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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
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Když mi před třemi lety jeden opoziční zastu-
pitel řekl, že danou věc nepodpoří nikoli pro-
to, že s ní nesouhlasí, ale proto, že to vymyslel 
Mach a že si nepřeje, aby za našeho vedení ve 
městě něco vznikalo, začal jsem o všem pře-
mýšlet trochu jinak. Přiznám se, ten rozhovor 
mě nakopl. 
Všemu, co plánujeme, se snažíme dát od po-
čátku jasný příběh a vždy se soustředíme ne-
jen na cíl, ale i na cestu, která k němu povede. 
To se týká i výstavby plaveckého bazénu za 
zimním stadionem a rekonstrukce stávajícího 
zimního stadionu. Ale postupně…
Vždy jsem říkal a říkám, že naše město svůj 
bazén včetně wellness potřebuje. Vím, že tady 
se asi se všemi neshodnu, ale opravdu si my-
slím, že pro moderní a rozvíjející se město je 
tato služba nepostradatelná. „Starý bazén“, kte-
rý minulé vedení kvůli špatnému technickému 
stavu z hodiny na hodinu zavřelo, jsme vrátili 
na pět let zpět do provozu. To se podařilo díky 
spolupráci dotčených orgánů (především hygi-
eny), instalaci nových podhledů, ale i osobně 
jsme přiložili ruku k dílu a odpracovali na ba-
zénu pár „brigádnických“ hodin. Máme výjim-

ku opravdu pouze na pět let, poté by muselo 
dojít k zásadním úpravám. Plavecké školy, děti 
nymburských škol, které mají plavání povinné, 
a v neposlední řadě i široká veřejnost mohou 
opět starý bazén využívat a nám začala práce 
s vybudováním nového plaveckého a volno-
časového zázemí. Zajeli jsme se podívat na 
plavecké bazény v jiných městech a nejvíce 
nás inspiroval ten v Bohumíně. Ze starého pro-
jektu, který byl připraven ještě za doby starosty 
Kutíka u zimního stadionu, jsme využili všech-
ny tehdy platné „vyjadřovačky“, oslovili jsme 
odborníky na bazénové technologie a architek-
tonické studie plaveckých bazénů. Začali jsme 
řešit možný dotační titul se Sportovní národní 
agenturou a v neposlední řadě absolvovali le-
gislativně náročné výběrové řízení na zhoto-
vitele projektové dokumentace. A výsledek? 
Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, 
je zažádáno o stavební povolení a čekáme na 
jeho vydání. Máme administrátora, který pro-
vede výběr zhotovitele stavby. Tak pojďme do 
toho! Když všechno půjde bez zádrhelů, mů-
žeme zahájit stavební práce v druhé polovině 
letošního roku. Po
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Bazén už není jen utopie, 
čekáme na stavební povolení
O zimáku vedeme jednání, na stole je studie jeho možné podoby

Vážení spoluobčané,  
Nymburáci, přátelé…

Dostalo se mi té cti a milé povin-
nosti popřát Vám do nového roku 
za celé sdružení Nymburk s klidem 
hodně štěstí, pohody, úspěchů, 
a hlavně pevné zdraví. Přál bych si, 
abychom se zbavili roušek a všech 
omezení, která nám ztěžují život. 
Abychom mohli žít své běžné ra-
dosti a starosti, zkrátka docela oby-

