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Milí čtenáři, vítejte na stránkách nového občasníku. Své akce, plány, setkání, názo-
ry i nápady na nich představuje občanská iniciativa NYMBURK S KLIDEM. Uvítáme 

i vaše názory, podněty a informace, které nám můžete psát na email: info@nbksklidem.cz 
nebo poštou na adresu Ke strouze 2485, 288 02 Nymburk. Pokud potřebujete pomoci s aktuál-

ním problémem nebo se nutně o něčem poradit, volejte pana Tomáše Macha 602 485 810.

Kostelní náměstí s kostelem sv. Jiljí je bezesporu opravdovou perlou mezi památkami našeho města – pokladem, který bychom si měli hýčkat 
a přistupovat k němu s pokorou a s úctou. Tudy přece kráčely dějiny a město tu má své „místo paměti“, které bylo svědkem jednoho z nejhorších 
dnů v dějinách Nymburka. Před 384 lety nymburští marně hledali svou spásu v bezpečí kostelních zdí a nyní odpočívají, společně se stovkami 
dalších našich předků, pod dlážděním tohoto náměstí.

PROČ PARKUJEME NA HROBECH NAŠICH PŘEDKŮ?

To, co se však s Kostelním náměstím v loňském létě stalo, si dovoluji 
nazvat vandalismem! Necítím se být povolána kritizovat z hlediska odbor-
nosti, nejsem architekt, ani historik. Jednoduše ale Nymburk miluji, je to 
můj domov, a tak mne při každodenní cestě kolem kostela zabolí u srdce při 
pohledu na bílou barvou počmárané starodávné dlažební kostky a na dva 
novostí se blyštící parkovací automaty.

Pokud potlačím emoce a  znechucení, když se přestanu podivovat 
enormní tloušťce čar vodorovného značení i  způsobu jeho provedení, 
dovolím si zcela racionálně konstatovat, že po nové úpravě a zpřístupně-
ní Kostelního náměstí spousta řidičů nerespektuje fakt, že jsou v zóně se 
zákazem stání a svá auta odkládají, kam se jim zachce. Už tak velmi žalost-
ný stav dláždění je postupně den co den podrobován dalšímu dopravnímu 
zatížení. Je neuvěřitelné, že jedno z nejromantičtějších míst našeho města 
bylo loni degradováno na regulérní parkoviště.

Opravdu nešlo ponechat možnost parkování na Kostelním náměstí ob-
čanům zde bydlícím a na krátkou dobu těm, kteří přijíždějí v době boho-
služeb či obřadů konajících se v kostele? Ptám se také, proč někdo necitlivě 
zhyzdil starobylou dlažbu barvou, když by jistě stačilo jednoduché svislé 
značení. Bylo vážně nezbytné urvat vedle míst rezidentů ještě další prostor 
pro auta návštěvníků, přespolních a turistů? Těm budiž toto náměstí samo-
zřejmě také otevřeno, ale mohou přece přicházet pěšky a v poklidu, obdivo-
vat jedinečnou architekturu chrámu, odpočinout si a vychutnat genia loci 
tohoto místa… ale ne tu pouze parkovat.

Není to jen můj názor, a  tak bych uvítala, pokud by město uzna-
lo, že to byl krok naprosto vedle, a  napravilo vzniklé škody co nejdříve. 
Na místo by se tak vrátil klid, který si jistě Kostelní náměstí zaslouží.  
                  Stanislava Tichá

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vám představil sdružení nezávislých kandidátů, kteří se budou ucházet o Vaši přízeň v říjnových komunálních volbách 

pod hlavičkou „Nymburk s klidem“.
Mé rozhodnutí znovu kandidovat se zrodilo krátce po mém odvolání z postu starosty města Nymburka, kdy jsem musel odejít od rozděla-

né práce. Spousta úkolů, podnětů od vás občanů a vizí tak zůstala nedokončena. V té době jsem obdržel podporu od mnohých z vás.
Dnes za mnou stojí parta opravdu bezva lidí, kteří mají Nymburk rádi. „I když nejsme z jednoho těsta, jsme z jednoho města“ a spojuje 

nás společné přání podílet se na jeho rozvoji. Jsme přesvědčeni o tom, že o současnosti i budoucnosti Nymburka by měli Nymburáci rozho-
dovat v mnohem větší míře, než je tomu nyní. Za krátkou dobu naší působnosti se nám podařilo zrealizovat několik projektů a na dalších 
pracujeme. Vyzkoušeli jsme si, že leccos můžeme změnit nebo dát do pohybu už jenom tím, že budeme o věcech mluvit, navrhovat řešení 
problémů, přinášet Vám inspiraci odjinud a uvádět na pravou míru různé informace.

