Rekonstrukce letní sokolovny Na Remanenci
Slavnostní otevření 9. června 2008
Letní tělocvična Sokola v
Nymburce byla postavena v
letech 1921-1922 jako součást
rozsáhlého sokolského cvičiště. Budova je nepodsklepená,
jednopatrová s tělocvičným
sálem přes obě podlaží a zasahujícím částečně i do krovu. V patře je galerie v čele na
straně k Remanenci a na podélné severozápadní straně,
na straně k Labi je na místě
původní terasy později vybudovaná klubovní místnost.
Konstrukčně byla stavba letní sokolovny řešena jako celodřevěný skelet s dřevěnými
stropy a krovem. Obvodové
stěny dřevostavby byly z
vnější strany opatřeny 30 mm
tlustou vápenocementovou
omítkou nahazovanou na vypnuté Staussovo keramické
pletivo, vnější fasádní plochy
byly členěny širokými dřevěnými lištami. Z vnitřní strany
byly stěny tvořeny sádrokokosovými deskami, do výšky
2,5m jsou stěny sálu obloženy
dřevěnými palubkami. Z cihel jsou vyzděné obvodové a i
vnitřní stěny severozápadní
části stavby, kde je umístěn
byt správce a pozdější přístavba zázemí tenisového oddílu s občerstvením.
Koncepce rekonstrukce počítala se zachováním původního charakteru a vnějšího
vzhledu stavby beze změn
obestavěného prostoru včetně přístaveb. Nosná trámová
konstrukce byla podrobena
důkladné revizi a všechny poškozené sloupky v návaznosti
na rozsah jejich znehodnocení byly zcela nebo částečně
nahrazeny. Vnější povrch
konstrukce byl vytvořen z
OSB desek s fasádní omítkou
ukotvenou pomocí pletiva
připevněného na povrch desek a obnoveným členěním
fasády dřevěnými lištami.
Prostor mezi sloupky byl vyplněn
minerální
izolací,
vnitřní stěny byly vytvořeny
ze sádrokartonu. Nově byl také zateplen podhled nad tělocvičnou. Jako střešní krytina
na novém dřevěném bednění
byly použity živičné pásy.
Prostor mezi podhledem a
střešní rovinou je větraný a z
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Příští číslo
vyjde 24. září

Projektant :
ADONIS PROJEKT s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3

Investor:
Město Nymburk

Technický dozor investora:
Jiří Beran, Husova 1311, Nymburk
Michal Hrbáček, odbor SaRMM MěÚ

Stavbu provedly společnosti:
I. etapa
II. etapa
K-IZOL s.r.o
PMS, spol. s r.o.
Na Hliništi 88
Za Bažantnicí 51
284 01 Kutná Hora
290 01 Poděbrady
Doba výstavby:
10/2006- 12/2006
10/2007-02/2008
Celkové náklady etapy:
Celkové náklady etapy:
cca 5,92 mil. Kč
cca 16,15 mil.Kč
Technické údaje:
Zastavěná plocha:
939 metrů čtverečních
Obestavěný prostor: 5 300 metrů čtverečních
Plocha střech:
1 069 metrů čtverečních
tohoto důvodu byl rozšířen
počet střešních nástaveb
sloužících k odvětrání vnitřního prostoru tělocvičny o
jednu pro střešní prostor. V
objektu sokolovny bylo vybu-

dováno pro každou šatnu a i
pro návštěvníky - obecenstvo
příslušné sociální zařízení. V
celém objektu byly kompletně
vyměněny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalce. Dá-

Zrekonstruovaná sokolovna na nymburské Remanenci.

le bylo vybudováno nové teplovodní ústřední vytápění,
kde zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo voda-voda s odběrem tepla ze studní doplněné
přímotopným elektrokotlem.
Ohřev teplé užitkové vody
bude zajišťován v zásobníkovém ohřívači připojeném na
tepelné čerpadlo a umístěném
ve strojovně-kotelně. Vzhledem ke zvýšeným energetickým nárokům stavby bylo
třeba také vybudovat novou
nn elektropřípojku včetně
sloupové trafostanice.
V současné době je jako
zdroj tepla osazen jen přímotopný kotel, dodávka tepelného čerpadla nebyla součástí
již realizovaných etap, ale
bude provedena letos a
smlouva o dílo je před podpisem.
Pro zajištění financování
uvedeného záměru žádalo
město o účast státního rozpočtu na tuto investiční akci a
to ve dvou etapách v rámci

programu podpory rozvoje a
obnovy
regionální
infrastruktury. V prvé etapě se
nám podařilo získat dotaci ve
výši 5.234.722 Kč a v druhé
etapě ve výši 8.000.000 Kč.
V rámci prvé etapy rekonstrukce letní sokolovny provedla společnost K-IZOL s.r.o.
na objektu výměnu střešní
krytiny a dále kompletní výměnu obvodového pláště v
1.NP včetně oprav nosné trámové konstrukce.
V rámci druhé etapy byla
provedena jednak společností
AZ Elektrostav, a.s. Nymburk
nn elektropřípojka včetně
trafostanice a dále společností PMS, spol. s r.o. všechny
ostatní výše uvedené práce na
rekonstrukci letní sokolovny.
Závěrem snad zbývá dodat,
že v současné době se připravuje s TJ Lokomotiva Nymburk smlouva upravující
podmínky provozu obnovené
letní sokolovny.
Ing. Vlastimil Janda

Foto: Ing. Vlastimil Janda

Nymburské osobnosti z oblasti hudby – Symon František
Hudebník, sbormistr, dirigent, hudební
skladatel, pianista, houslista, hudební
pedagog, učitel. (15. 1. 1847 – 21. 2. 1934
Nymburk)
František Symon se narodil
v Nymburce jako syn učitele,
vlastně tehdy ještě učitelského pomocníka, Františka Symona staršího (1818 – 1900).
Již od dětství žil v hudebním
prostředí, neboť jeho otec byl
výborným
hudebníkem,
zvláště varhaníkem.
Ke konci roku 1851 byl otec
jmenován učitelem jesenické
školy a tam se také Symonovi
z Nymburka přestěhovali. V
jesenické škole dosáhl František Symon prvních vědomostí. Když ukončil školu, rozhodl se pokračovat v otcově zaměstnání. Věnoval se proto
studiu učitelství, jež absolvoval v roce 1865. Jako osmnáctiletý mladík začal vyučovat v
Kostomlatech. Jeho dalšími
působišti pak byly postupně
Rožďalovice, Kopidlno, Osenice a od roku 1876 Nymburk.
Hned po svém příchodu do
Nymburka shromáždil kolem
sebe kroužek mladých lidí a
cvičil je ve zpěvu. Záhy vznikl
společně s besedním oktetem
pěvecký sbor. Také nymbur-

ská chrámová hudba se po jeho příchodu dočkala vzestupu. Dne 1. ledna 1878 nastoupil
na místo ředitele kůru a začal
intenzivně pracovat na budování hudebního archivu kos-

telních skladeb podle nových
zásad a začal cvičit ty, kteří by
nové skladby prováděli. Další
jeho podstatnou zásluhou o
nymburskou kostelní hudbu
je účast při budování velkých
koncertních
varhan
pro
hlavní chrám sv. Jiljí v roce
1899. Nikoho nepřekvapí, že
za skutečně velké zásluhy o

