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Titulní foto: letecký pohled na zimní Nymburk z nového nástěnného kalendáře / Foto: Joe Vai

Vážení spoluobčané, 
milí Nymburáci…
Vstoupili jsme do nového roku 2022 a  určitě 
je dobré ohlédnout se za tím právě uplynulým. 
Chod města a jeho rozvoj není věc jednoduchá, 
o tom asi nikdo nepochybuje. Jde o spolupráci 
mnoha lidí a  každý den je co řešit. I  proto mi 
dovolte, abych touto cestou veřejně poděko-
val zaměstnancům městského úřadu, pracov-
níkům Technických služeb města Nymburka 
a  ostatních příspěvkových organizací, naší 
městské policii a zaměstnancům nemocnice za 
jejich práci pro naše město a lidi. Upřímný dík!

Jsem velmi rád, že se povedla řada dobrých 
věcí. Mezi ty nejsledovanější patří dokončení 
lávky přes Labe, úspěšná revitalizace sídliště 
Jankovice, sportovní hřiště u ZŠ Tyršova nebo 
nová fontána v parku u Obecního domu. Z pe-
něz participativního rozpočtu kraje jsme vy-
budovali psí park v Drahelické ulici a ve městě 
jsme sami rozjeli vlastní participativní rozpo-
čet, na kterém jste se aktivně podíleli. Poda-
řilo se dokončit významné úpravy v  nemoc-
nici, a  také v  tomto roce ji čeká řada velkých 
změn, protože získala dotaci 150 milionů korun 
na další investice. Pomohli jste nám zpřístup-
nit věž kostela sv. Jiljí, mnozí z  vás podpořili 
projekt Adoptuj si svůj schod nemalou částkou. 
A tak i díky vám ožila jedna z nejkrásnějších do-
minant našeho města a bude sloužit k radosti 
nám všem. Zkrátka i  přes tuto „blbou“ dobu 
jdeme dál a  snažíme se, aby se v  Nymburce 
dobře žilo. V  souvislosti s  tím mi dovolte po-
vzbudit vás a popřát vám do nového roku vše 
dobré. Vzpomeňte si, jak jsme se dokázali se-
mknout a pomáhat si, když jsme ještě pořádně 
nevěděli, o čem covid je. Proto se ani teď ne-
nechte nikým a ničím rozdělovat, buďte k sobě 
ohleduplní a  starejte se o  sebe a  své blízké. 
Hlavně vám přeji pevné zdraví!

Váš starosta Tomáš Mach

Slovo  
úvodem

Město bude v  roce 2022 hospodařit s  příjmy 
v  předpokládané výši 546 189,66 tisíc ko-
run a výdaji 537 471,91 tisíc korun. Výdaje na 
splátky úvěrů činí 8 717,75 tis. korun. Rozpo-
čet je již tradičně schodkový. Návrh rozpočtu 
schválili zastupitelé na svém posledním zase-
dání v letošním roce ve středu 8. prosince.

„Chtěl bych poděkovat zastupitelům, že 
podpořili a schválili rozpočet na příští rok. Se-
stavení rozpočtu předcházelo spoustu jednání 
a  nyní můžeme opět pokračovat v  rozdělané 
práci,“ uvedl starosta Tomáš Mach. „Vždy je 
třeba zajistit plynulý chod a další rozvoj města. 
Stejně jako v  loňském roce byla část projektů 
přesunuta do tzv. zásobníku investičních pro-
jektů. Zde hledáme další zdroje financování 
(dotace a  finanční příspěvky) a  zároveň tam 
jsou připraveny v  případě, že se neuskuteční 
ty, které jsou zahrnuty v  rozpočtu. Věřím, že 
všichni zastupitelé budou nápomocni nejen při 
hledání dalších zdrojů financování investic, ale 
i dalších akcí.“ 

Základní příjmovou položkou městského 
rozpočtu zůstávají daňové příjmy, které tvoří 
více než polovinu z celkového objemu. Odhad 
těchto příjmů reaguje na aktuální ekonomic-
kou situaci a mimořádná vládní opatření s do-
padem na ekonomiku. Výdajová část rozpočtu 

Přes šedesát položek 
obsahují investice. 
Nejvíce půjde do Jankovic

Město má schválený rozpočet 
na rok 2022. S čím se počítá  
v následujícím roce? 

zajišťuje financování jednotlivých oblastí 
chodu města a úřadu, jako např. zajištění pře-
neseného výkonu státní správy, provozu pří-
spěvkových organizací (technické služby, zá-
kladní a mateřské školy, knihovna, Nymburské 
kulturní centrum a  další…), konání kulturních 
akcí a především investice. Město musí počítat 
také se splátkami úvěrů a  rozpočtovou rezer-
vou v případě získání dotací.

Největší položku tradičně tvoří investice, 
které zahrnují 69 položek obsahujících inves-
tice do dopravy, do místního a vodního hospo-
dářství, životního prostředí, školství, kultury 
a památek v celkové částce 171 milionů korun 
(viz seznam nejzásadnějších z nich). 

Další výdajovou položku tvoří dotace míst-
ním organizacím na provoz a činnost (12,1 mili-
onu). Město jich podporuje více než třicet. Dále 
také sportovní oddíly i  další sportovní i  vol-
nočasové aktivity. Největší částky půjdou do 
Spolku přátel košíkové Polabí (1,9 mil.), Ned 
Hockey, s. r. o., na provoz a  opravy zimního 
stadionu (1,5 mil.), TJ Lokomotiva Nymburk na 
činnost oddílů (1,1 mil.), SKP Nymburk (1 mil.). 
Nemalou položku výdajů tvoří také příspěvky 
na oblíbené kulturní akce ve městě (5,6 mil.), 
např. Nymburské posvícení, Přístavní slavnost, 
Noc kostelů, Street Art, Festival hudby B. M. 
Černohorského, oslavy Nového roku, radnice 
seniorům, festival Polabská vonička, oslavy 
adventu a  další. Finanční prostředky jsou vy-
členěny také pro jednotku dobrovolných hasičů 
nebo klub důchodců.

Petr Černohous

Revitalizace sídliště Jankovice – II. a III. etapa 
(20 mil.)
Nemocnice Nymburk (19 mil.)
Nová lávka přes Labe – dofinancování (14 mil.)
Dětské hřiště v Jankovicích – realizace (12 mil.)
Cyklostezka – levý břeh – přemostění (10 mil.)
Mostky U Katovny (9,4 mil.)
Most Karla Čapka přes Lidušku (9,1 mil.)
Park v Kolonii – úprava prostoru (8,5 mil.)
ZŠ Tyršova – výměna střešní krytiny (8 mil.)
Palackého třída – úpravy ulice – úsek od ná-
městí po ulici Na Příkopě (8 mil.)
Skatepark – realizace a přeložení cyklostezky 
(7,1 mil.)
Projektová dokumentace na rekonstrukci zim-
ního stadionu (6 mil.)
Převzetí zimního stadionu (5,2 mil.)

Realizace korza Na Přístavě (5 mil.)
Tyršova ulice – chodníky I. etapa (5 mil.)
MŠ U pejska a kočičky (4,8 mil.)
Kaple sv. Jana Nepomuckého (2,8 mil.)
Nový bazén – projektová dokumentace  
(2,5 mil.)
BD Purkyňova ulice (2,5 mil.)
ZŠ Letců R. A. F. (2,5 mil.)
Údržba městských komunikací (2,5 mil.)
MŠ Růženka (2 mil.)
Staré děkanství revitalizace objektu PD (1,9 
mil.)
Kabiny TJ Sokol Drahelice (1,5 mil.)
Terasy Eliška – opravy (1 mil.)
Most v ulici Palackého třída (1 mil.)
Oprava hradebních věží – střecha a krov (1 mil.)

Velké investice města pro rok 2022

Pátek 28. ledna 2022 
od 9 do 12 hodin na radnici

Pátky se starostou 
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Plánovaný skatepark
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Nové kalendáře jsou v prodeji!

Ceny tepla se vyhnou 
skokovému zdražení

Cena vodného  
a stočného v roce 2022
Cena pitné vody za kubík na tento rok je opět 
41,76 korun. Stočné se navýší a místo loňských 
49,06 korun odběratelé letos zaplatí za kubík 
52,01 korun (jedná se o  zvýšení o  6 procent). 
Uvedené ceny jsou pro koncového spotřebitele 
platné od 1. 1. 2022.

Vodovody a kanalizace Nymburk

Společnost Thermoservis má zajištěný nákup 
zemního plynu pro celý rok 2022 již delší dobu, 
a to znamená, že ke skokovému zdražení tepla 
nedojde. Zřejmě dojde k  nárůstu některých 
dalších nákladů, zejména elektrické energie 
a mezd. Navýšení cen však nebude vyšší, než 
je současná míra inflace, a bude se pohybovat 
někde mezi 4 a 5 %. Přesné stanovení cen bude 
oznámeno bezprostředně po stanovení regulo-
vaných složek cen za distribuci plynu ze strany 
Energetického regulačního úřadu.

Thermoservis

Dospělí i děti pátrali po andělíčcích, kteří se po-
stupně během adventního času objevovali na 
různých místech historického centra. Úspěšní 
detektivové pak anděla nafotili a  fotku vložili 
do komentářů pod nápovědu. Po zjevení všech 
andělíčků přišel na řadu hrací plán pro děti 
a  sladká odměna za rozluštění tajenky. Nejen 
z množství zaslaných fotografií andílků vidíme, 
že vás hra baví, tak si pojďte hrát dál! 

Máte ještě povedenou fotografii 
zatoulaných andílků? 
Pošlete ji do 10. ledna na e-mail: 
zpravodaj-inzerce@meu-nbk.cz, tři nejhezčí 
fotografie andílků budou oceněny. Tak hurá do 
toho.

pce

Město Nymburk vydává kalendáře již řadu let 
a ty letošní jsou opět originální. 

Celým rokem 2022 vás v  nástěnném ka-
lendáři budou provázet obrázky města od 

Nejhezčí anděl 
vyhrává

Nymburk má k dispozici
dvě novinky. Stolní 
a nástěnný kalendář

místního fotografa Joe Vai. Stolní kalendář na-
opak nabídne historické pohlednice. Věříme, že 
se vám budou kalendáře líbit. 

Zakoupit si je můžete v Turistickém infor-
mačním centru, Náměstí Přemyslovců 165. 
Stolní kalendář koupíte za 90 korun a  ná-
stěnný za 100 Kč. Určitě si také nezapomeňte 
zdarma vyzvednout malý kapesní kartičkový 
kalendářík. 

Petr Černohous
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Ulice, které vznikají v souvislosti s výstavbou 
nových domů a  bytů, musí dostat svá jména. 
Ačkoli to vypadá jako snadný úkol, je třeba zvá-
žit více hledisek, než padne konečné rozhod-
nutí. Svoji roli hraje i příležitost uctít památku 
významných osobností města. 

Lokalita Rohov (Babín) je místem, kde vy-
růstá městská čtvrť. Výstavbu rodinných domů 
a  bytů samozřejmě doprovází budování ko-
munikací. Nové ulice je třeba pojmenovat, aby 
stavbám mohlo být přiděleno adresní místo 
potřebné k zapsání do registru RUIAN (Registr 
územní identifikace, adres a nemovitostí). Ná-
padů bylo víc, ale jeden převažoval. Bude po-
ctou člověku, jehož jméno je s Nymburkem ne-
odmyslitelně spojené. Ladislav Kutík byl prv-
ním porevolučním a  dlouholetým starostou 
a  osobností, na kterou se nezapomíná, proto 
jedna z ulic ponese jeho jméno.