Naším cílem je spojovat lidi nejen napříč celým politickým spektrem, ale také oslovovat ty občany, kteří do těchto chvil politiku vůbec 
neřešili.                                                                                   Váš Tomáš Mach

před pár lety... ...a dnes
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Zoologické zahrady jsou místem, kde 
může člověk relaxovat a zapomenout 
na starosti. Je přitom jedno, zda je 
vám šest nebo třeba sedmdesát. Stačí 
mít rád zvířata, zajímat se o ně a nebýt 
pohodlný. Pak můžete vyrazit s celou 
rodinou a užít si procházku a pohodu. 
Nymburáci mají tu výhodu, že jedna 
pěkná ZOO je hned za rohem v obci 
Chleby. Potkat tady známé není žádný 
kumšt, jezdí sem z Nymburka dospělí 
i děti. A můžete tu často potkat i sta-
rostu Tomáše Macha. „Pana Rendu 
Fraňka, ředitele ZOO, znám více než 
25 let. Když jsem poznal jeho ZOO 
i jeho jako člověka, bylo rozhodnuto, 
kam si budu chodit hojit duši a šrámy 
a vyhledávat chvilky volna pro sebe 
i mou rodinu. Pokud mám o víkendu 
volnou chvilku, trávím ji v chlebské 

ZOO, pozoruji zdejší zvířata a dobí-
jím energii,“ prozradil na sebe. „O to 
větší mám radost, jak se v posledních 
letech ZOO daří a kolik nových pří-
růstků se povedlo odchovat. Je to více 
než čtyři roky, kdy jsme jako sdružení 
nezávislých kandidátů NSK adoptovali 
dva nové, tenkrát ještě malé medvídky 
Balua a Angaru. Tehdy jsme totiž ne-
chyběli na slavnostním otevření nové-
ho pavilonu medvědů v ZOO Chleby 
u Nymburka a ti dva huňáči se stali 
její velkou atrakcí. Pořádně ten čas 
letí, přátelé! Počátkem letošního roku 
se narodil těmto dvěma chlupáčům 
potomek a my chceme být opět u toho 
a ujmeme se kmotrovské role.“ Tato 
milá akce je naplánována na sobotu 
4. června, kdy chlebská ZOO oslaví 
25 let od svého vzniku. A máme pro 
vás další dobrou zprávu. Pokud vyluš-
títe správně rébus na zadní straně na-
šich novin, máme pro vás připraveno 
rovnou padesát vstupenek do ZOO. 
Děkujeme panu řediteli za báječný dá-
rek a těšíme se na vás.
 Vaše redakce

Stáváme se kmotry 
medvíděte ze ZOO Chleby

Vážení spoluobčané,  
Nymburáci, přátelé…

Na dveře zaklepalo jaro. Ještě jsme se  úplně 
nezbavili všech omezení, která s sebou při-
nesly minulé dva roky. Neprobudila se pospá-
vající kultura, nevynahradili jsme si odložená 
představení a akce. Nebyl čas na odpočinek, 
na „normální“ práci, natož na krátké vydech-
nutí. A v tu chvíli přišla nová zkouška, kterou 
před nás postavil život. Znovu prověřila naši 
připravenost postavit se nečekaným výzvám. 

