TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Nymburské památky se v září opět otevřou veřejnosti
Město se již tradičně připojí k celostátní akci – Dny evropského dědictví 2017, tentokrát
po sedmé. V sobotu 9. září budou od 10 do 16 hodin zdarma otevřeny běžně nepřístupné
památky. Pro návštěvníky je letos připraveno devět zajímavých míst z nich některá jsou
veřejnosti zpřístupněna úplně poprvé.
„Za organizátory musím říci, že letos se nám podařilo přichystat ještě bohatší doprovodný
program. Výletní loď Blanice bude oproti loňskému roku jezdit celý den! Nově je do
programu vloženo hudební vystoupení, již teď se těším na akustické vystoupení Yannicka
Teviho. O průvodcovství se podělí zaměstnanci městského úřadu, se členy Společnosti přátel
starého Nymburka a členy Klubu důchodců, kterým bude jako každoročně patřit mlýn Bašta,“
přiblížil akci starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Samozřejmě i v letošním roce si návštěvníci i obyvatelé města budou moci prohlédnout Staré
děkanství a věž Kaplanku. Vedle na farní zahradě si budete moci poslechnout vystoupení
zpěváka a kytaristy skupiny Vanua 2, Yannicka Teviho. V kapli sv. Jana Nepomuckého
budou moci návštěvníci nahlédnout do interiéru a shlédnout i probíhající výstavu. Krásný
výhled na Nymburk nabídne věž gymnázia a secesní vodárna, která je kvůli špatnému
přístupu na vrchol určena pouze odvážlivcům. Dále bude zpřístupněna Letní sokolovna
a Městské kino Sokol, tam návštěvníky čeká prohlídka budovy z roku 1928 a možnost
občerstvení. Otevřená bude obřadní síň nymburského krematoria, které je od 20. února
letošního roku národní kulturní památkou. V drahelické vile bývalého mlýnu Bašta se můžete
těšit na každoroční program, který si pro návštěvníky připravuje nymburský Klub důchodců.
Stejně jako loňský rok je připravena loď Blanice, která bude jezdit z Přístavu k mlýnu
(8x za den).
V rámci Dnů evropského dědictví se podařilo zpřístupnění krytu Civilní obrany v ulici Lipová
(v těsném sousedství hřbitova). Podle dochovaných záznamů byl protiatomový kryt v provozu
od roku 1956. Udržován byl v provozuschopném stavu až do roku 1992. Od té doby byl kryt
CO opuštěný a návštěvníci se do něho mohou poprvé podívat právě 9. září. Navíc se dozvědí
informace o projektu akvaponie.
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