Pozvánka na prázdniny

EKONOMICKÝ
ODBOR
INFORMUJE
Ekonomický
odbor
oznamuje, že zastupitelstvo města dne 10. prosince 2008 schválilo kalkulaci poplatku za komunální odpad pro rok
2009 v nezměněné výši, tedy
492,- Kč za osobu a rok a
dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnosti nová obecně
závazná vyhláška města
Nymburka č. 1/2009 o
místních poplatcích.

Nastávající doba prázdnin a dovolených s sebou
přináší cesty nejen za
poznáním doma i v zahraničí, ale také aktivní
odpočinek a spoustu příjemných zážitků. Rovinatý kraj v okolí našeho
města je jako stvořen
pro výlety ať už na kole
či pěšky nebo na bruslích, které vám odhalí
krásy krajiny a přírody
středního Polabí. Nechte
se inspirovat cyklovýletem Průmyslovou krajinou i přírodou středního
Polabí
zveřejněným
v tomto vydání zpravodaje...
Přejeme všem ničím nerušené prožití blížících
se volných dnů a dětem
krásné
dva
měsíce
prázdnin.

Dnem účinnosti této
vyhlášky zaniká osvobození od poplatku za komunální odpad pro občany, kteří mají ve vlastnictví stavbu sloužící či určenou k individuální nebo
rodinné rekreaci (ve které
není k trvalému pobytu
hlášená žádná fyzická
osoba) a zároveň mají trvalý pobyt v Nymburce.

Rada města

Foto: arch. Jan Ritter

Nymburské osobnosti: Učitel, hudebník, sbormistr,
odborný publicista, spisovatel, prozaik – Karel Polman
Polman Karel: 23. 1. 1895 Chroustov
(Nymburk) – 10. 7. 1977 Praha.
Učitel, hudebník, sbormistr, odborný
publicista, spisovatel, prozaik.
Karel Polman byl výrazná
osobnost učitelského světa.
Učitel v pravém slova smyslu, člověk přímo posedlý pedagogickou činností.
Již za studií na nižší reálce a Učitelském ústavě v Jičíně se věnoval horlivě hudbě a tělocviku a v této oblasti
také nejvýrazněji působil. Ať
to bylo na venkovských málotřídkách, např. v Kněžičkách, kde učil v letech 1918 –
1921, v Budiměřicích v letech
1927 – 1931 a na Slovensku
nebo na školách v Nymburce. Všude zakládal dětské

V dnešním čísle
najdete
j

Nymburská spisovna
strana II

Nymburské muzeum se
otevírá dětem

j

pěvecké sbory a propagoval
tehdy nejmodernější metody
hudební výchovy mládeže.
Největší, třísetčlenný sbor,
založil
v Seredu, s nímž
uspořádal zájezd do Čech.
Spojení hudby, zpěvu a přirozeného pohybu dítěte považoval za ideální výchovný
prostředek, za projev radosti
ze života i lásky k vlasti. Pořádal na okrese soutěže dětských sborů. Své organizační
schopnosti uplatnil ve spolupráci s Hlaholem hlavně za
druhé světové války. V rámci Českého hudebního máje
uskutečnil 26. května 1940
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Útočník Josef Pajkrt – legendární nymburský fotbalista
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Městská policie – projekty prevence kriminality
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Skautské středisko Cefeus Nymburk
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Setkání infocenter turistické oblasti Polabí
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Vláda pokračuje, Nymburk získal šestý titul
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Hrabalovo Kersko
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měla ohromný ohlas. Této
velké národní pěvecké manifestace se zúčastnilo 1200
zpěváčků
z
jednadvaceti

Připravila: Městská
knihovna Nymburk

Nymburské osobnosti: První česká dirigentka
– Anna Polmanová – Preclíková
Polmanová – Preclíková Anna: 28. 3. 1895
Nymburk – 4. 4. 1972 Nymburk.
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soutěžní setkání dětských
pěveckých sborů národních
škol. Byl to projev odporu
proti okupantům a celá akce

škol,
organizovaných
do
30 sborů.
Karel Polman byl také
jedním z prvních propagátorů receptivní hudební výchovy. V roce 1948 vypracoval svou metodu receptivní
hudební výchovy a přednášel o ní na konferenci učitelů
hudebních škol v Opočně, a
téhož roku vyložil její zásady
v časopise Komenský. Psal
odborné články a posudky do
odborného, denního a krajského tisku. Byl také spoluautorem nebo autorem odborných publikací např. Kytičky národních písní (1931),
Kapitoly z hudební výchovy
(1940), Antonín Dvořák (1941)
a autorem knihy pro mládež
Frantík.

Hudebnice, sbormistryně,
houslistka a klavíristka, první česká dirigentka, učitelka,
odbornápublicistka.
Na housle a klavír hrála od
dětství, učil ji její otec, městský kapelník Josef Preclík. V
letech 1909 – 1911 studovala na
nymburské reálce. Dále do
roku 1915 studovala ženský
učitelský ústav v Praze. Ve
zpěvu se zdokonalovala v
chrámovémsboruu Františka
Symona a na reálce u Václava
Vosyky. V letech 1915 – 1955
učila v Nymburce. Vstoupila
do pěveckých spolků Beseda a
Hlahol a hrála i v Orchestrálním sdružení. V hudbě se zdokonalovala v Praze. Postupně
vykonala státní zkoušky z
houslí u profesora Jana Mařáka, klavíru u Anny Šíchové a
sborového zpěvu. Dlouhá léta,
a to od roku 1920 – 1957, vedla
pěvecký spolek Hlahol, který

byl tehdy pěveckým tělesem
velmi početným a z něhož za
několik let vychovala sbor
ženský, mužský a smíšený.
Pozvedla jeho dosavadní úroveň. Prováděla díla starší i novější. V rozhlasových relacích
měly průkopnický význam
koncerty z tvorby Otakara Zicha. Nastudovala Kroupova
Dráteníka a Bendlova Starého
ženicha. Vystupovala jako
houslistka a pianistka. Byla
primistkou místního orchestrálního sdružení a smyčcového kvarteta. Její zásluhou byl
podán v roce 1923 návrh na vytvoření Přípravného výboru
pro postavení Smetanova domu v Nymburce. Návrh a
stavba byla provedena podle
Josefa Šebka z Nymburka
roku 1935. Smetanův dům se
stal trvalou památkou jejího
působenívNymburce.
Autorka referátů a článků
do ObčanskýchNymburských

Žádáme občany, kterých se zánik na osvobození týká, aby se dostavili na Městský úřad v
Nymburce, kancelář č.
110 k vyplnění ohlášky a
přidělení
variabilního
symbolu, na který budou
provádět úhradu poplatku. Po předložení dokladu o zaplacení jim budou
vydány speciální pytle na
odpad s informací o
sběrných místech a termínech svozu.
Termín
splatnosti pro
poplatníky, kteří platí
poplatek jednou ročně,
je stanoven na 31. květen 2009. Poplatníci, kteří
zvolili čtvrtletní platby,
mají termín na úhradu
poplatku za 1. čtvrtletí do
20. března 2009, za 2.
čtvrtletí
do 20. června
2009, za 3. čtvrtletí do
20. září 2009 a za
4.
čtvrtletí do 20. prosince
2009.
Městský úřad Nymburk umožňuje tyto formy platby:
- prostřednictvím SIPO
- bezhotovostním převodem
na
účet
č.
19-0504359359/0800
- složenkou
- v hotovosti v pokladně
Městského úřadu.
- NOVĚ TÉŽ MOŽNO V POKLADNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU POUŽÍT PLATEBNÍ KARTY
Při
všech
formách
úhrady je třeba důsledně
uvádět variabilní symbol,
který má nově každý poplatník včetně nezletilých
osob. Pokud neznáte tyto
údaje, rádi vám je sdělíme při osobní návštěvě i
telefonicky (telefon 325
501 160 – pí
Plachá,
kancelář č. 110). Od 1.
dubna jsou na internetových
stránkách
www.mesto-nymburk.cz
k
dispozici aktuální formuláře, které se týkají poplatku za komunální odpad.
***
Pokladna je umístěna v
hlavní budově na Náměstí Přemyslovců 163 v
Nymburce a je otevřena:

listů. Byla manželkou Karla
Polmana.