„Při výběru názvů ulic je třeba myslet na 
víc věcí současně,“ uvádí místostarosta Bořek 
Černý. „Jde o  adresu, s  níž si lidé spojí pojem 
„domov“ a kterou budou mít zapsanou ve svých 
dokladech. Stane se zkrátka součástí jejich ži-
vota. Může jít o  názvy spojené s  místem, ale 

Nové nymburské ulice  
už mají svá jména 
Jedna z nich bude 
připomínat starostu 
Kutíka

také můžou být spojeny s trvalou vzpomínkou 
na důležité osobnosti města. A to má smysl.“

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání 
schválili tyto nové názvy ulic: Ladislava Kutíka, 
Hanuše Karlíka (významný obyvatel města), 
Junácká, Veslařská a K Rusínku.

Ladislav Kutík
Ladislav Kutík byl český politik, starosta města 
Nymburka v letech 1990 až 2010, hráč a trenér 
basketbalu. Do roku 1969 hrál aktivně ve městě 
basketbal. Poté až do roku 2015 trénoval druž-
stvo žen. Významně se zasadil o rozvoj města po 
sametové revoluci v roce 1989.

Hanuš Karlík
V Nymburce se proslavil jako výborný cukrovar-
ník a schopný ředitel, z místní továrny se stala 
škola cukrovarnictví. Kromě řady technologic-
kých vylepšení zavedl v cukrovaru ve spolupráci 
s Františkem Křižíkem elektrické osvětlení. An-
gažoval se i  mimo cukrovar – zasloužil se mj. 
o  zřízení reálného gymnázia, obecní plynárny 
a  vodárny. K  ukončení jeho působení v  Nym-
burce přispěly nepokoje, které mezi dělníky ini-
cioval revolucionář, pozdější komunistický poli-
tik a předseda Slovenské republiky rad Antonín 
Janoušek, otec důstojníka NKVD a  brutálního 
vyšetřovatele StB Jaroslava Janouška.

Petr Černohous
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Vizi odmítl i architekt města Jan Němec, ten 
k  současnému plánu dodává: „Musíme si uvě-
domit, že je potřeba pracovat na koncepčním 
řešení dalšího vývoje celé Palackého třídy, pro-
tože ta nekončí ulicí Na Příkopě, ale pokračuje 
až k nádraží. Razantní vstup do zažitého vzhledu 
ulice není žádoucí. Opravu chodníků vítám, 
změna materiálu přispěje i k lepšímu hospoda-
ření s dešťovou vodou.“ 

O přílišné omezení provozu v Palackého třídě 
nestojí místní obchodníci, kteří jsou závislí na 
přístupu zákazníků s auty do ulice a dobré mož-
nosti parkování a  zásobování obchodů. Podle 
těch, kteří vystoupili na prosincovém zasedání 
zastupitelstva, již dlouhodobě prožívají úbytek 
zákazníků právě z  důvodu obtížného parkování 
před svými obchody. 

„Palackého třída byla a je obchodní ulicí. Je 
to místo, kde se především malí živnostníci snaží 
nabídnout Nymburákům pestrý sortiment zboží. 
Její aktuální stav je žalostný a my se to chystáme 
v příštím roce změnit,“ vyjádřila se k problému 
místostarostka Stanislava Tichá. Stávající stav 
chodníků hodnotí jako havarijní s  nevyhovují-
cími povrchy, dožilou zelení a mobiliářem. „Ne-
chystáme se udělat nic, co by zabránilo dalším 
krokům, co by Palackého třídu „zakonzervovalo“ 
a v přípravné fázi zohledníme i závěry průzkumů 
z roku 2018.“ 

Palackého je tranzitní ulicí, je to jedna z va-
riant výjezdu z centra. Podmínkou změny, která 
povede ke zklidnění dopravy v  centru, je vý-
stavba nového mostu přes Labe na západě, což 
je výhled na dalších deset, patnáct let. Nutné 
je zároveň vytvořit parkovací místa, která vy-
místí auta z centra. V otázce obchvatu a nového 
mostu město jedná s krajem a radnice pracuje na 
zkapacitnění parkování u nádraží. Hotové je ka-
pacitní ověření a vize parkovacího domu u Elišky.

Olga Vendlová
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Pohledy na realizaci se různí, hlavní myšlen-
kou zůstává změnit ulici do podoby 21. století 
s návazností na její stoletou historii. Koncepční 
řešení celé Palackého třídy není možné bez vy-
řešení dopravy a parkování v centru. Zklidnění 
dopravy se váže na budoucí obchvat přes most 
přes Labe a  rozšíření možností parkování ve 
městě, což je běh na delší trať. Rozpočet města 
na příští rok počítá s  osmi miliony korun na 
zlepšení stavu ulice. 

„Náš záměr není jen pouhou opravou, ale 
změnou části Palackého třídy tak, aby byla 
funkční a  estetická na úrovni současných po-
žadavků. Chceme vyměnit stávající asfaltový 
povrch chodníků na dlážděné, vysadit vhodné 
stromy, sjednotit mobiliář. Budeme se věno-
vat i  dopravě v  ulici. Toto řešení ulici výrazně 
pozdvihne a  zároveň připraví na další možné 
úpravy v příštích letech,“ představil záměr města 
starosta Tomáš Mach. 

Chystané úpravě bude samozřejmě před-
cházet přípravná fáze, zkoordinovat je třeba ne-
jen požadavky dotčených odborů, ale i  Národ-
ního památkového ústavu, dopravních specia-
listů a architekta města. Město již prověřilo stav 
stávajících sítí a dále se bude zabývat možností 
výměny vodovodních přípojek pod chodníky, 
které dostanou nový povrch. Ostatní sítě v mís-
tech plánovaných úprav jsou dle vyjádření jejich 
správců v pořádku. Velkou výzvou je řešení par-
kování abonentů a rezidentů a praktické a bez-
pečné skloubení pěšího, cyklo a automobilového 
provozu. To zahrnuje například i možný vznik no-
vého přechodu pro chodce. Pozornost bude vě-
nována i výsadbě nových stromů a volbě jejich 
druhu, původní třešně jsou z mnoha důvodů ne-
vyhovující a znovu je do centra nevracíme nikde.  

Studie z  roku 2018 zpracovaná Michae-
lou Kloudovou nabízela řešení ulice formou tzv. 
obytné zóny, sdíleného prostoru s  téměř zru-
šením bezpečnostních bariér pro pěší, cyklisty 
a automobily i části parkovacích míst. Tento zá-
sah do historické podoby místa se v roce 2020 
ukázal jako zcela neprůchozí u dotčených orgánů 
památkové péče. Samotná studie přináší pod-
nětný související průzkum, sama o sobě je však 
nerealizovatelná a není možno na ni navázat pro-
jektovou dokumentací. 

Palackého třída: Obchodní 
tepna, která potřebuje změnu
Zastupitelé mají 
společnou vizi více 
rozproudit život na 
nákupním bulváru

Služba lodi Blanice začala 1. září 2018 po de-
molici původní lávky a  skončila na sklonku 
roku 2021 po dokončení lávky nové. Nejdříve 
přívoz fungoval přesně na místě stržené lávky. 
V září 2020 pak přívoz uvolnil místo staveništi 
nové lávky a provoz pokračoval z nového místa 
od Šafaříkova mlýna.

Cesta lodí Blanice na protější břeh se nako-
nec stala nedílnou součástí života mnoha nym-
burských obyvatel. Zejména obyvatelé Zálabí 
přívoz hojně využívali, což dokumentuje i  pár 
statistických  čísel.

Za čtyřicet měsíců činnosti přívozu byla 
Blanice v  provozu téměř 13 tisíc hodin a  pře-
pravila skoro půl milionu cestujících, což dává 
průměr 420 osob přepravených za jeden den.

Přívoz využívaly všechny věkové kategorie 
od školních dětí až po seniory. Ty jsme často 
převáželi i s  jejich koly, což bylo jistě bezpeč-
nější než riskovat v hustém provozu na kamen-
ném mostě. Další početné skupiny cestujících 
tvořily maminky (a tatínkové) s kočárky, rusky 
hovořící dělníci a dělnice z nymburských tová-
ren a také pejskaři se svými čtyřnohými maz-
líčky. O víkendech a o prázdninách se mezi ces-
tující ještě přidali turisté a  návštěvníci Nym-
burka, často se svými jízdními koly.

V okamžiku, kdy čtete tyto řádky, již Blanici 
v Nymburce neuvidíte. Po namáhavé službě na 
přívozu si zasluhuje náležitou péči a  opravy. 
Se zázemím lodi Král Jiří v Poděbradech v tuto 
chvíli již Blanici připravujeme na novou pla-
vební sezonu.

Pro ty, kteří si naši loď oblíbili, máme dob-
rou zprávu. Blanice se totiž v nové plavební se-
zoně do Nymburka vrátí. Od května zahájíme 
provoz pravidelné trasy Poděbrady – Nym-
burk. Plníme tak slib, který jsme dali těm, co 
s námi chtěli plout dál než jen ze břehu na břeh. 
O detailech plánované trasy budeme včas in-
formovat. Už teď se těšíme, že se i nadále bu-
deme potkávat s řadou přátel a známých, které 
jsme v Nymburce díky přívozu získali.

Petr Bárta,
 výletní loď Blanice

Na konci roku 2021 se 
s Nymburkem rozloučila 
loď Blanice, která 
spojovala převozní 
trasou oba břehy Labe

Blanice se 
rozloučila
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V  roce 2022 plánují TS spolu s  městem 
Nymburk rozšířit systém sběru tříděného od-
padu od domů, a to po celém Nymburce. Sou-
časně budou vzhledově upravována veřejná 
sběrná místa a čištěny kontejnery.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděko-
vat všem zaměstnancům za jejich odvedenou 
práci pro naše město a popřát nejen jim hodně 
zdraví a sil v novém roce 2022.

Martin Netolický, ředitel TS

Svoz odpadů – třídění 
odpadu od domu 
Systém tříděného odpadu od domů je již rozší-
řen na celé město kromě sídliště a centra, kde 
lidem slouží společná stanoviště kontejnerů. 
Pozor – novinkou letošního roku je sjednocení 
svozového dne pro všechny lokality. Splněným 
krokem pro zlepšení vyjednávací pozice při 
obchodování s odpady je založení společného 
družstva měst a obcí pro odpadové hospodář-
ství. Třiďte odpad, pomůžete nezdražovat!

ove

Máme tu nový rok a  technické služby města 
jsou stále v zápřahu každodenních povinností, 
které nám ukládá zřizovací listina. Dále TS plní 
úkoly přímo od vedení města i odboru správy 
městského majetku. Začátkem nového roku 
jsou již tradičně pro občany připraveny val-
níky na vánoční stromky, a to od 3. ledna až do 
konce tohoto měsíce. Umístěny budou na sta-
rém sídlišti (křížení ulic Jurije Gagarina a Karla 
Čapka) a v Jankovicích na křižovatce ul. Topo-
lová a Růžová.

