Sen se stal skutečností. V čase posvícení se věž sv. Jiljí otevře veřejnosti
Snaha radnice o zpřístupnění věže se naplnila. Ochoz věže kostela sv. Jiljí, z něhož se
návštěvníkům naskytne úchvatný pohled na město i daleké okolí, bude otevřen v rámci
v rámci Nymburského posvícení s jarmarkem. Oprava schodiště skončila a věž se stává
významným kulturním a turisticky atraktivním prvkem města.
„Mám opravdovou radost, že se nám po mnoha desetiletích podařilo zpřístupnit tuto
významnou dominantu města,“ uvádí starosta města Tomáš Mach. „Věž nyní nabídne
místním i návštěvníkům Nymburka parádní podívanou na historické centrum a Polabí. Těší
mě to o to víc, že za úspěchem stojí společná snaha radnice i mnoha občanů a patriotů
města.“
Šestašedesát metrů vysoká věž zasazená v srdci města budila logicky představu, že právě z ní
se musíme po Nymburce pohodlně rozhlédnout. Přesto léta zůstala pro veřejnost zavřená.
Poškozené schodiště, absence osvětlení či bezpečnostních prvků ale nebyly hlavním
problémem. Kostel s věží totiž nepatří městu, nýbrž katolické církvi, která na opravy neměla
prostředky, i když si zpřístupnění přála. A investice města do majetku, který mu nepatří, jsou
problematické. Radnice to ale nevzdala. Otevřela transparentní účet pro sbírku. Na začátku
každé rekonstrukce musí být kvalitní projekt. Starosta Tomáš Mach se proto rozhodl rázně
a poskytnul ze svého 78 tisíc korun na projektovou dokumentaci. Teď už bylo od čeho se
odrazit. Přišel nápad, jak peníze na opravu schodiště získat co nejrychleji. Projekt „Adoptuj si
schod“ si brzy získal pozornost široké veřejnosti. Na transparentní účet mohou lidé přispívat
jakoukoli částkou a za jasně daný obnos si mohou „adoptovat“ svůj dřevěný stupeň či
kamenný schod. Adoptovaný schod nyní ponese cedulku s jejich jménem či vzkazem, což se
setkalo s pozitivním ohlasem. Městu k adopci zbývají už jen některé z dřevěných stupňů
schodnicového schodiště.
Následoval výběr zhotovitele a práce, kterou firma odvedla v souladu se smlouvou o dílo.
Naštěstí konstrukce věže byla v dobrém stavu, bylo však třeba vyřešit novou elektroinstalaci
včetně požární signalizace, přibyla zábradlí vymezující trasu prohlídky a zajišťující
bezpečnost. Původní prohýbající se podlaha si vyžádala nové záklopy a bylo třeba vyměnit
i některé z dřevěných prvků schodiště. Vše podle pokynů památkové péče a se zřetelem na
zachování původních materiálů a celkového vzhledu schodiště. Nyní jsou práce hotové.
„Za nápad s adopcí schodů vděčíme místostarostce Stáně Tiché, za to jí patří velké díky,“
uvádí starosta Tomáš Mach. „Jako patriot jsem neváhal a sbírku jsme s manželkou podpořili.
Mám velkou radost, že se ke mně připojila spousta dalších. Díky.“
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