krátce
V obchodech začínají
řádit kapsáři
Nymbursko - Policie varuje, že
v poslední době výrazně přibylo
kapesních krádeží. Kapsáři se
zaměřují především na zákazníky v
obchodech.
V jednom z posledních případů
lapkové oloupili ženu o peníze a
doklady z kabelky, kterou měla
zavěšenou na nákupním košíku.
Policie proto nabádá ke zvýšené
opatrnosti.
(erb)

Nymburáky pobaví
Jiřina Bohdalová

Včelaři bojují proti
zákeřnému roztoči
Na podzim je potřeba věnovat se léčbě včelstev
ERIKA BEBUTOVÁ

Vstupenky na MS
v nohejbale v prodeji
Nymburk - Od začátku října jsou
v prodeji lístky na světový šampionát v nohejbale mužů, který se po
letech 7. až 9. prosince vrací do
České republiky a jeho dějištěm je
Nymburk, konkrétně ČEZ Sportovní
hala.
(erb)

tel.:
728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
07-0669

Včelařství bývá rodinnou tradicí. Čestmíru Vorlíčkovi už nyní vydatně
pomáhá jeho dcerka Eliška.
Foto: Jolana Boháčková

je proto v České republice
na rozdíl od jiných zemí,
odkud se k nám med dováží,
zakázaná.
Jaká byla sezona
Výnos medu nebyl letošní rok takový jako loni,
přesto byl alespoň na Nymbursku
nadprůměrný.
„V některých částech republiky ovšem včelstva hladověla,“ doplňuje včelař Čestmír Vorlíček z Kostomlat
nad Labem. Největší kom-

Desková hra jako praktická výuková pomůcka.

jádřit slovní spojení vymyli
mu mozek, kouří jako fabrika, být vzteklý jako pes?
Spočítáte, kolik utratí kuřák
ročně za cigarety?“ popisuje
mluvčí Semiramis Ondřej
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plikace podle něj letos způsobilo počasí: „Problém byl
v suchém a teplém jaru, kdy
všechno kvetlo naráz a včely
nestihly vše opylit. Potom
přišlo bezsnůškové období.“
Na Nymbursku se včelaření věnuje okolo 300 lidí,
kteří se starají o přibližně
tři a půl tisíce včelstev. Včelaři opět apelují na lidi, aby
odebírali český med přímo
od nich „ze dvora“ a koupí
nepodporovali zahraniční
producenty nekvalitního,
upravovaného medu.

Unikátní desková hra provází děti
nástrahami městské džungle
Nymburk – Pomocí nové
deskové hry s názvem Cesta labyrintem města se děti
a mládež dovídají užitečné
informace o rizicích spojených s životem ve městě.
Tuto interaktivní pomůcku
jako jedinou svého druhu
vytvořili pracovníci občanského sdružení Semiramis,
které na Nymbursku pomáhá drogově závislým,
a mohou ji využívat v rámci
prevence rizikového chování školy a různá zařízení
pracující s mládeží.
„Umíte jen tak od boku
definovat termíny jako nezdravé hubnutí, sekta, dospělost, extremismus, droga
či homosexualita? Věděli
byste, jak pantomimicky vy-

ŽALUZIE
ROLETY

Nabízíme 50%
slevu z ceny
montáže

Když včely marodí

Nymburk - Večer 18. října mohou
příznivci dobré zábavy strávit ve
společnosti populární české herečky Jiřiny Bohdalové, která vystoupí
v obecním domě od
19 hodin. Lístky je možné zakoupit
v nymburském městském kulturním
středisku.
(erb)

INZERCE

SÍTċ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ
OPRAVY

Nymbursko - Od října se
včelaři každoročně věnují léčbě včel. Konkrétně je
čekají zásahy proti roztoči
Varroa destruktor neboli
kleštíkovi včelímu. Na konci
sezony se totiž letos projevil
zvýšený výskyt tohoto parazita.

„V úlu se v době, kdy je
tam minimum včelího plodu, zapálí knot s účinnou
látkou, které včely odolají,
avšak parazit ne. Tento postup se opakuje. Po novém
roce Státní veterinární správa zjišťuje účinnost léčby
a případně nařídí ještě jarní
přeléčení,“ popisuje postup
Michal Povolný, jednatel
okresní organizace Českého
svazu včelařů Nymburk.
Další nemocí, která včelaře trápí, ale kterou se naštěstí podařilo na Nymbursku zcela zlikvidovat, je mor
včelího plodu. Stanoviště
včelstev, kde se mor vyskytne, se musí kompletně spálit, včetně včel, úlů i zásob.
„Někomu to může připadat drastické, ale další možností je léčit včely
antibiotiky, jejichž zbytky
bychom pak konzumovali
spolu s medem,“ doplňuje
Povolný. Léčba antibiotiky
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Foto: Semiramis, o. s.

Urbanec, s čím se děti při
hře mohou setkat. Pomůcka
otevírá témata jako drogy,
alkohol, extremismus, intolerance, šikana, sex nebo
bezpečnost na internetu.

„Cesta labyrintem města
neslouží k samotné realizaci
programu primární prevence, ale je to součást preventivního působení,“ dodává
Urbanec.
„Na rozdíl od jiných využívaných pomůcek nejde
o jednorázovou záležitost.
Při hře totiž často vyvstává
řada dalších otázek, které
lze rozpracovat a navázat
na ně. Hra je také jednoduchým prostředkem pro posilování mezilidských vztahů. Její využití vidím jako
ideální doplněk programu
primární prevence ve školách nebo i na třídnických
hodinách,“ uvedl předseda
sdružení Semiramis Pavel
Plaček.
(job)

glosa
Prevence není všelék
Preventivní práce s mládeží
má určitě smysl, jen si někdy
říkám, jestli už toho není až
moc. Opakování je sice matka
moudrosti, ale myslím, že v
tomto případě jdou dětem poněkolikáté omílané informace
jedním uchem tam a druhým
ven. Když si vzpomenu
na svá školní léta, několik
preventivních programů jsme
také absolvovali, ale větší
váhu než nějaký plakát nebo
skupinová hra mělo alespoň
u nás doma vždy jednoznačné
varování od rodičů nebo v
krajním případě preventivní
„lepák“. Základem všeho by
měla být výchova ve fungující
rodině, kde má dítě přirozeně
nastavené mantinely a kde se
naučí možná rizika rozpoznávat a předcházet jim.
Erika Bebutová

krátce
Cyklozavírák ukončí
sezonu kol
Nymburk - Druhý ročník Cyklozavíráku, který organizuje nymburský
pivovar, se uskuteční v sobotu
13. října. Startuje se v 10 hodin
v areálu pivovaru a vyráží se na
43 kilometrů dlouhou výpravu po
proudu Labe směr Kersko, peleton
se bude vracet po druhém břehu
a skončí u pivovarského kiosku.
Zájemci se mohou připojovat také
cestou.
(job)

