĚ FILMOVÉ TVORBĚ
V rámci výstavy bude ve foyer kina Sokol pro-
bíhat beseda o Nepraktově filmové tvorbě. Be-
seda bude s  jeho manželkou Danielou Pavlá-
tovou-Winterovou a  s  celoživotním sběrate-
lem Nepraktova díla Jaroslavem Kopeckým. 
V rámci besedy se budou promítat dva krátké 
Nepraktovy filmy – Červená bugatka a Posel-
stvo krále Jiříka. Součástí bude i výstava Ne-
prakta ve filmu, která představí především jeho 
kreslené vtipy. Otevřeno po – st hodinu před 
filmovým představením, čt – pá, 15 – 22 hodin.

14. 6. čt / 19 hodin / kaple sv. Jana Nepomuc-
kého / vstupné dobrovolné
LIDOVÁ PÍSEŇ V DÍLECH ČESKÝCH 
SKLADATELŮ - VOX NYMBURGENSIS
Koncert se koná v  rámci hudebního festivalu 
B. M. Černohorského. Lidová hudba jako inspi-
rační zdroj hudebních skladatelů s přihlédnu-
tím k dílu Zdeňka Lukáše.

21. 6. čt / 19 hodin / kostel sv. Jiljí / vstupné 
dobrovolné 
STATUE KUKSENSES & MISSA 
PROPRIA - BONIFANTES
Koncert se koná v  rámci hudebního festivalu 
B. M. Černohorského. Chlapecký sbor Boni-
fantes představí duchovní skladbu Missa pro-
pria Jana Jiráska, jejímž základem jsou texty 
latinské křesťasnké liturgie. Statue Kuksenses 
je volnou kantátou pro sbor a varhany inspiro-
vanou cyklem soch Ctností a neřestí českého 
barokního sochaře Matyáše Brauna.

25. 6. – 6. 7.  po / 10 – 16 hodin / kaple sv. Jana 
Nepomuckého / 30 Kč
MONIKA LANZ – OŽIVLÉ SOCHY, 
OBRAZY
Známá pražská malířka, grafička, fotografka 
a  básnířka, jejíž díla jsou zastoupena doma 
i v zahraničí, představí průřez svou novodobou 
tvorbou. Vernisáž výstavy proběhne 25. 6. od 
18 hodin v  kapli sv. Jana Nepomuckého. Vy-
stoupí výtvarník a hudebník B. B. Hochman.

27. 6. st / 13 hodin / kaple sv. Jana Nepomuc-
kého / vstupné dobrovolné
SEN ŽIVOTA - BENNEWITZOVO 
KVARTETO 
Koncert se koná v  rámci hudebního festivalu  
B. M. Černohorského. Bennewitzovo kvarteto 
je v mezinárodním měřítku špičkovým komor-
ním souborem. Vystoupí ve složení: Jakub Fi-
šer - 1. housle, Štěpán Ježek - 2. housle, Jiří 
Pinkas - viola, Štěpán Doležal – violoncello

27. 6. st / 19 hodin / foyer kina Soko l / vstupné 
dobrovolné 
KINOTY VOL. III
Pořad formátu „Open Mic“ znamená příjemný 
večer, kdy se na pódiu vystřídá několik písnič-
kářů s vlastní autorskou tvorbou. Vystoupí To-
máš Fürbacher nebo Hana Pavlíčková.