O  všech aktivitách technických služeb se 
dozvíte na webu: www.ts-nymburk.cz v  zá-
ložce „CO PRÁVĚ DĚLÁME.“

Pokud bych měl zhodnotit uplynulý rok, tak 
byl plný zvratů, a to hlavně v důsledku pande-
mie. Naštěstí nás covid-19 zasáhl jen okrajově 
a  všech 65 kmenových zaměstnanců muselo 
zajistit servis pro město Nymburk – ať už to 
jsou odpady, zeleň, veřejné osvětlení, sepa-
rační dvůr, komunikace, hřbitov, údržba dět-
ských hřišť, zajištění zimní údržby a  celkové 
čistoty města. Rovněž jsme drželi pohotovost 
při různých ohrožujících situacích, odstraňo-
vali škody po silném větru a  spolupracovali 
s  městskou policií při odstraňování překážek 
po nehodách. 
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Ohlednutí za rokem 
2021, který byl náročný. 
Technické služby 
fungují i přes pandemii 
a udržují město

2021

04.01.2022 BIO
05.01.2022 komunální odpad
11.01.2022 BIO
12.01.2022 plast
18.01.2022 BIO
19.01.2022 komunální odpad
25.01.2022 BIO
26.01.2022 papír
01.02.2022 BIO
02.02.2022 komunální odpad
08.02.2022 BIO
09.02.2022 plast
15.02.2022 BIO
16.02.2022 komunální odpad
22.02.2022 BIO
23.02.2022 papír
01.03.2022 BIO
02.03.2022 komunální odpad
08.03.2022 BIO
09.03.2022 plast
15.03.2022 BIO
16.03.2022 komunální odpad
22.03.2022 BIO
23.03.2022 papír
29.03.2022 BIO
30.03.2022 komunální odpad
05.04.2022 BIO
06.04.2022 plast
12.04.2022 BIO
13.04.2022 komunální odpad
19.04.2022 BIO
20.04.2022 papír
26.04.2022 BIO
27.04.2022 komunální odpad
03.05.2022 BIO
04.05.2022 plast
10.05.2022 BIO

2022 svoz odpadů pro lokality s tříděním odpadu od 
domu (od roku 2022 se sjednocuje svozový den papíru, plastu a 
směsného komunálního odpadu pro všechny lokality na středu dle 

uvedeného rozpisu)
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2021

11.05.2022 komunální odpad
17.05.2022 BIO
18.05.2022 papír
24.05.2022 BIO
25.05.2022 komunální odpad
31.05.2022 BIO
01.06.2022 plast
07.06.2022 BIO
08.06.2022 komunální odpad
14.06.2022 BIO
15.06.2022 papír
21.06.2022 BIO
22.06.2022 komunální odpad
28.06.2022 BIO
29.06.2022 plast
05.07.2022 BIO
06.07.2022 komunální odpad
12.07.2022 BIO
13.07.2022 papír
19.07.2022 BIO
20.07.2022 komunální odpad
26.07.2022 BIO
27.07.2022 plast
02.08.2022 BIO
03.08.2022 komunální odpad
09.08.2022 BIO
10.08.2022 papír
16.08.2022 BIO
17.08.2022 komunální odpad
23.08.2022 BIO
24.08.2022 plast
30.08.2022 BIO
31.08.2022 komunální odpad
06.09.2022 BIO
07.09.2022 papír
13.09.2022 BIO
14.09.2022 komunální odpad
20.09.2022 BIO
21.09.2022 plast
27.09.2022 BIO
28.09.2022 komunální odpad
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2021

04.10.2022 BIO
05.10.2022 papír
11.10.2022 BIO
12.10.2022 komunální odpad
18.10.2022 BIO
19.10.2022 plast
25.10.2022 BIO
26.10.2022 komunální odpad
01.11.2022 BIO
02.11.2022 papír
08.11.2022 BIO
09.11.2022 komunální odpad
15.11.2022 BIO
16.11.2022 plast
22.11.2022 BIO
23.11.2022 komunální odpad
29.11.2022 BIO
30.11.2022 papír
06.12.2022 BIO
07.12.2022 komunální odpad
13.12.2022 BIO
14.12.2022 plast
20.12.2022 BIO
21.12.2022 komunální odpad
27.12.2022 BIO
28.12.2022 papír
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Půjčky jsou určeny na níže uvedené účely:
název - účel / splatnost / úrok / do výše Kč
1  Obnova střechy (krytiny a konstrukce)
 5 let  1,5 %  80 tis./dům
2  Zřízení nebo rekonstrukce plynového nebo 
 elektrického topení ve stávajícím domě/bytě
 5 let  1,5 %  45 tis./byt
3  Rekonstrukce nebo vybudování koupelny 
 a WC (bytového jádra) 
 5 let  1,5 %  40 tis./byt
4  Dodatečná izolace domu proti spodní vodě 
 5 let  1,5 %  50 tis./dům
5  Obnova fasády domu vč. oplechování  
 5 let  1,5 %  30 tis./byt
6  Zateplení obvodového pláště domu  
 5 let  1,5 %  50 tis./byt
7  Vestavba bytu do půdního prostoru  
 5 let  1,5 %  80 tis./byt
8  Půdní nástavba bytu   
 5 let  1,5%  100 tis./byt
9  Výměna oken    
 5 let  1,5%  40 tis./byt
10  Statické zajištění obytných budov  
 na březích Malých a Velkých Valů 
 5 let  1,5 %  100 tis./dům

Město nabízí půjčky z „Fondu rozvoje 
bydlení v Nymburce 2022“
Formuláře žádostí lze vyzvednout na Měst-
ském úřadě v  Nymburce, Náměstí Přemys-
lovců 163, druhé nadzemní podlaží, kancelář  
č. 209 (odbor správy městského majetku) nebo 
jsou k dispozici na webu: úřední deska/veřejné 
zakázky města.

Vyplněné žádosti včetně předepsaných 
příloh přijímá prostřednictvím podatelny MěÚ 
Nymburk odbor správy městského majetku do 
18. ledna 2022. Půjčku z  „Fondu rozvoje by-
dlení v Nymburce“ mohou získat osoby práv-
nické i  fyzické výhradně na základě výběro-
vého řízení. 

O   výběru rozhodne zastupitelstvo města 
na základě podaných žádostí nejpozději do  
16. února 2022. Půjčku nelze opakovaně získat 
ke stejnému účelu u  jednoho objektu. Půjčky 
lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, 
v němž byl zřízen příslušný účet. Úrok se počítá 
ode dne převodu prostředků na zvlášť zřízený 
účet dlužníka podle smlouvy o půjčce. Půjčka 
se splácí rovnoměrnými měsíčními splátkami 
od ledna roku následujícího. Zvláštní dohodou 
lze sjednat rychlejší návratnost půjčky.

OSMM

Technické služby 
informují
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AKTUALITY

Rozvoj Nymburka na rozcestí: kudy dál? 
pro vznik a  rozvoj pracovišť se zaměřením na 
činnosti s  vysokou přidanou hodnotou, které 
nezabírají velké plochy. Profil Nymburka s vý-
znamným podílem kvalifikovaných pracovních 
příležitostí, jak se vyvinul v  druhé polovině  
19. a v 20. století, se tak transformuje do pod-
mínek 21. století. Stejně jako tomu bylo v mi-
nulosti, i  do budoucna Nymburk plně využije 
své dobré dopravní dostupnosti, tentokrát pře-
devším v  rámci pražského metropolitního re-
gionu. Po vyčerpání zastavitelných ploch ur-
čených platným územním plánem získá další 
smíšené obytné plochy využitím opuštěných 
a  volných ploch ve stávajícím zastavěném 
území města. Využití ploch pro výrobu a logis-
tiku vymezených platným územním plánem 
severně od města se omezí tak, aby nepřesáhly 
za hranici vymezenou obchvatem. 

Výsledky analýz a scénáře byly podrobeny 
expertnímu hodnocení členy pracovní sku-
piny zastupitelstva. Za nejvýznamnější faktory 
rozvoje pokládá pracovní skupina vybavenost 
města (školy, obchody, lékařské služby) a do-
pravní zátěž, dalšími prioritami je vznik nových 
pracovních příležitostí a kvalita životního pro-
středí. Mezi scénáři získalo největší podporu 
Sekundární centrum v metropolitním regionu, 
těsně následované scénářem Stabilizace. 

Na základě těchto hodnocení byly následně 
porovnány jednotlivé scénáře z hlediska jejich 
užitků a  nákladů. Relativně výrazně největší 
pozitivní efekty přináší varianta Sekundární 
centrum metropolitního regionu. Celkově po-
zitivně je hodnocen též Obytný satelit a Stabili-
zační scénář. Z hlediska náročnosti na manage-
ment a  nákladů na vybavenost je ale Sekun-
dární centrum metropolitního regionu výrazně 
nejnáročnější, dosti náročná by byla též vari-
anta Obytný satelit. Relativně nejmenší nároky 
vyžaduje Stabilizační scénář ve variantě orien-
tované na rozvoj bydlení převážně s vyšší obyt-
nou hustotou pro nižší střední vrstvy (startovní 
domácnosti apod.). 

Zastupitelstvo na svém jednání 8. prosince 
2021 po seznámení s  dosavadními výsledky 
rozhodlo, že základem pro další posouzení roz-
vojových možností se mají stát scénáře Stabi-
lizační a  Sekundární centrum metropolitního 
regionu. 

Karel Maier, autor studie  
posouzení rozvojových možností města 

Za město se na přípravě podílí Pracovní sku-
pina na zpracování metodiky developmentu 
jmenovaná pro tento účel zastupitelstvem. 
Cílem studie je vyhodnotit alternativy dalšího 
rozvoje s  ohledem na jejich pozitivní přínosy 
spočívající v  posílení obytné funkce města, 
jeho vybavení a vzniku nových pracovních míst 
a porovnat je s náklady na nové veřejné infra-
struktury a  možnými negativy spočívajícími 
v nárůstu dopravní zátěže či zhoršení životního 
prostředí. 

V letošním roce byla dokončena a v zastu-
pitelstvu města projednána první etapa studie 
obsahující analýzy, které vyústily do soupisu 
silných a  slabých stránek města, příležitostí 
a hrozeb pro jeho další vývoj, známé jako ana-
lýza SWOT. 

K  silným stránkám Nymburka patří jeho 
stabilní populace, rozvinuté občanské vyba-
vení, pracovní příležitosti, řeka Labe a dopravní 
napojení (zejména železniční) na Prahu a okolní 
města. Slabými stránkami je stagnující a stár-
noucí populace, nevyvážené rozmístění byd-
lení, pracovišť a  obchodních zařízení, vnitřní 
bariéry pohybu ve městě představované tělesy 
dráhy a tokem řeky Labe a degradace obslužné 
funkce centra města. 

Město ale také může využit některých pří-
ležitostí. Je to především rostoucí poptávka 
po bydlení a v budoucnosti snad i po pracovi-
štích v zázemí Prahy tam, kde je dostatek vy-
bavení a služeb. Výhodou Nymburka může být 
výrazné zlepšení spojení s Prahou, ke kterému 
v nejbližších letech dojde po dokončení moder-
nizace železnice. Nabídkou odpovídajících fo-
rem bydlení a zaměstnání může město posílit 
podíl vysokoškoláků na obyvatelstvu města. 
Naproti tomu hrozby pro budoucí rozvoj před-
stavuje stárnutí nymburské populace, vyčer-
pání kapacit a zhoršování prostorové dostup-
nosti obslužných infrastruktur a v neposlední 
řadě zahlcení města automobilovou dopravou.

Z poznatků, které vyplynuly z analýz, vyšly 
tři variantní scénáře budoucího rozvoje, které 
se snaží využít příležitosti a předcházet napl-
nění hrozeb. Ve všech scénářích se počítá s vý-
stavbou nového mostu přes Labe zaústěného 
do Drahelického předměstí s pokračováním na 
sever, což umožní zklidnit prostor historického 
jádra s Náměstím Přemyslovců a Boleslavské 
třídy. 
Scénář Stabilizace spočívá v  regulova-
ném tempu výstavby bytů pro nově příchozí 

obyvatele, takže nárůst počtu obyvatel bude 
spíše pomalý a bude vyžadovat poměrně malé 
investice města do občanského vybavení. Pří-
chod nových obyvatel, převážně mladých ro-
din, posílí ekonomicky aktivní složku obyvatel, 
a tak se město omladí. Nové bydlení (ve sché-
matu značené červeně) bude situováno přede-
vším na západ od Jankovického a Drahelického 
sídliště, částečně se naplní fialově vyznačené 
plochy určené pro výrobu mezi kolejištěm ná-
draží a obchvatem města na severu. 