čejné poklidné dny, jaké jsme žili před covidem. To bych ze 
srdce přál každému z nás.
Naštěstí život není jen o strachu a pochybách, je třeba vi-
dět i druhou stranu mince. Na radnici máme za sebou další 
rok čilé práce, ze které vzešlo mnoho dobrého. Ano, bojovali 
jsme s důsledky pandemie a řešili krizové situace, ale hlavně 
se každý den snažíme, aby naše město vzkvétalo a bylo pro 
své obyvatele příjemným domovem. Lávka přes Labe, hřiště 
u Tyršovky, zpřístupnění věže kostela, rekonstrukce fontány 
naproti nemocnici, školní zahrada u Rafky, rozvoj nemocni-
ce, revitalizace sídliště v Jankovicích a mnoho menších, ale 
rovněž důležitých projektů, které byly dokončeny, anebo se 
připravují k realizaci. Je mi ctí, že můžu být u toho, a moc 
rád budu také v letošním roce pokračovat v rozdělané práci, 
jako je třeba další etapa  revitalizace Jankovic, zavedení tří-
dění odpadu od domu v celém městě nebo rozběhnutí odpa-
dového družstva, které jsme založili s okolními obcemi. Chci 
zmínit rovněž převzetí zimního stadionu, o které od začátku 
usilujeme, vybudování skateparku, opravu střechy ZŠ Tyršo-
va, nebo konečně začátek výstavby nového bazénu. V tomto 
roce nás také čekají volby do obecního zastupitelstva. Budu 
moc rád, když Vaše hlasy rozhodnou o tom, že všechny tyto 
úkoly dostaneme šanci také dokončit, a brzy vám samozřej-
mě představíme naše další plány a vize. 
I pro mě osobně bude tento rok významný. Brzy se stanu 
dědečkem, na což se nevýslovně těším. Také oslavím pade-
sátku, a to je pro každého chlapa tak trochu výzva a ohléd-
nutí. No a doufám, že se synem zapijeme úspěšné složení 
jeho maturitní zkoušky. Pracovní a osobní život bývá někdy 
náročné skloubit tak, aby všechno šlapalo. Ale jde to, když 
za Vámi v práci stojí dobrá parta a doma milující rodina. 
A to já mám a jsem za to velmi vděčný. Děkuji.
 S přáním štěstí a zdraví Váš Bořek Černý, místostarosta

Vize nového plaveckého bazénu 
a přestavěného zimního stadionu
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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

Zimní stadion, to je úplně jiný šálek kávy. Asi všich-
ni víte, že majitelem budovy je HC Nymburský 
lev, provozovatelem v dlouhodobém pronájmu je 
NED Hockey Nymburk a většinovým vlastníkem 
pozemků pod budovou bylo město Nymburk. Aby 
bylo možné řešit jakoukoli rekonstrukci celého 
komplexu, bylo nejprve nutné scelit dotčené pozem-
ky pod stadionem pod jednoho vlastníka. Náročná 
dlouhodobá práce a vyjednávání, ale nakonec se to 
podařilo. Město nyní vlastní všechny pozemky pod 
zimním stadionem. Ale co dál? 
Rada města si je vědoma neutěšeného stavu, v ja-
kém se zimák nachází, a souběžně se snahou scelit 
pozemky probíhala intenzivní jednání s majitelem 
a provozovatelem a hledali jsme cestu, jak zimní sta-
dion zachránit. Je pravdou, že moc možností na stole 
nebylo. Jediným, kdo by mohl zafi nancovat možnou 
rekonstrukci, je pouze město. Ale jen v případě, že 
se stane majitelem budovy. 
Výrazně jsme se posunuli dopředu! Současný ma-
jitel budovy HC Nymburský lev v součinnosti 
s městem Nymburk nechal zpracovat studii rekon-
strukce, která bude podkladem pro budoucí zpraco-
vání projektové dokumentace pro územní a stavební 
povolení. Výzva na zpracovatele PD je připravena 
ke schválení, smlouvy o převodu majetku na město 
Nymburk jsou taktéž připravené, v současné době 

se kompletují potřebné revize a opatření nutná pro 
běžný chod zimního stadionu.
Skončím tak, jak jsem začal. I když převzetí sta-
dionu je pro Nymburk velkým závazkem, zimní 
stadion se za dlouhá léta provozu stal významným 
symbolem našeho města. Přiznám se, že bez jeho 
služeb bych si sportovní život v Nymburce dost 

