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S klidem na 
Paddleboardy
Počasí nám v úterý 16. srpna přálo a na Vesláku se sešlo 
dost zájemců o paddleboarding všech věkových skupin, 
od začátečníků až po ty, kterým tohle prkno učarovalo 
už dávno. 
Pokročilé nebylo třeba k vyplutí pobízet, u nováčků 
možná prvotní obavy chvíli převažovaly, ale nakonec si 
tu svou chvilku na vodě užili úplně všichni.

Pokračování na str. 11

22. a 29. 8. Špičkový Jumping

31. 8.–21. 9. S klidem na pivo

12. 9. S klidem na taneční odpoledne pro seniory

18. 9. Rockový guláš na Špičce

20. 9. S klidem na velkou taneční zábavu pro seniory

Hospodaření a energie
V tomto čísle občasníku se věnujeme mimo jiné i naléha-
vým tématům jako jsou energie a jejich ceny, provedené 
úspory, které se osvědčily, vliv plánovaných investic na 
rozpočet města a v neposlední řadě jsme si posvítili i na 
odpadové hospodářství města.  Věříme, že články tohoto 
čísla dokáží zodpovědět nejeden váš dotaz. Přejeme vám 
příjemné čtení.

Vážení spoluobčané, 

prázdniny se mílovými kroky 
přehouply do své závěrečné 
části a já doufám, že máte 
nebo jste měli možnost čerpat 
krásné chvíle zaslouženého 
odpočinku. 
Nezadržitelně se blíží podzim-
ní komunální volby a sdru-
žení nezávislých kandidátů 
Nymburk s klidem se opět 
bude ucházet o vaši přízeň. Na 
kandidátce letos uvidíte i mě. 
Ptáte se, proč chci vstoupit 
do komunální politiky jako 
součást právě tohoto sdružení?

Pokračování na str. 4

Zveme vás
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Jankovice – už 
nyní je to změna 
A to jsme teprve v polovině všech pláno-
vaných oprav, úprav a vylepšení. K tolik 
potřebné regeneraci se nám vyjádřil mís-
tostarosta Bořek Černý: „Sídliště Jankovice 
bude obklopené zelení a stane se velice 
příjemným místem. Naším cílem je, aby se 
tu sousedé rádi potkávali třeba na lavičce 
pod stromem, děti se vyřádily v bezpro-
střední blízkosti svých domovů a maminky 
se se o ně nemusely bát. Aby se Jankovice 
staly dobrou adresou.“
Právě probíhající III. etapa zahrnuje re-
konstrukci stávajících zpevněných ploch 
komunikace a chodníků v ulicích Šeříková 
a Růžová, vnitrobloků panelových domů, 
doplnění parkovacích míst, instalaci ve-
řejného osvětlení a počítá se samozřejmě 
i s výsadbou nové zeleně. Práce by mohly 
být ukončeny na přelomu roku 2022/2023.
Tou dobou by již mělo být vypsáno výbě-
rové řízení na zhotovitele IV. etapy, která 
bude zahrnovat rekonstrukci komunikace 
a chodníků v ulicích Topolová, Šeříková, 
Sadová a vybudování dalších parkovacích 
míst.
„Nechceme odcházet od rozdělané práce. 
Realizace IV. a  V. etapy je jednou z našich 
priorit pro příští volební období,“ upřes-
ňuje Bořek Černý a dodává: „V. etapa bude 
zahrnovat oblasti jižní části ohraničené 
ulicemi Šeříková, Sadová, Potoční, Za Drá-
hou a Topolová.“
Příjemné místo k životu v upravené zeleni, 
s dostatkem parkovacích míst a jen pár 
minut od škol, vlakového nádraží i centra 
města. Takové budou už za pár let Janko-
vice. 

Které komunikace 
volají po opravě?
Aby se v Nymburce bezpečně jezdilo i cho-
dilo, je velká péče věnována právě opravám 
komunikací, ať již lokálním nebo souvis-
lým. Opravy by si zasloužily ulice Maršála 
Koněva, Hálkova, Nádražní, Smetanova, 
Jičínská, V Kolonii, Soudní, Máchova, Do-
pravní, Tyršova, Resslova, Bezručova…
Po nových chodnících volají ulice Dvořáko-
va, Poděbradská, Hálkova, Purkyňova nebo 
V Zahrádkách.
Stranou nezůstávají ani cyklostezky, 
konkrétně by si revitalizaci zasloužily 
cyklostezka pod čističkou odpadních vod 
a cyklostezka na Komárno od zahrádek až 
ke statku. 
„Opravy se v Nymburce maximálně 
zefektivňují,“ vysvětluje místostarosta 
Bořek Černý. „Pokud se provádí oprava 

bez změny půdorysu a nivelity, není nutný 
souhlas stavebního úřadu a vyhotovení 
projektové dokumentace. Celý proces oprav 
to zrychlí.“ PD bylo naopak nutno zpraco-
vat například pro ulice Tyršova, kde by se 
měla opravovat vozovka i chodníky, nebo 
Brigádnická. 
Veškeré souvislé opravy se projednávají se 
správci sítí, aby se nestalo, že se opraví sil-
nice, která bude následně kvůli sítím znovu 
rozkopána. Výjimkou jsou samozřejmě 
havárie, které mají v rámci oprav prioritu. 
V některých případech spojíme síly 
s majiteli sítí a na opravách se spolupo-
dílíme finančně. Takto bylo opraveno i 
naše náměstí, kde současně s výměnou 
plynovodu byly realizovány nové chodní-
ky a obnovena zeleň. Stejně by mohly být 
opraveny ulice Maršála Koněva mezi ul. 
U Vlečky – Poděbradská, Hálkova mezi ul. 
Komenského – Smetanova a Jičínská mezi 
ul F. Schulze – Husova.

