Běžně nepřístupné památky se otevřou veřejnosti
Nymburk se i v letošním roce opět připojí k celostátní akci – Dny evropského dědictví 2018.
V sobotu 15. září budou od 10 do 16 hodin zdarma otevřeny běžně nepřístupné památky.
Tentokrát je připraveno deset zajímavých míst z nich některá jsou veřejnosti zpřístupněna
úplně poprvé.
„V letošním roce se nám podařilo zajistit opravu zajímavé objekty i doprovodný program.
Opět bude letos jezdit výletní loď Blanice z přístavu k Vile Bašta. Navíc při této příležitosti
pokřtíme úplně novou výpravnou publikaci o městě. Provádět budou 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.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days, EHD) každoročně v září otevírají nejširší
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V Nymburce se EHD letos bude konat 15. září od 10 do
16 hod. Stejně jako loňský rok je připravena loď Blanice, která bude jezdit z Přístavu ke
mlýnské vile Bašta. Během celého dne bude zpřístupněna řada památek a objektů:
1) Staré děkanství a věž Kaplanka
2) Vyhlídka ze Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště
Nymburk
3) Mlýn Bašta – komentované
prohlídky v kostýmech, ketré
připravuje nymburský Klub
důchodců
4) Hradební čp. 326
5) Kostel sv. Jiljí včetně výstupu na
kostelní věž

6) Kryt civilní obrany v Lipové – zde
se všichni dozvědí více informace
o projektu aquaponie.
7) Budova okresního soudu
8) Vila Tortuga
9) Sokolovna
10) Železniční depo - DPOV, a. s.,
komentované prohlídky v 10, 11,
13 a 14 hodin. Sraz vždy 15 minut
před začátkem prohlídky areálu u
vrátnice za železničním přejezdem
u penzionu U mašinky.

I letos se můžete těšit na řadu doprovodných akcí. V areálu Starého děkanství vystoupí
muzikant Jarda Kříž a pokřtíme zbrusu novou výpravnou publikaci o městě s názvem
Nymburk - Královské město na Labi od autora Jaroslava Kocourka. Těšit se můžete také na
skvělé moravské víno z Vinotéky u kina, kávu a sladkosti z Charlie's Coffee&Garden a dobroty
z Bistra Na Staré poště.
• 13.00 One Man koncert Jardy Kříže
• 14.00 Křest knihy Nymburk, královské město na Labi
• 14.30 One Man koncert Jardy Kříže
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