nymburskou
chrámovou
hudbu se mu dostalo během
jeho působení vrchnopastýřského uznání ze dne 10. října
1890, v němž se píše, že „s neobyčejnou horlivostí úřad svůj
zastává“. Podobný dekret mu
byl udělen i dne 3. prosince
1902. V nymburském kůru
působil až do roku 1911, ale
tímto rokem jeho zájem o
chrámový kůr definitivně nekončí. Když
se Symonův druhý nástupce v ředitelství chrámové
hudbě Antonín Hoffmann v
letech 1914 – 1918 účastnil světové války, řídil kůr jako jeho
zástupce, opět František Symon.
Dosud zmíněná jeho hudební činnost v Nymburce
není ještě vyčerpána. Když v
roce 1882 byl po téměř osmileté nečinnosti Hlahol opět probuzen, rozumělo se samo sebou, že František Symon bude
jeho
sbormistrem.
Jeho
sbormistrovská práce v Hlaholu zabírala téměř dvaadvacet let. Byla třikrát přerušena,
a sice v roce 1893, kdy po odstoupení působil jako zatímní
sbormistr Josef Šafránek, v
letech 1896-1897, kdy po opětném odstoupení řídil Hlahol
kapelník Josef Preclík, a pak v
letech 1902 -1911, v nichž byl

sbormistrem F.K. Berger.
Souběžně s jeho dirigentskými a sbormistrovskými
projevy ho lze sledovat i jako
výborného varhaníka a pianistu. Varhanní hra souvisela
s jeho funkcí ředitele kůru a
vyznačovala se po stránce
technické
pozoruhodným
ovládáním pedálové hry a po
stránce tvůrčí velikou schopností improvizovat. Jako pianista se uplatňoval v koncertech Hlaholu při doprovodu
sólistů. Také ovládal hru na
smyčcové nástroje, zvláště na
housle. Pro pěstování komorní hudby sestavil smyčcový
kvartet, kde hrál jeho syn Ladislav Symon. Symonova práce byla i skladatelská. Jejím
svědectví jsou dva příležitostné sbory.
František Symon byl téměř
do své smrti stále svěží, a jak
dosvědčuje několik jeho listů
v hlaholském archivu, rád
vzpomínal na léta své hudební činnosti. Uvážíme-li, že byla uskutečňována do roku
1905 při jeho svědomitém působení učitele, je jistě úctyhodná, a zaručuje Františku
Symonovi trvalé čestné místo
v generacích českých kantorů
– muzikantů.
Připravila: Městská
knihovna Nymburk

Ekonomický odbor
informuje
Ekonomický odbor oznamuje, že zastupitelstvo města
dne 7. prosince 2007 schválilo kalkulaci poplatku za komunální odpad pro rok 2008
v nezměněné výši, tedy 492,-- Kč
za osobu a rok.
Termín splatnosti pro poplatníky, kteří platí poplatek
jednou ročně, je stanoven
na 31. květen 2008. Poplatníci, kteří zvolili čtvrtletní
platby, mají termín na úhradu poplatku za 2. čtvrtletí do
20. června 2008, za 3. čtvrtletí
do 20. září 2008.
Městský
úřad
Nymburk
umožňuje čtyři formy platby:
- prostřednictvím SIPO
- bezhotovostním převodem
na účet č. 19-0504359359/0800
- složenkou
- v hotovosti v pokladně
Městského úřadu.
Při všech formách úhrady je
třeba důsledně uvádět variabilní symbol, který zajišťuje
identifikaci platby a tím se
zamezuje zbytečnému upomínání a složitému dohledávání plateb. Pokud si s tímto údajem nejste stoprocentně jisti, rádi vám poradíme
osobně i telefonicky (telefon
325 501 160 – pí Kučerová,
kancelář č. 110).
V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU
SLOŽENKY
ZASÍLÁNY
VŠEM POPLATNÍKŮM BEZ
ROZDÍLU FORMY ÚHRADY
(KROMĚ PLÁTCŮ FORMOU
SIPO). MŮŽE SE STÁT, ŽE
Z
DŮVODU ČASOVÉHO
NESOULADU TISKU SLOŽENEK A JEJICH DORUČENÍM MOHLO DOJÍT K
ÚHRADĚ POPLATKU V
TOMTO OBDOBÍ. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH POVAŽUJTE SLOŽENKU ZA BEZPŘEDMĚTNOU.
Z DŮVODU PŘECHODU NA
NOVÝ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ POPLATKU BUDOU VŠICHNI POPLATNÍCI
VEDENI SAMOSTATNĚ, TJ.
KAŽDÝ POPLATNÍK OBDRŽÍ SVOU SLOŽENKU S JEDINEČNÝM VARIABILNÍM
SYMBOLEM. NA ZÁKLADĚ
ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH NA
SLOŽENCE
JE
MOŽNO
UHRADIT TÉŽ V
HOTOVOSTI V
POKLADNĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČI
BEZHOTOVOSTNÍ
PLATBOU Z ÚČTU POPLATNÍKA.
JEDEN Z POPLATNÍKŮ
MŮŽE POPLATEK UHRADIT I ZA DALŠÍ POPLATNÍKY, MUSÍ VŠAK V SOULADU S OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU OZNÁMIT JMÉNA A DATA NAROZENÍ POPLATNÍKŮ, ZA
KTERÉ PROVÁDÍ ÚHRADU.
SPOLEČNÉHO PLÁTCE OD
TOHOTO
OKAMŽIKU
UMOŽŇUJE POUZE FORMA
ÚHRADY
PROSTŘEDNICTVÍM
SIPO.
PROSÍME
PROTO NOVÉ ZÁJEMCE O
TUTO FORMU PLATBY,
ABY KONTAKTOVALI
P.
KUČEROVOU
A SDĚLILI
SPOJOVACÍ ČÍSLO SIPO.
Pokladna je umístěna v
hlavní budově na Náměstí
Přemyslovců 163 v Nymburce a je otevřena:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 – 17.00
8.00 – 11.00
8.00 – 17.00
8.00 – 11.00
12.00 – 16.00
8.00 – 11.00

Dále upozorňujeme, že obecně
závazná vyhláška č. 1/2004 o
místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanovuje
povinnost uhradit poplatek za
komunální odpad každému občanovi s trvalým pobytem nebo
vlastníkovi nemovitosti na území
města. Rozhodným okamžikem je
poslední den měsíce.
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Dešťová kanalizace - Nymburk - Drahelice
Městská část severně nad Drahelickou ulicí neměla uspokojivě
vyřešený odvod dešťových vod, o
čemž svědčilo mimo jiné i lokální
zaplavení rodinných domků v ulici Ve Vilách po silných deštích v
lednu r. 2003. Dešťové vody v minulosti odváděla strouha, která
podcházela Drahelickou ulici
zatrubněním a dále vedla po terénu do Labe. V průběhu let se částečně zanesl propustek, strouha
byla místy zasypána odpadem a
zeminou a při deštích voda špatně
odtékala.
Z tohoto důvodu bylo zadáno
zpracování projektu, který by zajistil odvod dešťových vod z této
lokality kapacitně odpovídající
danému území, které je územním
plánem navrženo pro individuální bytovou výstavbu. Projekt v
maximální míře zachoval směrového vedení trasy původního příkopu. Stavba dešťové kanalizace
obsahuje úsek tvořený zpevněným otevřeným příkopem v úseku
od ulice Krajní po propustek pod
ulicí Drahelickou s vyčištěním a
zajištěním plné průchodnosti stávajícího potrubí pod silnicí a dále
úsek od ulice Drahelické po ústí
do Labe z plastového potrubí BOCR DN 800/678 zakončený výústním objektem se žabí klapkou.
Kanalizační potrubí je vybudováno tak, že umožňuje uzavření tohoto úseku dešťové kanalizace a v
případě natlakování potrubí zvýšenou hladinou Labe bude zamezeno úniku vody z kanalizace a
tím zaplavení nejnižšího místa v
systému v ulici Vagónka.
Výstavba probíhala ve třech
etapách v letech 2005-2008. V prvé
etapě byl v roce 2005 vybudován
výústní objekt a napojena dešťová
kanalizace z III. etapy výstavby
bytových domů v Rákosové ulici,
v druhé etapě byla v roce 2007 vy-

Aktuální informace
držitelům osvědčení
profesní
způsobilosti řidiče
Odbor dopravy Městského úřadu
Nymburk oznamujemevšem držitelůmosvědčeníprofesnízpůsobilosti
řidiče, že dle zákona 374/2007 Sb., je
třeba podat žádost o nový průkaz
profesní způsobilosti řidiče, a to do
1.10.2008, pokud platnost osvědčení
nekončí dříve. Osvědčení musí být
platné v den podání žádosti! V případě podání žádosti po 1.10.2008 již
nebudevýměnamožná!