Terasy Eliška ožijí
Velký plán na další část revitalizace teras 
Eliška získal konkrétní obrysy, projekt má 
stavební povolení a do konce tohoto roku 
by měl být znám i zhotovitel.

„Jde o slib, který jsme Nymburákům dali, 
a který také splníme,“ říká starosta města 
Tomáš Mach. „Do garážových stání pod 
terasami dlouhodobě zatéká a bude třeba 
celou plochu kompletně revitalizovat. Jed-
ná se o rozsáhlou investici, která si vyžádá 
odkrytí celé plochy.“ 
Do konce tohoto roku je třeba vypsat sou-
těž, vybrat zhotovitele a nabídkovou cenu 
zakomponovat do rozpočtu města na příští 
rok. Na jaře 2023 by měla začít rekonstruk-
ce. Můžeme se těšit na reprezentativní 
veřejný prostor s řadou aktivních prvků vč. 
vodního, posezením ve stínu či zajímavým 

LED osvětlením celé plochy. Projekt počítá 
i se zklidněním a úpravou prostranství 
u bočního vchodu ZŠ a kaple sv. Jana Nepo-
muckého.
„Na terasy Eliška plynule navazuje nová 
lávka přes Labe a součástí celé této lokality 
by měl být i nový parkovací dům, splňují-
cí všechny architektonicko-urbanistické 
požadavky kladené na toto místo,“ pro-
zrazuje plány Tomáš Mach. “Zpracovává 
se urbanistická studie a provádí dopravní 
řešení včetně kapacity parkoviště. Díky 
částečnému podzemnímu zabudování 
parkovací dům nenaruší výhled na řeku, 
zelená střecha zvýší podíl zeleně a jeho do-
statečná kapacita a docházková vzdálenost 
do centra nám umožní uvolnit prostor od 
parkovacích stání v historické části města, 
například na Kostelním náměstí.“ 

Hezčí místo 
pro život

www.nbksklidem.cz



Nymburk se 
zazelená ještě více 
Věříme, že jste si všimli, jak se náš 
Nymburk krásně zelená. V posledních 
letech jsme změnili pravidla pro údržbu 
travnatých ploch, zaměřujeme se na 
výsadbu trvalek, ulice Na Příkopě voní 
levandulemi a růžemi, zkrásněly kruhové 
objezdy, aktivně opečováváme a sázíme 
stromy po celém městě. Trendu zvyšování 
podílu veřejné zeleně se hodláme držet 
i nadále. 
Na realizaci čekají připravené projekty 
revitalizace zeleně v ulicích Boleslavská 
od nadjezdu a Palackého třídy od nádraží 
po Velké Valy. Obnoven bude další úsek 
cyklostezky na pravém břehu Labe od 
Lidušky po odbočku před doky. A jaké 
„zelené“ projekty máme v plánu? V první 
řadě je to dokončení revitalizace parku 
u Obecního domu a projektová příprava 
parku Hrdinů včetně rekonstrukce další 
fontány. Fontána u Obecního domu je již 
v plném provozu a nyní v parku probíhají 
drobné zahradní úpravy. Přibydou ještě 
hrací prvky a odpočinková zákoutí. 
Postupně chceme úzké travní pásy 
v některých ulicích nahradit trvalkovými 
podsadbami. Uvědomujeme si také, jak je 
do budoucna důležité chytře a svědomitě 
hospodařit s dešťovou vodou. V souvislosti 
s tím chceme vytipovat vhodnou lokalitu 
pro vybudování dešťové zahrady. 

„Děkujeme všem, kteří naše zelené 
projekty podporují a svým přístupem 
k veřejné zeleni pomáhají dělat naše město 
hezčí. Nápady na zútulnění Nymburka se 
kolikrát rodí samy, stačí jen vyjít do ulic 
a mít oči otevřené. Jsme vděční i za vaše 
podněty,“ doplňuje zastupitelka města 
Simona Lazarová. 
Ač bychom rádi, nelze všechny 
realizovatelné projekty uskutečnit 
lusknutím prstu. Využíváme služeb poradce 
pro zeleň a péči o ni svěřujeme šikovným 
zahradníkům z technických služeb, a 
musíme mít na paměti i jejich možnosti a 
kapacity. Jsou to právě oni, kdo naše zelené 
království opečovává a zalévá. Za to jim 
patří náš obrovský dík.
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Kvalitní zdravotní 
péče pro všechny
Jistě jste si všimli, že nymburská nemoc-
nice prochází širokou rekonstrukcí. Bylo 
otevřeno oddělení následné péče a stále 
probíhá modernizace společných prostor, 
aby se pacienti při pobytu v nemocnici cítili 
co nejlépe. Na zkvalitňování a rozšiřování 
zdravotní péče se chceme zaměřit i nadá-
le. „Kvalitní a dostupné zdravotnictví je v 
našem městě naprosto zásadní, a to pro 
všechny občany – od těch nejmladších 
až po naše babičky a dědečky. Již teď nám 
tento projekt dělá velkou radost a symbióza 
mezi vedením města a nemocnicí funguje 
naprosto perfektně. Současně bych chtěl 
poděkovat nejen všem zaměstnancům, ale 
i našim koaličním partnerům za velký kus 
práce, kterou pro nemocnici odvedli,“ uvádí 
starosta města Tomáš Mach. 
Kromě plánovaného vzniku multioborové 
JIP, rozšíření gynekologicko-porodnické-
ho oddělení a chirurgie, je na stole i vznik 
ortopedie, která úzce souvisí i s následnou 
rehabilitací,“ prozrazuje primář Zdravot-
nické záchranné služby Petr Pěnička: „Na 
pozemku za zimním stadionem vyroste 
nový plavecký bazén a před námi se vynořila 
otázka, jak využít prostory toho stávajícího. 
Rozhodli jsme se, že je využijeme pro vznik 
rehabilitačního centra.“
Rozumíme tomu, že ne každý starší občan 
se cítí v nemocnici příjemně nebo se do 
ní nemůže pravidelně dopravovat, ačko-
liv pravidelnou lékařskou péči potřebuje. 
Proto podporujeme kvalitní a dostupnou 
péči v pohodlí domova. V praxi to znamená 
podporu služeb nabízených v rámci Centra 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady. 
Spolupráce Nemocnice Nymburk a Centra 
sociálních a zdravotních služeb funguje 
i díky ředitelce centra, paní Emílii Třískové, 
na jedničku, a za to jsme velmi rádi. 