Scénář Obytný satelit plně využívá rostoucího 
zájmu o bydlení v Nymburce. Po vyčerpání za-
stavitelných ploch určených platným územním 
plánem město získá další obytné plochy jak ex-
tenzivním rozvojem západním směrem za lo-
kalitu Na Hroudách, tak intenzifikací, konverzí 
a přestavbou ve stávajícím zastavěném území 
města. Výrazný rozvoj obytné funkce města 
umožní dosáhnout cílové populační velikosti 
cca 22–23 tisíc obyvatel, tedy nárůst o  cca  
45 – 50 % vzhledem ke stávajícímu stavu. 
Tomu bude nutno uzpůsobit obslužné infra-
struktury, zejména zařízení základního občan-
ského vybavení v dostupnosti z nových obyt-
ných částí města a v kapacitách odpovídajících 
počtu jejich obyvatel. Rozvoj výrobních ploch 
na severu města vyplní celý prostor vymezený 
platným územním plánem, tedy překročí i ne-
dávno vybudovaný obchvat města. Většina 
obyvatel Nymburka ale bude i tak dojíždět do 
práce do Prahy nebo jiných míst v  pražském 
regionu. 

Ve scénáři Sekundární centrum v metropolit-
ním regionu se město pokusí o  cílevědomou 
transformaci z  průmyslového centra spoje-
ného s  železničním opravárenstvím na plno-
hodnotné centrum stejnoměrně rozvíjející by-
dlení i  pracovištní funkci. Vytvoří příležitosti 

Město Nymburk 
pořizuje u týmu 
pražských urbanistů 
studii posouzení 
rozvojových možností 
města

  Řádková inzerce 
• Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou, 
 frézování pařezů. Tel: 606 527 091

INZERCE

staré knižní pozůstalosti, sbírky starých pohledů  
a pošt. známek, staré fotografie apod. 

Tel.: 731 489 630VYKOUPÍM 
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Nemocnice Nymburk představuje své 
anesteziologicko-resuscitační oddělení

Od 1. prosince má anesteziologicko-resusci-
tační oddělení Nemocnice Nymburk na základě 
výsledků výběrového řízení novou primářku, 
MUDr. Petru Běhounkovou, a novou vrchní se-
stru, Andreu Jiroušovou.

MUDr. Petra Běhounková nastoupila po 
absolvování lékařské fakulty do Oblastní ne-
mocnice Kolín, poté působila na OB KLINICE 
v  Praze. K  nám přišla z  Městské nemocnice 
Čáslav, kde pracovala jako primářka ARO.  
MUDr. Běhounková u nás střídá ve funkci do-
savadního primáře, MUDr. Alana Konopáska, 
který ji nyní podporuje z  pozice zástupce 
primáře.

Andrea Jiroušová, nová vrchní sestra od-
dělení ARO, svůj profesní život zasvětila nym-
burské nemocnici. Začínala jako zdravotní se-
stra na chirurgickém oddělení a  po absolvo-
vání odborného kurzu anestezie, resuscitace 

a intenzivní péče začala působit jako sestřička 
jednotky intenzivní péče. Před nástupem do 
nové funkce zastávala pozici staniční sestry 
anesteziologického ošetřovatelského týmu.

Jaká je vlastně funkce 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení v nemocnici?
MUDr. Petra Běhounková: ARO zajišťuje nejen 
to, že pacienta operace "nebolí", ale poskytuje 
také služby celé nemocnici v  momentě, kdy 
stav pacienta vyžaduje intenzivní nebo resus-
citační péči. Anesteziolog je přivolán v případě 
nutnosti oživování pacienta. Anesteziolog také 
často řeší další analgetické techniky – např. 
kontinuální epidurální analgezii používanou 
i ke zmírnění porodních bolestí.

Jak probíhá příprava pacienta na 
operaci?
MUDr. Petra Běhounková: Pacient přichází 
do nemocnice většinou den před plánovaným 
operačním výkonem. Anesteziolog s  ním na 
oddělení v odpoledních hodinách probere mož-
nosti anestezie k danému operačnímu výkonu 
a jakou trvalou medikaci je vhodné užít i v den 
operace. Vysvětlí, co pacienta čeká, a zodpoví 
mu jeho případné dotazy. Po dohodě s  paci-
entem může podat zklidňující léky, aby zmírnil 
případný strach z výkonu.

Jak to pokračuje na operačním sále?
Andrea Jiroušová: Plánovaná operace běží po-
dle operačního programu, pacient je převezen 
na sál personálem lůžkového oddělení. Na ope-
račním sále se o něj stará tým složený z anes-
teziologické sestry a lékaře. Někdy je jim také 
přezdíváno „ochránci“ pacienta během operač-
ního výkonu.

MUDr. Petra Běhounková: Anesteziolog za-
jistí anestezii, na které se s pacientem předem 
domluvili. Může se stát, že musí být nakonec 
zvolena jiná metoda (např. kvůli obtížným ana-
tomickým poměrům). Po uvedení do anestezie 
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Ve vedení tohoto 
oddělení jsou nově 
dvě sympatické 
a cílevědomé ženy

je pacient po celou dobu operace monitorován 
ARO týmem a samozřejmě monitorovací tech-
nikou, bez které se tento obor neobejde. Dů-
ležitým momentem je i  vyvedení z  anestezie 
a  jistota, že pacient je v  pořádku a  může od-
jet zpět na oddělení. U  akutních neplánova-
ných výkonů je postup mnohdy odlišný, často 
jde o  život pacienta a  nelze vše naplánovat 
dopředu.

Jaké jsou vaše vize na rozvoj 
oddělení?
MUDr. Petra Běhounková: Pokud je to možné 
a  daná situace to umožňuje, jsme nakloněni 
technikám lokální anestezie, které pacienta 
neovlivňují tolik jako anestezie celková. Od 
příštího roku plánujeme poskytovat anal-
gezii také při ambulantních zákrocích, např. 
u kolonoskopií.

V plánu je také rozšíření ordinačních hodin 
ambulance bolesti a  zřízení anesteziologické 
ambulance pro pacienty, které musíme k ope-
raci vzhledem k jejich chronickým onemocně-
ním dobře připravit.

Proč jste se přihlásily do výběrového 
řízení?
Obě: Na novou práci se těšíme. Svůj obor 
máme moc rády a chceme, aby se v Nymburce 
poskytovala nadále kvalitní operační péče. Bu-
deme spolu podporovat funkční a  vzdělaný 
tým, který se v  blízké budoucnosti zapojí do 
práce na nové multioborové jednotce inten-
zivní péče, na kterou se vedení nemocnice po-
dařilo získat peníze z EU. Do konkurzu jsme se 
přihlásily mimo jiné i proto, že nymburská ne-
mocnice má v současné době obrovský tah na 
branku, je plná plánů a má svižné vedení s jas-
nou vizí.  A  to v  dnešní době ve zdravotnictví 
rozhodně není samozřejmostí.

Michaela Prchlíková, nemocnice NBK

Všichni zaměstnanci Nemocnice 
Nymburk vám přejí pevné zdraví  

v novém roce 2022.

Konečně tyto děti získaly opravdu bezpečný, 
rozvíjející prostor, a  tím i  lepší podmínky 
k  tomu postavit se k  životu čelem a  přispět 
i svým dílem do společnosti.

Přijďte se podívat, kde naši pracovníci 
denně pomáhají dětem z  rizikového prostředí 
i  místní komunitě najít společnou řeč. Dne  
11. ledna 2022 od 9 hodin proběhne slavnostní 

otevření a  představení nového zázemí služby 
pro děti a mladé lidi v Nymburce na adrese Sa-
dová 2167. Připravena je pro vás prohlídka pro-
stor, kolegové, kteří zodpoví každý dotaz o fun-
gování klubu, i drobné občerstvení. 

Nízkoprahový klub SEMIRAMIS, z. ú., je 
místo pro děti a mladé lidi, kteří nemají po škole 
co dělat, kde „zabít“ čas s kamarády nebo i bez 
nich. V N klubu jsou pracovníci, se kterými se 
dá mluvit, a to o všem, co děti a mladé lidi za-
jímá, nebo o čem přemýšlejí. Dokážou pomoci 
s domácím úkolem nebo s doplněním mezer po 
distanční výuce, stejně jako vyslechnout a na-
bídnout jiný pohled na věc. A nic se tam neplatí.  

Lenka Dokládalová Bednářová

Srdečně vás zveme na prohlídku nového prostoru!  
N klub na nové adrese!
Jsme zařízení pro děti  
z Nymburka, které 
nemají lehký start do 
života
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110 let nymburské 
továrny Griotte / 2. část

Pokračování článku z předchozího 
čísla zpravodaje.

Dne 15. ledna 1928 zakladatel Ludvík Vantoch 
umírá ve věku 72 let a podniku opět hrozí krach. 
Zachráncem se stává bratr Gustav Wantoch, 
který celý podnik v roce 1929 za 1 300 000 Kč 
kupuje. Na stabilizovanou továrnu ale začíná 
padat po roce 1930 hnědý prach z  Německa  
– nacisté se dostávají k moci. Začíná hrozit ne-
bezpečí i  židovským majitelům firmy Griotte. 
Osudy členů rodiny by vydaly na dobrodružný 
román, ovšem s hořkým koncem koncentrač-
ních táborů. Z početné rodiny se zachránilo jen 
několik lidí.

Továrna pod cizí správou přežila II. svě-
tovou válku, na krátký čas se koncem května 
1945 vrátila do rukou rodiny (Hanuši Wanto-
chovi, kterému se podařilo včas před válkou 
se sestrou utéct do Anglie). Únor 1948 zhatil 
veškeré plány na velkorysé obnovení podniku, 
Hanuš uprchl se štěstím v květnu 1948 na Zá-
pad a později se dostal do Kanady, kde založil 
textilní firmu pod jménem Van Toch. 

Továrna byla znárodněna, v roce 1952 pře-
šla pod Středočeskou Frutu, n. p., výroba liho-
vin byla zrušena. Fruta Nymburk pak vyráběla 
především hotová jídla, konzervovanou zele-
ninu – zejména výtečné okurky, prodávané 
i pod značkou ZNOJMIA.

V  roce 1993 byl závod zprivatizován, 
vzniklo ZELKO, spol. s r. o. Nový podnik vyráběl 

V roce 1911 byl uveden 
do provozu nový 
moderní podnik na 
výrobu likérů

jen 7 let, v  roce 2010  byl nucen ukončit vý-
robu – nemohl obstát v  obrovské a  levnější 
konkurenci.

A tak dnes už jen prázdné tovární haly při-
pomínají slávu předního nymburského pod-
niku, který vyvážel především proslulou gri-
otku nejen do celé Evropy, ale i  do Ameriky. 
Sběratelé se dodnes těší krásnými etiketami 
různých likérů, brandy, rumů, ale i whisky.

Vážení čtenáři, možná že vás, stejně jako 
mě, napadne, kam jen se poděly originální re-
ceptury Vantochových likérů, kdo jen z  nich 
léta těžil a možná těží dodnes? Možná zůstaly 
v  soukromých rukách někdejších zaměst-
nanců? Přesnou odpověď se asi nedovíme. Té-
měř všechny Vantochy i Wantochy (kromě ka-
nadské větve, psané Van Toch), bohužel „pohl-
til nemilosrdný čas…“ Jak kdysi krásně napsal 
Bohumil Hrabal.

Ludvík Vantoch se nepochybně zařadil 
mezi nejúspěšnější nymburské podnikatele 
a  městské ocenění Čestný občan (in memo-
riam) by mu rozhodně dávno slušelo a patřilo. 
A  část továrny se stáčecími věžemi by mohla 
být prohlášena technickou památkou.