Připravila: Městská
knihovnaNymburk

PONDĚLÍ 8.00 – 17.00
ÚTERÝ 8.00 – 11.00
STŘEDA 8.00 – 17.00
ČTVRTEK8.00 – 11.00
a 12.00 – 16.00
PÁTEK 8.00 – 11.00
***

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

deník
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Útočník Josef Pajkrt – legendární nymburský fotbalista
V letošním roce si připomínáme 100. výročí fotbalového klubu Polaban Nymburk. A při této příležitosti
Vám přinášíme už druhý článek s fotbalovou tématikou.
Tentokrát bude věnována jediné osobě!
Nejtalentovanější fotbalista, který kdy běhal po nymburských trávnících, byl bezpochyby Josef Pajkrt. Jeho
jméno se ve 40. letech 20. století vyslovovalo téměř s pobožnou úctou. Aby ne, dát ve
26 ligových zápasech 19 gólů,
to se jen tak někomu nepodaří. Josef Pajkrt se narodil 30.
května 1923 ve zdejší železniční kolonii. Fotbalové hřiště měl tehdy přímo pod okny.
Otec Josefa Pajkrta byl navíc
vedoucím žáků Polabanu a
nebylo proto divu, že i svého
syna začal od devíti let trénovat. Ve 13 letech přestoupil
Josef Pajkrt mladší do dorostu. Jako jeden z mála tehdejších fotbalistů uměl kopat
stejně dobře oběma nohama.
Za první družstvo Polabanu
dospělých poprvé nastoupil v
roce 1939. Do A mužstva přešel Pajkrt společně se stejně
starým Vladislavem Kračmarem, další slavnou postavou
Polabanu. Od roku 1940, tedy
od svých 17 let, nastupoval už
Pajkrt stabilně v základní sestavě. V sezóně 1940/41 Nymburku významně pomohl dostat se do první ligy. A v prvoligových sezónách 1941/42,
1943/44 a 1945/46 si již bez Josefa Pajkrta nymburský útok
neuměl nikdo ani představit.
Tehdy se stal Pajkrt skutečnou, byť mladičkou, ikonou
nymburského klubu. Spojení

Kapitán Polabanu Josef Pajkrt (vpravo) se zdraví s kapitánem Sparty
Kolským na Letné.
Pajkrt a Polaban bylo známé
všem fotbalovým labužníkům. Můžeme to přirovnat
ke spojení Pepi Bican a Slavie
nebo Antonín Panenka a Bohemians či Josef Chovanec a
Sparta.
V roce 1946 následuje
přestup do Slavie
V první prvoligové nymburské sezóně vstřelil Josef
Pajkrt 6, ve druhé 14 a ve třetí
již 19 gólů, což ho vyneslo na
páté místo v tabulce střelců.
Nemůže nás tedy překvapit,
že po sestupu Polabanu z nejvyšší soutěže projevila o Pajkrta zájem samotná Slavie
Praha. Na podzim 1946 prodal
Polaban Pajkrta do Slavie
Praha za 420 000 Kč (jinde
300 000 Kč)! Ještě před přestupem stihl během léta absol-

vovat vojenskou základní
službu a navíc v dresu Armádního
tělovýchovného
klubu (ATK) dokázal i vyhrát
mezinárodní
mistrovství
spřátelených armád. V následující sezóně 1946/47 získala
Slavie titul fotbalového mistra Československa. Josef
Pajkrt přispěl k titulu 10 góly
(Bican tehdy dal 43 gólů).
Střelecká produktivita jej
tehdy vynesla i do reprezentace ČSR. Na podzim roku
1949 se po přeměně Slavie na
Dynamo Slavia a po následném rozpuštění vítězného
mužstva vrátil zpět do Polabanu a hrál s ním nově utvořenou II. celostátní ligu. Za
nástupkyni Polabanu Nymburk, Lokomotivu Nymburk,
hrál Pajkrt ještě celá 50. léta,
ke konci desetiletí působil i

TJ Sokol Nymburk
Tělocvičná jednota Sokol
Nymburk je organizací s
dlouholetou tradicí a její
hlavní činností je působení na
širokou veřejnost, především
však na děti a mládež v oblastech sportu a kulturně společenských aktivit.
V této oblasti máme již dostatečnou praxi a ve vedení
většiny oddílů a odborů působí zkušení cvičitelé a trenéři.
Příznivé je i to, že naše TJ nabízí mnoho pohybových aktivit téměř pro všechny věkové
skupiny cvičenců, takže si
každý může vybrat to, co je
mu nejbližší.
V rámci odboru sokolské
všestrannosti se nám velice
úspěšně daří pokračovat v
práci s dětmi od dvou až tří
let, které nejprve cvičí společně s rodiči. Hlavním obsahem takového cvičení jsou
motivované hry, cvičení na
specializovaném nářadí a základy gymnastiky. U těchto
dětí se snažíme rozvíjet koordinaci pohybů, zručnost, odvahu a vztah ke kolektivu
ostatních dětí.
Velmi oblíbené je cvičení
mladších a starších žáků, kteří se věnují především jednomu z nejoblíbenějších sportů provozovaných v Sokole –
florbalu. Pravidelně se zúčastňují akcí pořádaných v
rámci župy, především turnajů ve florbalu. Naše TJ florbalové turnaje i pořádá. Florbal
však není jedinou aktivitou
této skupiny cvičenců. Cvičebním programem těchto
školáků je další široká škála

Výbor TJ Sokol
Nymburk

Miroslav Vacek - starosta
Pavel Šimáček - místostarosta
Petr Slanička - jednatel
Břetislav Laš - vzdělavatel
Eva Vonková - hospodářka
Jiří Bašus - předseda odboru
sportu
Ivan Mezlík - náčelník
Judita Javůrková - náčelnice
Revizní komise:
Anna Nastoupilová - předsedkyně
Helena Koppová - členka
Vladimír Zich - člen
Cvičitelský sbor:
Helena Marešová - rodiče a
děti, předškoláci
Pavel Šimáček - mladší žáci,
starší žáci, muži
Jana Vohradská - žákyně,
ženy
Judita Javůrková - ženy
Jaroslava Suchomelová - věrná garda ženy
činností od základů sportovní
gymnastiky až po sportovní
hry.
Do
sokolovny
pravidelně docházejí ženy všech věkových kategorií.
Nejpočetnější a zároveň nejaktivnější
skupinou docházející do naší sokolovny žen jsou ženy
„Věrné gardy“. Tyto ženy si chodí do
naší
sokolovny
upevňovat
své
zdraví dvakrát týdně. Kromě cvičení
zaměřeného na rehabilitaci se věnují
i turistice.

jako hrající trenér. Kariéru
aktivního fotbalisty ukončil v
roce 1962 v Sokole Sadská.

tak často nevidí.“
Josef Pajkrt zemřel 9. února 1988.

Po skončení aktivní hráčské
kariéry se stává trenérem
Když to všechno shrneme jenom za Nymburk odehrál
více jak 1200 zápasů, ve kterých nastřílel 1084 branek. V
dalších letech se Josef Pajkrt
věnoval trenérské práci. Během trenérské dráhy trénoval Pajkrt mnoho klubů, jmenujme alespoň FC Slovácká
Slavia Uherské Hradiště, FK
AS Pardubice či FK Mladou
Boleslav, které se tímto
dodnes chlubí na svých internetových stránkách. V letech 1973 - 78 působil i v Lokomotivě Nymburk. A jen pro
zajímavost: vnukem Josefa
Pajkrta je i další výborný
nymburský (slavistický) fotbalista Radek Bejbl, vicemistr Evropy z roku 1996. O vztahu Radka Bejbla k dědečkovi
se v roce 2004 zajímal i slavistický klubový časopis Červenobílé listy. A na otázku „Měl
jsi možnost se s ním setkat?
Předal Ti fotbalové rady?“,
Bejbl odpověděl: „Abych řekl
pravdu, ani si moc na setkání
s ním nepamatuji. Byl jsem
malý a navíc se naše rodina s
mým dědou nestýkala.“ Josef
Holan (*1935), dlouholetý
předseda klubu, o Pajkrtovi
řekl: „Pro mne a mnoho dalších kluků byl v Nymburce
vzorem Pajkrt. Měl úžasný cit
pro míč, zejména při zahrávání rohových kopů to vždy
zavánělo brankou. Hodně
jsem se od něho naučil a podařilo se mi dát také přímo z
rohu nějaký gól, což se dnes

Jak na Pajkrta vzpomíná
Bohumil Hrabal?
Můj vztah ke sportu byl
vždy sakrální. Znal jsem jenom dvě mužstva: Polaban
Nymburk a Slavii Praha.
Dres Polabanu byl stejný jako
dres Slavie, rozdíl představovala pouze zelená barva. Nikdy se mi nepodařilo, abych
hrál fotbal tak, jako Pepíček

přítelem, básníkem Karlem
Maryskou. Oba jsme byli jeho
fandové, chodili jsme na Polaban, když kopal divizi a
když dokonce dvakrát postoupil do ligy. O časech Pepíčka Pajkrta jsem měl napsat knihu. To byla spojka,
která uměla kličku na kapesníku zrovna tak, jako Hidegkuti nebo Kopecký. A Polaban bylo mužstvo, které na
Stadión doktora Brzoráda
přilákalo někdy i deset tisíc
lidí. To bylo mužstvo, které