Cyklistickou infrastrukturu 
ocení nejen cyklisté
Nymburk je odnepaměti cyklistickým 
rájem a naším cílem je kolařům neustále 
usnadňovat život. Proto usilovně pracuje-
me na tom, aby se mohli brzy projíždět i po 
levém břehu Labe. Levobřežní cyklostezka 
povede pod novou lávkou a silničním mos-
tem, kde naváže na park Ostrov.
„Cyklostezku ocení každý, kdo jezdí po 
levém břehu a u silničního mostu musí 
sesedat z kola, překonávat frekventovanou 
hlavní silnici a za ní znovu šlápnout do 
pedálů,“ říká radní města Petr Šmíd. Tolik 
potřebný úsek cyklostezky ocení také oby-
vatelé okolních domů, jejichž komunikace 
teď cyklisté hojně používají.

Po dlouhých jednáních se všemi dotčenými 
úřady finišujeme na projektové dokumen-
taci. Měla by být hotová do dvou měsíců, 
pak bude možné vyhlásit výběrové řízení 
na zhotovitele. Do konce roku bychom 
měli znát cenu, navrhneme její zařazení  
do rozpočtu města a příští rok by se mohlo 
začít stavět.
Další chystanou novinkou je cyklověž, 
kterou bychom rádi postavili z dotačních 
peněz u hlavního nádraží, a to bez čekání 
na jeho celkovou rekonstrukci. Díky ní by 
bylo parkování kol při cestě na vlak zase 
o něco pohodlnější.
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Město zdravé po 
všech stránkách

www.nbksklidem.cz

Řešíme ceny energií na 
následující období
Snižování spotřeby energií města řešíme 
dlouhodobě, nejen v současné době, kdy 
je hlavním tématem jejich zdražování. Již 
řadu let v Nymburce pomáhají  koordi-
novanému vytápění škol a dalších budov 
města a příspěvkových organizací takzva-
né EPC projekty. 
Ceny elektrické energie má město ovšem 
fixované jen do konce letošního roku a 
nyní je na pořadu dne soutěž na dodavate-
le pro další období. Znamená to například 
se rozhodnout, zda se nový dodavatel 
bude vybírat jako dosud, to znamená přes 
komunitní burzu, nebo zda bude vypsáno 
výběrové řízení. Důležité je také rozhod-
nout, na jak dlouhé období se má nová 
cena soutěžit. 
„Tuto situaci řešíme společně se sta-
rosty okolních obcí a je nám jasné, že ať 
vybereme jakoukoliv variantu, zdražení 
se nevyhneme,“ sděluje starosta Nym-
burka Tomáš Mach a doplňuje: „Poměrně 
intenzivně uvažujeme o možnosti vlastní 
výroby elektrické energie. Nyní připra-
vujeme projekty osazení fotovoltaických 
panelů na budovy města.“
Pokud by se připravované projekty poda-
řilo realizovat, bude to, při současných ce-

nách a nejistých dodávkách energií, zna-
menat velkou úsporu v rozpočtu města. Je 
proto zřejmé, že v podobných záměrech by 
se mělo pokračovat i nadále. 

Jak šetříme na 
energiích? 
V době obrovského nárůstu cen energií 
je i pro naše město zásadní soustředit se 
na jejich úsporu. Situaci s hospodařením 
v rámci města okomentoval místostaros-
ta Bořek Černý: „V první řadě bych rád 
vyzdvihl, že naše město je oproti ostatním 
značně napřed. Zatímco ostatní začínají 
uvažovat o úspoře energií za veřejná osvět-
lení, v Nymburce jsou již z 95 % zavedeny 
šetřivé LED žárovky. Zbylých 5 % osvětlení 
zahrnuje lampy v historické části města, 
kde chceme zachovat osvětlení teplým 
světlem. Zároveň řešíme možnost snížit 
celkovou intenzitu osvětlení v nočních ho-
dinách. Úspora a snížení světleného smogu 
je již zajištěno zhasínáním oblouku nové 
lávky v nočních hodinách. Dále intenzivně 
jednáme o umístění fotovoltaiky na vhodné 
objekty v našem městě. Z provedené analý-
zy nejlépe vychází objekt Podnikatelského 
inkubátoru Nymburk a areál nemocnice. 
Mým cílem je tento projekt co nejdříve 
dotáhnout do zdárného konce.“ 

Chci být městu 
co platný
Pokračování ze strany 1

Odpověď je prostá. Chci být tomuto městu 
co platný, chci své úsilí i své nápady spojit 
s lidmi, kteří nám všem dokázali, že svou 
práci odvádějí dobře, jsou za nimi výsledky 
a město, které mám nadevše rád, pod jejich 
vedením začalo vzkvétat. 
Vážím si jich za to, že nezůstali jen u slibů, 
kterých jsme v minulosti slyšeli z mno-
ha úst více než dost. Že dokázali provést 
Nymburk obrovskou proměnou, dokončili 
mnoho důležitých a potřebných projek-
tů a zahájili celou řadu dalších. To vše 
s ohromným citem pro město, jeho obyva-
tele a jejich potřeby. 
Přiznávám, že do NSK jsem vstoupil s hr-
dostí, že budu součástí skupiny lidí, která 
dokázala, že když je chuť a píle, je možné 
zrealizovat i zdánlivě nemožné. Líbí se mi, 