dobře neuměl představit. Můj názor tedy znáte 
a budu se snažit úspěšně ho odprezentovat a pře-
svědčit zastupitele na nadcházejícím únorovém za-
stupitelstvu, že zimní stadion by měl přejít do ma-
jetku města, samozřejmě za předem jasně daných 
podmínek a pravidel.
 Váš Tomáš Mach, starosta
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Městská policie je s vámi už více než pěta-
dvacet let. Čtvrt století je součástí života 
našeho města. Někteří lidé strážníky potkat 
nechtějí. Obzvlášť, když zaparkují v zóně 
zákazu zastavení v centru, nebo si na pla-
cených místech nekoupí parkovací lístek. 
Jiní strážníky potřebují. Volají je v nesná-
zích. Na lince 156 přijímáme denně desítky 
telefonátů s žádostí o pomoc nebo radu. 
Věřím, že většina občanů je ráda, že Nym-
burk městskou policii má. Vždyť nepřetržitě 
24 hodin denně, 365 dnů v roce dohlíží na 
dodržování veřejného pořádku. Napadá mě, 
jak by vypadal chod města, kdyby tu měst-
ská policie nefungovala, zkrátka nebyla. 
Řešila by všechno Policie ČR, která se potýká 
s nedostatkem příslušníků? Najalo by měs-
to bezpečnostní agenturu bez potřebných 
pravomocí? Kdo by se postaral o toulavá 
zvířata? Kde by skončily nalezené věci? Kdo 
by zvedal a zachraňoval opilce nebo sbíral 
injekční stříkačky? A je toho mnohem víc. 
Nikdy jsem nepochybovala o tom, že stráž-
níci jsou ve městě potřeba. Jsou tu pro lidi. 
Pro jejich klid a bezpečí.
Obrovský význam má prevence kriminality. 
Od roku 2005 provozuje městská policie ka-
merový systém, který se dál rozšiřuje. Loni 
přibyly v ulicích dvě nové panoramatické 
kamery. Jsou nainstalovány v místech se 
zvýšenou kriminalitou. Nikoho asi nepře-
kvapí, že mezi tato místa patří prostor před 
hlavním nádražím a Náměstí Přemyslovců. 
U hlavního nádraží dochází často k porušo-

vání veřejného pořádku, zejména se tady 
vyskytují podnapilé osoby, které svým cho-
váním obtěžují ostatní nebo ohrožují své 
zdraví, dochází k poškozování cizího ma-
jetku, znečišťování veřejného prostranství 
nebo ke krádežím jízdních kol. Na náměstí 
zase strážníci často zasahují, protože se zde 
pohybuje velký počet osob a motorových 
vozidel a na takto frekventovaném místě 
dochází k více přestupkům a mimořádným 
událostem. Sledování města kamerovým 
systémem se nemusí každému líbit. Praxe 
ale potvrdila, že má smysl z důvodů pre-
vence a rovněž z důvodů včasného zásahu. 
V souvislosti s tím bych ráda zmínila loňský 
úspěšný zásah kolegy operátora, kdy oka-
mžitou reakcí a povoláním hlídky na místo 
zabránil ohrožení života a zdraví nemocnič-
ního personálu.
Prevence kriminality má více podob. Patří 
sem hodně důležitá práce s dětmi a mlá-
deží. U této skupiny se chceme zaměřit na 
protidrogovou prevenci a prevenci proti 
závislostem. Rovněž práce se seniory 
může zabránit mnoha nepříjemným udá-
lostem, které by jim mohly uškodit. 
Činnost strážníka je fyzicky i psychicky 
náročná, ale ve všech oblastech smyslupl-
ná. Chtěli bychom svým přičiněním v pro-
jektech prevence kriminality městskou 
policii posunout dál a pozvednout spole-
čenský kredit strážníka zase o kousek výš. 
 Simona Lazarová, 
 městský strážník a zastupitel