První start Josefa Pajkrta (pátý leva) za národní mužstvo.
Pajkrtů ze Polaban Nymburk.
A já jsem fotbal hrával k
zbláznění rád. Mou nevýhodou však byly trochu křehčí
kosti. Nepodařilo se mi z dorostu přejít do prvního mužstva a tohle mě ze všech mých
nepodařeností nejvíc mrzí.
Kdysi jsem nevynechal jediný zápas Polabanu. Chodívali
jsme tam s mým nejlepším

mě ještě dneska často budí
nad ránem a mně se zdá, že
všechno vidím tak, jako tenkrát. I to, jak jsme šli na ligový zápas o tři hodiny dřív,
dokonce pan Marysko si nesl
stoličku, aby lépe viděl, protože tenkrát na Polabanu
ochozy praskaly ve švech.
PhDr. Pavel Fojtík, historik

Městská policie informuje

Mladší ženy preferují především cvičení s hudbou. Zde
dominuje aerobic, ale provozují se zde i další druhy rytmického a zdravotního cvičení.
Naše TJ sdružuje i oddíl
sokolské všestrannosti mužů.
Tito muži vyznávají především kolektivní sportovní
hry v různých rekreačních
podobách doplněné sezónními sporty. Největší oblibu u
nich získal rovněž florbal, sálová kopaná a volejbal.
V naší TJ jsou registrovány
tři sportovní oddíly – oddíl
šachů, oddíl karate a oddíl silového trojboje. Všechny tyto
oddíly se pravidelně zúčastňují mistrovských soutěží
různých
výkonnostních
stupňů. Bezesporu nejúspěšnějším z těchto oddílů je stále
oddíl silového trojboje, v jehož řadách jsou nejen mistři
České republiky, ale i mistři
světa a Evropy.
V letošním roce se naše tělocvičná jednota chystá pokračovat ve své činnosti a dále rozšiřovat řady našich členů především pak mezi dětmi
a mládeží. Pevně doufáme, že
si z naší nabídky aktivit vybere tu svou oblíbenou mnoho žáků, studentů i dospělých.
TJ Sokol Nymburk se v roce 2009 chystá uspořádat několik sportovních klání, především pak vrcholné soutěže,
jako je MČR v silovém trojboji, které by se, stejně jako loni,
mělo odehrát ve Sportovním
centru v Nymburce.
Důležitým mezníkem v dějinách TJ Sokol Nymburk by
měla být výstavba umělé lezecké stěny, která je naplánována na letošní léto. Podoba
nově vznikajícího sportoviště
v sokolovně je závislá na financích, které se nám podaří
získat. Také díky příspěvku
města Nymburk však věříme,
že si již brzy příznivci lezeckého sportu přijdou na své.
Stěna by neměla sloužit jen
sportovním lezcům, ale především školám a jiným výchovně vzdělávacím zařízením, pro které již připravujeme poutavé programy.
Mgr. Ivan Mezlík

PROJEKTY PREVENCE
KRIMINALITY 2009
Městská policie Nymburk
se v letošním roce zapojila
čtyřmi projekty do programu
prevence kriminality Středočeského kraje.
V investiční rovině byl vytvořen projekt „Bezpečnější
město cyklistů“, jehož hlavním cílem je ochrana majetku
občanů a prevence proti krádežím jízdních kol na veřejném prostranství. Projekt
spočívá v instalaci bezpečnostních stojanů na kola s
uzamykatelným systémem.
Součástí tohoto stojanu je kovový třmen, kterým se
uzamkne rám kola. Stojany
budou umístěny na nejrizikovějších místech jako je například prostor před nádražím nebo před zdravotnickými zařízeními.
V současné době realizují
strážníci projekt „Patnáct+“
zaměřený na žáky 9. ročníků
základních škol a gymnázia.
Jak samotný název projektu
napovídá, je zaměřen na počátek trestní odpovědnosti
žáků, na povinnosti, které jim
jejich věk přináší a na zvyšování jejich právního vědomí.
Strážníci si pro patnáctileté
připravili systematický program – besedy, návštěvy věznice, víkendový pobyt s malou školou sebeobrany pro zájemce a pro ty, kteří již měli

problém s násilím nebo šikanou. Program bude ukončen
návštěvou Muzea Policie ČR
v Praze.
Ani tento rok nezapomněli
strážníci na své kamarády v
dětském domově a připravili
pro ně dva projekty. V projektu „Poznej něco jiného! Poznej
skatepark.“ budou mít děti a
mladiství možnost seznámit
se s netradičními adrenalinovými sporty, které lze provozovat na skateparku a naučit
se základním bezpečnostním
pravidlům jízdy na skateboardu a na kole. V rámci projektu „Správným směrem“
uspořádají strážníci pro děti
týdenní prázdninový pobyt
formou letního tábora u řeky
Sázavy. Programem plným
sportování, výletů, soutěží a
zábavy, chtějí strážníci navázat na předešlé akce s dětským domovem a nasměrovat
děti nejen ke správnému využití volného času o prázdninách, ale i k úspěšnému překonávání životních překážek.
ODSTAVENÁ VOZIDLA
V ULICÍCH MĚSTA
Strážníci v ulicích města a
na parkovištích objevují stále častěji nepojízdná odstavená vozidla, která zabírají parkovací místa ostatním řidičům. Dle zákona o pozemních
komunikacích je zakázáno
odstavovat silniční vozidlo,
které je trvale technicky ne-

způsobilé k provozu a není
opatřeno registrační značkou
nebo které je zjevně trvale
technicky nezpůsobilé k provozu. Tento zákaz se vztahuje
i na majitele vozidel, kteří dočasně umístili registrační
značku do depozitu. Pokud
majitel odstaveného vozidla
do dvou měsíců vozidlo z komunikace neodstraní nebo ho
neuvede do náležitého technického stavu, vrak vozidla
bude odstraněn a zlikvidován
vlastníkem komunikace na
náklady majitele vozidla.
Kromě těchto nákladů hrozí
majiteli vozidla dle zákona o
odpadech pokuta až do výše 20
000,- Kč.
STRÁŽNÍCI KONTROLOVALI
ALKOHOL U MLADISTVÝCH
Městská policie Nymburk
vyrazila květnovou páteční
noc do ulic v plném počtu
strážníků. Jednalo se o akci
na kontrolu podávání alkoholu mladistvým. Strážníci navštívili celkem šestnáct restauračních zařízení a heren,
kde zjistili přítomnost dvanácti osob mladších osmnácti
let, u kterých provedli dechovou zkoušku. V pěti případech byla naměřena pozitivní
hodnota alkoholu v krvi.
Městská policie hodnotí akci
jako úspěšnou, neboť
ve
čtyřech případech se podařilo
zjistit osobu, která alkohol
mladistvému prodala nebo
podala. Strážníci na
místě udělili blokové pokuty v celkové
výši 3 000,- Kč.
O týden později
pokutovala hlídka
strážníků i prodavače trafiky, který
se při prodeji tabákového
výrobku
nezajímal, že jeho
zákazník ještě není
plnoletý a výrobek
mu prodal. Městská
policie upozorňuje,
že v kontrole prodávání alkoholu a
tabákových výrobků mladistvým bude i nadále pokračovat.
Simona Lazarová,
vrchní strážník
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Tip na výlet – Průmyslovou krajinou i přírodou středního Polabí
Tentokrát se vydáme na
cestu opět vlakem. Pojedeme
do Velkého Oseka. Je léto a
tak trasa povede místy, kde se
budeme moci osvěžit koupáním v přírodním prostředí.
Celá trasa je docela zajímavá
svým kontrastem mezi krajinou vybavenou největší možnou infrastrukturou a původním přírodním prostředím. Často pojedeme i v místech přírodní rezervace. Jen
nepatrnou část pojedeme po
silnici. Trasa povede cestou
necestou po nadstandardních
cyklokomunikacích,
nenápadných pěšinkách i po necitlivě zničených cestách po těžbě dřeva. Objevíme překrásnou část středního Polabí, industriální přeměnu krajiny i
necitlivý přístup některých
lidí k přírodě. Také lze bohužel vidět nepochopitelné činění „vandalů“. Nevím, jak
jinak pojmenovat ty, kteří ničí cykloznačení. Tak pokud
budu uvádět číslo cyklostezky, není vůbec jisté, že se takto ve skutečnosti budeme moci orientovat. Dnes (duben)
jich hodně chybí. Já ale celou
trasu dost podrobně popíši, a
tak budeme „kufrovat“ jen
minimálně. Celá trasa bude
dlouhá 55-60 km.
Z vlaku vystoupíme na nádraží ve Velkém Oseku. Vydáme
se kousek po silnici proti
směru, kterým jsme vlakem
přijeli. Silnice je asi 100 metrů
na konci ulice od budovy nádraží. Po dalších asi 300 metrech už objevíme cykloznačení trasy 4334 Sendražice-Opolany a pojedeme směrem na Kánín. Pojedeme po téměř nové
krásné cyklostezce skoro až k
dálnici. Budeme pokračovat
už po neoznačené, ale stejně
dobré cestě podél dálnice až
do místa, kde se kříží cyklostezka s dálnicí a zároveň se železniční tratí. Podjedeme dálnici a kousek dál už je odpočívadlo s informačním zastavením. Budeme dále pokračovat
lesem už zase trasou 4334 do
Opolan. V Opolanech snadno
zjistíme, že už jsme na cyklotrase 4199 Libice-Choťovice
(Chlumec nad Cidlinou). Přejedeme most přes Cidlinu a
vydáme se podél řeky doprava. Posléze vyjedeme na silnici u evangelického kostela z
roku 1893. Projedeme podle
něj vpravo po trase 4199 až na
konec obce za hřbitov, kde o
kousek dál vlevo je docela
slušná neznačená asfaltová
cesta, která vede až na úpatí
naší nejvyšší okresní hory,
Oškobrh (285 metrů). Naše cesta povede dál až na vrchol, po
cestě za oplocením na hezkou
vyhlídku. Oškobrh je výrazný
svědecký vrch, jehož název
vznikl pravděpodobně z keltského slova asker (javor) a
germánského berg (kopec).
Toto místo bylo osídleno již od
doby halštatské až do pozdní
laténské kultury. To je pět století před naším letopočtem.