že nejen vzkvétá město a jeho památky, ale 
že se zároveň díky množství zde pořáda-
ných kulturních akcí společně potkává-
me. Že se stáváme jednou velkou rodinou 
Nymburáků, které vedení města pozorně 
naslouchá. 
Dovolte mi za to všechno poděkovat nejen 
celému týmu NSK, ale i všem, kteří s nimi 
spolupracují a osud města jim není lho-
stejný.
Čeká nás období výzev, nových projektů 
a tvrdé práce pro Nymburk a jeho oby-
vatele. Vím, že před námi vyvstane i celá 
řada problémů, které bude třeba vyřešit, 
ale s lidmi z NSK za zády se jich neobávám. 
Už mnohokrát dokázali, že problémům 
se dá úspěšně čelit, pokud se netváříte, že 
neexistují. 
Přeji vám krásný zbytek léta a těším se na 
viděnou s vámi na některé z akcí, které pro 
vás Nymburk s klidem pořádá. 

Michal Šípek, kandidát za NSK
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Ovlivní výstavba bazénu 
rozpočet města?
Spolu s plánovanou výstavbou nového pla-
veckého stadionu se vyrojily pochybnosti, 
zda investice takového charakteru neú-
měrně nezatíží rozpočet města. V tomto 
případě je však možné nechat pochybnosti 
stranou, protože vyřešení rozpočtu stavby 
bylo jedním z prvních kroků, které součas-
né vedení města v souvislosti s plánovanou 
výstavbou řešilo. 
Nic jsme samozřejmě nenechali náhodě 
a nechali si vypracovat finanční analýzu, 
která nám potvrdila, že jako ekonomicky 
zdravé město v dobré kondici si na akci po-
dobného významu můžeme vzít úvěr,„Fi-
nancování nového bazénu tedy bude 

zajištěno vlastními zdroji města a úvěrem u 
České spořitelny. Snažíme se získat i dotaci 
od Národní sportovní agentury. “ 
Nyní je na nový bazén vydáno stavební 
povolení a probíhá druhé kolo výběrového 
řízení. O jeho vítězi rozhodne nabídková 
cena, která nesmí překročit schválenou 
částku 390 milionů korun bez DPH. 
Stavba by měla trvat 14 měsíců. 
Již nyní se ale samozřejmě zabýváme 
otázkou jeho samotného provozování. 
Ve spolupráci s odborníky na energeti-
ku řešíme i náklady s provozem spojené, 
tak aby dopady na rozpočet města byly co 
nejmenší. 

Třídění od domu 
má smysl
Pro vás všechny, naše milé Nymburáky, je 
třídění odpadu naprosto běžnou, každo-
denní záležitostí. Děkujeme vám, že spolu 
s námi myslíte na životní prostředí a vní-
máte důležitost třídění odpadu. Rozhodli 
jsme se, že nepůjdeme cestou zahušťování 
nevzhledných sběrných míst, jak tomu bylo 
v minulosti, ale umožníme občanům třídit 
přímo u domu. Na některých již existujících 
sběrných místech jsme ale nově přida-
li možnost sběru kovů a oleje. Postupně 
nabízíme domácnostem nádoby na papír a 
plast, díky čemuž se v již zapojených loka-
litách podíl třídění zvýšil a směsný odpad 
se může svážet jen 1× za 14 dní. Tento sys-
tém prokazatelně vede ke zlepšení vytřídě-
nosti a snižuje objem směsného odpadu. I z 

tohoto důvodu mohla zůstat Výše poplatku 
na rok 2022 neměnná. Vzhledem k velkému 
objemu odpadu, které lidstvo vyprodukuje, 
i nárůstu ceny skládkovného, se město v 
budoucnu zvyšování ceny poplatků nejspí-
še nevyhne. Nicméně díky projektům, jako 
je právě „door to door“, by nemuselo být 
příliš markantní. 
Po zahájení projektu v březnu roku 2020 
v Jankovicích se nádoby na tříděný odpad 
dostaly v dalším roce i k obyvatelům čtvrti 
Habeš a středu města (mimo centrum). Do 
konce října 2022 chceme obsloužit zbytek 
Nymburka. Připomínáme, že poskytnutí 
nádob na tříděný odpad je bezplatné, stejně 
jako nádob na bioodpad. Ještě jednou děku-
jeme, že s námi třídíte!

Skatepark bude
I my chceme nový skatepark v Nymburce, 
ostatně jsme jej měli i v našem volebním 
programu v roce 2018. Skatepark je časté 
téma a my nemůžeme více, než stále opa-
kovat to samé. Jako první bylo nutno vybu-
dovat hřiště pro základní školu, takový byl 
plán již v minulém volebním období. My na 
něm nic nezměnili a je jen dobře, že sta-
vební práce na hasičárně neohrozily těles-
nou výchovu více než 600 žáků Tyršovky. 
Hřiště je hotové a jak jsme slíbili, skatepark 
byl zařazen do letošního rozpočtu. Proběh-
ly schůzky s projektanty samotného tělesa 
skateparku i přilehlé cyklostezky. Před 
vypsáním výběrového řízení je třeba aktu-
alizovat nejen rozpočty, ale provést i revizi 
již připravených projektů. Ani jeden neřešil 
nutnost vybourání stávající hřišť atd. 
Provedeny byly sondy v místě a po urgen-
cích se konečně podařilo získat cenové 
nabídky projektantů na revize dokumen-
tací. Bezodkladně pak vypíšeme výběrové 
řízení, aby s naším skateparkem počítala 
dodavatelská firma ve svém plánu realizací. 
Firem, které umí stavět podobné projekty 
je u nás opravdu jen pár.
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12:00 zahájení
Úderem kostelních zvonů na věži začne 
Beny hrát, 7 týmů zapálí oheň pod 
7 kotlíky a pustí se do vaření. My zajistíme 
kotlík s bombou, vařečku, misky na guláš 
a lžíce. Každý tým dostane příspěvek na 
maso (počtu porcí odpovídá cca 10 kg 
masa). Veškeré suroviny si týmy přinesou 
již nakrájené.