NKC 
PŘEHLED 
AKCÍ ČERVEN  

První máj  
v maďarském 
městě Kalocsa

Na přelomu měsíce dubna a května navštívily 
zástupkyně Nymburského kulturního centra 
společně s pěveckým sborem Vox Nymbur-
gensis město Kalosca na jihu Maďarska. Za-
tímco pěvecký sbor vzorně a nápaditě repre-
zentoval Nymburk na 1. ročníku festivalu Twin 
Town Festival, úkolem NKC bylo navázat přá-
telské vztahy s Kalocsou i dalšími zahraničními 
městy. Kalocsa je půvabným místem, k jejímuž 
kouzlu jistě přispívá i starobylá a slavná histo-
rie. V roce 1000 zde bylo založeno první bis-
kupství uherské, které bylo navíc o 135 let poz-
ději povýšeno na arcibiskupství. Při kulturní  
i jiné spolupráci by však Nymburku měly doza-
jista co nabídnout i ostatní zúčastněná města, 
ať by se jednalo o italské Altino, německý Kir-
chein unter Teck, srbskou Kulu či slovenskou 
Veľka Ida. Zkušenost nás sice učí, že nava-
zování dlouhodobé spolupráce představuje 
běh na dlouhou trať, vzhledem k atmosféře 
vzájemného pochopení a náklonnosti, která 
celý pobyt provázela, věříme, že jsme vyra-
zili správným směrem. Konečně, Kaloscský 
folklorní sbor uvítáme už na začátku června na 
tradiční Polabské voničce.

 Iveta Zenklová, NKC
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CO SE CHYSTÁ 
NA LÉTO
ČT 2. 8. 
ROMEO & JULIE
pro velký úspěch přijede umělecká skupina 
OLDstars opět do Nymburka a zahraje Shake-
spearovskou klasiku pod širým nebem v Parku 
Pod Hradbami. Nenechte si ji ujít. Tentokrát 
opravdu naposledy. 

SO 4. 8. 
PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST
14. ročník se uskuteční opět v Parku Pod Hrad-
bami, tentokrát vystoupí například Thom Ar-
tway, Čankišou, Cirkus Ponorka, Něžná noc s 
Blankou Šurmovou a další. 

SO 18.8. 
SRPEN 1968 
50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy, 
happening k této události proběhne v Kině So-
kol. Hudební produkci zastoupí kapely Spiri-
tual Kvintet a Oliverova dálka. Zveme zajímavé 
osobnosti a chystáme doprovodné akce. 

SO –NE 1. – 2. 9. 
NYMBURSKÉ POSVÍCENÍ  
S JARMARKEM
pro tentokrát se překlopí i do druhého dne. Při-
pomeneme si výročí úmrtí krále Přemysla Ota-
kara II., můžete se těšit opět na divadelní, vý-
tvarnou a hudební scénu. Vyvrcholením posví-
cení bude kapela Monkey Bussines.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NKC pro veřejnost
PO, ST, ČT     7.30 – 11.30 12.30 – 14.00
ÚT zavřeno 
PÁ     7.30 – 12.00 

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

KONTAKT
Palackého třída 449/64
Nymburk 288 02
tel.: +420 325 513 785
mail: nkc@nkc-nymburk.cz
www.nkc-nymburk.cz
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pá 1. a so 2. / 19 hodin / 110 Kč 
DÁMSKÝ KLUB
Jane Fonda, Diane Keaton, Alicia Silverstone 
a  Mary Steenburgen jsou nerozlučné kama-
rádky, které mají zálibu v  knihách. Jednoho 
dne se ponoří do lechtivě erotického románu 
Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako 
více než inspirativní. USA / komedie / 103 min. 
/ s titulky / do 12 let nevhodný 

ne 3. / 16 hodin / ZDARMA / Odpolední rodinné
PADDINGTON 2
Paddington se už šťastně usadil s  rodinou 
Brownových a je oblíbeným členem místní ko-
munity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 
100. narozeninám tety Lucy, začne pracovat. 
Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento 
dárek ukraden. Velká Británie / animovaný / 
103 min. / české znění / přístupný 

út 5. / 19 hodin / 90 Kč
GANGSTERDAM
Bláznivá komedie vypráví o partě mladých lidí, 
která se zaplete do pašování drog v Amstero-
damu. Francie / komedie / 100 min. / s titulky / 
do 15 let nepřístupný 

st 6. a čt 7. / 19 hodin / 110 Kč 
DELIRIUM
Muž se vrací z psychiatrické léčebny do rodin-
ného panství, které zdědil po svých rodičích. Po 
několika paranormálních jevech začne věřit, že 
v domě straší a číhá v něm příšerné zlo. Režie 
D. Iliadis
USA / horor / 96 min. / titulky / do 12 let 
nevhodný 