Výchozí místo cyklostezek Liběšany.

Vrch je spjat i jako kultovní
místo s obdobím Slavníkovců
z nedaleké Libice, kteří byli
na přelomu 1. tisíciletí našeho
letopočtu vyvražděni.
Ale i naše nedávno minulá
doba se tu nechvalně zaznamenala: úplně na vrcholu
Oškobrhu je nedostavěné torzo
vodojemu
(základová
deska s armováním + kus betonové zříceniny). Docela se
divím, že když už tu stavbu asi
posléze zakázal, že ji také nenechal odstranit. Celá tato
„stavba“ je někdy z počátku
70. let. Dobře se pamatuji na
stavbu vodovodu PoděbradyMěstec Králové, jehož měl být
vodojem součástí. Teprve poté v 80. letech se k tomuto vodovodu dostavěla úpravna
vody Poděbrady a od vodojemu se upustilo. Vlastně ani
nevím, zda došly peníze, nebo
to někdo zakázal, nebo že by
zlepšovák? Tehdejší investor
stavby byl STČ VAK Praha,
tehdy ještě KSVK, dodavatel
stavby Průmstav. Ještě by se
našli pamětníci, kteří v tom
mají prsty. Sice to viditelně
nikomu nevadí (i když by mělo), ale myslím, že by se to mělo alespoň milosrdně schovat
pod terén. Co na to příslušný
odbor životního prostředí?
Námaha, kterou jsme vynaložili do kopce, je odměněna
krásným výhledem do polabské krajiny. Dolů už půjde

Vtok Cidliny do Sánské strouhy.
me se tam i to, že v Opolanech
byly odkryty vykopávky
hrobů z minulých dob. Po
krátkém odpočinku na tomto
odpočívadle,
případně
v
místní hospůdce opodál ve

Sánská strouha.
všechno lépe, ale pozor, aby se
nám kolo příliš nerozjelo.
Z kopce sjedeme k vesničce
stejného jména jako kopec –
Oškobrh a odtud asi po 1 km
do Opolánek a dál po silnici do
Libněvsi-Dobšic, kde odbočíme
směrem k řece dál do Dobšic.
Hned za mostem je okázalé
výchozí místo místních cyklostezek do Kolína-Sendražic,
které byly vybudovány nedávno v souvislosti s výstavbou automobilky TPCA. To si
ostatně přečteme na dobře
udělaných panelech nejen
zde, ale i po celé trase. Dozví-

vsi, se vydáme dál po vyznačeném, tady snad ještě dobře
zachovalém značení 4199b kolem hřbitova, podél nově vysázené aleje mimo jiné i stromů hrušně. Dále potom pokračujeme podél dálnice po
velmi slušné cestě až do obce
Sány. Odtud pochází husitský
hejtman Jan Čapek ze Sán,
který vedl husitské vojsko
roku 1433 k Baltu a který je
také nechvalně znám z bitvy u
Lipan. Sány také daly název
jednomu starému technickému dílu – Sánské strouze. Byla
uměle vybudovaná, aby v 15.

století
napájela
rybníky
v okolí Poděbrad. Dnes je celý
úsek dlouhý asi 15 km. Vytéká
z Cidliny u Opolánek a ústí do
Mrliny pod Budiměřicemi.
V 16. století je od něj oddělen
nový kanál, který napájel 12
rybníků včetně rybníku Blata
(990 ha), který byl tehdy největší rybník v Čechách. Během 18. století byly všechny
rybníky zrušeny a přeměněny v pole. Sánský kanál jsme
viděli cestou na Oškobrh.
Projedeme obcí Sány (na
okraji obce vlevo) cyklostezkou
4348 směr Sendražice k sportovnímu areálu na západním
okraji vsi. Tady se také nachází infotabule s mapou.
Přejedeme znovu dálnici, tentokráte nadjezdem. Je málo
takovýchto komunikací křížících dálnici, které končí
polní cestou. Nám to ovšem
nevadí, protože to je naše trasa a ta je pro cyklisty výborná.
Značení tady už ovšem dostává první trhliny. Někdo ho
místy odstranil úplně a někde
zbyla jen tyčka. Škoda. Po
polní cestě dojedeme až k lesu, kde podle lesa vede už zase
nadstandardní asfaltová cyklokomunikace. Vychutnejme
si tento úsek. Dovede nás bezpečně i bez značení na silnici
Velký Osek-Volárna. Nesnažme se pokračovat rovně
za silnicí, ač se to nabízí – cesta končí u bažantnice a dál se
nedostaneme. Nemít mapu
nebo tento popis, jsme ztraceni. Zde totiž značení úplně
chybí (ještě nedávno tady byla alespoň tyčka). Co se dá dělat. Vydáme se vlevo po silnici
do obce Volárna, která byla založena roku 1778 u dvora Karlov na kolínském panství.
Hned na začátku obce snad
najdeme značení s odbočkou
vpravo, kde dále na jižním
okraji obce přijedeme ke koupališti. Snad by nebyl problém se zde osvěžit a napojit.
Dál do polí vede zase pěkná a
snad ještě stále značená cyklostezka. Za obzorem přímo
před námi se vynoří jako fata
morgána
továrna
TPCA.
Zvláštní pohled! Zároveň nás
překvapí konec cyklostezky,
bohužel i značení uprostřed
polí. Na jaře to dál tudy musí
být sjízdné jen velmi obtížně.
Nevím, proč to nedokončili.
Továrna je ovšem na dohled,
tak se tam snad nějak dostaneme. Když sjedeme, spíše
sejdeme, příkrý svah, dostaneme se na širokou, málo používanou komunikaci kolem
továrny.
Rozchod – kdo chce, může
využít v těchto místech už zase dobře značenou cyklostezku
4348 kolem celé továrny. Dále
poté cyklonadjezdem přes
rušnou silnici Kolín-Velký
Osek se dostaneme do Sendražic a dál, až objevíte značení
4334 k jezeru po těžbě písku u

Hradištka. Jsou zde možnosti
jak občerstvení, tak osvěžení
v jezeře. Po značení budeme
pokračovat až k jihozápadní
části obce Veltruby, kde na nás
třeba budou čekat ti ostatní,
kteří nemají takový zájem o
novoindustriální pohledy a
pojedou z místa rozchodu doprava po široké nepoužívané
a také neznačené silnici západním směrem až po odbočení vpravo za průmyslovou
zónou na lepší polní cestu,
která vede dál k západu, protne silnici Kolín-Velký Osek a
podle lesa nás přivede k železničnímu přejezdu ve Veltrubech. Projedeme obcí až na
její jihozápadní konec, to je
k místu setkání.
Čeká nás cesta přírodní rezervací Veltrubský luh – komplexem lužních lesů, mokřadů a slepých ramen Labe. Obě
skupiny teď již opustí v těchto
místech značení a vydají se k