16:00 konec soutěže
Všechny týmy ve stejnou chvíli předloží 
návštěvníkům 150–170 porcí svého guláše. 

16:00–18:00 degustace
Cena degustace je 50 Kč. Každý 
degustátor obdrží kartičku se 7 poli, kde 
se mu zaškrtne již vydaný soutěžní guláš, 
a žeton, který pak vhodí týmu, jehož 
guláš mu učaroval.

18:00 vyhlášení vítězů
Na pódiu slavnostně vyhlásíme 
a odměníme 3 týmy, jejichž guláše se 
zapíšou do historie 1. ročníku Rockového 
guláše

19:00 konec akce

18. 9. od 12:00
nymburská Špička

Zveme vás na koncert, kterým Vás provede Beny Rock a jeho hosté - 
americký zpěvák Mike Cole a Delovr feat Fuckbiss (Nbk). V jeho rámci 
proběhne 1. ročník Soutěže týmů o nejlepší kotlíkový guláš.

7 čtyřčlenných týmů, 7 kotlíkových gulášů – který zalahodí 
vašim chuťovým pohárkům nejvíce? Přijďte, povzbuďte soutěžící 
a rozhodněte o vítězi. Nebo vytvořte tým a sami se přihlaste 
u Tomáše Macha na tel: 602 485 810 

Rockový guláš 
na Špičce

www.nbksklidem.cz
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S klidem na Velkou 
taneční zábavu 
pro seniory

www.nbksklidem.czTomáš Mach, tel.: 602 485 810

Srdečně vás zveme na první velkou společenskou 
událost tohoto podzimu, kterou jsme pro vás 
připravili. Prožijte spolu s námi krásný podvečer plný 
hudby, soutěží a zábavy.

Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vás

20. září
16:00–20:00 
Obecní dům
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Památky jsou naší 
vizitkou
Nymburk je krásné město plné jedineč-
ných historických památek, o které je třeba 
pečovat. Proto pokračujeme v rekonstruk-
ci kaple sv. Jana Nepomuckého, jediné 
dochované části bývalého kostela Panny 
Marie Růžencové. Příspěvek z naší Svato-
martinské akce pomohl zrenovovat hlavní 
dvoukřídlé dveře, dokončena je výmalba 
a v současné době pracujeme na projektu 
vnitřního osvětlení a zpřístupnění prostoru 
nad klenbou. V neděli 11. září slavnost-
ně odhalíme původní oltářní obraz, díky 
aktivitě naší Marcely Pachnannové, který se 
nám podařilo získat zpět. „Připravovanou 
realizaci vnitřního osvětlení považujeme za 
velmi důležitý krok, který nám umožní na-
plno využívat tento krásný prostor. To, jak 
se dá pracovat s ‚architekturou světla‘, jsme 
se mohli přesvědčit u podobných instalací 
v sakrálních prostorech. Doufám, že kaple 
se díky postupné péči města stane jedním 
z nejvíce vyhledávaných kulturních stánků 

ve městě,” říká místostarostka Stanislava 
Tichá.
Další krásnou nymburskou památkou, která 
zoufale potřebuje ochranu, je areál Starého 
děkanství. Zde mají vzniknout mimo jiné 
výstavní prostory a kavárna. Projekt na 
rekonstrukci má stavební povolení a firma 
Fapal dokončuje dokumentaci pro prová-
dění stavby, jejíž součástí bude i položkový 
rozpočet, takže budeme vědět, na kolik celý 
projekt vyjde.
Pracuje se i na rekonstrukci Kostelního ná-
městí, zde jsme nechali zpracovat archeo-
logický průzkum lokality a stavebně-his-
torický průzkum, abychom měli dostatek 
podkladů pro zadání nové studie. Ta pů-
vodní, kterou nechalo zpracovat předchozí 
vedení města v roce 2018, nebyla dostatečně 
projednána a je z hlediska památkové péče i 
architekta města nepřijatelná.
Pokračujeme také v péči o naši radnici – 
dokončujeme rekonstrukci podloubí a zadali 
jsme zpracování návrhu na osvětlení, které 
by bez stavebních zásahů do renesanční 
radnice umožnilo měnit nasvětlení fasády, 
kupříkladu při různých příležitostech.

Ukažme všem, že Nymburk 
za návštěvu stojí 
Že je Nymburk krásné město víme, ale rádi 
bychom, aby to bylo skutečně všeobecně 
známo. Proto chceme pokračovat v aktivněj-
ší a ucelené propagaci památek a tradičních 
akcích pořádaných ve městě, aby se u nás 
rádi zastavovali přespolní i z dálky jedoucí 
turisté. 
Námi zavedené průvodcovské prohlídky 
městem se těší velké oblibě, a tak jsme se 
rozhodli přidat nové tematické okruhy. 
Máme tu kupříkladu zajímavé stavby z 
období funkcionalismu a připravujeme i 
komentovanou procházku za street arto-
vými obrazy v ulicích.  Okruhy nebudou 
určeny jen pro turisty, ale chceme do ulic 
vytáhnout i samotné Nymburáky. Zároveň 
bychom chtěli, aby informační cedule u 
všech památek získaly zcela novou podobu 
(např. srovnání historické a současné po-
doby). Dozvědět se něco nového o vlastním 
městě není přeci na škodu, nemyslíte? „Stojí 
před námi i dokončení instalace expozice v 
Turecké věži, kterou otevřeme k častějším 
návštěvám. Zároveň plánujeme oživit staré 
pivovarské sklepy a najít pro tento již dlouhá 
léta uzavřený prostor nové využití,“ osvětlil 
další plány učitel historie Pavel Douděra.
 

