
Kdo jsme?
• skupina nymburáků, která se dala dohromady v roce 2014, aby bojovala proti AZOSu
• lidé, kterým vadí zápach a škodliviny v prostředí, kde žijeme my i naše děti
• aktivisté, kteří poukazují na neprůhlednosti a machinace v řízení města
• lidé, kteří vás zvou ke společnému postupu proti věcem trápícím celé město

Co chceme?
• zabránit �rmě AZOS v obtěžování občanů zápachem a toxickými látkami
• zabránit neprůhledným čachrům při povolování podobných provozů na území města
• zabránit vzniku spalovny městských kalů na okraji Nymburka, která se potichu chystá
• zabránit obtěžujícím továrnám v nedovoleném provozu
• zabránit opakování kauzy AZOS
• aby to v Nymburce nesmrdělo - na ulici i na radnici

Proc vás oslovujeme?
• jednotlivci nic nezmohou - ukažme, že je nás mnoho
• bojujeme za to, co chcete i vy - voňavé, zdravé a přívětivé město
• AZOS není jen “zálabská záležitost” - zápach a zdravotní problémy ohrožují celý 
  Nymburk, AZOSem to navíc nekončí, chystá se výstavba spalovny kalů
• každá vaše sebemenší pomoc může přispět ke zlepšení situace

Co od vás potrebujeme?
• sledujte aktivity Permanentu v médiích, na webu, na facebooku i na letácích
• zúčastněte se demonstrací, které Permanent pořádá. Nejde o žádnou politiku,
  ale o to nejcennější - zdraví vás i vašich dětí - to za pár desítek minut vašeho času stojí
• šiřte povědomí o Permanentu i o kauzách, proti kterým spolek bojuje,
   informujte rodinu, spolupracovníky, kamarády
• budeme vám nesmírně vděčni za �nanční podporu - nekoupíme si za ni 
  chlebíčky, ale služby chemických inspektorů nebo právní kanceláře na boj 
  proti zmíněným nešvarům

…cosi nám tu zapáchá…



Srdečně vás zveme
na sousedské setkání, kde chceme představit naši činnost, 
kterou vyvíjíme ve věci obrany všech obyvatel Nymburka. 

Přijďte se dozvědět další souvislosti a informace,
o kterých se zatím moc nemluví!

Rádi se s vámi setkáme ve čtvrtek 25.6. v 18,00 hodin
v restauraci Na Žofíně. 

Pamatujte, že zdravé prostředí v našem městě
je věcí nás všech!  

Jen společná snaha povede ke změně a ke zlepšení 
současné špatné situace!

Jak se s námi spojit a kde najít další informace?
• web: www.zdravynymburk.cz

• facebook: zdravynymburk.jdem.cz
• e-mail: info@zdravynymburk.cz

• transparentní účet:  2200610734/2010