Vantochova urna je od 11. 3. 1949 uložena 
na nymburském hřbitově (kdo ji tam uložil, 
není známo), v hrobu rodiny Donátových (byli 
příbuzní) – viz orientační plán u vstupu na hřbi-
tov. Od roku 2021 se o hrob stará (a platí ho) 
Společnost přátel starého Nymburka.
A tak až si někdy nalijete stopku dobré griotky, 
vzpomeňte na pana Ludvíka Vantocha, který 
ji tak úspěšně a  jedinečně z Nymburka nabídl 
celé Evropě.

Za laskavou a účinnou pomoc při přípravě textu 
článku děkuji pracovnicím odboru výstavby 
Městského úřadu v Nymburce.

Jiří Černý
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hluboce ovlivnilo, inspirovala ho především 
tradiční japonská architektura a divadlo.

Kdyby se Bedřich Feuerstein býval 
rozhodl trvale usadit v Japonsku, 
myslíte, že by tam byl šťastný?
To si netroufám tvrdit, ale jisté je, že tam nejen 
chtěl zůstat déle, ale také se tam toužil ve třicá-
tých letech vrátit. Dobře se tam etabloval a cítil 
potenciál jako architekt. 

Jste autorkou aktuální výstavy 
v Národním technickém muzeu. Jak 
dlouho jste výstavu připravovala 
a co vás na ní obzvláště těší?
Výstavu jsem se snažila prosadit mnoho let, ale 
konkrétní přípravy začaly v roce 2017. Přípravy 
velmi zkomplikovala covidová situace, ale jsme 
rádi, že jsme ji nakonec, i po několikátém odlo-
žení a strachu, že bude zrušena úplně, otevřeli 
v listopadu. Nejvíc mě těší, že si Feuersteinova 
širší rodina, potomci jeho přátel, a  dokonce 
jedna pamětnice vernisáž a výstavu hezky užili 
a mohou být na Frycka pyšní.

Na co se mohou těšit zájemci o vaši 
nymburskou přednášku, která 
se uskuteční 25. ledna v Městské 
knihovně Nymburk?
Určitě se dozvědí mnoho nepublikovaných za-
jímavostí o Bedřichu Feuersteinovi, jeho životě 
a  díle. Uslyší o  průběhu bádání a  také o  tom, 
jak probíhal jeho japonský pobyt. Doufám, že 
už brzy bude publikován katalog k  výstavě, 
který bude bohatě ilustrovaný a zájemci v něm 
najdou mnoho nových informací.

Jan Červinka, 
Městská knihovna Nymburk

K  Nymburku a  blízkému 
okolí váže tohoto meziná-
rodně uznávaného archi-
tekta a výtvarníka jeho dět-
ství, středoškolská studia, 
realizace budovy kremato-
ria a místo jeho posledního 

odpočinku. Před deseti lety přijela Helena Čap-
ková s Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem 
do Nymburka a na gymnáziu hovořili o Feuer-
steinově tvorbě. V roce 2014 Helena Čapková 
představila v  nymburské knihovně publikaci 
o architektově vztahu k Japonsku a 25. ledna 
nás čeká její přednáška o  aktuální výstavě 
v Národním technickém muzeu.  

Co pro vás osobně znamená lednové 
výročí 130 let od narození Bedřicha 
Feuersteina?
Oslavy a  připomenutí tohoto výročí jsou pro 
mě důkazem toho, že se na tohoto význam-
ného architekta a výtvarníka nezapomnělo a že 
jeho odkaz trvá i do dnešních dnů. Doufám, že 
i  přes trvání covidové krize se nám podaří na 
význam Bedřicha Feuersteina co nejlépe upo-
zornit v  médiích a  že tomu určitě dopomůže 
i právě se konající výstava Bedřich Feuerstein, 
architekt Praha – Paříž – Tokio v  Národním 
technickém muzeu.

Jaká byla ve vašem profesním životě 
cesta k této osobnosti a jeho dílu? Co 
vás k němu přivedlo a co vás na jeho 
tvorbě zajímá?
Bedřich Feuerstein je jedním ze skupiny archi-
tektů, kteří propojují dějiny japonské a  české 
architektury a dějiny japonsko-českých vztahů 
obecně. Protože jsem nejen historička umění, 
ale také japanoložka, tak mě tato skupina vždy 
velmi zajímala; tedy již od dob studií na Uni-
verzitě Karlově. Ale nezajímaly mě jen jednot-
livé osudy a  tvorba, spíš jsem chtěla probá-
dat vztah mezi japonskou a  středoevropskou 

Fascinující 
osobnost
V lednu si připomínáme 
130 let od narození 
Bedřicha Feuersteina

avantgardou a dále jakousi skrytou přítomnost 
japonské estetiky v místním, středoevropském 
i  českém modernismu nebo funkcionalismu. 
Bedřich Feuerstein byl fascinující osobnost. 
Například enormně zajímavé je sledovat jeho 
zralý výtvarný názor a  jeho projevy v  různých 
výtvarných polohách, jako je architektura scé-
nografie a různá odvětví designu.

Jakou roli sehrála Loučeň a Nymburk 
ve formování jeho osobnosti?
Byla to místa jeho dětství a dospívání, tudíž měla 
na Feuersteina silný vliv. V kraji měl rodinu, přá-
tele, se kterými během života korespondoval, 
například Františka Riegra ze Studců.

Změnil se za dobu vašeho výzkumu 
pohled na nymburské krematorium?
Myslím, že je možná trochu více ve středu zá-
jmu než dříve. I když se o významu mezi archi-
tekty a historiky architektury vždy vědělo. Jis-
tému populárnímu zviditelnění stavby zajisté 
pomohl status národní kulturní památky, který 
krematorium získalo v roce 2017.

Jak je Feuersteinovo dílo vnímáno 
v Japonsku a jak ho ovlivnil tamní 
pobyt?
Toto je velmi široká otázka a v detailu jsem o ni 
publikovala v  roce 2014 knihu Bedřich Feuer-
stein – Cesta do nejvýtvarnější země světa, 
která byla letos přeložena do japonštiny. Takže 
i  díky tomu je Feuersteinovo jméno v  Japon-
sku stále známější a  je asociováno s význam-
nou stavbou Mezinárodní nemocnice svatého 
Lukáše v Tokiu. Dále je známá jeho spolupráce 
s Antonínem Raymondem v jeho atelieru v le-
tech 1926–1930. Japonsko Feuersteina také 
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Mgr. Helena Čapková, M.A., Ph.D.
- vystudovala japanologii a dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze
- absolvovala studium dějin japonského a čínského umění 
   na School of Oriental and African Studies v Londýně
- od roku 2012 působila na Waseda University v Tokiu
- od roku 2019 přednáší na Ritsumeikan University v Kjótu
- věnuje se modernistické architektuře, designu a meziválečné japonské výtvarné tvorbě
- zabývá se vztahem mezi japonským uměním a uměním evropské avantgardy
- v roce 2014 vydala knihu Bedřich Feuerstein – Cesta do nejvýtvarnější země světa
- v roce 2021 připravila v Národním technickém muzeu výstavu Bedřich Feuerstein, architekt 
Praha – Paříž – Tokio

PŘEDNÁŠKA
BEDŘICH FEUERSTEIN A JAPONSKÁ 
ARCHITEKTURA
Helena Čapková
úterý 25. ledna 2022 v 17.30 hodin
Městská knihovna Nymburk

VÝSTAVA
BEDŘICH FEUERSTEIN, ARCHITEKT. 
PRAHA-PAŘÍŽ-TOKIO 
10. listopadu 2021 – 15. května 2022
Národní technické muzeum
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AKTUALITY

Poradna Včera pro seniory a  rodinné pečující 
nabídla Nymburákům aktivitu, při níž se ten-
tokrát pobavily různé věkové kategorie včetně 
dětí. Stezka plná zábavných úkolů byla v Nym-
burce umístěna dva týdny a těšila se velkému 
zájmu veřejnosti. Nymburk byl startovním 
městem Stezky díky Institutu Dementia, pod 
jehož záštitou bylo otevřeno poradenské pra-
coviště v  Obecním domě. Cílem Institutu je  
– vedle podpory rodinných pečujících – tréno-
vání paměti a prevence demencí, proto zamě-
ření Stezky na lékařsky podložené paměťové 
aktivity. Nymburk se stal úspěšným startem 
této akce, která postupně zavítá do Kolína, 
Městce Králové, Benešova, Příbrami a  řady 
dalších středočeských měst.

Hru nezastavil ani orkán, který ji v  pátek 
20. 11. poničil a  část roznesl do okolních za-
hrad. Reinstalace se podařila v podstatě přes 
noc a hra tak přivítala další návštěvníky z Nym-
burka, Poděbrad i Prahy. Na rok 2022 připra-
vuje Dementia seriál setkání s  odborníky, 

Stezka paměti, trénování 
paměti, prevence demencí

INZERCE

KOUPÍM DŮM
okr. Nymburk, Kolín, KH

dům, chalupu i k rekonstrukci

jsem přímý zájemce s hotovostí

apalucha76@seznam.cz
tel.: 737 431 186

besedy, filmy a další aktivity zaměřené na boj 
proti demenci.

Poradna Včera v  Obecním domě zůstává 
otevřena každou středu od 11 do 16 hodin. Bez 
objednání se můžete zastavit na krátký test pa-
měti nebo pro informační servis k péči o člena 
rodiny-seniora.

Tereza Cimrmannová, 
Institut osvěty a vzdělávání Dementia  
(776 159 475, nymburk@dementia.cz, 

www.dementia.cz)

Také jste si potrénovali 
svoji paměť na 
nymburské Špičce? 
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Do hereckého nebe odešel dne 24. 11. 2021 
velký Hálkovec, Zdeněk Válek, den před svými 
88. narozeninami (*25. 11. 1933, Pševes u Ko-
pidlna). Od roku 1969 působil jako významný 
herec a  režisér v  Divadelním souboru Hálek. 
Na prknech Hálkova městského divadla ode-
hrál více než 800 představení v nejméně pade-
sáti inscenacích. Mezi jeho největší životní role 
patřil Casanova a vodník Čochtan v Divotvor-
ném hrnci. Patřil mezi velké postavy městské 
divadelní scény, osobitý člověk s nezaměnitel-
ným hlasem, bohém a  milovník dobrého vína  
– ostatně jako řada umělců.

Za jeho dlouholetou uměleckou a  organi-
zační činnost v  Divadelním spolku Hálek mu 
bylo v  roce 1998 uděleno městské vyzname-
nání Nymburský lev I. třídy (zlatý lev).

Zdeňku, upřímně Ti přejeme tam v tom he-
reckém nebi samé výtečné role, krásně nasví-
cené premiéry  a nekonečný aplaus při mnoha 
reprízách.

Z duše mnoha Nymburáků Jiří Černý,
 člen redakční rady NZ

Vzpomínka na 
herce Zdeňka 
Válka
Nymburská divadelní 
scéna je o jedno velké 
jméno chudší

ATROPOS, s. r. o.

Poskytujeme kompletní smuteční služby.
Respektujeme všechna Vaše přání.

www:pohrebni-sluzba-atropos.cz již brzy www:pohrebni-sluzba-lysanadlabem.cz

Objednávková kancelář: 
Lipová 563/20, Nymburk
pondělí - pátek 7.30–15.30
Telefon: 325 532 685

Bezplatná non-stop linka: 800 321 136
www.pohrebni-sluzba-nymburk.cz
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Dárek 
z Nymburka?

Archeologové zkoumali 
Kostelní náměstí a Staré 
děkanství

V  průběhu podzimu se  uskutečnil archeo-
logický výzkum, který si město Nymburk 
objednalo.