Místostarostka Stanislava Tichá přiblížila 
i svoji další vizi: „Loni jsem s dětmi vyrazila 
na dovolenou obytnou dodávkou. Měli jsme 
příležitost poznat výhody i úskalí tohoto 
způsobu cestování a to, jak je důležité mít 
možnost najít na cestách potřebné zázemí. 
Ráda bych, aby i v našem městě vznikl tzv. 
stellplatz, což je místo určené pro krátkodo-
bé stání obytných vozů. Pokud někdo vyrazí 
na cesty po České republice v obytňáku, 
mohl by v našem městě najít vhodné místo 
na přespání a zároveň by objevil jeho krásy.“ 
Možností, jak přilákat a pozdržet turisty ve 
městě, by mohlo být i zavedení jistých „be-
nefitů“ pro ty, kteří ve městě přespí. Ať už ve 
formě slevy, volné vstupenky či poskytnutí 
nadstandardních služeb. Do této podpory 
bychom rádi zapojili i místní podnikatele, 
kteří by tak mohli své podnikání podpořit 
(mimo jiné i finančně) a dostat se do širšího 
povědomí. 
Hodně si slibujeme i od nové podoby webu 
města, který je před spuštěním, a jehož 
součástí bude přehledné kalendárium akcí. 
Po dokončení webu města bude následovat 
předělání a zpřehlednění webu turistického 
informačního centra. 

Žít v Nymburce 
je prima

www.nbksklidem.cz
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Pracujeme na 
rozšíření kapacit 
našich škol
Nedostatečná kapacita našich škol a ško-
lek nás trápí dlouhodobě a s každou další 
bytovou výstavbou se tento problém 
prohlubuje. Proto jsme nechali zhotovit 
analýzu rozvojových možností města a z té 
vyplynula jasná potřeba navýšení kapacity 
škol včetně vytipování vhodných lokalit pro 
jejich výstavbu. O zmíněnou analýzu se po-
staral přední odborník prof. Ing. arch. Karel 
Maier, CSc., který se také podílel na přípravě 
manuálu pro spolupráci s developery.
Podle našich možností na základě této 
analýzy kapacity škol rozšíříme. Jako možná 
řešení se jeví rozšíření ZŠ Letců R.A.F. nebo 
výstavba v lokalitě Drahelic u bývalých 
Doků. Zároveň necháme zpracovat pro-
jektovou dokumentaci na využití budovy 
Janoušek pro účely navýšení kapacity školy 
ZŠ Tyršova.

Rozdílné generace nacházejí 
společnou řeč
Snažíme se propojovat lidi ve městě i 
napříč generacemi. Že je to správná cesta, 
se přesvědčujeme pokaždé, když v rámci 
námi pořádaných akcí spojíme ty nejmladší 
s našimi seniory. Tyto dvě generace, byť od 
sebe velmi vzdálené, mají k sobě kolikrát 
o hodně blíž a k jejich propojení dochází 
většinou velmi přirozeně. Senioři mohou 
mladým předat své zkušenosti, rady, ale 
třeba i vzpomínky. Školou povinným dětem 
mohou přiblížit dobu, o které studenti jen 
něco málo zaslechli nebo ji znají pouze ze 
stránek učebnic. 
„Adventní setkání žáků zdravotní školy se 
seniory přineslo všem krásné okamžiky 
a pro mládež spoustu získaných dovedností 
při tvorbě vánoční výzdoby, které jim ti 
zkušenější předali. Zájem byl i o proběhlý 
kurz počítačové gramotnosti. Připravena 
je spolupráce s knihovnou na pokračování 
univerzity třetího věku, kde bude tématem 
zdravý životní styl,“ doplňuje zastupitelka 
města Dagmar Sitná. 
Za úvahu stojí i vzájemné navštěvová-
ní důchodců z domova seniorů a dětí ze 
školek – děti mohou vykouzlit babičkám 
a dědečkům úsměv na tváři a zpestřit 

jim den pěkným představením a ti jim to 
pak mohou oplatit přečtením pohádky 
před spaním. V rámci plánované výstavby 
Alzheimer centra v docích (Drahelice) by 
mělo zařízení pro děti stát v jeho těsném 
sousedství, což nám dává příležitost na 
propojení těchto dvou institucí zapracovat. 

Lepší život pro naše 
nejmenší
Šťastné dětství je klíčem k úspěšnému ži-
votu v dospělosti, proto se snažíme našim 
nejmenším zajistit co nejlepší podmínky. 
Rada města rozhodla o vypsání výběrového 
řízení na nový projekt rekonstrukce MŠ 
Růženka, která mimo jiné zajistí rozšíření 
kapacity z 50 na 100 dětí, což ocení mnoho 
nymburských maminek i tatínků.
Projekt z roku 2018 bohužel počítal se sou-
časnou kapacitou. 
„Všichni víme, že město se potýká s nedo-
statečnou kapacitou předškolních zařízení 
již nyní. Zároveň by při zachování stáva-
jící kapacity nebylo možné čerpat žádnou 
dotaci a veškeré náklady by šly za městem. 
Lokalita umožňuje bez jakýchkoliv pro-

blémů výstavbu školky pro 100 a přípravu 
projektu řešíme s ohledem na získání 
maximální možné dotace,“ uvádí Martina 
Kučerová, ředitelka nedalekého Centra pro 
všechny.
Zvelebit chceme i školku MŠ U Pej-
ska a kočičky, kde děti, učitelky i rodiče 
dlouhodobě trápí špatný stav ploch kolem 
pavilonů. Jsou pro hrající si děti nebezpeč-
né a způsobily už mnoho drobných odřenin 
a škrábanců. Máme zpracovaný projekt 
na revitalizaci celé zahrady, ale nejprve se 
snažíme opravit právě zpevněné plochy. 
Aktuálně se podařilo vysoutěžit zhotovitele 
těchto prací.

