TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK
Participativní rozpočet: vybírejte z osmi projektů ten, který vás osloví
Participativní rozpočet jsme otevřeli loni na podzim. Nejprve jste vymýšleli a vybírali název
participativního rozpočtu a vyhrál „Nymburský měšec“, poté jste zasílali do měšce své
nápady a projekty, jak zlepšit život v našem městě. Nyní je na vás, abyste z nich vybrali ten
projekt, který chcete v Nymburce realizovat.
Nymburský měšec má na vaše nápady připraveno 250 tisíc korun. Zaslali jste 17 projektů,
z nichž osm prošlo sítem výběru. Ostatní projekty bohužel nesplnily zásady participativního
rozpočtu, nebo město připravuje jejich realizaci mimo tento rozpočet. Nyní vám představíme
projekty, které se ucházejí o vaši přízeň a hlas. Ty, které zvolíte a které se „vejdou“ do
rozpočtované částky, budou realizovány. Maximální částka čerpaná z participativního
rozpočtu na jeden projekt činí 125 tisíc korun. „Děkujeme za vaše nápady a čas, který jste
participativnímu rozpočtu věnovali,“ říká místostarostka Stanislava Tichá, pod jejímž
dohledem byl Nymburský měšec připravován. „Myslím, že podílet se na vylepšení našeho
města je dobrodružství, radost i zodpovědnost zároveň. Už se velmi těším, které vaše
projekty uvedeme co nejdříve do života.“

1. KVĚTINOVÉ LOUKY NA PRAŽSKÉ A OKRUŽNÍ ULICI
Projekt zahrnuje osetí zelené plochy podél ulice Okružní a Pražské směsí trvalek s letničkami
(podobně jako v ulici Na Fortně). V obou ulicích by loučky přiléhaly k zastávkám autobusů a
potěšily tak oči kolemjdoucích. Bude to mít velký přínos nejen estetický, zvýší se i
biodiverzita a do té doby v podstatě mrtvé kousky trávníku nabídnou domov motýlům a
hmyzu. Navíc se sníží počet sečí – plochy stačí sekat pouze 2x do roka. Projekt tedy
nevyžaduje navýšení nákladů na údržbu, nutná je pouze příprava plochy a její osetí. Celková
plocha 420 m2 v obou lokalitách. Předpokládané náklady projektu 79 tisíc korun.
2. CHODNÍK U BYTOVÉHO DOMU – ABY SE LÉPE CHODILO
Navrhovatel projektu zmiňuje, že obyvatelé vlastními náklady zrekonstruovali celý dům
včetně fasády a zásadně tak vylepšili pohled při vjezdu do města na hlavním tahu od Mladé
Boleslavi. Tato skutečnost by se mohla zohlednit při posuzování projektu. Dům se nachází
v bezprostřední blízkosti plánovaného projektu a chodník vede pouze při jedné straně domu,
a to směrem do ulice Dělnická (zhruba 50 m), plus tři krátké cesty (zhruba 5 m) ke vchodům.
Předpokládané náklady projektu 125 tisíc korun.
3. KOMUNITNÍ SAUNA NYMBURK
Cílem projektu je vybudování komunitní sauny na břehu Labe. Reflektuje moderní trendy –
tedy saunování a otužování jako metody pro posílení imunity. Projekt předpokládá aktivní
využití řeky Labe – podporuje tedy sounáležitost s územím a využití přirozeného toku řeky
k rekreaci celý rok bez omezení. Koncept je určen pro užší veřejnost, zejména s ohledem na
dodržení hygienických standardů a bezpečnosti. Přepokládáme také vznik Klubu saunování
Nymburk. Sauna by měla být instalována v sportovním areálu Veslák v blízkosti řeky Labe,
která bude sloužit jako ochlazovací médium. Předpokládané náklady projektu 145 tisíc
korun. Maximální podpora činí 125 tisíc korun, nutné spolufinancování z jiných zdrojů.