Velmi intenzivně jsem v těch prvních dnech prožívala pocit deja vu… 
opět nám okamžitě po boku stáli ti, kteří nám byli oporou na počátku 
covidové epidemie. Opět tu byli lidé ochotní pomoci na úkor vlastního 
času a pohodlí. Jsem za ně moc vděčná a jsem ráda za každého, kdo 
nabídl pomocnou ruku a svou nabídku myslel upřímně. Věřte, těch lidí 
byly stovky.
S příchodem těch, kteří museli nechat ve své zemi nejen svůj maje-
tek, ale často i své nejbližší, získal ještě více na aktuálnosti problém, 
kterého jsme si vědomi od začátku působení na radnici. Je to otázka 
kapacity našich škol a školek. Toto téma jsme otevírali opakovaně, 
s každou další výstavbou ve městě jen nabírala na intenzitě. Vedle již 
podniknutých kroků, vedoucích k navýšení kapacity školských zařízení, 
jsme jako rada města iniciovali zadání samostatné analýzy prověře-
ní dopadu nárůstu počtu obyvatel na infrastrukturu města, a to při 
zachování aktuálního územního plánu. Oslovili jsme prof. Ing. arch. 
Karla Maiera, CSc., předního odborníka na tuto problematiku. Ten se 
také podílí na přípravě manuálu pro spolupráci s developery, o jehož 
fi nální podobě nakonec rozhodne zastupitelstvo. K těmto krokům jsme 
přistoupili jako první v celé historii města, a to po vzoru jiných měst, 
kde je zcela běžné, že plány nové výstavby s sebou nesou i povinnosti 
investora přispět na infrastrukturu v místě výstavby. Poslední události 
jen podtrhly fakt, jak moc na takovém plánování záleží a jak je důležité 
předvídat. Je nutné zajistit kvalitní služby pro všechny, kteří tady žijí 
a budou žít.
Mám ráda udržitelnost a takový by měl být i rozvoj našeho města. Troufám 
si tvrdit, že pan profesor Maier je jeden z nejpovolanějších a věřím, že se 
jeho doporučením budou zastupitelé řídit nyní i v budoucnosti. Nikdo ne-
chce, aby se Nymburk stal pouhou noclehárnou bez dostatečných služeb. 
Proto bylo zpracováno a schváleno posouzení rozvojových možností Nym-
burka. Proto vznikají pravidla pro spolupráci s developery a doporučení 
ohledně územního plánu, aby nová výstavba našemu městu prospěla, aby 
se tu dobře žilo nám skalním Nymburákům i všem nově „naplaveným“. 
Všem, kteří sem přijdou, najdou zde nový domov a přinesou městu nový 
impuls a pohledy z nové perspektivy.
  Stanislava Tichá, místostarostka

Tomáš s medvídětem v náručí. Potomek medvědů Balua a Angary brzy zažije své křtiny a vy můžete být 
4. června při tom. My nebudeme chybět určitě, malému medvídkovi totiž půjdeme za kmotry.
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Pokračování ze strany 1

Jsem rodilý Nymburák a 36 let 
zde bydlím. Pracuji více než 10 
let ve fi rmě vyrábějící díly pro au-
tomobilový průmysl, postupně 
jsem se vypracoval od základní 

pozice až po současné zajištění kvality. Mám dva velké 
koníčky, tím prvním je sport, rád si zaběhám, zahra-
ju tenis, nohejbal a samozřejmě fotbal. Dlouhá léta 
jsme se mohli potkávat na Polabanu. Nicméně sport 
přijímám  jako celek a jsem rád, že jeho podpora je ve 
městě vysoká a to hlavně se zaměřením na děti. Dru-
hým koníčkem je hudba, která mne provází životem od 
mládí a je jeho nedílnou součástí.
Již v minulosti jsem měl ambice vstoupit do komu-
nální politiky a dostal několik nabídek. Bohužel jsem 
se nedokázal zhlédnout v programu a vždy jsem raději 
odmítl, než abych pracoval pro něco, o čem nejsem 
přesvědčený. NSK jsem byl připraven podpořit již v roce 
2018. Vize, kterou Tomáš Mach měl, pro mne byla tou, 
kterou jsem nedokázal jinde najít. Život ale napsal ji-
nou, nejkrásnější kapitolu: rodičovství. Nyní cítím, že je 
znovu ten pravý čas, a protože dlouhodobě komunální 
politiku sleduji, vidím výsledky a věřím, že směr, který 
Nymburk s klidem nabral, je ten správný. Je směrován 
na občany města a toho chci být součástí.

1. Ano, jsem nymburský rodák. V minulosti jsem trá-
vil hodně času na služebních cestách v krásných 

českých í zahraničních městech, ale do Nymburka jsem 
se vždy vracel s velkou chutí!

2. Může to znít jako „nymburské klišé“, ale park 
Pod hradbami, promenády kolem Labe, nebo 

park Na ostrově jsou místa, kde dokáži čerpat energii. 
Je to kus přírody v „ospalém“ městečku. Za posled-
ní dobu jsem díky procházkám s kočárkem prošel 
Nymburk skrz na skrz a díky rodičovství jsou nově 
oblíbenými místy dětská hřiště. Nevěřili byste, kolik 
skvělých lidí zde můžete potkat.