Městská policie slouží lidem v Nymburce už pětadvacet let,
v současné době pracuje na rozšíření kamerového systému
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V době nedávné se v mediálním prostoru 
objevily zprávy o tom, že na poli za sídli-
štěm u trati na Kamenné Zboží má v roce 
2024 stát nový Domov seniorů s kapacitou 
150 míst. Výstavbu platí soukromý fond, 
který nabízí výhodné zhodnocení investic. 
Property Fund for Living SICAV a.s. má také 
svoji oficiální webovou stránku, kde o pro-
jektu informuje. Rozhodně však o tomto 
projektu neinformoval nymburskou rad-
nici, což je přinejmenším neobvyklé. Pro 
stavbu takového druhu je typické, že se 
investor spojí s městem již ve fázi záměru. 
Dávno předtím, než se pustí do projektové 
dokumentace. Je to logické – měl by kon-
zultovat nejen místní potřeby a mít vyjas-
něné veškeré napojení infrastruktury.  
Na Rádiu Patriot se objevila tato informa-
ce: „V procesu je stavební povolení. Po 
jeho získání jsme schopni okamžitě začít 
stavět. Pro nás to bude investice zhruba 
150 milionů korun. Ale protože je to so-
ciální projekt, návratnost investice máme 
stanovenou na 15 až 20 let,” říká Martin 
Fojtík (pozn. redakce: pověřený poradce 
fondu).
A tak se nezbytně nabízí řada otázek. Proč 
se zkušený investor nespojil s radnicí před 
plánováním takového významného pro-
jektu? Proč uvádí rok dokončení stavby 
2024, aniž by měl v ruce stavební povole-
ní? Proč nebyla na stavební odbor před-

ložena žádná dokumentace? A konečně… 
proč takové závažné informace, ve skuteč-
nosti nepodložené schvalovacími doku-
menty, předal médiím k zveřejnění pro ši-
rokou veřejnost, ale samotnou radnici ani 
nekontaktoval? Fond na svém webu dále 
uvádí: „Hlavním cílem fondu a jeho pod-
fondu jsou investice do budování nových 
domovů pro seniory, a to jak klasických, 
tak domovů se zvláštním režimem. Naše 
dlouholeté zkušenosti s výstavbou a pro-
vozem těchto zařízení jsou zárukou sta-
bilních výnosů pro naše investory. Naše 
domovy seniorů splňují nejvyšší kritéria 
nutná pro efektivní a rozpočtově zod-
povědný provoz zařízení s maximálním 
důrazem na komfort našich seniorů. My-
slíme také na dobře nastavené dispozice 
objektů a příjemné prostředí pro personál 
a lékařskou službu.“
Otázkou pro nás nejzávažnější zůstává, 
proč se investor rozhodl bez jakékoli ko-
munikace s městem tyto informace rozší-
řit. Pro nás jsou zprávy o novém domě pro 
seniory v Jankovicích nejasné a zavádějící. 
Jako řádný hospodář musí být město 
velmi obezřetné a nyní neexistuje žádná 
jistota, že takové zařízení má v Nymburce 
v roce 2024 skutečně stát. „Po uveřejně-
ní této překvapující informace jsem měl 
řadu znepokojených reakcí ze strany oby-
vatel, především těch, kteří v blízkosti 

plánované výstavby bydlí. Oslovil jsem 
tedy nové majitele pozemku a požádal 
je o schůzku, kde mi svůj záměr potvrdili. 
Bohužel, stále zůstává mnoho nevyřeše-
ných otázek, z nichž je tou nejpalčivější 
problematika přístupu do dané lokality. 
Dopravní zatížení spojené s nově vybu-
dovaným domovem pro seniory je pro-
blémem nejen pro zde bydlící. Jako jediná 
schůdná varianta se mi jeví vybudování 
nové přístupové komunikace. S touto va-
riantou ale majitel pozemku nepočítal,“ 
doplňuje Tomáš Mach.  Vítáme rozšiřování 
nabídky služeb pro naše seniory. Máme 
však již za sebou neblahou zkušenost tře-
ba se záměrem jiného soukromého inves-
tora v lokalitě V Kolonii. Soukromá společ-
nost tady chtěla vybudovat centrum pro 

seniory a po městě nakonec požadovala 
prodej obecních pozemků pod odhadní 
cenou. Medializace tohoto případu poté 
neodpovídala reálným faktům, proč pro-
dej pozemků a výstavba zařízení nemoh-
ly být uskutečněny.
Milí spoluobčané, přijímejte proto infor-
mace podobného druhu s rozvahou a vždy 
se ptejte a informujte. Jasná a fakty pod-
ložená zpráva je pouze ta, že ve hře jsou 
nyní Doky Drahelice. Na jejich místě chce 
investor a majitel budovy Kongresové cen-
trum ILF a.s. skutečně vybudovat dům pro 
seniory.  O tomto záměru jsme věděli od 
samého počátku a vzhledem k požadavku 
investora na odkup části okolních pozem-
ků v majetku města jsme měli i možnost 
ovlivnit jeho podobu.  (red) 