Projektant :
Ing. Ivan FIALA- PROJEKTY
Lečkova 1521
149 00 Praha 4

I. etapa:
TECHSTAV s.r.o.
Malé náměstí 13
500 03 Hradec Králové

Investor:
Město Nymburk
Technický dozor investora:
I. etapa: Michal Hrbáček, odbor SaRMM MěÚ
II. – III. etapa: Jan Pokorný, odbor SaRMM MěÚ

Stavbu provedly společnosti:
II. etapa:
III. etapa:
Skanska CZ a.s.
HALKO stav. společnost spol. s r.o.
Kubánské náměstí 11/1391 Nová Ves I, Poděbradská 60
100 05 Praha 10
280 02 Kolín 2

Doba výstavby po etapách :
06/2005

01/2007- 03/2007

01/2008 - 04/2008

Celkové náklady:
cca 10, 15 mil. Kč
Technické údaje:
Délka zatrubněné části kanalizace: 356 m
Délka otevřeného příkopu:
259 m
Počet kanalizačních šachet:
7

budována nová zatrubněná část
kanalizace po ulici Drahelickou
včetně
vyčištění
stávajícího
zatrubnění propustku pod silnicí
II/331. V letošním roce byl v rámci
třetí etapy vybudován otevřený
příkop, který má v místě nátoku
do zatrubněné části kanalizace
osazeny ručně stírané česle a usazovací jímku pro usazení těžších
splavenin. Příkop je řešen jako retenční, to znamená, že v případě
přívalového deště bude příslušný
podíl dešťových vod v příkopu
akumulován po dobu prázdnění,
která je závislá na kapacitě (max.
0,175 m 3/s) původního betonového potrubí DN 400 pod silnicí a
výšce hladiny v příkopu.
Text a foto: Ing. Vlastimil Janda

Aktuální informace k výměně občanských průkazů
Upozorňujeme občany, že dne
31. 12. 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12.
2003 a to i těch, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“.
K výměně postačí dosavadní
občanský průkaz, jedna fotografie
odpovídající současné podobě a
stanoveným parametrům a žádost, kterou občan obdrží na odboru správních činností Městského
úřadu v Nymburce a může ji zde i
vyplnit. Výměna se provádí zdar-

ma. Tato povinnost se netýká občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem
1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba platnosti
vyznačena konkrétním datem.
Žádost o vydání občanského
průkazu předloží občan nejpozději
do 30. listopadu 2008, aby mohl být
nový občanský průkaz zhotoven
ještě do konce tohoto roku.
Zároveň upozorňujeme, že povinnost požádat o nový občanský
průkaz ve lhůtě do 15 pracovních
dnů mají i všichni občané, u kte-

rých došlo ke změně trvalého pobytu nebo jejich osobního stavu
(sňatek, rozvod, ovdovění), případně k jiné změně (např. jména
nebo příjmení, rodného čísla).
Pokud tak občan neučiní, dopouští se přestupku, za který mu
může být uložena pokuta do výše
10.000 Kč.
Případné další podrobné informace je možné získat na odboru
správních činností Městského
úřadu v Nymburce, budova U Staré sladovny 470, 2. poschodí nebo
na tel. č. 325 501 526 a 325 501 524.

Podnikáte v zemědělství?
Dnem 1.5.2004 nabyl účinnosti
zákon č. 85/2004 Sb., kterým se
mění z. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zemědělského podnikání se mimo jiné
týkají Přechodná ustanovení
jmenovaného zákona, uvedená v
jeho Čl. II.
Podle bodu 1. se za zemědělského podnikatele podle tohoto
zákona považuje osoba, která ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozovala zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb.,
o soukromém podnikání občanů,
ve znění zákona č. 219/1991 Sb., a
zákona č. 455/1991 Sb., (tzv. samostatně hospodařící rolník), pokud
se ve lhůtě do 1 roku zaevidovala
na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností podle § 2f zákona č. 252/1957 Sb., o zemědělství,
ve znění tohoto zákona (bylo
osvobozeno od správního poplatku). Osvědčení vydané samostatně
hospodařícímu rolníkovi podle zákona
č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č.
219/1991 Sb., a zákona č. 455/1991
Sb., platí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; držitel tohoto osvědčení se považuje za zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle tohoto zákona (platnost tohoto osvědčení zaniká dnem 1. 5. 2009).
Dnem 10.11.2005 nabyl účinnosti zákon č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
Změny se mimo jiné týkají
pojmů: změny příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností k zemědělským podnikatelům - fyzickým osobám (nyní je
příslušný úřad podle trvalého pobytu žadatele), zaměření zemědělské výroby, potvrzení o vyřazení samostatně hospodařících
rolníků z evidence, podmínek k
ustanovení odpovědného zástupce u právnických osob, ukládání
pokut atd.
Připomínáme zejména § 2e
odst. 3, který stanoví, co se rozumí zemědělskou výrobou. Mimo
drobné změny za písmenem a)
rostlinná výroba, kde bylo zrušeno slovo „vinařství“, nadále zůstává vinohradnictví a vkládá se
slovo pěstování rostlin pro „energetické“ užití a z návětí odst. 3 v §
2e se přesouvá „hospodaření v lesích“ za písmeno „g) hospodaření
v lese“. Nově se v odst. 3 § 2e doplňuje „písm. h) hospodaření s vodou
pro zemědělské a lesnické účely“. Pokud zemědělský podnikatel požádá
pouze o zápis této změny, je tento

Příběh „zapomenutého“ profesora tělocviku Jana Pivoňky
Mezi pozoruhodnými občany
města Nymburka nalezneme
mnoho ve své době velmi vážených, dnes bohužel už téměř zapomenutých osobností. Pokusme se
zrekonstruovatosudjednéznich.
Impuls může přijít i takto: Někdy na konci října roku 2006 přišel
na adresu „Reálné gymnázium,
Nymburk 288 00“ (nic víc) dopis z
Kdyně. Obálku i vše, co bylo v ní,
předal ředitel gymnázia Jiří Kuhn
do nymburského vlastivědného
muzea. A na základě toho, že občané nevyhazují staré písemnosti do
sběru, ale poskytnou je odborným
institucím, můžeme se dnes dozvědět daleko více o osudech lidí,
kteréjakobyužzaválčas.
Na devíti řádcích 84letá paní
Hamatová (tak se jmenuje pisatelka výše zmíněného dopisu) píše, že
se probírá v dokladech svých
předků a „našla jsem výstřižky z
novin a opis z kroniky Vašeho
ústavu. Pro mne a ani pro moje děti
to nemá cenu“. Příbuzenský vztah
k Janu Pivoňkovi následně objasňuje: „Manželka profesora Pivoňky byla sestrou mého otce “. Dopis
končí nadějným povzdechem
„Snad Vám těch pár lístků něco
řekne.“ Určitě, paní Hamatová! O
Vašem strýci víme poměrně dost.
Jelikož se autor tohoto článku před
pěti roky intenzivně zabýval historií nymburského gymnázia, nemohl minout tak zajímavou osobnost.
Jan Pivoňka přišel do Nymburka v roce 1910, právě před rokem se
místní obecní vyšší reálka proměnila na c. k. státní reálku. Profesoři
se tehdy stali státními úředníky s
definitivou, při slavnostních příležitostech byli dokonce obdařeni
právem obléknout si uniformu
zdobenou kordem. Jak je zřejmé,
ocitli jsme se v dobách rakouskouherské monarchie. Učitelé na
středních školách se v této době těšili neobyčejné prestiži a nebylo
tedy divu, že v Nymburce, kde fungovala reálka poměrně krátce (založena byla 1903), většina profesorského sboru od počátku na sebe
strhávala pozornost a zájem veřej-