„Záměrem zkoumání Kostelního náměstí 
bylo získání informací o  úrovni archeologic-
kých terénů tak, aby doplnily předchozí zá-
chranné archeologické výzkumy. Šlo mimo 
jiné o lokalizaci ohradního zdiva bývalého hřbi-
tova, čemuž odpovídal počet i  umístění sond 
– tato stavba byla v  minulosti zachycena na 
dvou místech, nyní máme o  jejím průběhu 
konkrétní představu,“ vysvětlil František Dou-
bek z  Ústavu archeologické památkové péče 
Středních Čech. 

V příštím roce proto na archeology naváže 
stavebně-historický průzkum Kostelního ná-
městí. Ten by měl umožnit podrobně zmapovat 
historický vývoj lokality. Tímto budou připra-
veny kompletní podklady pro přípravu budoucí 
studie a  následné projektové dokumentace 
rekonstrukce Kostelního náměstí. Díky všem 
získaným informacím bude možné projekt 

Ústav archeologické 
památkové péče 
Středních Čech provedl 
výzkum v centru města

připravit reálně a  s  jasným odhadem budou-
cích nákladů, a to jak na samotnou stavbu, tak 
i  na nezbytně nutný záchranný archeologický 
průzkum. Je totiž nutné připomenout, že pri-
mární snahou archeologů je zachovat co nej-
více nálezů v současném stavu, tedy vyhnout 
se záchranným průzkumům a  možné nálezy 
uchovat pro případné budoucí generace, které 
pravděpodobně budou disponovat pokročilej-
šími vědeckými metodami.

„Pohybujeme se v prostoru bývalého hřbi-
tova a i vzhledem k pietnímu charakteru místa 
proto považujeme obsáhlejší odkrytí prostoru 
Kostelního náměstí v  místech plánované re-
konstrukce za krajně nevhodné,“ doplnila mís-
tostarostka Stanislava Tichá.

Inspiraci najdete v  Turistickém informačním 
centru, které nově nabízí sérii předmětů s ori-
ginálním ztvárněním pohledu na dominanty 
města. Pohodový obrázek z  dílny Lucie Mar-
tiškové zdobí pohlednici, záložku do knihy, 
plechový hrneček, plátěnou tašku i  kaleido-
skop, který pobaví děti i  dospělé. Nové před-
měty coby dárek nebo pozdrav z Nymburka za-
koupíte již od 20 Kč v  Turistickém informač-
ním centru Nymburk na Náměstí Přemyslovců 
ve všední dny od 9 do 17 hodin a  o  víkendu 
a o svátcích od 8 do 17 hodin.

Petr Černohous
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Kvůli vládním opatřením bylo informační cent-
rum skoro čtyři měsíce zavřené. Za zamčenými 
dveřmi jsme ale stále pracovali a  snažili se 
„íčko“ a  jeho služby vylepšit. Podařilo se nám 
získat dotaci od Středočeského kraje a celkem 
sto tisíc korun jsmw použili na nákup nových 
nástěnek, reklamních stojanů, objednali jsme 
si propagační fotografie Nymburka a okolí, při-
pravujeme ke spuštění zbrusu novou aplikaci 
SmartGuide – jde o  mobilního turistického 
průvodce, který by pro místní i  návštěvníky 
města měl být v provozu již od února. Dalších 
změn si mohli návštěvníci, kterých nakonec 
bylo téměř dvacet tisíc, všimnout v  interiéru 
provozovny. 

V červenci jsme se s mnohými turisty mohli 
setkat i na veletrhu cestovního ruchu Regiony 
ČR v Lysé nad Labem. Odtud jsme si také od-
vezli 1. místo v soutěži TURISTPROPAG za naši 

Turistické informační 
centrum – ohlédnutí za 
sezonou
Rok 2021 byl velmi 
zvláštní a náročný  
i pro turistický ruch

malovanou mapu města. Ke konci léta jsme vy-
dali další tematický letáček o historii a součas-
nosti pivovarnictví.

Začátkem září byla slavnostně otevřela věž 
kostela sv. Jiljí. Nyní si každý může vychutnat 
pohled na  město z ptačí perspektivy. Věž kos-
tela měří 66 metrů a vede na ni 147 schodů. In-
formace k prohlídkám naleznete na webu info-
centra www.mesto-nymburk.cz/infocentrum. 
I nadále organizujeme komentované prohlídky 
města. Také aktivně spolupracujeme s  okol-
ními městy a  turistickými cíli v  rámci desti-
nační oblasti Pojizeří a Polabí.

Na podzim jsme rozšířili sortiment pro-
pagačních materiálů o nové zboží – malované 
plecháčky, látkové tašky, záložky a krasohledy. 
A se závěrem roku jsme pro turisty i místní při-
pravili kalendáře.  V  prodeji máme stolní ka-
lendář Nymburk na historických pohlednicích. 
Krásné a  netradiční pohledy na Nymburk pro 
nástěnný kalendář nafotil Joe Vai. A trojlístek 
kalendářů tradičně uzavírá kapesní kalendá-
řík – letos dokonce se čtyřmi motivy (první 
je s  kostelem sv. Jiljí a  zbylé nesou motiv ze 
Street Art festivalu (MĚSTO=GALERIE).

TIC Nymburk

Na Starém děkanství archeologové objevili 
zbytky středověkého objektu, v  jehož zásypu 
se nalezly části metalurgické pece. Zachovaný 
terén je zde již víceméně pod současným dr-
nem. V nižších partiích se pak zachovaly i části 
pravěkých terénů. Na přesnou dataci je proza-
tím brzo, vzhledem k  právě ukončené terénní 
části výzkumu. Některé nepřímé indicie pak 
archeology vedou k dalšímu možnému zajíma-
vému objektu. Jeho existenci ale bude možné 
potvrdit či vyvrátit až příští rok. 

Veškeré informace získané z  průzkumu 
využijí projektanti, kteří intenzivně pracují 
na dokumentaci potřebné pro rekonstrukci 
děkanství.

Markéta Tomčíková
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Kino Sokol 
Nymburk
Klasický program kina Sokol naleznete na: 
webových stránkách: www.nkc-nymburk.cz 
FCB: www.facebook.com/kinosokolnymburk 
Skládací čtrnáctidenní programy jsou k dostání 
v budově kina, v TICu a v městské knihovně.

20. 1. čt / 19.00 / 490 Kč   
NYMBURSKÉ KINO UVÍTÁ 
BRATRY EBENY
Na 20. ledna 2022 si udělejte v  diáři po-
známku, že je nutné jít na koncert Bratří Ebenů. 
V nymburském kině Sokol se uskuteční (již jed-
nou odložený) koncert této nevšední hudební 
formace. Věříme, že Bratři Ebenové – kapela 
tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) 
a  dalších předních českých hudebníků (Pavel 
Skála, Jaromír Honzák, Jiří Veselý a  Jiří Ze-
lenka), opět naplní sál kina až po strop krásnou 
hudební energií. Koncertně zahrají průřez tvor-
bou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) 
až po poslední Čas holin (2014), které je svým 
obsahem čím dál tím aktuálnější.

V  době vydání prvního alba „Malé písně 
do tmy“ působila kapela jako bratrské trio 
– Marek, Kryštof a  David a  byli na české hu-
dební scéně svým přístupem zcela ojedinělí. 
Synové významného hudebního skladatele 
Petra Ebena (1929–2007) dostali klasické hu-
dební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy 
moderní folkové, jazzové a  rockové muziky. 
Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů 
a  uměním používat různé neobvyklé hudební 
nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české 
scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Na-
víc ve spojení s výjimečnými Markovými texty 
byli a  doposud jsou Bratři Ebenové na české 
hudební scéně jedineční.

Poslední dva roky se pro Nymburské kul-
turní centrum nesou přesně ve znamení jed-
noho z  ebenovských textů: „já na tom dělám, 
já na tom makám a  ono ne a  ne a  ne!“ Pevně 
věříme, že tentokrát to již vyjde a srdečně vás 
na koncert zveme. Vstupenky za 490,- jsou 
k  zakoupení online na www.nkc-nymburk.
cz a  na obvyklých předprodejních místech 
v Nymburce.

Lukáš Kadava

ne 2. 1. 2022 / 18 hodin  
ZÁPIS: TANEČNÍ ALFA 2022 
Zahájení zápisu do tanečních kurzů online pro-
běhne v  neděli 2. 1. 2022 na webu www.ta-
necni-alfa-nymburk.cz. Kurzy budou probíhat 
každý pátek od září do prosince 2022. Vyučují 
taneční mistři manželé Křížkovi, hudební do-
provod K-music: Stanislav Keith. Elektronický 
zápis bude probíhat až do naplnění tanečního 
kurzu. Přijímáme pouze taneční páry! Další 
informace naleznete na webových stránkách 
nebo na tel. 603 530 755. Pořádá hudební 
agentura K-PRODUCTION music.

Aktuálnost akcí sledujte na webu města v sekci 
Kultura a sport nebo v Kalendáriu akcí. 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Kalendárium akcí

Klub důchodců
10. 1. po Volná zábava
12. 1. st Doznívání Vánoc
17. 1. po Volná zábava
19. 1. st Vaříme podle babiček
  Přineste nějaký recept (Z. Starková)
24. 1. po Monolog Harpagona z Lakomce
  M. Mejstřík, J. Semerád, E. Suchá
26. 1. st Volná zábava
31. 1. po Volná zábava

Otevřeno po a  st 13–16 hodin. Cvičení 13.15 
–13.45 hodin. Přednášky od 13.45 hodin. 
Změna programu vyhrazena. 

Výbor Klubu důchodců

BRATŘI
EBENOVÉ

Marek Eben – Kryštof Eben – David Eben – Jaromír Honzák - Pavel Skála – Jiří Zelenka

www.bratriebenove.cz

7. 12. 2020 / 19:00
KINO SOKOL NYMBURK

od 1. 8. 490 Kč / od 1. 11. 590 Kč
Vstupenky k dispozici v TIC Nymburk a NKC. Více informací na nkc-nymburk.cz

Výročí měsíce
 X 485 let – V roce 1537 se narodil Trojanus 

Nigellus z  Oskořína († 1604), humanista, spi-
sovatel a  historik, profesor a  probošt Karlovy 
koleje v  Praze. Po roce 1564 spravoval školu 
v Nymburce.

 X 115 let – 6. ledna 1907 zemřel Gustav Čer-
vinka (*1868 v  Nymburce), profesor, odbor-
ník na železniční stavitelství. Jeho pomník se 
dochoval v  parku na místě starého hřbitova 
u zimního stadionu. 

 X 95 let – 10. ledna 1927 zemřel Hanuš Kar-
lík (* 1850), v  letech 1881–1909 ředitel nym-
burského cukrovaru, významný odborník cuk-
rovarnického průmyslu, městský radní, člen 
správní rady pivovaru, starosta a  čestný člen 
Hlaholu, předseda spolku Beseda, iniciátor 
vzniku Spolku pro podporování chudých stu-
dujících reálky. V  roce1909 mu bylo uděleno 
čestné občanství města Nymburka.

 X 130 let – 15. ledna 1892 se narodil Bedřich 
Feuerstein († 1936), architekt, scénograf, ma-
líř. V  letech 1903–1910 studoval na nymbur-
ské reálce. Pro Nymburk vyprojektoval budovu 
krematoria (národní kulturní památka).

 X 175 let – 15. ledna 1847 se narodil Fran-
tišek Symon († 1934), hudebník, ředitel kůru 
v kostele sv. Jiljí, v letech 1882–1918 sbormistr 
Hlaholu, skladatel, pedagog. 

 X 145 let – 19. ledna 1877 zemřel MUDr. An-
tonín Brzorád (* 1809), purkmistr města v le-
tech 1849–1861 a  1864–1873, přítel Boženy 
Němcové (v  letech 1848–1850 bydlela v  jeho 
domě).