Je to jen pár dní, kdy se zavřela vrátka za 
rokem 2021 a my skočili oběma nohama 
do toho následujícího. Konec roku se nesl 
v duchu těžkých rozhodnutí stran pořá-
dání kulturních akcí. Byla města, která se 
rozhodla aktuálně platná nařízení igno-
rovat a kulturní program uspořádala. My 
jsme se rozhodli jít cestou respektování 
vládních nařízení, ačkoliv jsme si soukro-
mě o některých z nich mohli myslet své. 

Zrušit několik měsíců připravovaný pro-
gram nebylo lehké rozhodnutí, my to ale 
vnímali jako ohleduplnost vůči vám i vůči 
naší nemocnici a jejím zaměstnancům. 
Masopust ale bude a program adventních 
nedělí na náměstí si uschováme na lepší 
časy. Koncertem původně plánovaným na 
Silvestra oslavíme příchod jara a společně 
s ním i dodatečně slavnostně otevřeme 
novou lávku přes Labe. 

Doba se od časů, kdy slogan „společně to 
zvládneme“ spojoval lidi napříč společ-
ností, poposunula jinam. Pryč jsou časy šití 
roušek, rozvážení dezinfekce seniorům, ve-
černího doplňování rouškomatu nebo vy-
řizování e-mailů s nabídkami dobrovolni-
čení v očkovacím centru. Mezi lidmi je cítit 
únava, nedůvěra a bohužel i zloba. Není se 
popravdě moc čemu divit, jsem si vědoma 
toho, že kultura je důležitou součástí na-
šich životů, i já si z loňského roku hýčkám 
výjimečné chvíle. Kostel rozeznělý Moza-
rtovým requiem u příležitosti obnovení 
tradice připomínky událostí roku 1634. 
Divadlo zaplněné do posledního místeč-
ka, dětské hlásky a střípky vzpomínek na 
nymburskou rodinu, jejíž osudy nám nyní 
připomínají mosazné destičky „Kame-
nů zmizelých“ v chodníku Tyršovy ulice. 
Energie prvního street art festivalu a údiv 
nad tím, jak umělcům pod rukama ožíva-
jí dříve nudné stěny. Často začínali tvořit 
za ranního rozbřesku a končili dlouho po 
tom, co zmizel poslední sluneční paprsek 
z oblohy. Za víčky mám uložený i pohled 

na prvně veliko-
nočně ozdobené 
náměstí a moje 
srdeční záležitost 
je adventní výz-
doba města. Té 
se snažím věno-
vat velkou péči 
s vědomím, že 
lidem dělá radost více než pět týdnů v roce. 
S výzdobou samozřejmě souvisí i andělská 
hra, která k návštěvě našeho města letos 
nalákala i mnohé přespolní. Nymburk má 
své kouzlo po celý rok a v čase adventu má 
myslím našlápnuto k tomu stát se jedním 
z nejhezčích vánočních měst.  
Ale není třeba se jen ohlížet zpátky, pojď-
me se těšit a připravovat na to, co nás 
čeká. Tou první větší akcí je nepochybně 
Masopust, jehož návrat do programu akcí 
města po dlouhých padesáti letech máme 
také na triku. Tak 12. února při masopust-
ním veselí na viděnou, milí Nymburáci, 
budu se na vás těšit.       
 Stanislava Tichá, místostarostka

Dům pro seniory za sídlištěm? Investor zveřejnil záměr, který  
s městem nekonzultoval. Plánovaný projekt vyvolává řadu otazníků

Kultura je důležitou součástí života ve městě, 
Masopust jsme do něj vrátili po padesáti letech
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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