nosti. Někteří profesoři se aktivně
věnovali hudbě, malbě, literatuře,
historii, filozofii, teologii či skautingu.
Odkud profesor Pivoňka přišel
do Nymburka nevíme, pouze je
známo, že se narodil v Poříčí nad
Sázavou v roce 1875. Profesor Jan
Pivoňka se ujal výuky jednoho z
nejoblíbenějších předmětů na škole – tělocviku. Strýc paní Hamatové přišel na reálku poměrně mlád,
přesto již obohacen devítiletou
učitelskou praxí (učil od 1.9.1901) a
brzy si získal na svou stranu mladé
studenty navíc, když je začal zasvěcovat do tajů právě se rodícího
skautského hnutí. Už o prázdninách roku 1912 pořádal s 10 studenty třítýdenní výlet do Tater, Turčanského sv. Martina a Luhačovic.
Tehdejší ředitel školy František
Krátký byl jeho aktivitám vcelku
nakloněn, takže o rok později se už
konal dokonce měsíční skautský
tábor ve Vitochově na Moravě u
Bystřice pod Pernštejnem. Dvanáct studentů se s plně naloženým
vozíkem dne 8.7.1913 vydalo pěšky
na cestu a skutečně tam i pěšky dorazilo. O této cestě i měsíčním zálesáckém životě se nám uchovalo
barvité líčení přímo ve výroční

zprávě školy! (Zpátky už raději jeli
vlakem.)
První světová válka znemožnila
konání dalších skautských táborů
ve vzdálenějších krajích, a tak se
studenti uchylovali do blízkých
loučeňských lesů. Šíření idejí
skautingu neleželo však jen na Pivoňkovi a profesoru Milanu Novotnému, možná ještě větší podíl
měl na jeho vzestupu o několik let
starší kolega z profesorského sboru „místonáčelník“ August Šrámek (†1932). Všichni tři položili
tehdy tak pevné základy skautingu
v Nymburce, že je ani komunistický režim za 40 let nerozvrátil a i
proto je dnes nymburský skaut
jednou z nejčilejších organizací ve
městě.
Dalším činem, kterým se Jan
Pivoňka zapsal do (bohužel nemůžeme říci, že nesmazatelně) nymburské historie, je výstavba školského sportovního areálu. V roce
1926 reálka rozhodla o výstavbě
velkolepého školního hřiště (dnes
se na jeho místě nachází budova
učiliště COP). Cvičištěm se stal
drážní pozemek o výměře 9700 metrů čtverečních. Dráha pronajala
pozemek škole za symbolický roční poplatek 274 Kč. Jan Pivoňka se
společně s žáky vlastními silami
pustili do výstavby moderního atletického areálu, na kterém se už v
roce1927mohlozávodit.
Zlatým hřebem Pivoňkovy profesní kariéry byl rok 1929. Tehdy se
Pivoňkovi podařilo na novém letním cvičišti zorganizovat I. Nymburské hry o vlajku středoškolského studentstva Republiky československé. Ano, jedná se o podobnou akci, jakou vrcholí film
Škola základ života, na které exceluje právě vylučovaný student Benetka. Záštitu nad středoškolskou
republikovou olympiádou, řečeno
dnešními slovy, převzal sám ministr školství a vítězům blahopřál
dokonce prezident republiky T. G.
Masaryk. Sportovního klání se v
květnu roku 1929 zúčastnilo 53
škol, 468 studentů a 60 studentek.
Do Nymburka přijeli i reprezentanti z německých gymnázií. Vlaj-

ku studentstva si odvezli studenti z
reálného gymnázia z Prahy VIII,
nymburská reálka obsadila třetí
místo. A skutečně i živé vstupy
tehdy přenášel i rozhlas „Radiojournal“.
Ve 30. letech se už chýlila profesorská dráha Jana Pivoňky ke
konci. Po 25 letech v roce 1935 se
odebral na vlastní žádost do penze.
Odchod ze školy byl doprovázen celou řadou ocenění a poct. Pan ministr školství a národní osvěty mu
vyslovil dík a uznání za dlouholetou mimořádně horlivou a úspěšnou činnost v oboru tělesné výchovy na střední škole. Poděkování
ministra přirozeně přinesl i Věstník ministerstva. Odchod Pivoňky
přirozeně zaznamenal do kroniky
stát. čsl. Reálného gymnázia i ředitel ústavu Jindřich Voženílek:
„Profesor Jan Pivoňka byl svéráznou i lidskou osobností. Temperamentní, přímý, nesmlouvavý a
věci neústupný. Sporné věci řešil
přímočaře, ale poněvadž byl v podstatě dobrého srdce, vždy k prospěchu věci, ačkoliv měl proto různé
konflikty ve sboru i ve veřejnosti.
Učitelem byl velmi svědomitým,
služební povinnosti konal bezvadně a dochvilně. V tělesné výchově
šel v posledních letech svou cestou
proti všem, ale založil dobré jméno
tělesné výchovy na nymburské reálce. Vybudováním vzorného cvičiště při ústavuse zasloužiltrvale a
významným způsobem o zdejší
ústav. Od žáků žádal přesné plnění
povinností, ale jeho dobré srdce a
otcovský poměr k žákům se projevil vždy na konci roku při klasifikaci. Vždy našel vysvětlení a
omluvení, aby se nesnížila klasifikace. Klasifikace pro různá nedopatření a porušení školního řádu i
u jiných členů profesorského sboru. Jeho dlouholetá práce na zdejším ústavě byla ústavu ke cti a žactvu ke prospěchu“. Nevíme, jestli
slova svého nadřízeného Pivoňka
někdy četl, ale když se dostala do
rukou jeho neteře, paní Hamatové,
taksemůžemedomnívat,žeano.
Na Jana Pivoňku nevzpomínali
jen ředitelé, ale také jeho studenti.
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V roce 1943 vzpomínal na již zesnulého profesora absolvent roku 1933
Jiří Vokálek: „Svým systémem
soustavného otužování a dálkových běhů, v nichž jste nepolevil
ani v největších mrazech, docílil
jste, odraziv útoky rozvášněných
maminek, které Vám přes plot lezly na běžeckou dráhu ochránit své
mazánky, dobrého atletického
průměru svých svěřenců. […] Spíše jste prominul nějaké to uličnictví než neupřímnost, podlízavost a
šplhounství. V kamarádském a srdečném jednání jste nám byl vzorem.“ V roce 1993 v Almanachu
vzpomínal Bohuslav Sedlatý, absolvent z roku 1939: „Na některé
osobnosti člověk nezapomene (…).
Jedním z originálů byl pan profesor Jan Pivoňka, řečený „Pifka“.
Byl snad jediný z profesorského
sboru na škole, který studentům
tykal. (…) V tělocvičně v přízemí se
cvičilo jen za deštivého či mrazivého počasí, vždy při otevřených
oknech, v trenýrkách a naboso.
Když mrzlo či sněžilo, přihlížel pan
profesor v zimníku s vyhrnutým
límcem tomu, jak studenti obíhají
3 kola na běžecké dráze. Tak jsme
odprimydomaturityotužovali“.
Tímto se náš příběh o jednom
„zapomenutém“ osudu dospěl ke
svému konci. Jan Pivoňka zemřel
21.9.1941 v době II. světové války.
Zda-li žil poslední léta svého života
v Nymburce nebo trávil svůj čas
někde jinde, to se nám vypátrat nepodařilo. Podobně tak tápeme, kde
Jan Pivoňka studoval či kde začínal profesorskou dráhu. Snad se
nám i tyto údaje podaří někdy vypátrat.
I když sportovní areál vzal na
konci 60. let 20. století za své, tradice výborných profesorů tělocviku
na nymburském gymnáziu neskončila, po Janu Pivoňkovi převzal štafetu Jaroslav Rotta (†1985)
a po něm zase Jiří Bína. Dohromadyodučilineuvěřitelných87let!
Díky, paní Hamatová, za inspiraci k napsání tohoto příběhu, bez
Vašeho dopisu s tak jasnou adresou by tento článek určitě nevznikl.
PhDr.PavelFojtík