hned léto a květy, které vykvétají postupně v období od
poloviny března do konce
dubna, vykvetly najednou a
pohled na to byl o to úžasnější.
Při pohledu na dnes místy
vzrostlé kopřivy tomu sice nic
nenasvědčuje, ale o to bude
naše překvapení za rok na jaře větší. Nechal jsem se trochu unést vzpomínkou na letošní jaro, musíme ale zase
pokračovat. Po pěšince se dostaneme až na cestu značenou
červenou turistickou značkou, po ní pak celkem pohodlně pokračujeme až k oseckému jezu a dál do chatové oblasti. Jen musíme dát pozor
zase na rozkopanou cestu asi
po těžbě dřeva. Jsme tedy
v přírodní rezervaci, ale
„těžaři“ naprosto bezcitně
rezervaci ničí. Na konci zimy
byla cesta nesjízdná! Neměl
by si toho někdo všimnout a
konat?! No nic.
Dojeli jsme k hospůdce u
přívozu, kde se povinně občerstvíme a pojedeme lužním lesem – národní přírodní rezervací
Libický luh dál. Už jen kousek
nás dělí od soutoku Labe s Cidlinou. Pěšina za chatovou
oblastí nás dovede podle Labe
a Tuháčkovy tůně k dálničnímu mostu. Podjedeme most
a čeká nás poslední dobrodružství (pro někoho nesnáz) dostat se podle dálničního
přivaděče na „cyklodálnici“ č.
24 do Nymburka. Když podjedeme po asfaltové cestě dálnici, dostaneme se asi po 300
metrech k šikmé, hojně používané, ale nebezpečné pěšince, která vede za svodidly
dálničního přivaděče k mostu
přes Cidlinu. Nechá se to celé
„odjet“ na kole, ale pěšina je
úzká, místy nepřehledná –
mohlo by dojít ke střetu s protijedoucími. Proto ji nedoporučuji použít. Zejména pokud
jedeme s hašteřivými ženami
a dětmi. Radím objet či obejít
až k mostu spodem. I tak musíme nějak „pěšo“ překonat
řeku po mostě, dostat se dolů
na cestu. Potom nás čeká už
jen soutok Labe s Cidlinou, kde se
můžeme zase občerstvit. Je to

Místo jako stvořené pro cyklisty.
západnímu okraji obce na dosti nedobrou (rozježděnou)
polní cestu, která nás dovede
až na okraj lesa, kde u státní
značky pro přírodní rezervaci
najdeme pěšinku, ne příliš
patrnou, a po ní se s radostí,
že se už nemusíme drncat po
zničené cestě, s důvěrou vydáme. Cesta je hojně využívána rybáři, ale i znalými
cykloturisty. Při troše pozornosti nás tato pěšinka bezpečně dovede středem lužního lesa k pěkné vodní ploše
slepého ramene Labe. Sem
jezdí rybáři. Není zde žádná
infozastávka, ale za zastavení
to tu stojí vždy. Zvláště pokud
se sem dostaneme někdy kolem Velikonoc, to se tento
lužní les oblékne do slavnostního svatebního roucha. Celé
bylinné patro rozkvete celistvým kobercem květů. Pokaždé jsem tím pohledem nadšen.
Rozkvetlé dymnivky a sasanky působí jako fantastická
přírodní zahrada. Letos bylo
jaro rychlé, vlastně ze zimy

tu obvykle ale šílený Václavák, a tak, kdo není na pokraji
vyčerpání, raději pokračuje
až do Poděbrad. Zde přejedeme
cyklomost u elektrárny a před
branou poděbradského jezera
se rozhodneme, kde zakončíme dnešní pouť. Ten, kdo s sebou nemá výše zmíněnou ženu a plavky, může navštívit
místní „nůďu“, jakož i stánky
s mírně předraženým pivem a
občerstvením (ještě ovšem s
příplatkem za vstup). Přírodní typy pojedou ještě kousek
vlevo po cestě, posléze pěšince, k tzv. třetímu jezeru, kde je
dostatek soukromí, žádné
vstupné a čistší voda.
Tak se dle okolností rozhodněme, pěkně si odpočiňme a nakonec se jakkoliv dostaňme do Nymburka, už je to
jen kousek. Těším se zase na
příští projížďce. Láká mě
Šembera, Kostelec nad Černými lesy a Kouřim. Uvidíme.
Tak ahoj...
Text a foto: Pavel Novák
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Spisovna Nymburk – Slavnostní otevření 29. dubna 2009
Ing.VlastimilJanda

V návaznosti na reformu veřejné správy, při které byly delimitovány na město činnosti
zabezpečované do té doby
okresními úřady, vyvstala
mimo jiné i potřeba vybudovat
prostory pro uložení archivních dokumentů a zabezpečení spisové služby. Archivování dokumentů je až doposud
prozatímně zajištěno v pronajatých prostorách s požadavkem na jejich uvolnění. Při
hledání vhodných prostor pro
vybudování potřebného zázemí pro spisovou službu bylo
rozhodnuto vybudovat nový
objekt v sousedství administrativních budov využívaných
Městským
úřadem
Nymburk na místě rodinného
domu ve vlastnictví města a
vytvořit tak ucelený soubor
provozních
budov potřebných k zajištění úkolů kladených na městský úřad obce s
rozšířenoupůsobností.
V roce 2007 byla provedena
demolice přízemního rodinného domu a vypracována
projektová dokumentace pro
stavbu spisovny. Při bouracích pracích byl objeven druhý sklep s křížovými klenbami, který navazoval na známý
přední sklep s valenou klenbou. S ohledem na historickou
hodnotu těchto sklepení bylo
rozhodnuto oproti původnímu záměru tato sklepení zachovat a následně dořešit jejich případné zpřístupnění a
využití například v souvislosti s expozicí renesanční sla-
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Základní údaje:
1. Dvoupodlažní objekt
2. Celkem 1 200 bm úložných
ploch pro archiválie

dovny v sousedním objektu. V
rámci výstavby spisovny byly
sklepy vyčištěny od zásypů,
cihlové klenby byly zachovány, poškozené cihly byly vyměněny a doplněny. Dále byla
provedena nová cihelná dlažba a vytvořeny vzduchové kanálky kolem stávajícího zdiva
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a odvětrání v soklu budovy s
cílem stabilizovat přirozenou
vlhkostsklepa.
Vlastní spisovna je dvoupodlažní stavba na půdorysu původního rodinného domu se
sedlovou střechou, schodišťový prostor tvořící věžičku má
stanovou střechu, jako střešní

krytina byly použity pálené
tašky bobrovky. Nosné zdi
jsou provedeny ze zdicích
tvárnic Porotherm, stropy
jsou montované panelové. Fasáda je řešená jako stěrková
šlechtěná omítka s dřevěnými
prvky v 2 NP připomínající
hrázděnou konstrukci a v přízemí je osazeno osm vitrín pro
potřeby úředních sdělení. Okna jsou dřevěná s celoobvodovým kováním s izolačním
dvojsklem. Pro snadnější manipulaci se spisovým materiálem je budova vybavena stolovým výtahem. Dodávka tepla
pro dům je zajišťována z centrálního zdroje tepla přes domovní (předávací) stanici
umístěné v technické místnosti prostřednictvím teplovodu zásobujícího teplem i
sousední správní budovy. Objekt je také vybaven klimatizační jednotkou, kamerovým
systémem a elektronickým
zabezpečovacím zařízením.
Součástí stavby byly i nové
přípojky vodovodu a kanalizace. V objektu jsou dvě archivní místnosti vybavené
posuvnými regálovými systémy umožňující uložení až 1
200 bm archiválií ve formátu
A4, pracovna archiváře, sociální zařízení, úklidová komora a technická místnost. Při financování výstavby bylo
kromě prostředků města použito 5,445 mil. Kč z dotace MV
ČR v rámci Programu reprodukcemajetku.
Pro zajímavost je přiloženo
několik ilustračních fotografiíoprůběhu výstavby.

Spisovna
– Kždý právní subjekt je povinen dokumenty vzniklé z
jeho činnosti ukládat dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
– V rámci delimitace působností zrušených okresních
úřadů k 31.12.2002 převzalo
město Nymburk 2360 archivních krabic a 537 knih pro zajištění přeneseného výkonu
státní správy na tomto úseku,
tato dokumentace zahrnuje
mj. i spisy bývalých státních
podniků, které obsahují i údaje, nadále potřebné pro občany zejména z důvodu potvrzení o zaměstnání a o výdělku
pro důchodové záležitosti.
– Dočasně byla tato dokumentace uložena v pronajatých prostorách v ulici Komenského a současně probíhala jednání města Nymburk

se zástupci ministerstva vnitra a ministerstva financí k zajištění trvalého uložení spisů.
Na základě přidělení účelové
dotace ve výši 5 445 tis Kč byla
zahájena výstavba nového objektu spisovny dle příslušných technických norem v
ulici U Staré sladovny.
– Ve spisovně jsou uloženy

dokumenty s různou dobou uložení a
s různým stupněm
důležitosti.
Tato
hlediska jsou stanovena v zákoně o
archivnictví
a
vnitřním předpisem
městského
úřadu rozpracována na místní podmínky. Doba uložení je pro dokumenty nejméně důležité od jednoho
roku pro běžné evidence až po
dokumenty s dobou uložení 20
let (např. doklady týkající se
pohybu majetku, registry řidičů), 50 let (např. vodoprávní
evidence, lístky trvalého pobytu, mzdové listy, osobní
spisy) a také až 100 let – např.
prohlášení o státním občanství nebo matriční záležitosti.