3. Je toho hodně, nemocnice se modernizuje, 
dětská hřiště přibývají, díky navázání na práci 

předchozí radnice stojí nová lávka, kultura ve městě 
je bohatá a pestrá. V neposlední řadě musím zmínit 
městský bazén. Dlouhá léta se v podstatě jen tlachalo 
o starém, až nám skoro spadl na hlavu. Podporuji nový 
bazén a těším se na něj. Vidím, že je kladen důraz na 
přání a potřeby občanů a práce se neomezuje jen na 
nutné opravy. Nakonec nesmím zapomenout na re-
vitalizaci Jankovic, i když teď to může být pro některé 
místní „otravné“, výsledek bude stát za to.

4. Město trápí a bude v budoucnu trápit stále se 
zvyšující doprava, to bude dřív nebo později 

stále aktuálnější téma. Velký problém je sama o sobě 
doba po pandemii. Bude třeba podpořit příchod fi -
rem, které posílí zaměstnanost, a podpořit obyvate-
le, kteří se vlivem této doby dostali do krajních situací. 
Přál bych si, a to je můj osobní názor, aby se opozice 
více zaměřila na práci pro občany, než své ego a plnění 
funkce opozice. Tím se nechci nikoho konkrétně dotk-
nout a rád se v budoucnu přesvědčím o opaku.

5. Když máte doma předškolkovou princeznu, 
není o vtipné situace nouze, to potvrdí každý 

rodič. A že to jsou kolikrát dny, kdy se vymýšlí bl-
bosti, tupluje se to nesmysly a završují to kraviny…

Martina Kučerová
Mé jméno je Martina Kučero-
vá a jsem taková ta náplava 
:-) Od září jsem podruhé opět 
Nymburačkou a vypadá to, že 
tu chvilku pobudu. Jsem ma-

minkou dvou úžasných dětí, a tím pádem se můj 
svět točil okolo nich, a to od roku 2005. Proč tento 
rok tak zvýrazňuji? Ten samý rok totiž vzniklo Cen-
trum pro všechny (CPV), volnočasová organizace, 
ve které jsem organizovala takové aktivity, které 
byly vhodné zejména i pro mé dvě malé ratolesti. 
Co na rodičovské dovolené asi tak dělat, když je to 
ta dovolená (?!?), a vy chcete svým dětem vykouzlit 
úsměv na rtech a přejete si, aby prožily nádherné 
dětství? Jsem moc ráda, že se to povedlo. A díky 
všem pracovním kolektivům CPV jsme na naší pro-
vozovně, ve skautském středisku Tortuga Zálabí, 
vykouzlili myslím mnohem více úsměvů. Jak ve 
tváři dětí, tak jejich maminek. Zahlédnout mě nadá-
le můžete v Miniškolce Šikulka, v našich kroužcích či 
v kanceláři, a jsem vděčná, že se nám vždy povedlo 
reagovat na potřeby rodin. 
V čem se daří (a jsem ráda, že jsem toho stále sou-
částí), je Pole studio Nymburk. Sport mě vždy ži-
votem doprovázel, v minulosti jsem lektorovala v 
Sokole, v DDM, v různých fi tkách, vedla jsem mraky 
pohybových kroužků a nymburské ženy mě asi nej-
víc znají ve spojení s kurzy orientálního tance, aero-
biku či brazilsko-kubanských tanců. 
Politika jako taková mě nikdy nelákala, žila jsem si 
vždy v poklidu mých sportovních a dětských bub-
lin, ale v první vlně mého nymburského pobytu 

jsem se ocitla v Sociální komisi. Tato zkušenost 
mě obohatila, potěšila mé srdce speciálního peda-
goga a holky pro všechno v CPV a musím říci, že si 
dodnes velmi vážím činnosti našeho Odboru soci-
álních věcí. Dnes mám více volného času, děti větší, 
chuť být u „toho“, když už jsem ta Nymburačka :-) 
Raději něco dávám a vracím, než beru, teď prostě 
přišel čas dát trošku své energie něčemu jinému 
a novému, když ostatní věci tak hezky běží. 

1. Ne, nejsem a hrdě se hlásím k rodnému městu 
Městec Králové. Ale hned musím také říci, že 

díky Junáku a akčním nymburským skautům byl 
Nymburk první město, které jsem poznala! 

2. Miluji stezky podél Labe, nejčastěji mě zde 
uvidíte na bruslích. A pak je to Veslák, pro-

stě sportovec a nadšenec dětských aktivit se ve 
mě nezapře.