úkon v současné době osvobozen od
správního poplatku. Nejedná se však
o povolení k nakládání s vodami
podle zákona o vodách.
Pokud samostatně hospodařící rolník nehodlá provozovat zemědělskou
výrobu podle zákona o zemědělství,
požádá příslušný úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení z evidence
osob vedené podle zákona č.
105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č.
219/1991 Sb., a zákona č. 455/1991
Sb., v platném znění.
Nálezem Ústavního soudu č.
409/2006 Sb., ze dne 20. 6. 2006 se
ruší některá ustanovení zákona č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů a některá ustanovení zákona č.
85/2004 Sb., ve znění zákona č.
441/2005 Sb.
Dnem 18. 8. 2006 se ruší podmínka bezúhonnosti žadatele - fyzické osoby o zápis do evidence
zemědělského podnikatele. Obdobně se tato podmínka prokazování bezúhonnosti ruší u odpovědného zástupce v případě žádosti podané právnickou osobou.
Dnem 30.6.2007 se ruší splnění
odborné způsobilosti žadatele - fyzické osoby a odpovědného zástupce u právnických osob. Ale
zemědělský podnikatel, který
hospodaří v lese musí nadále splnit odbornou způsobilost prostřednictvím institutu odborného
lesního hospodáře podle zákona o
lesích.
Městský úřad Nymburk je
místně příslušným obecním úřadem pro evidenci zemědělských
podnikatelů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v těchto obcích:
Bobnice, Budiměřice, Čilec, Dvory, Hořany, Hořátev, Hradištko,
Hrubý Jeseník, Chleby, Chrást,
Jíkev, Jizbice, Kamenné Zboží,
Kostelní Lhota, Kostomlátky,
Kostomlaty nad Labem, Košík,
Kovanice, Krchleby, Křinec, Loučeň, Mcely, Milčice,, Netřebice,
Nový Dvůr, Nymburk, Oskořínek, Písty, Rožďalovice, Sadská,
Seletice, Straky, Třebestovice,
Velenka, Vestec, Všechlapy, Zbožíčko, Zvěřínek a Žitovlice.
Městský úřad Nymburk
odbor obecní živnostenský
úřad,
Náměstí
Přemyslovců
163/20, 288 28 Nymburk 2 (pro písemný styk). Pracoviště U Staré
sladovny 470, Nymburk, 4. poschodí, kancelář č. 512 (osobní
jednání). Telefon: 325 501 545, fax
325 501 541
Úřední dny a hodiny: Pondělí a
středa 8 – 17 hodin, čtvrtek 12 – 16
hodin.
Věra Šnejberková, ved. odboru

Vybudování
sociálního zázemí
pro míčové hry

V pondělí 9. června 2008 byly
současně s rekonstruovanou letní
sokolovnou slavnostně otevřeny
šatny pro míčové hry. Na financování této stavby se podílel výraznou
měrou státní rozpočet, protože město Nymburk získalo na tuto výstavbu v rámci programu podpory rozvoje a obnovy regionální infrastruktury dotaci v celkové výši
cca3,9miliónůKč.
Město Nymburk odkoupilo v roce 2006 od Českého svazu tělesné
výchovy objekt technického vybavení na p.č. 3216 (skladu topného
oleje), který Sportovní centrum
Nymburk již nepotřeboval s ohledem na změnu vytápění svého areálu. Záměrem města bylo vybudovat
sociální zázemí pro míčové hry,
zejménaprovolejbal.
Původní objekt olejového hospodářství byl rekonstruován ve
stávajícím půdorysu s doprojektovanou předsazenou krytou terasou
a následným odbouráním základů
uskladňovacích nádrží a vytvořením parkovací plochy. V celém objektu byly kompletně vybudovány
rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Dále bylo vybudováno
nové vytápění elektrickými přímotopy. Vznikly zde samostatné šatny
a umývárny včetně WC pro ženy a
pro muže, šatna pro rozhodčí, technická místnost a sklad nářadí, terasa a parkovací plocha. Výstavba
probíhala v časovém souběhu s I.
etapou rekonstrukcenedalekéletní
sokolovnyvzávěruroku2006.
Textafoto:Ing.VlastimilJanda
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Nymburský Hlahol se představuje
Sbor Hlahol Nymburk byl založen v roce 1860. Počet zpěváků se
od té doby pohyboval od 30 do 200.
Po I. světové válce se Hlahol
ocitá na špičce českých pěveckých
sborů, vystupuje s Českou filharmonií, v rozhlase, v roce 1935 staví
po dvanáctiletém sběratelském
úsilí vlastní pěvecký Smetanův
dům. Sbor studoval široký repertoár od středověku po současnost.
Velký důraz byl kladen na interpretaci soudobé české hudby. Ve
vedení souboru působila řada
sbormistrů, mimo jiné i dvě ženy.
První česká dirigentka Anna
Polmanová
Preclíková
(1920-1957) a PhDr. Jaroslava
Modrochová.
V současnosti má sbor kolem 25
členů, jeho sbormistrem je od
r.1995 ing. Tomáš Pergel. Vzhledem ke skutečnosti, že ženská část
sboru je již po několik let výrazně
početnější než mužská, vystupuje
Hlahol nejenom jako smíšený
sbor, ale významnou část jeho aktuálního repertoáru představují i
skladby pro ženský sbor. Členskou základnu tvoří zpěváci z
Nymburka a Poděbrad, ale i z ji-

ných míst v rámci nymburského
okresu.
Těžištěm
repertoáru
jsou
skladby a capella různých našich i
světových autorů od renesance až
po současnost, včetně úprav lidových písní. Pro zvláštní příležitosti však Hlahol připravuje i různé
skladby s doprovodem, zejména
pro vánoční a velikonoční období.
Mezi pravidelná vystoupení
Hlaholu patří adventní koncerty v
nymburském evangelickém kostele i jinde. Mnohaletou tradicí se
stalo provádění Rybovy České
mše vánoční na půlnoční mši v
kostele Povýšení sv. Kříže v Poděbradech a v poslední den v roce
v kostele sv. Jiljí v Nymburce. Při
těchto příležitostech uvádí Hlahol
pastorální a vánoční mše i jiných
českých mistrů (Brixi, Linek,
Mýtný aj.). Pro velikonoční období nastudoval Hlahol a uvedl v
minulých letech na různých místech naší republiky „Stabat Mater“ různých autorů (Verdi, Zelinka, Dvořák, Pergolesi a Palestrina).
Při provedení skladeb, které
vyžadují vzhledem k instrumen-