čt 7. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino 
TLUMOČNÍK
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva 
staří páni Jiří Menzel a  Peter Simonischek, 
kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali 
pravdu o vlastní minulosti.
Slovensko / tragikomedie / 113 min. / s titulky / 
do 12 let nevhodný 

pá 8. / 19 hodin / 110 Kč 
SOLO: STAR WARS STORY
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se 
do předaleké galaxie v  novém dobrodružství 
nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. Na této cestě 
se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hr-
dinů ságy Star Wars. Režie R. Howard USA / 
sci-fi / 135 min. / české znění / přístupný 

so 9. a ne 10. / 16 hodin / 120 Kč / 
Odpolední dětské 
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci. 
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně če-
kají nové kutilské výzvy a nové příhody. 
ČR / animovaný / 75 min. / přístupný

so 9. a ne 10. / 19 hodin / 120 Kč 
BACKSTAGE
Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život 
Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají 

Kino Sokol 
Nymburk

hlavně sami sebe navzájem a  žijí romanticky 
v odstaveném přívěsu. ČR / taneční / 91 min. / 
české znění / přístupný

út 12. / 19 hodin / 110 Kč
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Anne Hathaway, Sarah Paulson, Sandra 
Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Car-
ter a Rihanna mají smělý plán loupeže, kterou 
se chystají provést na velkolepé kostýmní gala 
přehlídce celebrit v  newyorském Metropolit-
ním muzeu. USA / akční / 120 min. / s titulky / 
do 12 let nevhodný 

st 13. / 19 hodin / 110 Kč 
GHOST STORIES
Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá 
vyvracením zdánlivě nadpřirozených událostí. 
Do rukou se mu ale dostanou tři nevysvětli-
telné případy a ve chvíli, kdy je začne řešit, se 
sám dostane do děsivé hororové smyčky. Velká 
Británie / horor / 98 min. / s titulky / do 12 let 
nevhodný 

čt 14. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
JAK NAPÁLIT BANKU
Čtyři muži přišli díky bankovnímu managerovi 
o  své úspory. Německo / komedie / 96 min. / 
české znění / do 12 let nevhodný 

čt 14. / 18 hodin 
SETKÁNÍ S OBČANY MĚSTA
Diskuse zástupců města s  občany více na 
straně 2.

pá 15. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino 
TEHERÁNSKÁ TABU
Mladí mají touhy jako jejich vrstevníci jinde 
na světě. V  Teheránu ale platí úplně jiná pra-
vidla. Rockové koncerty, nemanželský sex, al-
kohol i drogy místní zákony zakazují a vytlačují 
do podzemí. Kdo má peníze a moc, pravidlům 
se snadno vzepře. Německo, Írán / animo-
vaný, drama / 149 min. / s  titulky / do 18 let 
nepřístupný 

so 16. / 16 hodin / 90 Kč / Odpolední dětské 
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ 
HRUŠCE
Život ve Slunečném městečku je tichý a  po-
klidný až do dne, kdy kočka Míca a sloník Se-
bastian najdou v přístavu vzkaz v  láhvi. Hrdi-
nové se vydávají podle vzkazu na dobrodruž-
nou cestu a  na ní naleznou něco opravdu ve-
likého. Dánsko / animovaný / 80 min. / české 
znění / přístupný 

so 16. / 19 hodin / vstupné dobrovolné
TLAČÍTKA BDĚLOSTI
Meditativní dokument nymburského filmaře 
Jana Šípka o dvou českých vědcích, kterým je 
věda trochu těsná. Meze odborného poznávání 
proto rozšířili o  techniky považované v  rámci 
západního myšlení za neobvyklé. Projekce za 
účasti tvůrců. ČR / dokument / 85 min. / české 
znění / přístupný

ne 17. / 19 hodin / 110 Kč 
TICHÉ MÍSTO
Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina 
se snaží přežít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk 
může znamenat rozsudek smrti. V hlavních ro-
lích John Krasinski a Emily Blunt. USA / horor / 
90 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