Výročí jsou výročí, to je vždycky 
příležitost na někoho nebo na něco 
vzpomenout více, než se v kvapíku 
dní vzpomíná. Letos je to pětadvacet 
let, co z našeho světa odešel spisova-
tel Bohumil Hrabal a jeho dílo, jeho 
odkaz, připomíná se houfně a právem. 
Přihřeju si tedy k tomu svou nepatrnou 
polívčičku.
Vzpomínám si rád na každé z let-
mých setkání s panem Hrabalem, ať 
v Praze, nebo v Kersku, ale nejraději 
snad vzpomínám, jak jsme spolu 
s Mirkem Ropkem pozvali pana 
Hrabala do Nymburka na besedu. 
Bylo to v osmdesátých letech století 
už minulého, on tehdy do Nymburka 
nechtěl, měl nám za zlé, jak jsme to 
jeho městečko nechali zpustnout 
a probourat, ale nymburský pivovar 
slavil výročí, tak pan spisovatel svolil. 
A že přijel o něco dřív, řekl mně, tak se 
pojď projít, hochu, a šli jsme tedy od 
kulturního domu po Malých Valech. 

Vidím ho jako dnes, v námořnickém 
tričku a v manšestrácích, s rukama 
v kapsách, stále to byl jura chlap, a ty 
slepované domky a baráčky a plůtky 
a kůlničky na Valech mu rozvázaly 
jazyk, to byl ještě Nymburk, který 
znal, a tak povídal a povídal, a to byla, 
pane, beseda, i když povídal víc pro 
sebe než mně.
A to je všechno, mně to stačí. Krátce po 
jeho smrti jsem šel z Píst do Nymburka, 
byl takový vlhký podvečer a soumrak 
byl do modra, to je doba, kdy se děje 
ledacos. Šel jsem už kolem pivovaru, 
ten podlouhlý deputátní barák (dnes 
už neexistující) byl taky do modra a já si 
všiml, že na jednom okenním parapetu 
sedí mourovatý kocour. Podíval se 
na mě a krátce mňoukl a zacukal 
bradičkou, jak to kočka dělá, když vám 
důvěřuje. Byl jsem posilněn pivem, 
a tak se mi udělalo trošku mdlo a věděl 
jsem, že už je dobře, že pan spisovatel 
je zase zpátky doma… Jiří Teper

Mnozí z vás mě potkávají, jak si to vyšlapuji s hůlka-
mi v ruce podél Labe či v ulicích města. S některými 
se pozdravíme a jdeme každý svou cestou dál. Jako 
vyznavač a instruktor nordic walkingu nachodím po 
městě ročně víc než tisíc kilometrů a všímám si, co 
je tu nového, kde se dá sportovat a kde by bylo po-
třeba nějaké to sportoviště vylepšit. Prostě se občas 
zamyslím, zda jsme ten titul Město sportu získali 
oprávněně.  
Vynechám plavecký bazén a zimní stadion, o kte-
rých se mluví a píše nejčastěji a o nichž píše Tomáš 
Mach. Spíš se pokusím přiblížit možnosti, kde se 
dá sportovat bez nároku na led či teplou vodu. 
Máme tady ve městě sportovní kluby, které sdru-
žují i několik stovek dětí. Jde především o fotbal, 
basketbal a volejbal. Tyto děti mají svá sportoviště 
na Vesláku, kde je hřiště fotbalového Polabanu, na 
Rémě, kde mají svá hřiště volejbalisté, a ve škol-
ní tělocvičně ZŠ Komenského, kde trénují mladí 
basketbalisté. Ale co amatéři? Lidé, kteří si rádi 
zasportují ve volném čase a sport berou jako relax 
s přáteli? Mají dost sportovních ploch nebo míst, 
kde mohou své koníčky provozovat? Myslím si, že 
ano, i když rezervy tu stále máme. Například fot-
bal hrají na hřišti zvaném Hasičárna, na školním 
hřišti ZŠ RAF a především na tzv. „umělce“ tamtéž. 
Tam hrají mladí i dospělí celý rok až do nočních 
hodin. Volejbalisté chodí hrát na antuková hřiště, 
která jsou rovněž součástí ZŠ RAF, nebo na beach 
volejbal u zimního stadionu či v areálu na Tyršá-