 X 110 let – 19. ledna 1912 se v Nymburce na-
rodil František Effenberger († 1973), knihov-
ník, kronikář, publicista. V  letech 1932–1950 
byl knihovníkem v  městské knihovně, v  le-
tech 1950–1972 ředitelem Okresní knihovny 
v Nymburce.

 X 730 let – 20. ledna 1292 se narodila 
Eliška Přemyslovna († 1330), dcera krále Vác-
lava II., manželka krále Jana Lucemburského, 
matka císaře Karla IV. V  roce 1310 pobývala 
v Nymburce.

 X 140 let – 25. ledna 1882 se narodil Jan 
Vondráček († 1953), učitel češtiny a  němčiny 
na nymburské reálce, spisovatel, znalec a po-
pularizátor života Boženy Němcové.

 X 50 let – 26. ledna 1972 zemřel Václav Ma-
jer, politik, poválečný poslanec Národního 
shromáždění a  ministr výživy. V  roce 1947 
mu bylo uděleno Čestné občanství města 
Nymburka. 

Jan Řehounek

Na začátku února uplyne čtvrtstoletí od úmrtí 
Bohumila Hrabala (1914–1997), spisovatele 
s  mezinárodním věhlasem, který je zároveň 
bytostně spjat s Nymburskem. Vedeni snahou 
připomínat v  našem regionu literární, umě-
lecký a kulturní odkaz této výrazné osobnosti 
moderní literatury 20. století, připravujeme 
na čtvrtek 3. února komorní vzpomínku ve 
vestibulu nymburského gymnázia a  na hřbi-
tově v Hradištku. Budeme rádi, když se k nám 
připojíte.

Druhá akce se uskuteční v  sobotu  
26. března v nymburské knihovně, symbolicky 
krátce před spisovatelovými narozeninami. 
Jako hlavní bod programu jarního setkání 
Klubu čtenářů Bohumila Hrabala připravujeme 
přednášku a besedu o divadelních inscenacích 
na motivy Hrabalova díla i života.

Čtvrtek 3. února 2022
Komorní vzpomínka na Bohumila Hrabala ve 
vestibulu nymburského gymnázia v  11 hodin, 
na hřbitově v Hradištku v 15 hodin.

Sobota 26. března 2022 v 13 hodin
Přednáška a beseda o divadelních inscenacích 
na motivy Hrabalova díla i  života v  rámci jar-
ního setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala 
v nymburské knihovně.

Akci pořádá Městská knihovna Nymburk, Klub 
čtenářů Bohumila Hrabala, Gymnázium Bohu-
mila Hrabala v Nymburce a Město Nymburk.

Jan Červinka, 
Městská knihovna Nymburk

25 let bez 
Hrabala

20. 1. 2022 / 19.00
Kino Sokol Nymburk
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Tříkrálový 
podvečer
Hygienická opatření nám znemožnila usku-
tečnit všechny plánované adventní koncerty, 
a tak se pokusíme to nejzajímavější z programu 
zhustit do jednoho podvečeru na Náměstí Pře-
myslovců, abychom v příjemné pohodě odzvo-
nili letošním vánočním svátkům. K tomu je ov-
šem třeba, abyste si s sebou na náměstí vzali 
libovolný zvoneček. Jedině tak můžeme defini-
tivě odzvonit roku 2021 a Vánocům.

Setkání  
s osobnostmi
Nymburské kulturní centrum se už od pod-
zimu snaží nově přivádět na zdejší scénu re-
spektované české osobnosti pod názvem Ve-
čer při svíčkách. Po uznávaných lékařích pro-
fesorech Pirkovi a Höschlovi v prosinci zavítal 

do Nymburka biskup Václav Malý. Tento měsíc 
by měl reprezentativní společnost ve středu 
19. ledna rozšířit známý astrofyzik Jiří Gry-
gar. V  dalších měsících se můžete těšit třeba 
na znalce etikety Ladislava Špačka, vojenského 
historika Eduarda Stehlíka nebo dalšího his-
torika a  spisovatele Petra Čorneje. Souběžně 
s Besedami při svíčkách rozjíždíme další mini-
cyklus setkání tentokrát pod názvem Retrood-
poledne, které už v pondělí 24. ledna otevře pí-
sničkář Miroslav Paleček.

Pocta Antonínu 
Dvořákovi
Přesně před 130 lety v  neděli 31. ledna 1892 
koncertoval v nymburském městském divadle 
skladatel Antonín Dvořák. Na programu, kde 
vystoupil i  místní pěvecký sbor Hlahol, byly 
výlučně Mistrovy skladby. Po skončení kon-
certu za osobní účasti Antonína Dvořáka pak 
v Knížecím hostinci proběhl přátelský večer na 
počest Mistra. K tanci i k poslechu hrála kapela  
císařsko a  královského 21. pěšího pluku hra-
běte z Oberspergů. Připomínku slavné události 
připravil pěvecký sbor Hlahol za řízení sbor-
mistra Tomáše Pergla také na  neděli, ale už  
30. ledna 2022. V  programu zazní skladby, 
které se Nymburkem rozezněly právě před 130 
lety. Průvodcem programu bude herec Jan 
Čenský.

NKC

Nymburské 
kulturní 
centrum

čt 6. 1. / 16.00 / Náměstí Přemyslovců 
vstup volný
TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER
Loučení s vánočními svátky

čt 13. 1. / 19.30 / 100 Kč / Hudební bar 
U Strejčka
JAZZ U STREJČKA
Zahájení série malých jazzových koncertů  
v Nymburce

st 19. 1. / 19.00 / 120 Kč / Obecní dům
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Beseda s předním českým astrofyzikem dokto-
rem Jiřím Grygarem

čt 20. 1. / 19.00 / 490 Kč / Kino Sokol
BRATŘI EBENOVÉ
Výjimečný koncert originální sourozenecké trojice 
Kryštofa, Marka a Davida Ebenových

po 24. 1. / 15.00 / 80 Kč/ Obecní dům
RETROODPOLEDNE
Setkání, povídání a  zpívání s  hudebníkem  
Miroslavem Palečkem

ne 30.1. / 19.00 / 80 Kč / Kaple sv. Jana 
Nepomuckého 
POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI
Koncert pěveckého sboru Hlahol při příležitosti 
130. výročí Mistrova vystoupení v Nymburce

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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Městská 
knihovna 
Nymburk

út 25. 1. / 17.30 hodin / 70 Kč
BEDŘICH FEUERSTEIN A JAPONSKÁ 
ARCHITEKTURA
přednáška Heleny Čapkové (více na straně 9)
Japanoložka a  historička umění Helena Čap-
ková patří mezi přední znalkyně díla architekta 
a  scénografa Bedřicha Feuersteina. Dlouho-
době žije v  Japonsku, kde působí na univer-
zitě v Kjótu. Při nymburské přednášce přiblíží 
aktuální výstavu v Národním technickém mu-
zeu, na níž je představen život a fascinující roz-
sah Feuersteinovy tvorby. Poprvé je v ucelené 
formě prezentováno jeho dílo v  architektuře, 
scénografii, divadelním kostýmu a  v  grafic-
kém, užitém a nábytkovém designu.

Knihovna dětem
čt 20. 1. / 9.30 a 10.30 hodin / 30 Kč 
HLAVOZEM 
Ondřej Buddeus 
Hravý workshop, který 
má dětem pomoci ná-
paditou a  hravou vizu-
ální formou pochopit 
základní skutečnosti 
týkající se hlavy, mozku 
a jeho fungování. Každý 
má svou hlavu. Jenže 
co to znamená? Je to 
jen ta kulatá věc od 
ucha k  uchu? Kdepak, 
tím to zdaleka nekončí. Hlava je totiž úchvatná 
– informuje nás o tom, co je kde vidět, slyšet, 
jak něco voní nebo chutná. Kniha Hlava v hlavě 
je encyklopedií o hlavě, je to zkrátka hlavope-
die. Je výjimečná svou hravostí a  kreativním 
zpracováním a  kromě toho získala Magnesii 
Literu v kategorii kniha pro děti. Na všetečné 
dětské otázky týkající se toho, co je v hlavě a na 
hlavě, dětem odpoví autor knihy, spisovatel, 
básník a překladatel Ondřej Buddeus.

Pobočka
út 4. 1. a 18. 1., 1. 2., 15. 2. a 1. 3. 2022 / 
16–18 hodin / Cena 5 lekcí je 750 Kč
KURZ HÁČKOVÁNÍ PRO MÍRNĚ 
POKROČILÉ
s lektorkou Martinou Martiňákovou
Přijďte mezi fanynky ručních prací, něco se na-
učíte nebo jen budete sbírat inspiraci. Kurz je 
určen pro dospělé. Materiál je v ceně kurzu. Po-
čet míst omezen.   Přihlášky a další informace 
v knihovně na sídlišti nebo na telefonu 327 340 
285 nebo e-mailu pobocka@knihovna-nbk.cz. 

Připravujeme
út 1. 2. / 17.30 hodin
MUDR. JAN TRACHTA 
Lékaři bez hranic 
Jak vypadá práce mezinárodní humanitární or-
ganizace Lékaři bez hranic? Přijďte si poslech-
nout přednášku MUDr. Jana Trachty z Kliniky 
dětské chirurgie FN Motol. Jan Trachta jako 

Lednová sobota, kdy máme pro vás otevřené 
oddělení pro dospělé a čítárnu, je 8. ledna od 
9 do 11 hodin.

Výstava
út–pá 4. 1.–28. 1.
POD HLADINOU 
JADRANU
Miroslav Šmejkal
výstava fotografií

  
Přednášky
út 11. 1. / 17.30 hodin / 70 Kč 
BULBEM ZÁCHRANÁŘE – JAK 
ZACHRÁNIT ŽIVOT A STÁT SE 
SUPERHRDINOU
Vít Samek, bývalý záchranář Zdravotnické zá-
chranné služby hl. m. Prahy
Povídání o knize Bulbem 
záchranáře s jejím auto-
rem Vítem Samkem. Vít 
Samek svoje zážitky ze 
služby popisuje v  knize, 
jejímž cílem není jen 
to, že se při čtení po-
bavíte, ale že se nau-
číte s chladnou hlavou rychle analyzovat stav 
pacienta a  promyšleně zasáhnout. Využít mi-
nuty, v kterých jde o vše. Kniha Víta Samka je 
o superhrdinech mezi námi. O profesionálních 
záchranářích, lékařích, ale také o nás, obyčej-
ných smrtelnících, kteří si – máme-li dobré in-
formace a  trochu kuráže – můžeme superhr-
dinský plášť také občas přehodit přes ramena. 

čt 20. 1. / 17.30 hodin / 70 Kč
ČTYŘI NEJPOZORUHODNĚJŠÍ 
NEPÁLSKÉ TREKY 
přednáška cestovatelky, profesionální průvod-
kyně a světoběžnice Radky Tkáčikové
Průřez čtyřmi treky v  oblastech, které se od 
sebe výrazně liší. Vysokohorská poušť Horního 
Mustangu s  izolovaným Saribungem a  izolo-
vaným a suchým Narphu v kontrastu s věčně 
zeleným údolím řeky Buri Gandaki v údolí pod 
Manaslu. Poutavý trek okolo Dhaulagiri s čtyř-
kilometrovou západní stěnou, kterou první 
přelezli čeští horolezci. K  Everestu jinou než 
tradiční cestou. Tradiční způsob života pod os-
mitisícovkami a buddhistické rituály v klášte-
rech vysoko v horách. Historie výstupů na os-
mitisícovky včetně nejlepších českých přelezů. 
Inspirace na výstup na nejoblíbenější trekové 
šestitisícovky. 

chirurg působil v  Kongu, ve Středoafrické re-
publice, v  Jižním Súdánu, na Pobřeží slono-
viny, na Haiti a  v  Sýrii. V  roce 2014 získal li-
terární cenu Magnesia Litera za svou knihu 
Tichý dech: zápisky českého lékaře z  Afriky 
a Haiti. Odložená přednáška, vstupenky zůstá-
vají v platnosti.