– Postupně se také dokumentace, jíž uplynula skartační doba, vyřazuje. Skartace
se provádí se souhlasem Státního oblastního archivu v
Praze - Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v
Lysé nad Labem prostřednictvím specializované firmy.
Pokud je dokumentace určena
k uložení do archivu, přejímá
si je výše uvedený archiv po
uplynutí stanovené doby k trvalému uložení.
– Vyhledávání potřebných
údajů v uložených dokumentech zajišťuje odborná pracovnice spisovny na základě
písemných žádostí občanů i
státních subjektů – např. soudy, policie, česká správa sociálního zabezpečení aj.
Libuše Nováková, vedoucí
odboru vnitřních věcí

Dochované sklepy pod
městskou spisovnou
Novostavba spisovny v
sobě skrývá historický,
dvojdílný, mimořádně pozoruhodný sklep, který lze
interpretovat jako sladovnické humno. Stávala zde
budova sýpky, která bezprostředně navazovala na
objekt sladovny (zmiňované k roku 1598). Sýpka byla ovšem spolu s jinými
objekty zničena během třicetileté války v 17. století.
Archeologický
průzkum,
vedený v letech 1996 - 1997
PhDr. Karlou Motykovou,
ukázal řadu souvislostí
původních objektů a jejich
funkcí a následně přinesl
zachování části sladovny a
její zpřístupnění a prezentaci pod částí novostavby
správní budovy v ulici U
Staré sladovny, č. p. 470.
Zmíněné
dochované
sklepy patrně na severní
straně provázela užší, podélně orientovaná chodba
(odhalená rovněž během
výzkumu). Celá prostora
tak mohla mít podobu
drobného nesymetrického
dvoulodí, což je zcela typické pro většinu starších
sladovnických humen, která známe. Nadzemní nedochované části stavby pak
mohly sloužit jako ječné
půdy, respektive sýpka na
ječmen a pšenici, používané při výrobě sladu. Stěnové konstrukce sklepů
jsou ze smíšeného zdiva,
se souvislými partiemi z
cihel, což ukazuje na jejich
vznik až v 16. století.
Přední sklep (míněno od
vstupu do sklepů) má běžnou
valenou
cihelnou
klenbu půlkruhového profilu, přímo navazující na
podélně orientované stěny
se dvojicí větracích otvorů
při jižní straně, segmentově zaklenutých.
Daleko zajímavější je
pak
zaklenutí
zadního
sklepa, které lze charakterizovat jako konstrukčně
velmi neobvyklé. Klenba je
zde geometricky valená se
dvěma páry styčných trojbokých výsečí, půlkruhového profilu, vyzděná z cihel. Na západním konci je
ukončená cihelným pásem,
za nímž je prostor někdejšího schodiště, dnes zasypaného. Technika zdění

ale neodpovídá vrstvám
klenby ani výsečí, ale tvoří jakési měkké křivky, vějířovitě rozvinuté (připomíná to nápadně zdění
placek). Klenba je patrně
současná s obvodovým
zdivem. Technika (a snad i
částečné vydutí kápí) naznačují, že tato klenba
mohla být vyzděna „od
ruky“, bez podskružení a
bednění.
Uvedený typ klenby se v
Čechách objevuje velmi
vzácně, nebo ho alespoň
známe jen z minima dochovaných příkladů (např.
klenba hvozdu sladovny na
předhradí hradu Zvířetice,
která je téměř shodná a je
datována do doby po roce
1573).
Dochované sklepy pod
objektem spisovny tedy
významně dokreslují bohatou historii města a stejně
tak bohatou tradici vaření
piva v královském městě.
Jejich zachování a možné
zpřístupnění
i
využití,
např. jako lapidárium, tak
přispěje k turistické atraktivitě Nymburka, který již
dnes může nabídnout návštěvníkům mnoho zajímavých památek. Lze se
jen těšit, že k nim během
doby přibudou i další zpřístupněné objekty – např.
pravěká mohyla, Turecká
věž, Kaple sv. Jana Nepomuckého, Staré děkanství,
věže Kaplanka a Děkanka
či klasicistní vila bývalého
mlýna Bašta v Drahelicích.
Je samozřejmé, že vše závisí na finančních prostředcích, kterých nikdy
nebude dost, ale časem se
určitě dočkáme a našemu
krásnému městu přibude
několik cenných zastávek
na turistické trase městem. Středověká perla na
frekventované Labské cyklostezce se zaleskne v novém světle.
Dle
„Stavebněhistorického průzkumu Hlavova
domu č. p. 165 a sklepa
domu č. p. 1708“, který
provedl a zpracoval Ing.
arch. Jan Pešta (duben –
říjen 2008) upravil Ing. Jiří
Černý,
vedoucí
odboru
školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk.

NYMBURSKÉ MUZEUM SE OTEVÍRÁ DĚTEM
Od počátku roku 2009 se
nymburské muzeum snaží aktivně rozšířit své veřejné působení. Z pozice regionální instituce se naší prioritou stává
zejména rozvoj vzdělávací
funkce muzea na základě smysluplné spolupráce mezi muzeem a školou a působení muzea
vespolečnosti.
Již v minulosti bylo samozřejmostí, že se muzeum snažilo aktivně působit v rámci Společnosti přátel starého Nymburka. K jejím dnes již tradičním aktivitám patří komentované procházky po pamětihodnostech města a vydávání
turistických průvodců a občasníkuKaplanka.
Dospělí návštěvníci byli doposud hlavní cílovou skupinou
pravidelných aktuálních výstav. Těžiště tematicky spočívalo zpravidla v regionální historii a stavělo na individuální
prohlídce mírně poučeného
diváka, která předpokládala
obecně praktikovanou pasivní
recepciinformací.
V poslední době se muzeum
začalo svou nabídkou aktivit
orientovat i na nejmladší návštěvníky. Cestu navázání spolupráce s místními školami
nám v prvních krocích ulehči-

ly zkušenosti z regionálních
muzeí, jež se podílela na projektu Brána muzea otevřená i
forma muzejní pedagogiky vybraných pražských galerií.
Muzeum je ideální doplňkové
prostředí pro učení a vytváří
celé spektrum vzdělávacích
příležitostí, zejména v oblasti
programů vztahujících se k
historii a k výchově uměním.
Sbírkový fond vypovídá o historii místa, kde žijeme, které se
nás bezprostředně týká. Neznat historii svého bydliště
znamená neznat historii svou,
nemít kořeny. Proto je naším
cílem vybudování vztahu dětí
ke kulturně-historickému dědictví,kterénášregionskýtá.
Již od roku 2004 připravuje v
nymburském muzeu vzdělávací program na tradiční bázi
historik Pavel Fojtík. Cílovou
skupinou jsou v tomto případě
zejména středoškoláci. Nabízí
studentům
komentovanou
prohlídku stálé expozice, věnovanou Bohumilu Hrabalovi,
spojenou s poutavou přednáškou a promítáním uměleckého
dokumentu. Měsíčně jej navštíví přibližně stovka studentůzcelýchČech.
Novinkou
nymburského
muzea je nyní doprovodný

program k aktuálním výstavám připravovaný muzejním
pedagogem, jehož náplní je
především
zprostředkovat
přiměřenou formou návštěvníkovi obsah výstavy a podtrhnout její význam. Stěžejním
bodem se stává komunikace,
naplňuje snahu, aby umění a
historický kontext sbírek k divákům promlouval. Cílovou
skupinou se stávají i mladší děti, přičemž nepomíjíme ani
školy mateřské. První výstavou, kterou edukativní program doprovázel, byla výstava
Knižní ilustrace a vazba, pro-

bíhající od března do května
2009.
Kulturně-historický vzdělávací program obsahoval interaktivní výklad s ohledem na
věk dětí či studentů a práci s
metodickým materiálem (materiál pro skupinovou činnost i
pracovní
listy).
Program
upřednostňoval zejména rozvoj vizuální gramotnosti dětí a
studentů, rozvoj schopnosti
komunikace, hledání různých
způsobů řešení úkolů, originalitu a tvůrčí potenciál. Jeho
součástí byly i autorské výtvarné a literární dílny. Na-

příklad se děti měly možnost
seznámit s některými autory
nakladatelství Baobab, jmenovitě se spisovatelem Jiřím
Dvořákem a s výtvarnicí Dagmar Urbánkovou, dále s ilustrátorem dětské naučné literatury, Milanem Starým. Programu se postupně zúčastnilo
více než tři sta dětí ze všech
nymburských
základních
škol, dále děti z MŠ Adélka, MŠ
U pejska a kočičky a MŠ Sluníčko. Zájem škol i příznivá reakce stran dětí nás velmi těší a
všem zúčastněným tímto děkujeme.
Mezi další aktivity muzea
vycházející vstříc návštěvníkovi je celoevropská akce s názvem Muzejní noc. I při přípravě konceptu muzejní noci jsme
se letos orientovali také na malé návštěvníky. Hlavním tématem se stala Příroda lužního lesa a děti i dospělí se mohli do
zkoumání přírody ponořit doslova všemi smysly. Krom poznávání hlasů ptáků a zvířat
typických pro naši oblast mohli poznávat na stanovištích
předměty dle hmatu či čichu,
pozorovat pomocí binokulární
lupy hmyz a rostliny a odhadovat chutě bylinných čajů z rostlin rostoucích v naší lokalitě.