ku. Basketbalisté mohou venku využít tří hřišť na 
Rémě u Sokolovny, ale tyto plochy už by si zaslou-
žily větší rekonstrukce a opravy. To samé platí také 
o volejbalových kurtech na RAFce, kde se plánuje 
výstavba nového sportovního areálu. Volejbal, 
fotbálek či tenis si mohou amatérští sportovci za-
hrát na již zmiňovaném areálu Veslák, kde se před 
pár lety hřiště revitalizovalo. Co mne velmi potěši-
lo a zahřálo u srdce je to, že se konečně dočkaly děti 
ZŠ Tyršova svého multifunkčního hřiště v areálu 
školy. Podobné hřiště se nyní staví i pro veřejnost 
na sídlišti v Jankovicích společně s dětským hřiš-
těm. Byl bych moc rád, kdyby se v dalším voleb-
ním období povedlo dotáhnout do konce výstavbu 

sportovního areálu na RAFce a opravit basketbalo-
vá hřiště na Rémě. 
To máme sportovní plochy pro kolektivní sporty, 
ale jak jsme na tom s individuálním sportováním? 
Nejsme na tom vůbec špatně. V našem městě mají 
lidé možnost si zaběhat a zasportovat v přírodě.  
Jak jsem již na začátku zmínil, jsem milovník nordic 
walkingu a hojně využívám cyklostezky podél řeky 
z obou stran a lesní cesty v parku Na Ostrově, kde 
mají své okruhy i běžci a od loňska tam jsou dokon-
ce instalovány nové workoutové prvky na venkovní 
posilování.  Jako bezvadné zpestření instalovalo 
město dva venkovní stoly na ping pong, což byl 
jeden z vítězných nápadů prvního ročníku participa-
tivního rozpočtu města. Tyto stoly najdete na Veslá-
ku a na dětském hřišti u fotbalového stadionu ZOM.  
Co mi tu trochu chybí, je dráha pro in-line brusle, 
kde by se nemuseli vyznavači této aktivity potkávat 
s cyklisty. V neposlední řadě by se v letošním roce 
mohla podařit výstavba skateparku, po kterém čas-
to mladí nadšenci této aktivity volají. 
Myslím, že titul Město sportu jsme si zasloužili, ale 
stále je co zlepšovat. Některá sportovní hřiště bude 
potřeba zrenovovat, některá vylepšit a opravit. Vše 
je samozřejmě závislé na fi nancích, a tak si přeji pro 
nás všechny, aby se podařily nové projekty, hlavně 
ten na školním hřišti ZŠ Letců RAF, abychom zvládli 
výstavbu plaveckého bazénu a pokračovali v přípra-
vách na přestavbu zimního stadionu. 
 Váš Petr Šmíd, radní

Zaměříme se na základy plavecké-
ho stylu kraul. Kurz je určen nejen 
pro ty, co to ještě nezkusili. Pokud 
už kraulem plavete, co takhle zlep-
šit techniku nebo rychlost? Chtěli 
byste zkusit triatlon, ale plavání 
vás brzdí ve vašich výsledcích? 

Přijďte si s námi zaplavat a naši instruktoři vám poradí, jak na to. Se-
jdeme se ve středu 23. 2. v 19.30 hodin v městském bazénu. Vstup 70 
Kč/ hod. (příspěvek na pronájem bazénu). Návštěvníci musí splňovat 
podmínky dle aktuálního nařízení MZ ČR. Těšíme se na vás, Ivana 
Rychetská (telefon 606 650 508) 

Pokud chcete zjistit, k čemu jsou ty záhadné ovladače 
a čudlíky na těle vašeho fotoaparátu, zastavte 
se na kus řeči. Zjistíte, že není nutné fotit 
pouze v automatickém programu. Pomohu 
vám pochopit základy focení. Sejdeme se ve 
čtvrtek 24. března v 16 hodin v mém atelieru 
na Palackého třídě 51/20. Těším se na vás, 
Petr Tichý (telefon 602 624 715) 
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Přijďte si zaplavat kraula s Ivanou

Základy fotografování s Petrem

POZVÁNKYPětadvacet let bez Hrabala

Je Nymburk stále Město sportu? Samozřejmě, ale je pořád co zlepšovat
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