3. To je takových věcí, velkých projektů i malých 
drobností, že by stránka nestačila... Je třeba 

být vděčná za každou dokončenou věc i za každé 
vykročení. Ale nejvíc top mne určitě potěšila lávka, 
jako Zálabačka jsem se nemohla dočkat. 

4. Tak za mě je to jednoznačně, samozřejmě 
lidsky i profesně, nedostatečná kapacita 

mateřských školek. Toto téma máme na talíři 
v CPV obden. 

5. Pro mě by byla těžší otázka vzpomenout si na 
něco, co mě nerozesmálo. Já mám pocit, že se 

směju pořád, všemu a se všemi. Ale hlavně jsem 
moc ráda, že se umím zasmát sama sobě a že lidi 
baví smát se se mnou. 

Michal Šípek

Představujeme
nové tváře a zeptali jsme se:
1. Jste nymburský rodák/rodačka?  
2. Které místo v Nymburce máte 
oblíbené a proč?
3. Co si myslíte, že se v Nymburce 
za poslední roky povedlo?
4. Co vidíte v současné době jako největší 
problém?
5. Vzpomenete si na něco, co vás 
v poslední době rozesmálo?

Kde najdete podpisová místa:
● Květinový atelier - ulice Zbožská 426
● Obchod Mixxxík – Boleslavská třída 134
● Pizza Zálabí – ulice Kolínská 599/7
● a na všech námi pořádaných akcích.

Petiční listiny jsou připraveny
Vážení nymburští spoluobčané, 
stejně jako tomu bylo před čtyřmi lety, opět vás budeme 
v následující době oslovovat s žádostí o podpis petiční 
listiny. Nymburk s klidem bude kandidovat v zářijových 
komunálních volbách opět jako sdružení nezávislých 
kandidátů. Podle volebního zákona musí být připojeny 
ke kandidátní listině i petiční listy podepsané voliči, 
jimiž jsou občané, kterým bude v době voleb alespoň 
osmnáct let a mají trvalý pobyt na území města Nym-

burka. S ohledem na 
počet obyvatel Nym-
burka musíme před-
ložit více než tisíc 
podpisů. 
Do petičních listin 
jsme uvedli pouze ty 
údaje, které zákon 
výslovně vyžaduje, 
tj. jméno, příjme-
ní, datum narození 
a adresu trvalého 
pobytu. Bez uvede-
ní těchto údajů by 
příslušný podpis 
nebyl započítán. 

Nemusíte se obávat zneužití poskytnutých údajů, pro-
tože petiční listiny budou předány pouze Městskému 
úřadu v Nymburce a nikdy nebudou zveřejněny. Upozor-
ňujeme, že můžete být z naší strany osloveni několikrát, 
protože podpis petičních listin budou zajišťovat naši 
jednotliví členové. Petiční listinu však můžete podepsat 
pouze jednou. O vaše hlasy ve volbách opravdu stojíme, 
podpis na petiční listině vás však nezavazuje k tomu, 
abyste nás skutečně volili. Naše sdružení se neschovává 
za žádnou politickou stranu nebo politické hnutí, takže 
musíme v procesu volební registrace podepsané petiční 
listiny předložit, abychom mohli v podzimních volbách 
kandidovat. Děkujeme proto předem všem, kteří nám 
petiční listiny podepíší.
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OZVĚNY SLAVNOSTI
Nymburský masopust se letos obzvláště vydařil. 
Jsem rád, že se na tomto konstatování shodnu i 
s autorem článku Vydařený masopust v Nymbur-
ských novinkách, občasníku, který vydává náš sym-
patický politický konkurent. A stejně jako pan Kára 
i já děkuji všem organizátorům této akce a hlavně 
všem vydařeným maškarám (pan Kára šel za nym-
burské krematorium, originální to maska) a všem 
příchozím spoluobčanům. Jejich množství a zájem 
mně potvrdily, že obnovit v Nymburce masopustní 
tradici byl dobrý nápad.  Nápad, který jsem před tře-
mi lety přinesl na jednání kulturní a školské komise 
města, odkud, i s mým bodovým scénářem, dorazil 
do rady města, byl shledán přínosným a posléze vy-
dán pokyn k jeho realizaci. Jestli pan Kára považuje 
za ostudu vedení města, že za to někomu (patrně 
samo sobě) nepoděkovalo, je to jeho věc.  Sám od 
něj díků nečekám, koneckonců já to jen vymyslel 
a za krematorium byl on.  Tak za rok!  
 Jiří Teper