DŮCHODCI Z NYMBURKA
SE ZOTAVILI
V LÁZNÍCH LUHAČOVICE

Ve dnech 10. – 17. 5. 2008 jsme strávili týdenní ozdravný pobyt
v lázních Luhačovice pod vedením paní Z. Strakové, která nám
již tak krásný pobyt zpestřila svým pro nás zajímavým a vtipným programem. Domů jsme se vrátili v dobré náladě a plni
dojmů, na které se nezapomíná.
Děkujeme jí i všem zástupcům města, kteří nám toto umožnili.
Klub důchodců města Nymburk

POZVÁNKA

tálnímu doprovodu větší obsazení
sboru, spolupracuje Hlahol i s jinými sbory, jako je Labyrint Praha (Dvořákova mše D dur –

„Lužanská“), Sbor benešovských
učitelek (Zelinkovo a Pergolesiho
Stabat Mater) nebo L´Asenzio
Praha (Verdiho Stabat Mater, Ja-

náčkův Otčenáš a oratorium
Christus F. Mendelssohna- Bartoldiho).
Hlahol je také spoluorganizátorem mezinárodního hudebního
festivalu Nymburských dnů B. M.
Černohorského a v každém roce
spoluúčinkuje na dvou z jeho koncertů.
Kromě uvedených pravidelných vystoupení absolvuje Hlahol
v každém roce řadu dalších koncertů na různých místech republiky. Za uplynulou sezónu je možné zmínit koncert v Ronově nad
Doubravou k významnému jubileu založení města nebo koncert v
Neveklově k 65. výročí vystěhování města.
Hlahol také realizuje reciproční zahraniční zájezdy se sbory z
cizích zemí (Německo, Švýcarsko
aj.). Při vzájemných návštěvách,
často spojených s významnými
výročími daného regionu, společně vystupuje na koncertech a poznává města, kde působí spřátelené sbory.
Oblíbeným se stalo i letní soustředění. Už deset let pořádá sbor
týdenní soustředění na různých

místech naší republiky (Novohradské hory, Krkonoše, Orlické
hory, Seč, Jizerské hory aj.). Soustředění je vždy odrazem do nové
sezóny, protože se při něm připravují ty nejnáročnější skladby nového repertoáru. V některých případech bylo soustředění spojeno s
koncertem v příslušném regionu.
Sbor hodlá i nadále sdružovat
lidi se zájmem o zpěv a začíná pomalu uvažovat o přípravách na
150. výročí založení, které jistě
bude významným jubileem. Rád
by se ho dožil v plném zdraví a k
tomu samozřejmě patří i přijímání nových členů. Sbor je neustále
otevřen a má zájem o nové zpěvačky a samozřejmě hlavně zpěváky, kterých je nedostatek. Pro
uskutečnění uměleckých záměrů
je nutné, aby se sbor rozvíjel, co se
týče repertoáru i co se týče složení. Současná doba je trochu příliš
hektická a lidé unavení, o to je milejší, když se přesto najde skupina
lidí, kteří si ochotně přidělají práci a tráví čas při zkouškách a vystoupeních s lidmi, se kterými je
spojuje zájem o hudbu.
Ing. Tomáš Pergel

Jak se nám žije v novém… aneb zpráva o
životě a činnosti Mateřského centra Svítání
Dne 5. 6. 2008 proběhla na půdě
Mateřského centra Svítání v
Nymburce (MC) valná hromada
Občanského sdružení Vítej, maminko!, neziskové organizace,
která mateřské centrum provozuje. Po sedmi letech velmi činorodé
a systematické práce odstoupila z
vedení občanského sdružení Mgr.
Markéta Literová, která vznik MC
v Nymburce úspěšně iniciovala,
vedla a rozvíjela. Na místo předsedkyně sdružení byla zvolena
Mgr. Iva Fábinová. Zároveň se volila rada sdružení, která má od
června 2008 sedm členek, podílejících se na uskutečňování vizí a poslání Mateřského centra Svítání.
Mateřské centrum Svítání je
centrem setkávání především
mladých rodin, nejčastěji maminek na mateřské a rodičovské dovolené, které chtějí obohatit společný čas strávený s dětmi a zároveň si chtějí odpočinout, vzdělávat
se, načerpat inspiraci, udržet či
vytvořit si sociální kontakty. MC
je otevřeno pro všechny, kdo pečují o děti v nejranějším a předškolním věku, od těhotných žen až po
rodinné příslušníky, babičky, tatínky.
Již pár měsíců mohou maminky s dětmi využívat služeb Mateřského centra Svítání v nových
prostorách, které se nám díky
sponzorům, výtěžku benefičního
plesu a šikovným dobrovolníkům
podařilo ve velmi krátké době zrekonstruovat.
V současné době mateřské centrum nabízí bohatý program ur-

čený nejen maminkám s dětmi, ale
také těhotným ženám a celým rodinám.
V naší nabídce naleznete pravidelné cvičení pro ženy a za přítomnosti dětí, které mají možnost
„cvičit“ s maminkou nebo pobývat
v herně.
Maminky, které se teprve chystají na příchod svého potomka, čeká vždy ve středu v podvečer cvičení pro těhotné a užitečné informace od porodní asistentky. Rady
v oblasti rehabilitační péče dětí se
Vám dostanou od zkušené fyzioterapeutky.
Oblíbené je pondělní divadélko
a tvořeníčko pro nejmenší děti,
určené dětem s doprovodem již od
18ti měsíců. Úterní dopoledne nabízí pásmo cvičení, her a říkanek:
„Pojď si s námi hrát“. Spolupracujeme s hudební školou YAMAHA a
nabízíme kurzy hudební výchovy
již od nejútlejšího věku dětí. Nechybí výuka základů anglického
jazyka určená předškolním dě-

tem.
Za zmínku dále stojí pravidelná
setkávání rodin s dvojčátky, výměna specifických informací a rad
vyplývající z role rodičů dvojčat a
vícerčat.
Naše centrum nabízí službu
krátkodobého hlídání dětí pod vedením odborného personálu s pedagogickým a zdravotnickým
vzděláním.
V nejbližší době nás čeká Příměstský tábor pro děti ve věku od
4-7 let, který se bude konat ve dvou
termínech a to od 7.7.-11.7. a
14.7.-18.7.2008. Děti čeká bohatý
program zaměřený na poznávání
světa. Stále ještě můžeme nabídnout pár volných míst na první
termín tábora.
O prázdninách bude mateřské
centrum otevřeno v červenci od
8.30 do 13 hodin, v měsíci srpnu
bude zavřeno.
A co Vás čeká v novém školním roce?
Spousta kroužků určených velmi malým a
předškolním dětem s
rodiči zaměřených na
hudební, výtvarnou a
pohybovou výchovu.
Výuka anglického jazyka. Poradenství v
oblastech nových výživových trendů, péče
o děti, domácí školy,
masáží dětí, kojení,
zvládání náročných situací v životě. Nabízíme pomoc rodinám s
postiženým dítětem,

poskytujeme informace, kde najít
účelnou pomoc, kontaktujeme rodiny v podobných situacích.
Nabízíme pronájem prostor za
účelem oslav narozenin dětí a podobných akcí, týkajících se dětí a
rodiny.
Pokud jezdíte rádi do ZOO, můžete si u nás zapůjčit rodinnou
vstupenku do ZOO Praha za pouhých 50 Kč.
Budeme rádi, když mezi nás přijdete a my Vám z bohatého programu nabídneme to, co právě
hledáte. Přijít můžete i jen na lahodnou kávu a dětem umožnit
kontakt s vrstevníky, s novým
prostředím a hračkami.
Závěrem velmi uvítáme pomoc
při dovybavení mateřského centra vhodnými hračkami. Pokud
nevíte kam s vyřazenými funkčními hračkami - kuchyňka pro
holčičky, maňásci, loutky, odstrkovala, nádobíčko, vláček (prosíme NE plyšáky), u nás budeme vědět co s nimi.
Těšíme se na Vás i v novém
školním roce a doufáme, že čas
strávený v mateřském centru bude smysluplný a inspirativní
nejen pro Vaše děti, ale také pro
Vás, maminky a všechny ty, jenž
pečujete o naše nejmenší děti.
Aktuální informace o programu Mateřského centra Svítání naleznete
také
na
internetu:
www.mcsvitani.estranky.cz. Nové sídlo centra je na adrese ZŠ Letců R.A.F., 1869 Nymburk, tel. 325
531 566.
Mgr. Iva Fábinová