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4. HŘBITOV - ZKAPACITNĚNÍ A PŘESUN KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ
Projekt zahrnuje rozšíření kontejnerového stání o nádobu na zpětný odběr baterií.
Návštěvníci hřbitova stále častěji používají místo klasických svíček elektronické. Staré vybité
baterky poté odkládají do směsného odpadu. Vhodný by byl přesun kontejnerů před hřbitov
např. z ulice vedle kolostavů, aby byly dobře přístupné. S ohledem na pietu místa je umístění
ve vchodu za vstupní mříží nevhodné. Předpokládané náklady projektu 50 tisíc korun.
5. BOUDA, BUDKA, BUDEČKA - ZASTŘEŠENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY „NYMBURK SÍDLIŠTĚ“
Projekt zahrnuje zastřešení zastávky autobusu "Nymburk sídliště" na chodníku před
restaurací Skleník, ve směru jízdy na Kamenné Zboží. Vzhledem ke skutečnosti, že spádovou
oblastí ZŠ Nymburk Letců RAF je obec Kamenné Zboží, na odpolední spoje čeká každý den
skupina žáků ve věku 6-15 let při své samostatné cestě autobusem domů. Hloučky dětí
posedávají u restaurace a na zídce u potravin BALA. V případě nepříznivého počasí zde není k
dispozici žádné přístřeší, jediným únikem před deštěm je právě miniaturní "podloubí".
Předpokládané náklady projektu 80 tisíc korun.
6. LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA V NYMBURCE
Výstavba těchto laviček je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec v USA Petr
Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem je vytvoření sítě
míst ve veřejném prostoru, kde bude možné se setkat, diskutovat a přemýšlet. Dosud
Lavičku VH najdete asi na třiceti místech světa, od Washingtonu až po Tel Aviv. My bychom
do tohoto seznamu rádi připojili i Nymburk (Na Rejdišti). Letos v prosinci si připomeneme
deset let od smrti Václava Havla. Předpokládané náklady projektu 305 tisíc korun. Maximální
podpora činí 125 tisíc korun, nutné spolufinancování z jiných zdrojů.
7. VENKOVNÍ STOLY NA STOLNÍ TENIS
Cílem projektu je instalace dvou venkovních stolů na stolní tenis. Stolní tenis je oblíbená
sportovní aktivita u všech věkových kategorií. Umístění stolu v prostoru hřiště u piráta a v
areálu Veslák by mohlo zpestřit odpoledne dospělým a dětem, mohlo by vzbudit zájem o
stolní tenis nejen na rekreační úrovni. V Nymburce jsou oddíly pracující s mládeží a v nich
děti, které se stolnímu tenisu věnují i jako registrovaní hráči. Předpokládané náklady
projektu 54 tisíce korun.
8. PŘIPOMÍNKA BOHUMILA HRABALA
Projekt navrhuje připomenout spojení spisovatele Bohumila Hrabala a města Nymburk
formou deseti tabulek. Ty svým textem, citací z Hrabalova díla vztahující se k danému místu a
dokumentární fotografií připomenou občanům Nymburka i návštěvníkům osobnost a dílo
spisovatele. Grafická podoba tabulek bude vytvořena až po hlasování. Předpokládané
náklady projektu 70 tisíc korun.
K hlasování je třeba registrovat své telefonní číslo, následně budete mít k dispozici 4 hlasy
(body). Ty můžete dle své vůle rozdělit jednotlivým projektům, anebo je věnovat pouze
jednomu z nich. Je to jen na vás, jak se rozhodnete své hlasy/body přidělit. Hlasovací
formulář můžete vyzvednout na podatelně Městského úřadu Nymburk. Do elektronického
hlasování lze vstoupit odkazem http://bit.ly/PRNMhlasovani
Veškeré informace i hlasování naleznete na webu: www.nymburskymesec.cz.
1. 4. 2021 v Nymburce
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