Masopust je radost, lidi to baví, co si přát víc

MASOPUSTNÍ OMLUVA
Pozorně jsme pátrali v dostupných archivních mate-
riálech a údaje si ověřovali, přesto jsme vám v minu-
lém článku přinesli nepřesný údaj. Tímto děkujeme 
pozorné čtenářce paní Vetešníkové, která nás na omyl 
upozornila.
Do Nymburka jsme Masopust nevrátili až po pade-

sáti letech. V tomto dlouhém období bez masopust-
ního veselí bylo světlé okénko. O obnovení tradice 
se zasloužila, a to hned několikrát, před cca 37 lety 
Lidová škola umění v Nymburce. Paní učitelce výtvar-
ného oboru Olze Douděrové tímto děkujeme nejen 
za tehdejší počin, jehož byla dle pamětníků hlavní 

hybatelkou, ale také za poskytnuté fotografi e, které 
s radostí právě teď přinášíme vám. Smekáme před 
ní i všemi maminkami, které tehdy napekly koblihy 
a při průvodu městem je rozdávaly. Povoz s koněm 
zapůjčila paní Tomanová, maminka pozdějšího ředi-
tele našeho Hálkova divadla Adolfa Tomana. A jak se 
sami můžete přesvědčit, tak i tehdy se masopustní 
průvod těšil velké pozornosti. Také díky tomu doufá-
me, že se součástí života ve městě stane již natrvalo.

Láska po deváté 
zabrzdila dodávku balíčků

V posledních dvou letech, kdy se střídala různá vládní 
nařízení, byla služba strážníků jiná. Někteří se v práci ne-
smáli vůbec, jiní se smáli málo. Vyhánět štamgasty od 
výdejních okének příjemné nebylo. Posílat děti z venkov-
ních sportovišť domů bylo ještě mnohem horší. Naštěstí 
je to už minulost.  Pár úsměvných případů však i z této 
doby přece jen  zůstalo v paměti.
V pátek hodinu před půlnocí zvoní na služebně telefon. 
Řidič, který doplňuje zboží do Alzaboxu, má problém. Má 
strach vystoupit z vozu a dodat do boxu balíčky, které si 

Nymburáci objednali. Důvod je prostý. Před boxem je za-
parkované pobouchané vozidlo s rumunskou registrační 
značkou a sedí v něm lidi. Situace působí dost nepříjem-
ně! Zřejmě se chystají k nějaké nelegální činnosti. 
Hlídka vyjíždí liduprázdným městem volajícímu muži 
rychle na pomoc. Přijíždí včas. V podezřelém vozidle na-
chází dvě osoby na zadním sedadle. Je to muž a žena. 
Jeden strážník odchází informovat řidiče zásilkové spo-
lečnosti, že v tomto případě se opravdu nemusí žádné-
ho loupežného přepadení obávat. Druhý strážce zákona 

kontroluje doklady oblékající-
ho se páru. Zamilovaná dvoji-
ce si nevšimla, že zaparkovala 
přímo před Alzaboxem, a pod 
vlivem vzájemné přitažlivosti 
zapomněla na zákaz nočního 
vycházení po deváté hodině. Pokuta v tomto případě 
uložena nebyla. Narušitelé pořádku jsou potrestáni dost. 
Vždyť kdo z nás by chtěl mít rande s návštěvou hlídky 
městské policie.  Simona Lazarová

STRÁŽNÍKOVY 
HISTORKY
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INFORMAČNÍ OBČASNÍK
PRO OBČANY NYMBURKA

www. lidemnbk k .czs

Milí čtenáři, vítejte na stránkách nového občasníku. Své akce, plány, setkání, názo-
ry i nápady na nich představuje občanská iniciativa NYMBURK S KLIDEM. Uvítáme 

i vaše názory, podněty a informace, které nám můžete psát na email: info@nbksklidem.cz 
nebo poštou na adresu Ke strouze 2485, 288 02 Nymburk. Pokud potřebujete pomoci s aktuál-

ním problémem nebo se nutně o něčem poradit, volejte pana Tomáše Macha 602 485 810.