Podnikatelský inkubátor Nymburk otevřen
Jedním ze strategických záměrů rozvoje středočeského kraje a
města Nymburk bylo vybudovat
ve vznikající průmyslové zóně
„Nymburk-sever“ podnikatelský
inkubátor, zaměřený na podporu
rozvoje inovativních firem i začínajících podnikatelů v regionu. Za
tím účelem byla zřízena příspěvková organizace města Podnikatelský inkubátor Nymburk (PIN)
a jejím jménem byl do programu
PROSPERITA z Operačního programu průmysl a podnikání předložen projekt, vypracovaný nymburskou poradenskou firmou, s
žádostí o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu a Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Po
úspěšné obhajobě projektu před
komisí Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR byl tento projekt přijat a pro jeho realizaci schválena
dotace ve výši více než 54 mil. Kč.
K tomu bylo nutné získat doplňkové finanční zdroje, na kterých
se dotacemi podílel středočeský
kraj ve výši 11 mil. Kč, ve stejné
výši i město Nymburk a formou
dlouhodobého investičního úvěru
ve stejné výši také PIN, jehož poskytovatelem se na základě výběrového řízení za poskytnutí zvýhodněných podmínek stala Česká
spořitelna.
Tato skutečnost byla rozhodující pro zahájení realizace projektu, zahrnující přípravu projektové dokumentace, získání staveb-

ního povolení a výběr dodavatele
stavby cestou výběrového řízení.
Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala akciová
společnost BAK Trutnov a tato začátkem dubna minulého roku zahájila výstavbu na pozemcích
města v lokalitě „pod Peguformem“. Vlastní výstavba byla dokončena v polovině ledna tohoto
roku a kolaudace se uskutečnila
14. února . Kolaudačním rozhodnutím, které nabylo právní moci
dne 26.3.2008, byla podnikatelskému inkubátoru přidělena adresa: Za Žoskou 2506, Nymburk.
V měsíci březnu probíhaly přípravné práce na zprovoznění areálu a zejména jednání s potenciálními zájemci o umístění v inkubátoru. V měsíci dubnu byla v inkubátoru nastěhována první firma a
další pak v měsíci květnu a červnu, obsazenost ploch tak dosáhla
34 %. Tímto se podařilo v předstihu naplnit projektový záměr o obsazení 25 % ploch v prvním roce
provozu inkubátoru.
Slavnostní otevření se za účasti
významných představitelů kraje,

Foto: Radek Mach
města a dalších institucí regionu
uskutečnilo dne 4. června tohoto
roku (viz foto ze slavnostního přestřižení pásky).
V současnosti ředitel inkubátoru podal žádost o poskytnutí
další dotace z EU a státního rozpočtu na základní vybavení nábytkem ,audiovizuální, kancelářskou a výpočetní technikou v objemu více než 2 miliony Kč uznatelných nákladů (z toho dotace více než 1,5 mil. Kč). Náročný proces
projednávání probíhá a je velmi
pravděpodobné, že bude úspěšně
dokončen. Realizací tohoto doplňkového projektu se naplní cí-

lové záměry v možnostech nabídky pro uživatele inkubátoru, které
jsou v současnosti omezené.
Zájemci o umístění v podnikatelském inkubátoru mohou získat
další informace na stránkách
www.meu-nbk.cz
nebo
www.apis-nb.cz. Je možné se dotazovat telefonicky na tel. 325 516
050
nebo
elektronicky
na
inkubator@apis-nb.cz. Inkubátor
ještě nabízí volné kancelářské i
provozní prostory v moderním
areálu, který se stává jednou z
dominant průmyslové zóny v
Nymburce.
Ing. Milan Mach, ředitel PIN
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Tip na výlet: Polabím vlakem a na kole
Je už na čase alespoň část
trasy cyklovýletu poodjet z
Nymburka nebo přijet do
Nymburka
vlakem
tak,
abychom mohli poznat i vzdálenější místa a přitom nemuseli volit stále stejné trasy pro
výjezd nebo příjezd do Nymburka.
Přednost tohoto města je v
tom, že je zde nadstandardní
možnost cestovat vlakem i s kolem, zejména směr východ,
západ, ale i směr jih. O poznání horší ale ne nemožné je
též využití směr Jičín nebo
Mladá Boleslav. Nemám na
mysli cestování s kolem
mnoho desítek kilometrů, jen
tak maximálně okolo 30 kilometrů s návratem domů na
kole.
Sejdeme se tentokrát na
parkovišti před nádražím. V
sobotu a neděli je zde pro
vzdálenější možnost zaparkovat bez problémů, jindy si
musíte poradit jinak - parkovat někde opodál. Pojedeme
nějakým vlakem, které jezdí
v hodinových intervalech, do
Čelákovic. Vystoupíme raději
na zastávce Čelákovice – Jiřina.
Odtud „po čuchu“ dojedeme k
Labi, dále potom kolem jezu
po břehu Labe až kam to jde a
dál po značené cyklostezce
0019. Pojedeme kolem jezera a
kolem Labe až do Toušeně k
pěknému cyklistickému mostu přes Labe. Značení se místy ztrácí, ale věřte, že trasa
0019 vede převážně kolem řeky. Most použijeme a můžeme
se podívat na nedaleký soutok
Labe s Jizerou. Nic mimořádného nás zde však nečeká, jen
se to hodí, když už jsme tu. Za
povšimnutí stojí jenom to, jak
je v Jizeře čisťulinká voda,
pokud není zrovna povodeň.
To je v dolních úsecích řek
spíše výjimka. Určitě to souvisí se skutečností, že Jizera
je zde vodárenským tokem. V

minulosti to byl nejvýznamnější zdroj pitné vody pro
Prahu. Dál po cestě ještě uvidíme četná vodohospodářská
zařízení tohoto vodního zdroje. Budeme projíždět velkým
ochranným pásmem pitných
vod. Chovejte se, prosím, podle toho. Můžeme využít četných betonových cest pro obsluhu
vodohospodářských
zařízení, pokud nejsou oploceny. Jsou zcela bezpečné,
protože běžný automobilový
provoz tu není povolen (kromě vodárenských aut). Proto
je zde přímo ráj pro malé cyklisty. Celý prostor je navíc v lese. Ještě se sem ale musíme
dostat. Most přes Labe je na
významném křížení cyklotras „Labská a Pojizerská“.
My se od soutoku s Jizerou
vrátíme zpět k mostu, ostatně
ani nic jiného nám nezbývá, a
vydáme se podle značení „pojizerským“ směrem po cyklostezce č. 241.
Pokud bychom se příliš kochali a značení ztratili, dalším orientačním bodem je
most přes Jizeru v Káraném. U
mostu na pravé straně řeky je
pěkná informační tabule Pojizerské cyklotrasy. Přečtěme
si ji. Trochu jsem se podivil
tomu, že na mapě, která vyznačuje několik cyklotras,
není vyznačena nejvýznamnější z nich, právě ta naše 24 –
„Polabská“, i když přímo tímto místem trasa probíhá?!
Alespoň směrovka tam však
je.
Vydáme se po silnici od
mostu zpět východním směrem, která nás bezpečně dovede do káranského vodárenského prostoru (směr Sojovice
nebo Dvorce). Doporučuji odbočit po asi 1 km na první betonovou odbočku vlevo. Pod
dopravní značkou nainstalovanou na této cestě je nápis,
který nás může zmást:

„Ochranné pásmo pitných
vod prvního stupně, vstup
zakázán.“ Je to ovšem tak, že
první stupeň ochranného
pásma musí být vždy oplocen.
Za plot se opravdu nesnažme
dostat, jinak můžeme při zachování zdravého rozumu
opravdu všude.
Ještě se vrátím k výrobě pitné
vody. Celý proces úpravy vody pro pitné účely spočívá v
tom, že voda z Jizery se přečerpává do četných bazénů s
pískovým ložem a propustným dnem, kde se využívá
tzv. pomalá anglická filtrace.
Zde se voda zbaví organického a mechanického znečištění. V okolí těchto bazénů jsou
běžné vodárenské vrty a
sběrné studny, odkud je tato
ještě surová voda vedena do
úpravny vody, kde se z vody
ještě můžou odstranit některé
rozpuštěné látky a voda se
hygienicky zabezpečí.
Až si případně užijeme projížďky lesem po dobrých
cestách, pojedeme dál až k
některé trati – možná Stará
Boleslav – Lysá možná Čelákovice – Lysá. V každém případě kterákoliv z těchto tratí
nás dovede na příčnou cyklisticky značenou trasu 0041 na
Dvorce a Starou Lysou. Po ní
se vydáme, přejedeme trať
Stará Boleslav – Lysá a přes
obec Dvorce dojedeme do Staré
Lysé před hospodu, kde bývala umístěná informační tabule a křižuje se zde několik
cyklomožností. Dnes je informační tabule umístěna
trochu nelogicky asi 1 km po
silnici směr Lysá nad Labem
před obecním úřadem. My jedeme ovšem opačným směrem, pokud nemáme výjimečný zájem si onu informaci přečíst, můžeme ji vynechat. Tabule má téměř stejné
informace jako ta předešlá u
mostu přes Jizeru, jenom je v

horším stavu. Budeme pokračovat kousek po silnici
směr obec Čihadla, na první
křižovatce odbočíme na Benátky nad Jizerou. Vyjedeme
kopec a na jeho vrcholu v
místech, kde končí po pravé
straně les, odbočíme hned za
cedulí okres Ml. Boleslav na
cestu vpravo podle lesa. Je
naznačená, ale v celkem dobrém stavu. Tato lesní cesta
nás přivede do obce Jiřice. Tato obec leží na okraji bývalého vojenského prostoru. Projedeme obcí po kostkované
silnici, mineme jiřické vězení
a po tzv. „ruské cestě“ budeme pokračovat až na křižovatku lesních silnic, kde však
chybí směrové dopravní značení. Můžeme se vydat vpravo směr Milovice. O kilometr a
půl dál je ještě další křižovatka, ta už je ovšem dopravně
značená. Ta první možnost
nás přivede do tzv. tábora nebo přes tzv. „Šanghaj“ na sídliště Balonka. A ta druhá kolem letiště na druhý konec
Balonky. Použít můžeme kteroukoliv, ale doporučuji tu
kolem letiště.
Na křižovatce silnic (2.
možnost) se totiž nacházela
bývalá obec Mladá a je tu i dost
pěkná informační tabule.
Rozhodně se u ní zastavme.
Je kousek za křižovatkou
směr Milovice po levé straně.
Ještě kousek dál po pravé
straně je stanoviště č. 5 naučné
stezky „Step“. A ještě kousek
dál odpočinkové místo téže
naučné stezky č. 1. Je to však
podle mě tajná naučná stezka.
Pěkné infotabule jsem našel
ještě dvě, značenou cestu k
nim nebo zakreslení na mapě
však ne. Takže jsem posléze
našel ještě stanoviště 2 a 3,
chybějící 4. a případně další
už ne. Budeme šikovnější a
najdeme celou trasu?
V Milovicích najdeme „vý-

padovku“ na Zbožíčko a po ní
se vydáme až ke křižovatce
na Vápensko, kamž budeme
směřovat dál. Dobrodružnější
povahy mohou opatrně najít
cestu podle jižní strany letiště
a můžou si prohlédnout zázemí bývalého vojenského letiště
(pojížděcí dráhy, hangáry a
ostatní chátrající zařízení letiště). Může to být vzrušující.
Ale pozor, pokud by nám někdo nebo něco bránilo prohlídce, ukliďme se raději zpět
na cestu. Rozhodně nejezděme na hlavní ranvej, občas
tam něco přistává. Po prohlídce poměrně zachovalých
prostor najdeme nějakou cestu na silnici a křižovatku, na
kterou dojedou ti bázlivější.
Na okraji Vápenska najdeme
informační tabuli, kde si můžeme přečíst něco o obci a
okolí. Potom radím projet raději obcí (mírně vpravo), uvidíme pěknou náves a není tu
téměř žádný provoz. Po asi 1,5
km se dostaneme do Hronětic a
za nevelkou prolukou jsme už
v Lánech, kde starší chalupy
jsou většinou jen po levé
straně. Nevím, je-li to tak, ale
název vesnice Lány vznikl
prý podle toho, že ke každému
stavení na šířku hospodářství podle cesty příčně patřil
kdysi pruh pole – lán. Ať už je
to tak nebo ne, je to docela
hezké vysvětlení. Hned za
přejezdem železniční trati potom odbočíme doleva a chodníkem, kde ale je zvyklostí i
cykloprovoz, dojedeme k nádraží Kostomlaty nad Labem,
kde jistý čas sloužil náš známý spisovatel Bohumil Hrabal. Odtud je to už jenom kousíček ke křižovatce, na jejíž
druhé straně je „docela zajímavé“ zařízení. Je to tedy
hospoda, ale trochu zvláštní.
Je to totiž typická montovaná
budova mateřské školky z
dob socialismu. Mají zde lá-

kavou nabídku jídel, několik
druhů piva a na pohled možná i její součástí je zároveň
výtečná cukrárna a pro nás v
neposlední řadě je i venkovní
posezení. Cukrárna se jmenuje U Evy a možná jenom já
tomu celému říkám Hospoda
U Evy. Nakonec posuďme
sami.
Do Nymburka už dojedeme,
není to daleko. Raději ale nepojedeme po hlavní silnici,
ale přes kopec kolem štěrkového jezera, kde se těží písek,
a Kostomlátky. Kostomlátky se
v poslední době snaží o
úhlednost obce. A tak se obec
ruku v ruce s rekreanty chalupáři, kterých tu je dost,
snaží o atraktivnost obce.
Obcí totiž prochází ještě nedoceněná cyklostezka č. 24,
která by v budoucnu měla
spojit nejen významná města,
okresy, ale i kraje. Labe je
přece naše nejvýznamnější
řeka. A Kostomlátky leží jako
jedna z mála vsí přímo na
břehu Labe, ostatní obce jsou
díky dřívějším rozlivům a
změnám koryta řeky poněkud dál od břehu. Např. Kostomlaty jsou vzdáleny od řeky víc než 1 km. Pak už zamíříme zpátky do Nymburka.
Doufám, že se brzy uskuteční nejen můj dávný sen o
vybudování ucelené cyklostezky
se zpevněným povrchem podél celého toku Labe tak, jak je
tomu i jiných významných
toků Evropy. Taková cyklostezka by umožnila nejen kvalitní cykloturistiku, ale i inline bruslení, koloběžkování,
v zimním a jarním období jedině možnou příměstskou pěší turistiku a v neposlední
řadě i kvalitní dopravu do
školy, zaměstnání a za zábavou.
Sportu zdar a cyklistice
zvlášť!
Pavel Novák