čt 10. 2. / 17.30 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ MARKÉTY PILÁTOVÉ 
Spisovatelka, novinářka, překladatelka 
a  hispanistka představí svou nejnovější knihu 
Senzibil, v níž se v zamlžených a drsných Jese-
níkách pouští do nelítostného zápasu na život 
a na smrt dva muži nadaní schopnostmi, které 
si spojujeme spíše s pradávnými kouzelníky.

pá 18. 2. / 17.30 hodin
MEZI ŽRALOKY
přednáška potápěčky Daniely Kotekové
Pro známou potápěčku jsou žraloci celoživotní 
vášní a rozumí jim jako málokdo na světě. Pro-
mítání autentických fotografií z bezprostřední 
blízkosti bez klece, bez ochranného obleku, 
beze zbraně, ke kterým se vážou nejrůznější 
historky.

Bližší informace o našich službách a konaných
akcích najdete na internetových stránkách: 
www.knihovna-nbk.cz. Případně nás kontak-
tujte e-mailem: knihovna@knihovna-nbk.cz 
nebo na telefonním čísle: 325 512 723

Rok 2021, právě uplynulý, přinesl i  sportu na 
všech úrovních díky covidové pandemii velké 
problémy a  těžkosti. Mnohé soutěže se pře-
kládaly či vůbec neproběhly, účast diváků byla 
také často vyloučená či omezená. Přesto se po-
kusím o shrnutí  a začnu účastí nymburských 
olympioniků na LOH v Tokiu. Zde kromě mno-
hých basketbalistů startovali i  nymburští ka-
noisté, bratři Fuksové s rodinným trenérským 
zázemím, ale také Vít Miller, mladý atlet čtvrt-
kař. Je třeba připomenout, že jeho prvním tre-
nérem byl otec Petr, který stále vede atletiku 
v SKP Nymburk. Nymburk zůstává i v  letošní 
sezoně suverénem českého mužského bas-
ketbalu vede extraligu a bojuje i v lize mistrů. 
Další kolektivní míčové sporty tj. fotbal i volej-
bal zatím nenaplňují velkou a úspěšnou tradici 
těchto sportů a sází hlavně na mládež, což je 
určitě chvályhodné, ale nymburským divákům 
tyto sporty na vyšší úrovni zkrátka v  součas-
nosti chybí. Volejbalisté však důstojně osla-
vili 100 let nymburského volejbalu, úspěšně 
proběhl i  špičkový beachový turnaj žen. Také 
naši hokejisté opustili ligové soutěže, na his-
torické úspěchy vzpomínají stolní tenisté, no-
hejbalisté. Tenisté letos obhájili účast v  KP I. 
tř, rezerva postoupila,   daří se i mládeži, takže 
na letní antukové Rémě je docela spokojenost. 
Nymburští vodáci-sportovci jak kanoisté tak 
i veslaři pilně trénují na Labi, a protože i  tady 
je velká mládežnická základna, tak věřím, 
že tento začínající rok potvrdí pověst Nym-
burka jako města nejen železničářů, ale také 
města sportu a   přinese nám spoustu radosti 
a zážitků.

Jiří Urbánek

Sportovní 
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OBCHOD - INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk 
www.instal-hampl.net; 603 206 370, 325 515 404

Strojní a tlakové 
čištění ucpané kanalizace

so 15. 1. / 14.30 hodin / 100 Kč
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA A O MARUŠCE  
A DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Sobotní pohádka pro děti. DS Hálek uvádí hu-
dební pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uh-
líře na motivy filmu Tři bratři.

so 29. 1. / 14.30 hodin /100 Kč /  
Náhradní termín za 2. 5. 2021 
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Sobotní pohádka pro děti. Produkce: Divadlo 
Nymburk. Hrají: Kateřina Lajtkep, Amálie Vo-
trubová, Lukáš Toman Paclt a další. 

Dále připravujeme:
po 7. 2. / 19 hodin / 490 Kč
A / BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID 
(WESTERN Z BOHNIC)
Hrají: Václav Kopta, Josef Polášek a Simona Vr-
bická. Western a okouzlující darebáci v podání 
Paula Newmana a  Roberta Redforda. A  tako-
vými frajery se cítí i dva nerozluční kamarádi. 
Nevadí jim, že místo pistolí vytáhnou třeba 
rohlíky. Vše je součástí jejich fantazie, protože 
jsou pacienty psychiatrické léčebny. 

čt 10. 2. / 19 hodin / 460 Kč
K3 /PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Hrají: Václav Vydra / Jan Čenský, Svatopluk 
Skopal, Martin Zahálka a další. 
Na oslavu se sejdou tři bratři – i s manželkami, 
které své muže drží na uzdě. Bombou však je 
příchod Franckyho vyzývavé sekretářky Natá-
lie, která dokonale okoření rodinnou slavnost. 
Dojde k  překvapivým odhalením a  rodinná 
idyla bere za své...

čt 3. 3. / 19 hodin / 480 Kč
A / PO KONCI SVĚTA
Hrají: Karel Heřmánek ml. a Sarah Haváčová.
Luisa se probudí vedle Marka, který jí zachrá-
nil život. Alespoň jí to tvrdí, ta o tom však za-
čne pochybovat. Z  oblíbené a  silné ženy se 
stává oběť a z introvertního muže násilník. Ná-
nosy morálky a slušnosti rychle mizí a dochází 
k  bitvě o  přežití. Dokážou na dráze vypjatých 
emocí, humoru a napětí přežít jeden druhého?

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 1/2022. Vychází 6. 1. 2022. Evidenční číslo: MKČR E16377. 
Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO  00239500. Šéfredaktor: Mgr. Petr Černohous, DiS. (e-mail: Petr.Cernohous@meu-nbk.cz,  
tel: 325 501 309). Redakční rada: Ing. Jiří Černý, Mgr. Markéta Tomčíková, Mgr. Jana Kavánová, Mgr. Jan Červinka, Jan Řehounek, Pavla Kukalová, Diana Brzáková, Bc. Alžběta 
Otradovská, PhDr. Ladislav Langr. Jazyková úprava: Milena Krejsová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka vydání: 10. 12. 2021. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech 
domácností. Náklad: 7 300 výtisků. Příjem inzerce: Bc. Ivana Myslivečková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk (e-mail: inzerce-zpravodaj@meu-nbk.cz, ivana.
mysliveckova@meu-nbk.cz, tel.: 325 501 202). Statut Nymburského zpravodaje, Pravidla Nymburského zpravodaje a Ceník inzerce: www.mesto-nymburk.cz/Nymburský 
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Cena komerční inzerce
 1/1 strany  ( 186x264) 5 200 Kč
 1/2 strany Š  ( 186x130)   2 700 Kč
 1/4 strany  ( 91x130)   1 400 Kč
Příplatek za specifické umístění 1 000 Kč

Uzávěrky zpravodaje 2022
objednávky / podklady / vychází / číslo
/10. 1. /   /14. 1. /             /3. 2. /  Únor
/7. 2. /   /11. 2. /             /3. 3. /  Březen

TERMÍNY UZÁVĚREK ZPRAVODAJE A CENÍK INZERCE

INZERCE

út 29. 3. / 19 hodin / 420 Kč
K3 / BENÁTKY POD SNĚHEM
Hrají: Veronika Arichteva, Míra Nosek, Lucie 
Štěpánková a  Filip Cíl. Brilantní situační ko-
medie... Jedni mají před svatbou, druzí možná 
před rozchodem. Společné setkání může ale 
všechno převrátit.

po 11. 4. / 19 hodin / 460 Kč
K3 / ÚVĚR
Hrají: Martin Zounar a Filip Blažek.
Do financí nikdy nezatahujte ženu, v nejlepším 
případě skončíte bez střechy nad hlavou.

čt 28. 4. / 19 hodin / 520 Kč
A / PŘÍTELKYNĚ
Hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná.
„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve 
stejném věku – čistotnou, spolehlivou neku-
řačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice 
padesátnice, ale nesplňuje ani jeden z  poža-
davků. Přesto se ukáže, že tahle spolubydlící 
je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná ko-
medie, v níž se domácnost otřese v základech.

čt 5. 5. / 19 hodin / 570 Kč
A / NA ZLATÉM JEZEŘE
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Monika 
Procházková a  další. V  prostředí Zlatého je-
zera tráví léto starší manželé. Věčně brblající 
a zapomínající profesor v penzi Norman a jeho 
chápající žena Ethel. Příjezd dcery s partnerem 
a  jeho tvrdohlavým synkem pomůže Norma-
novi vystoupit z letargie.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na webu: www.divadlonymburk.cz
Pokladna divadla: tel. 325 512 253

PŘEHLED NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ:
K3/ MUŽI V OFFSIDU – 7. 3. 2022,
náhradní termín za 23. 3. 2020 
(Předplatné Komedie3 z roku 2020)
PELÍŠKY – premiéra 25. 4. 2022, 
náhradní termín za 27. 3. 2020, 26. 10. 2020, 
24. 2. 2021 a 23. 11. 2021.
PELÍŠKY – repríza 26. 4. 2022, 
náhradní termín za 4. 5. 2020, 27. 10. 2020, 
25. 2. 2021 a 24. 11. 2021.
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – 12. 5. 2022, 
náhradní termín za 16. 12. 2020
A/ ENIGMATICKÉ VARIACE
Hledáme náhradní termín.

Rok 2021 byl rok plný změn. 
Změn v termínech, změn v aktuálních opatře-
ních, ale i změn pozitivních. Po více než deseti 
letech jsme od září přešli na nový prodejní sys-
tém.Tento systém je především modernější pro 
pohodlné on-line nákupy vstupenek, což byl 
náš hlavní parametr. Uzpůsobeny tomu byly 
i nové webové stránky divadla a vzhled tiště-
ných vstupenek. 

První diváci přišli do sálu Hálkova divadla 
až v září, neboť více než půl roku nebylo možné 
žádnou akci uskutečnit. Celé jaro se přesunulo 
na podzim. Uvedeno bylo 7 večerních divadel-
ních představení, 4 koncerty, 7 představení 
pro děti, 1 baletní vystoupení a 4 ostatní akce. 
Z čehož byla jedna premiéra. Pohádku O malé 
Hastrmance jsme odkládali o více než rok, ale 
nakonec jsme ji s velkým úspěchem odehráli. 

Podařilo se uvést téměř vše, co se přesou-
valo již několikrát. Někdy to ale nelze ovlivnit. 
Zasáhne nemoc, nebo není dostupný bližší ter-
mín. Do letošního roku se nám tak přesouvají 
Pelíšky, Enigmatické variace, Chvála bláznov-
ství a Muži v offsidu. 

Rádi vzpomínáme na podzimní uvedení 
představení Caveman, které bylo z důvodu vý-
padku elektrického proudu částečně uvedené 
pouze za svitu nouzových světel. Čímž děku-
jeme především herci Janu Holíkovi, který im-
provizovaně představení odehrál až do samot-
ného konce a nám ušetřil spoustu síly s případ-
ným přesunem termínu. 

Rok 2021 utekl jako voda a  stejně jako 
loni bychom si přáli, aby byl rok 2022 zase 
o  něco lepší. Abychom mohli hrát bez ome-
zení, aby kultura byla opět pro všechny. Bez-
pečná a  v  neposlední řadě, aby bylo hlediště 
opět plné do posledního místa spokojených di-
váků. Těžko se plánuje v  nejisté době, ale vě-
říme, že se v našem hledišti budeme setkávat 
co nejčastěji. 

Diana Brzáková

Jaký byl rok 2021 
v našem divadle?

strana 15

DIVADLO