Kostelní náměstí s kostelem sv. Jiljí je bezesporu opravdovou perlou mezi památkami našeho města – pokladem, který bychom si měli hýčkat 
a přistupovat k němu s pokorou a s úctou. Tudy přece kráčely dějiny a město tu má své „místo paměti“, které bylo svědkem jednoho z nejhorších 
dnů v dějinách Nymburka. Před 384 lety nymburští marně hledali svou spásu v bezpečí kostelních zdí a nyní odpočívají, společně se stovkami 
dalších našich předků, pod dlážděním tohoto náměstí.

PROČ PARKUJEME NA HROBECH NAŠICH PŘEDKŮ?

To, co se však s Kostelním náměstím v loňském létě stalo, si dovoluji 
nazvat vandalismem! Necítím se být povolána kritizovat z hlediska odbor-
nosti, nejsem architekt, ani historik. Jednoduše ale Nymburk miluji, je to 
můj domov, a tak mne při každodenní cestě kolem kostela zabolí u srdce při 
pohledu na bílou barvou počmárané starodávné dlažební kostky a na dva 
novostí se blyštící parkovací automaty.

Pokud potlačím emoce a  znechucení, když se přestanu podivovat 
enormní tloušťce čar vodorovného značení i  způsobu jeho provedení, 
dovolím si zcela racionálně konstatovat, že po nové úpravě a zpřístupně-
ní Kostelního náměstí spousta řidičů nerespektuje fakt, že jsou v zóně se 
zákazem stání a svá auta odkládají, kam se jim zachce. Už tak velmi žalost-
ný stav dláždění je postupně den co den podrobován dalšímu dopravnímu 
zatížení. Je neuvěřitelné, že jedno z nejromantičtějších míst našeho města 
bylo loni degradováno na regulérní parkoviště.

Opravdu nešlo ponechat možnost parkování na Kostelním náměstí ob-
čanům zde bydlícím a na krátkou dobu těm, kteří přijíždějí v době boho-
služeb či obřadů konajících se v kostele? Ptám se také, proč někdo necitlivě 
zhyzdil starobylou dlažbu barvou, když by jistě stačilo jednoduché svislé 
značení. Bylo vážně nezbytné urvat vedle míst rezidentů ještě další prostor 
pro auta návštěvníků, přespolních a turistů? Těm budiž toto náměstí samo-
zřejmě také otevřeno, ale mohou přece přicházet pěšky a v poklidu, obdivo-
vat jedinečnou architekturu chrámu, odpočinout si a vychutnat genia loci 
tohoto místa… ale ne tu pouze parkovat.

Není to jen můj názor, a  tak bych uvítala, pokud by město uzna-
lo, že to byl krok naprosto vedle, a  napravilo vzniklé škody co nejdříve. 
Na místo by se tak vrátil klid, který si jistě Kostelní náměstí zaslouží.  
                  Stanislava Tichá

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vám představil sdružení nezávislých kandidátů, kteří se budou ucházet o Vaši přízeň v říjnových komunálních volbách 

pod hlavičkou „Nymburk s klidem“.
Mé rozhodnutí znovu kandidovat se zrodilo krátce po mém odvolání z postu starosty města Nymburka, kdy jsem musel odejít od rozděla-

né práce. Spousta úkolů, podnětů od vás občanů a vizí tak zůstala nedokončena. V té době jsem obdržel podporu od mnohých z vás.
Dnes za mnou stojí parta opravdu bezva lidí, kteří mají Nymburk rádi. „I když nejsme z jednoho těsta, jsme z jednoho města“ a spojuje 

nás společné přání podílet se na jeho rozvoji. Jsme přesvědčeni o tom, že o současnosti i budoucnosti Nymburka by měli Nymburáci rozho-
dovat v mnohem větší míře, než je tomu nyní. Za krátkou dobu naší působnosti se nám podařilo zrealizovat několik projektů a na dalších 
pracujeme. Vyzkoušeli jsme si, že leccos můžeme změnit nebo dát do pohybu už jenom tím, že budeme o věcech mluvit, navrhovat řešení 
problémů, přinášet Vám inspiraci odjinud a uvádět na pravou míru různé informace.

Naším cílem je spojovat lidi nejen napříč celým politickým spektrem, ale také oslovovat ty občany, kteří do těchto chvil politiku vůbec 
neřešili.                                                                                   Váš Tomáš Mach

před pár lety... ...a dnes

V sobotu 9. dubna se v příjemném prostředí 
restaurace Penzionu Panorama konala šachová 
simultánka našeho člena Jiřího Sobotky. Šlo o 
speciální šachovou hru, při níž Jirka hrál součas-
ně partie proti devíti soupeřům. Na vnější stra-
ně stolů srovnaných do podkovy seděli soupeři, 
uvnitř vytrvale kroužil Jirka. Zúčastnili se zájem-
ci, kteří nejsou registrováni v šachovém svazu, 
přivítali jsme i jednoho žáka z Ukrajiny.
Jirkovi soupeři se urputně bránili, ale po více než 
2,5 hodinách hry byl stanoven Jirkův výsledek na 
8 výher a jednu remízu.