Zejména mužská část populace
mohla obdivovat dále několik
vystavených
historických
zbraní a vyzkoušet si rozdíl
mezi střelbou z luku (děkujeme
za spolupráci skautskému
střediskuCefeus)azkuše.
Během večera se v muzeu
vystřídalo více než osmdesát
návštěvníků.
Velmi nás potěšilo, že na samotném průběhu muzejní noci
se v konečné fázi podíleli i dva
studenti nymburského gymnázia Filip Novák a Oskar Holoubek. Cesta spolupráce se
nám jeví jako velmi potřebná a
vidíme v ní počátek oboustranně obohacujícího vztahu
dětí,studentůamuzea.
Dokladem svítání na lepší
časy je také velký zájem dětí o
první ročník letního příměstského tábora. Co bude jeho náplní a jak se dětem bude líbit se
čtenáři dozvědí z pera samotných účastníků tábora, prostřednictvím plánované závěrečnéreportáže.
Snad se nám tedy podaří
vzbudit v dětech o regionální
historii a přírodu zájem a radost z toho, že se na ní mohou
samipodílet.
Bc.PetraPeštová,Muzejní
pedagogPolabskéhomuzea

6 ZPRAVODAJ
KALENDÁRIUM
sobota 27. června - Evropský den hudby - přehlídka kapel různýchžánrůvParkuPodHradbami
j sobota 27. – neděle 28.června - Setkání u Labe - provozní setkání železniční výstava a prohlídka kolejiště v prostorách Základní
školyLetcůR.A.F.
j neděle 28. – neděle 5. července – ŠKODA TOUR 2009 – mezinárodnísetkánímajitelůapříznivcůvozůznačkyŠkoda
j pondělí 29. června - Nymburské dny B. M. Černohorského - mezinárodní hudební festival – koncert v chrámu sv. Jiljí od 19 hod.
(vystoupí Vysokoškolský sbor z Cambridge, Anglie, a VOX
Nymburgensis)
j neděle 5. – pondělí 6. července - Polabský motoráček - výletní
vláček Polabím – odjezd z hlavního vlakového nádraží ve směrunaLibiciv11.11a14.29,vesměrunaLysouv11.50a16.17
j sobota 1. srpna - Nymburská přístavní slavnost - celodenní přehlídka kapel všech žánrů za doprovodného programu (parník,
vláček,soutěže...)vParkuPodHradbami
j sobota 1. srpna - Polabský motoráček - výletní vláček Polabím –
odjezd z hlavního vlakového nádraží ve směru na Libici v 11.11
a14.29,vesměrunaLysouv11.50a16.17
j čtvrtek 6. – neděle 9. srpna - Nymburské filmové léto – Kinematograf bratří Čadíků - promítání českých filmů v Parku Pod
Hradbami (6.8. Kdopak by se vlka bál, 7.8. Kozí příběh, 8.8. Tobruk,9.8.Bathory)
j sobota 15. srpna – Zlatý bažant - propagační jízda a soutěž historických užitkových vozidel a autobusů o putovní cenu – autobusovénádraží,jízdaměstem
j sobota 29. srpna a 5. září - Polabský motoráček - výletní vláček
Polabím Polabím – odjezd z hlavního vlakového nádraží ve
směrunaLibiciv11.11a14.29,vesměrunaLysouv11.50a16.17
j sobota 5. – neděle 6. září - Nymburský jarmark a posvícení - tradiční městská akce od roku 1975, bohatý kulturní program, středověkéisoudobéstánkyapouťovéatrakcevcentruměsta
j

Hrabalovo Kersko
Rok s rokem se sešel a bylo
zde 11. Hrabalovo Kersko, zase bylo krásně, sluníčko svítilo, lidí se sešlo hodně, program byl pestrý, pivo se točilo...
Letos jsme připravili dvě
novinky, poprvé se jela cyklojízda Bohumila Hrabala po
nově otevřené
cyklotrase
Bohumila Hrabala z Nymburka do Kerska. Cyklisté
měli za úkol po cestě sbírat
do putovní knížky razítka,
aby z nich mohli být v odpoledním programu v Kersku
vylosováni tři šťastlivci, kteří obdrželi ceny. Cyklistů se
sjelo celkem 52, což je potěšitelný počet a doufáme, že v
příštím roce se hrabalovský
peleton rozroste. Byla vyhlášena dětská výtvarná soutěž
na téma “Hrabal napsal... my

malujeme“. Výhercům jsme
předali ceny v Kersku. Výtvarné práce zdobily zahrádku Lesního ateliéru Kuba.
Honza Řehounek se opět
ujal role průvodce „po místech, která měl Bohumil
Hrabal rád“.
Pražská kapela Bridge
band zahájila odpolední program, ve kterém se prostřídalo Divadlo Hudby při MěKS
Nymburk
s
dramatizací
Schizofrenické evangelium, s
hosty - herečkami Zdenou
Hadrbolcovou
a
Ivou
Hüttnerovou. Závěr odpoledne patřil nymburské skupině
Tojo Band.
Celým programem nás
provázel
moderátor
Ing.Vojtěch Kladívko.
Helena Liptáková, ředitelka
Městské knihovny Nymburk

deník

středa 24. června 2009

SETKÁNÍ INFOCENTER TURISTICKÉ OBLASTI POLABÍ
Dne 16. dubna 2009 se v
Nymburce uskutečnilo v pořadí již třetí setkání pracovníků turistických informačních center, tzv. workshop.
Pracovnice nymburského infocentra přivítaly ostatní kolegy v zasedací místnosti v
prostorách radnice.
Organizátorem těchto pracovních setkání je obecně
prospěšná společnost Zlatý
pruh Polabí o. p. s., s níž nymburské turistické centrum
spolupracuje na základě partnerské smlouvy. Cílem těchto
workshopů je předávání zkušeností mezi TIC, seznamování s připravovanými produkty (brožury, letáčky, akce atd.)
a poznávání regionu tak, aby
pracovníci ostatních informačních center byli schopni
turisty informovat nejen o
svém místě působnosti, ale i o
krásách a zajímavostech celé
turistické oblasti Polabí.
Úvodem pan Hlaváč seznámil všechny přítomné s
nově otevřeným turistickým
informačním centrem v Poděbradech na náměstí Jiřího z
Poděbrad (vedle městského

úřadu), představil jeho pracovníky, nastínil náplň práce
informačního centra a provozní dobu.
Poté pan Hlaváč představil
druhé vydání brožury 50 tipů
na výlet v Polabí s kvalitnějšími fotografiemi, aktualizovanými informacemi a oživenými názvy. Brožuru je možno zakoupit v nymburském
TIC za 25,- Kč.
Účastník setkání a zástupce
ředitele školy SOŠ a SOU
Horky nad Jizerou, která vychovává nové pracovníky pro
služby cestovního ruchu - Ing.
Miloš Repáň, seznámil přítomné s náplní studijních a
učebních oborů. Zdůraznil
nutnost provázání školní teorie s praxí, a proto vítá spolupráci se společností Zlatý
pruh Polabí o.p.s. a jeho partnery. (Nymburské TIC nabídlo možnost exkurze studentům druhého ročníku této
školy, která se uskutečnila 22.
dubna 2009, kdy bylo studentům umožněno prohlédnout si
prostory informačního centra, byli seznámeni s jeho každodenním provozem, pracov-

ními povinnostmi pracovníků a poté se celá skupinka za
doprovodu pracovnice TIC
vydala na prohlídku památek
města.)
Zástupce České centrály
cestovního ruchu Ing. Vojtěch
Schlechter seznámil přítomné s projektem IOP 5, jehož
část se týká Turistických informačních center. Projekt
nese název „Zvýšení popularity TIC“ v rámci projektu
„Marketingové aktivity ke
zvýšení povědomí o DCR“ a
jeho bude systém monitoringu návštěvnosti TIC: snímání
návštěvníků čipem, instalace
zařízení včetně softwaru a
servisní služby. Do systému
bude možné doplňovat data
včetně zájmu o daný typ turistiky (cyklo, pěší, památky
apod.). Tento systém se bude
týkat TIC s certifikací CzechTourismu (se zeleným logem).
Projekt sledování návštěvnosti proběhne od října 2009
do června 2010.
Dalším bodem jednání byla
spolupráce TO Polabí se Středočeskou turistickou informační službou. Pavel Hlaváč

seznámil přítomné s historií
počátku spolupráce a jejím
průběhem během prvního
čtvrtletí. Zástupci STIS a.s. informovali o projektu, jehož
výstupem byly výstavy o významných osobnostech Středočeského kraje probíhající v
belgickém Bruselu. Za oblast
Polabí je jedna ze čtyř výstav
(uskutečnila se v květnu) věnována českému králi Jiřímu
z Poděbrad.
Posledním bodem setkání
bylo seznámení s náplní projektu SOUBOR PROPAGAČNÍCH A INFORMAČNÍCH
NÁSTROJŮ PRO TO POLABÍ
z výzvy 18. ROP. Noemi Koukolová nastínila záměry projektu včetně konkrétních výstupů pro TIC.
Závěrem bylo určeno místo
dalšího workshopu - Pečky.
Po krátké přestávce hostitelky z nymburského TIC pozvaly účastníky setkání na
malou poznávací procházku
městem spojenou s návštěvou
chrámu sv. Jiljí (s výkladem
pana faráře) a starého děkanství s věží Kaplankou.
Za TIC Jana Štočková