út 19. / 19 hodin / 120 Kč 
JÁ, SIMON
Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona 
je to komplikované: nikdo totiž neví, že je gay 
a on zase neví, kdo je tím anonymem, který se 
s  ním spojil přes počítač. USA / drama / 110 
min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 20. / 19 hodin / 110 Kč 
MÁŠ JI!
Každý rok se pět přátel pustí do měsíc trva-
jící hry na babu, kterou hrají již od první třídy. 
USA / komedie / 120 min. / s titulky / do 12 let 
nevhodný 

čt 21. a pá 22. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra 
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Zábavní park Jurský svět je zničený. Lidé Isla 
Nubar opustili a  zanechali dinosaury jejich 
osudu. USA / dobrodružný / 123 min. / české 
znění / přístupný 

so 23. a ne 24. / 16 hodin / 120 Kč / 
Odpolední dětské 
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické 
zábavy. Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí 
nejlepší matraci, kterou viděli v teleshoppingu. 
Německo, Dánsko / animovaný / 100 min. / 
české znění / přístupný

so 23. / 19 hodin / 100 Kč
ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ
Dávno před tím, než Joy Adamsonová napsala 
knihu o  lvici Else, či než Hanzelka a  Zikmund 
vyrazili na cestu kolem světa, se odehrál neu-
věřitelný příběh Martina a Osy Johnsonových, 
kteří jako první ukázali, že v  Africe, na Bor-
neu, ani v  Oceánii nečíhají krvežíznivá mon-
stra ani bojechtiví lidožrouti, ale rychle mizející 
svět. ČR / dokument / 90 min. / české znění / 
přístupný 

ne 24. / 19 hodin / 120 Kč 
ESCOBAR
Pablo Escobar. Jméno, které jste slyšeli. Jeden 
z  největších zločinců všech dob. Jako legen-
dární narkobaron se představí Oscarový a cha-
rismatický Javier Bardem. Španělsko. / thriller / 
123 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

čt 28. a pá 29. / 19 hodin / 120 Kč
JSEM BOŽSKÁ
Každá holka a žena je tak krásná, jak se sama 
cítí být. Záleží na přístupu. Amy  Schumer po 
ráně do hlavy začne sama sebe vidět a vnímat 
jako super kočku. A  taky se podle toho začne 
hned chovat. Její okolí se pak nestačí divit. 
USA / komedie / 110 min. / s titulky / do 12 let 
nevhodný

so 30. 6. a ne 1. 7. / 16 hodin / 120 Kč / 
Odpolední rodinné
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA 
EMA
Jim je malý kluk a Lukáš je Jimův nejlepší ka-
marád. Také je strojvůdcem 
a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho 
dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do 
světa. Jejich cesta se stává obrovským dobro-
družstvím. Německo / dobrodružný / 110 min. / 
české znění / přístupný

NKC
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2. 6. so / od 10 a 15 hodin / 130 Kč
SHOW TANEČNÍ ŠKOLY EASY DANCE
Vystoupení taneční školy Easy Dance 2000.

3. 6. ne / od 10 a 15 hodin / 130 Kč
SHOW TANEČNÍ ŠKOLY EASY DANCE
Vystoupení taneční školy Easy Dance 2000.

8. 6. pá / 18 hodin 
TANEČNÍ KALEIDOSKOP
Vystoupení žáků tanečního oddělení ZUŠ B. M. 
Černohorského. Diváci uvidí všechny taneční 
styly. 

ABONMÁ 
2018/2019
PRODEJ ABONMÁ POUZE NA POKLADNĚ 
DIVADLA OD 1. června do 20. srpna 2018. 

STÁVAJÍCÍM ABONENTŮM REZERVUJEME 
MÍSTA DO 29. června 2018!

3. září / 19 hodin 
DONAHA!
Světově proslulý muzikál je příběhem party 
ocelářů, kteří jednoho dne přijdou o práci. Pro-
dukce: Městské divadlo Kladno. Hrají: Martin 
Písařík, Jaroslav Slánský, Václav Liška, Ma-
těj Vejdělek, Ondřej Štáfek, Anežka Rusevová 
a další. 