Simultánky většinou hrají šachoví mistři 
proti běžným šachistům, podle Jirky šlo o 
první simultánku v Nymburce po dlouhých 
letech. Celá akce proběhla v uvolněné at-
mosféře, přitáhla i řadu diváků. Občerstvení 
zajistila fi rma STRAVON a účinkující od nás 
obdrželi drobné dárky. 

Ohlasy byly veskrze pozitivní jak ze strany hrá-
čů, tak diváků. Také Jirka, když si po skončení 
seance otíral čelo, hned spřádal plány na opa-
kování této akce.

● Špičkové cvičení - až do 23. června si 
můžete zacvičit s Martinou Kučerovou a Lucií Burešovou. 
Začínáme každý čtvrtek od 18.00 hodin na Špičce.

● Rockové odpoledne – 22. května od 14 do 19 hodin na Špič-
ce. Rockové pecky zahrají Benny Rock a Štěpán Kojan (KEKS).

● Dětský den na Hasičárně – 29. května od 13 do 18 
hodin pro všechny hravé děti, které svůj den chtějí oslavit.

● Křtiny medvíděte v ZOO Chleby – 4. června v rámci 
narozeninových oslav zoologické zahrady.
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POZVÁNKY Simultánka se vydařila
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IE Naše královské město opět pohostí Elišku Přemyslovnu
Nymburk hrál roli v dějinách českých zemí hned 
několikrát. Nejznámější událostí však jistě 
zůstává pobyt české přemyslovské princezny 
Elišky, dcery Václava II., v našem městě. Eliška 
byla dcerou krále Václava II. a sestrou násle-
dujícího krále Václava III., který byl zavražděn 
roku 1306 v Olomouci. Jak se můžeme dočíst ve 
zbraslavské kronice, Eliška do královského měs-
ta utekla a krátký čas zde pobyla. Unikala pro-
následování svého švagra, tehdejšího českého 
krále Jindřicha Korutanského. V přestrojení za 
žebračku utekla z Pražského hradu a s pomocí 
Jana z Vartemberka a mnichů ze Zbraslavské-
ho kláštera dospěla do Nymburka. Po krátkém 
pobytu uvnitř městských hradeb, které dostavěl 
její otec, a města, které založil její děd, její kroky 

směřovaly do Svaté říše římské, aby se provdala 
za mladého prince Jana, syna římského císaře 
Jindřicha VII. Tento muž se vypořádal s Jindři-
chem Korutanským a usedl po boku Elišky na 
český trůn. Král Jan Lucemburský, v cizině zná-
mý jako Jan Český, pak vládl až do své hrdinské 
smrti v roce 1346 v bitvě u Kresčaku. 
V souvislosti s letošním výročím narození Elišky 
Přemyslovny bych Vás chtěl srdečně pozvat na 
letošní první ročník městských slavností – Slav-
ností Elišky Přemyslovny, které se mohou stát 
nedílnou součástí kulturního dění v Nymburce. 
Do vašich diářů si zapište neděli 15. května 
a v odpoledních hodinách se na Vás budu těšit 
pod hradbami.
 Pavel Douděra

Nymburské historické slavnosti – 
Den Elišky Přemyslovny – I. ročník
Příjezd královského dvora Elišky Přemyslovny 
a Jana Lucemburského s vojenským doprovodem

● Středověká hudba ● Dobové tance  ● Historický šerm ● Dětská lukostřelba 
● Kejklíř a sokolník ● Ražba mincí ● Výstava zbraní ● Zakončení slavnostní 
bohoslužbou ● Pořádá Nymburské kulturní centrum.   Jste srdečně zváni!

_ _ _ _   _    _ _ _ _ _ _ _ _Co nás baví?

Správné odpovědi nám pište na info@nbksklidem.cz, 
rychlé luštitele odměníme vstupenkou do ZOO Chleby.

ZÁBAVNÉ
LUŠTĚNÍ

Neděle 15. května14.00 - 18.00 hodin
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