Skautské středisko Cefeus Nymburk. Jsme jeden tým, a to nás baví!
Jsme jednou z největších
dětských organizací v regionu. Proč? Protože máme dětem co nabídnout. A nejenom
jim.
Co je pro nás nejdůležitější?
Především to, aby se z kluků a
holek, kteří chodí do našich
oddílů, stali moderně uvažující, schopní a sebevědomí lidé, kteří se v dnešním světě
rozhodně neztratí. Chceme,
aby se v životě uměli prosadit,
přitom ale zároveň byli tolerantní, bez předsudků, aby
dokázali pomoci lidem, kteří
to potřebují. Je ale vůbec
možné dnešní kluky a holky
tohle všechno naučit? My si
myslíme, že ano. Sázíme přitom na atraktivní moderní
program, schopné vedoucí a
partu skvělých kamarádů.
Skautem se může stát kdo-

koliv. Máme oddíly pro děti
od 6 do 10 let (Pony Junior a
Takoty) a zároveň oddíly pro
starší děti od 10 do 15 let (Pony
a Takoty). Hybnou sílou střediska je pak velké množství
lidí, kteří jsou vedoucími oddílů nebo kteří se podílejí na
zajištění fungování střediska.
Centrem našich aktivit je
především Stará rybárna,
klubovna Na Ostrově a volnočasový areál na Vesláku.
Naše oddíly mají pestrou

nabídku aktivit od sportovních (lukostřelba, horolezectví, softbal apod.) přes výchovné
(aktivity
v

týmech/družinách, spolupráce se zahraničními skauty) až
po zábavně-vzdělávací aktivity (vědeckotechnická činnost
jako např. výroba modelu
kosmické rakety nebo horkovzdušného balónu, poznávání
přírody atd.)
Co dalšího zajímavého naše
středisko připravuje? Je to
především projekt Podaná
ruka, který se skládá z několika velkých akcí pro veřejnost jako je např. Cefeus dětem, Karneval, Dobrodružná
zóna či Ekovýlet. Projektu se
každoročně zúčastní až 3 000
dětí.
Chcete-li vědět o našem
skautském středisku více,
kontaktujte Jakuba Macuru
(tel.
723
835
544,
jakub.macura@email.cz).
Jakub Mazura

Knihovna: Připravujeme na červenec a srpen

Vláda pokračuje, Nymburk
získal šestý titul
Už od roku 2004 nezná Mattoni NBL jiného šampiona.
Basketbalisté ČEZ Basketball
Nymburk nejvyšší české soutěži dominují už šest let. Titul
totiž získali i letos, ve finále
přehráli 4:0 na zápasy Nový
Jičín.
Nymburští tak nepřipustili
žádné překvapení. Už v sezoně byli suverénní, když z padesáti zápasů dokázali devětačtyřicet vyhrát. Se sklopenými hlavami odcházeli z palubovky jen jednou.
„Je to naše výborná vizitka. Každý si řekne, že máme

Foto: ČEZ Basketball Nymburk

rozpočet dvakrát vyšší než
ostatní, ale soustředit se na
všechny zápasy v lize je těžké.
Navíc osmkrát porazit v sezoně Nový Jičín, který má
velmi silný tým, to se taky
počítá,“ chválil svoje spoluhráče kapitán Ladislav Sokolovský, který pro sebe získal
už osmý titul. Před angažmá v
Nymburce se dvakrát radoval
s Opavou a jednou s Brnem.
„Slavit mě samozřejmě pořád baví, ale že bych si doma
medaile věšel na stěnu, tak to
ne,“ usmíval se Sokolovský.
Klub pochopitelně bude
myslet na titul i v
příští sezoně a už
podnikl i první
kroky. Například
se dohodl na další
spolupráci s trenérem Katzurinem a s
americkým
rozehrávačem Arthurem Lee. První posilou je nadějný
Pavel Pumprla z
Opavy.
Stanislav Švarc

Výstava fotografií Jiřího
Krátkého–Polabskákrajina.
Dětskéoddělení
Pirátskéléto
Na všechny děti, co by se o
prázdninách mohly jen trošku
nudit, bude v knihovně čekat
bohatý program plný zábavy,
soutěží a dobrodružství. Každý, kdo bude chtít, se může nalodit kdykoliv během prázdnin. Při první návštěvě dostane každý pirát lodní lístek,
do kterého bude během prázdnin dostávat razítka za odvedenéúkoly.
V posledním týdnu prázdnin přijdou do dětského oddělení piráti, kteří budou dětem
předčítat pirátské příběhy plné dobrodružství, napětí a fantazie.
Vyvrcholením
prázdnin
pak bude Velká pirátská plavba,
při kterém si děti budou moci
vyzkoušet řadu pirátských

dovedností, pirátsky si zasoutěžit a předvést své pirátské
znalosti.
PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA–ČERVENEC-SRPEN
DOSPĚLÉ ODD. (studovna,
čítárna, hudební odd.): Pondělí 9 – 17, úterý 9 – 15, středa 9 –
11, jen čítárna – čtvrtek 9 – 17,
pátek9–15.
DĚTSKÉ ODD.: pondělí 9 –
15:00, úterý 9 – 15, středa zavřeno, čtvrtek 9 – 15, pátek 9 –
15.
CD půjčovna: CD půjčovna
vám nabízí výběr z více než
1.800 hudebních CD, pohádky
pro děti, naučné CD-ROMy.
Navíc si zde na Váš čtenářský
průkaz můžete půjčovat CD
BEZDALŠÍCHPOPLATKŮ.
Nová služba pro veřejnost – WIFI
V prostorách knihovny
mohou návštěvníci využít
bezdrátového připojení na in-

ternet – WIFI. Služba je poskytována zdarma v příjemném
prostředístudovny.
Knihaméhosrdce
Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu českých
čtenářů. Bližší formace o nejoblíbenějších knihách naleznete na www.knihasrdce.cz,
kde máte možnost hlasovat
pro svého favorita mezi knihami. S hlasováním vám také
rádi pomůžeme v naší
knihovně. Hlasování o nejoblíbenějších 12 knih (Top12) potrváaždo30.9.
Zuskutečněnýchakcí
Městská knihovna se stará o
to, aby začínající čtenáři našli
cestu do knihovny a ke knihám. 9. a 10. června proběhlo v
dětském oddělení PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Do
světa knih a fantazie přivítala začínající čtenáře z nym-

burských základních škol královna Abeceda, šašek Háček a
rytíř Písmenko. Než byly děti
pasovány na čtenáře, musely
své čtenářské dovednosti prokázat přečtením krátkého textu. Meč rytíře Písmenka je pak
pasoval na rytíře a královna
jim předala šerpu a pasovací
listinu. Čtenáři, kteří zavítají
do knihovny s pasovací listinou, dostanou čtenářský průkaznarokzdarma.
Všem čtenářům přejeme
poklidně strávenou dovolenou, nejlépe ve společnosti
dobréknihy.
Bližší informace najdete na
internetových
stránkách
www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu:
knihovna@knihovna-nbk.cz
nebo na telefonním čísle 325
512723.

Z nymburských akcí objektivem fotoaparátu

Tour de Labe – v rámci cyklistické akce Tour
de Labe byly podél cyklostezek odhaleny tři
nové informační panely - u elektrárny, na
Fortně a u pivovaru. Foto: arch. Jan Ritter

Dragonfest – v sobotu 13. června se jely závody dračích lodí
na Labi u hasičárny. Foto: Radka Bártová

30. května se uskutečnil festival
folkové hudby Ve stínu vodárenFoto: Radka Bártová
ské věže.
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