Kino Sokol nově 
láká na pohodlné 
posezení
Původní koženkové sedačky sloužily Nym-
burákům skoro 50 let a mnozí z nich také 
využili naší nabídky a některou z nich si 
na památku zakoupili. To, že jsou pro delší 
sezení nepohodlné, byla ale hlavní výtka, 
kterou jsme na adresu našeho kina mohli 
slýchat dlouhá léta.
„Jsem ráda, že kolegové z rady podpořili 
návrh na zadání studie rekonstrukce kina 
a následně i čerpání financí pro první etapu 
jeho proměny. Nové není jen pohodlné 
sezení, repasovaná je i podlaha, zábradlí 
balkonů a dokončena byla i rekonstrukce 
toalet. Věřím, že tuto proměnu ocení stálí 
i noví návštěvníci kina Sokol,“ říká mís-
tostarostka Stanislava Tichá
Zvýšením komfortu ale rekonstrukce pouze 
započala, budova si žádá další investice.  
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Špičkový Jumping 
na Špičce
Na Špičce se sportu daří a sportování všech 
generací my velice rádi podporujeme. A tak 
jsme vám po tři srpnové večery nabíd-
li Jumping, což je skvělé aerobní cvičení 
na trampolínách. Že je to dřina a zároveň 
skvělá zábava potvrdí všichni, kdo se lekcí 
na Špičce zúčastnili. Lektorka Leona Ba-
chtíková umí dát pěkně do těla, ale zároveň 
udělat z cvičení velice příjemnou událost. 
Prázdniny jsou za námi a my plánujeme 
další lekce v září.
Protože je trampolín jen 15, rezervujte si tu 
svou včas. Sledujte nově vypsané termíny 
na našich stránkách. 

Nymburk si nový zimní 
stadion zaslouží
Zimní stadion slouží Nymburku už téměř 
50 let a k městu neodmyslitelně patří. Bez 
jeho služeb si těžko můžeme sportovní ži-
vot v Nymburce představit, jenže jeho stav 
zdaleka není ideální a nesplňuje požadavky 
Národní sportovní agentury. Město by si 
zasloužilo novou halu, kterou by oceni-
li nejen místní sportovci, děti i samotné 
kluby. Kvalitní stadiony jsou pro budouc-
nost a výchovu mladých sportovců klíčové. 
To jsme si uvědomovali my i naši koaliční 
partneři. 
Od slov jsme přešli jako první v historii 
k činům a rozjeli jednání o převzetí zimáku 
do péče města. Dokončení tak rozsáhlého 
projektu je během na dlouhou trať. „Ze 

všeho nejdřív bylo potřeba, aby město 
mělo ve svém vlastnictví jak pozemky pod 
stadionem, tak samotnou budovu stadionu, 
která dosud patřila klubu HC Nymburský 
lev. To se nakonec podařilo dotáhnout,“ 
vysvětluje zastupitel města Jiří Sobotka. Je 
hotová studie rekonstrukce stadionu a nyní 
probíhá výběrové řízení na administrátora 
koncesního řízení. 
Navrhovaná hala vychází podle naší studie 
z původního stadionu, dispoziční úpravy 
v jejím zázemí ale přinesou praktičtější 
a efektivnější využití celého prostoru.  Před 
stadionem a novým plaveckým bazénem, 
na nějž už máme stavební povolení, vznik-
nou navíc nová parkovací místa.

Jsme pro sport, 
setkávání i zábavu

www.nbksklidem.cz

Osud hřiště u ZŠ 
Letců R.A.F.
Zchátralá sportovní hřiště na tomto velmi 
krásném kousku zeleně řešíme bohužel stále 
zcela bezúspěšně. „Věřte, že jsme využili 
opravdu všechny možnosti, abychom tento 
půvabný kout Nymburka probudili opět 
k životu a předali ho sportovcům a veřejnos-
ti. Je zpracována projektová dokumentace, 
vydáno stavební povolení, ba dokonce se 
kvůli tomu sešlo mimořádně zastupitelstvo, 
aby odsouhlasilo použití vlastních zdrojů 
v případě přiznání dotačního titulu,“ vysvět-
luje Ivana Rychetská.  Vše marné. O to větší 
je naše zklamání, když před pár dny přišlo 
vyjádření od Národní sportovní agentury: 
„Vzhledem k vyčerpání aktuální dostupné 
alokace byla Vaše žádost uložena do zásob-
níku. Jakmile dojde k uvolnění finančních 
prostředků pro Vaši žádost, budete vyzváni 
k doručení podepsané žádosti a povinných 

příloh“.
Jinými slovy, peníze nejsou a asi ani nebu-
dou. Nebojte, je to naše srdcovka, projekt 
rozjedeme a úspěšně dokončíme. Plán je 
takový, že využijeme současnou projekto-
vou dokumentaci, která má pravomocné 
stavební povolení a dojde k rozetapování celé 
dokumentace na jednotlivé stavební objekty, 
které by se měly postupně revitalizovat. Již 
jsme iniciovali schůzku s Komisí pro sport 
a volnočasové aktivity, sejdeme se s většinou 
nymburských klubů a dohodneme konečnou 
podobu a harmonogram revitalizace všech 
sportovišť. Nebude to záležitost několika 
měsíců, ale spíše roků. Jsme přesvědčeni, že 
investice do tohoto areálu je tím správným 
krokem a Nymburáci, jak aktivní sportovci, 
tak ti, co se chtějí pouze protáhnout a zabě-
hat si, to ocení. Když jsme dokázali probudit 
k životu areál „Veslák“, určitě zvládneme 
oživit i tento krásný sportovní areál. Zaslouží 
si to.
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S klidem na 
Paddleboardy 
Pokračování ze strany 1

První hodina akce byla určena začáteční-
kům, což jsou pro mě jako pro instruktora 
vždy nejlepší momenty. Tady totiž nejlépe 
vidíte, proč má pořádání takových akcí 
smysl. Pomáhají lidem seznámit se se 
sportem, který je může velice bavit, a ke 
kterému by se možná ani jinak nedostali. 
Jsem si jistý, že pár nových nadšených pad-
dleboardistů jsme v úterý získali a možná 
o nich ještě v budoucnu uslyšíme.