říjen 2018
ZLOMATKA
Provokativní tragikomedie – coming out syna, 
jehož matka podnikne neuvěřitelnou terapii, 
na jejímž konci má být uzdravení jejího syna 
z homosexuality. Produkce: Divadlo v Řeznické. 
Hrají: Jitka Smutná, Jan Zadražil / Radek Va-
lenta, Tereza Nekudová / Anna Kulovaná, Ivan 
Koreček

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk
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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 2018
objednávky / podklady / vychází / číslo

/07.05./ /11.05./ /31.05./ Červen
/04.06./ /08.06./ /28.06./ Červenec/srpen
/06.08./ /10.08./ /30.08./ Září
/10.09./ /14.09./ /04.10./ Říjen
/08.10./ /12.10./ /01.11./ Listopad
/05.11./ /09.11./ /29.11./ Prosinec

říjen 2018 / od 18.00 hodin
BOHEMIA BALET
Bonusová nabídka pro abonenty! Své sedadlo 
si každý majitel abonentní vstupenky musí po-
tvrdit do 27. září 2018. Jinak bude jeho vstu-
penka na toto představení dána do volného 
prodeje!

listopad / prosinec 2018
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Známý příběh s  opravdovým strašidlem. Pro-
dukce: Divadlo Nymburk. Hrají: Martin Zounar, 
Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hana Sršňová, 
Lukáš Toman Paclt, vokální trio Přelet MS, Do-
rota Paulik a další.

16. prosince / 19 hodin
ZAČÍNÁME KONČIT
Francouzská komedie výstižně vypráví o vzta-
zích mezi muži a ženami, o plynutí času, stra-
chu ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu. 
Produkce: Divadlo Kalich. Hrají: Barbora Hrzá-
nová, Radek Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová 
/ Miluše Hradská / Johana Tesařová 

14. leden 2019 / 19 hodin
NOVECENTO (1900)
Strhující příběh geniálního klavíristy. PŘED-
STAVENÍ OCENĚNÉ CENOU THÁLIE 2015 – 
Radim Madeja za roli Tima Tooneyho. Produkce: 

Městské divadlo Mladá Boleslav. Hrají:  Radim 
Madeja a Jakub Šafr 

únor 2019
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Třetí prst na levé ruce je skvěle vystavěné hoř-
kosladké drama o bezpodmínečné lásce, tanci 
a odpuštění. Produkce: Divadlo Na Fidlovačce. 
Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová

březen 2019
LORDI
Salonní, konverzační komedie ve slovenštině. 
Produkce: Next Picture. Hrají: Martin Hofmann, 
Filip Rajmont, Peter Serge Butko

květen 2019
CHAPLIN
Směšně neveselý a  nevesele směšný příběh 
"krále komiků". Produkce: Městské divadlo 
Mladá Boleslav. Hrají: Matouš Ruml, Tereza 
Rumlová, Máša Málková, Sandra Černodrinská, 
Jana Bernášková, Petr Prokeš, Lucie Matouš-
ková, Petr Mikeska a další. 

Ceny předplatného:
Celoroční předplatné 2.690 Kč
Půlroční předplatné (září - prosinec) 1.490 Kč
Půlroční předplatné (leden - květen) 1.490 Kč

Více informací na webu
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,Tyršova 5, 288 02 
Nymburk  
POKLADNA +420 325 512 253

Výstava  
S Bohumilem na 
věčné časy 
4. 5. – 1. 7. 2018
Denně mimo pondělí od 9 do 
17 hodin.

Vlastivědné muzeum 
Nymburk srdečně zve 
všechny obyvatele a  ná-
vštěvníky města na výstavu 
karikatur s  názvem S  Bo-
humilem na věčné časy. 
Uvidíte přes sto karikatur 
a vtipů inspirovaných nejen 
postavou spisovatele, jeho 
knihami, ale i  místy, která 
měl rád. Výstavu připravila 
Česká unie karikaturistů 

ve spolupráci s městskou částí Prahy 8 Libeň. 
K  dispozici je prodejní katalog obsahující de-
sítky karikatur. Výstava trvá do 1. července. 
     Jana Kavánová

Polabské muzeum 
Vlastivědné muzeum Nymburk

karikatura © Česká unie karikaturistů – Roman Kelbich
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