Druhou hodinu jsme věnovali pokročilým. 
Mezi účastníky byli ostřílení matadoři, 
kteří se po vodě proháněli s jistotou moře-
plavců. V jejich případě se ovšem nejednalo 
o výuku, ale maximálně o drobná doporu-
čení. O to živěji jsme si společně povídali 
o závodech a jejich průběhu, ale i o tom, 
co je třeba splnit, aby se na závody v jed-
notlivých kategoriích vůbec bylo možné 
přihlásit. 

Za mě byla akce vydařená a určitě se jí rád 
zúčastním i v budoucnu.

Dan Drahokoupil, Mistr Českého poháru 
v paddleboardingu

Akce pro naše 
seniory
Generace našich rodičů a dokonce i praro-
dičů se umí parádně bavit. Přesvědčujeme 
se o tom pokaždé, když pořádáme akce pro 
seniory. Na září jsme připravily hned dvě. 
Tu první jsme nazvali S klidem na taneč-
ní odpoledne pro seniory a bude se konat 
v pondělí 12. září od 15:00 v restauraci pen-
zionu Panorama. K tanci a poslechu bude 
hrát živá hudba a připraveno bude i malé 
občerstvení.O týden později, konkrétně v 
úterý 20. září od 16:00 vás zveme S klidem 
na velkou taneční zábavu pro seniory.  Pev-
ně věříme, že společně prožijeme krásný 
podvečer plný hudby, soutěží a zábavy. 
Těšíme se na vás.

Na pivo 
s klidem
Rádi se s vámi potkáváme a řekli jsme si, 
že by bylo příjemné sejít se třeba v nějaké 
nymburské hospůdce. Na našich akcích, na 
radnici, ale i jen tak, kdykoliv a kdekoliv 
nás potkáte, tam všude si pozorně vyslech-
neme vše, co máte na srdci, protože díky 
tomu od vás získáváme spoustu tipů co kde 
a jak vylepšit. Teď jsme se tedy rozhodli 
otestovat odvěké tvrzení, že věci veřejné se 
vždy dobře probíraly i v hospodě u piva. 
Nechceme to ale dělat jako politici, naším 
záměrem je zajít s vámi na pivo jako vaši 
sousedé, kamarádi, známí... Přijměte 
pozvání a přijďte si po sousedsku popoví-
dat u jednoho stolu o tom, co vás zajímá 
nebo trápí.

středa 31. 8. Hospoda U Kocoura
pátek 2. 9. Hospůdka Na Růžku
úterý 6. 9. Restaurace Eliška
pátek 9. 9. Restaurace U Gregorů
sobota 10. 9. Restaurace Katovna
úterý 13. 9. Restaurace Za Větrem
sobota 17. 9. Restaurace U Kotherů
pondělí 19. 9. Restaurace Semafor
středa 21. 9. Hospoda u Kocoura

Rockový guláš na Špičce
Co kuchař, to jiný guláš. A neznáme člo-
věka, který by guláš nerad. A tak jsme se 
rozhodli spojit jeho přípravu a následné 
ochutnávání s oblíbenou Rockovou Špič-
kou, a vypsali jsme soutěž týmů o nejlepší 
kotlíkový guláš. Sehnali jsme 7 kotlíků 
a oslovili nymburské spolky, zda do toho 

půjdou. Ohlas byl takový, že by ani 10 kotlí-
ků nestačilo…
Náš první gulášový ročník se bude konat 
v neděli 18. září od 12:00 na nymburské 
Špičce.
Těšíte se? My moc. Tak hlavně nezapo-
meňte dorazit, rádi se s vámi uvidíme!
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Představujeme 
vám náš tým 

Naše kandidáty do komunálních voleb vám blíže představíme v dalším čísle 
našeho občasníku, společně s naším volebním programem. Uvítáme i vaše 
názory, podněty a připomínky, pište nám na e-mail: info@nbksklidem.cz 
nebo na adresu Ke Strouze 2485, 288 02 Nymburk. Případně nás neváhejte 
kontaktovat telefonicky, jsme tu pro vás. Volejte Tomáše Macha 602 485 
810, Bořka Černého 734 750 570 nebo Stáňu Tichou 731 178 945
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JUDr. Jiří Sobotka
advokát

Ivana Rychetská
obchodní zástupce

Michal Šípek
technik kvality v automobilovém 

průmyslu

Mgr. Simona Lazarová
strážník městské policie

Mgr. Martina Kučerová
manažerka neziskové organizace, 

trenérka a lektorka

Marie Dudková, DiS.
porodní asistentka

Petr Spilka
ředitel pobočky prodejny 

stavebnin

Vojtěch Věchet
trenér mládeže

Mgr. Václava  Pletková
pedagog na ZŠ

MUDr. Petr Pěnička
lékař

Dan Drahokoupil
vrcholový sportovec, pedagog 

na ZŠ

Jiří Teper
básník, publicista, dramatik

Alenka Jeníková
vedoucí kuchařka školní jídelny

Mgr. Pavel Douděra
historik, pedagog, průvodce

Jan Janek
živnostník – florista

František Farkaš
živnostník – hostinská činnost

Mgr. Bořek Černý
místostarosta města Nymburk

Stanislava Tichá
místostarostka města Nymburk

PhDr. Dagmar Sitná, Ph.D. 
ředitelka střední a vyšší školy

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města Nymburk

Petr Šmíd
dispečer


