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Jak se daří nové lávce před slavnostním otevřením?
Nymburk navštíví její autor
Píší se poslední řádky příběhu lávky před jejím slavnostním otevřením. Na tematický
program a první procházku po nové lávce přes Labe jsou všichni srdečně zváni v neděli
28. listopadu od 15 hodin. Aktuálně je samotná lávka provozuschopná, dokončená je také
dosadba zeleně v jejím bezprostředním okolí a pracuje se na dodláždění ploch pod lávkou.
Co lávku ještě čeká do otevření a na co se mohou těšit hosté v den otevření?
Lávka se nachází ve fázi zevrubných odborných kontrol, jako je zaměření dna Labe a mostní
prohlídka. Pracovníci dodláždí plochy pod lávkou a čeká je spárování. Za týden lávka
podstoupí kolaudační prohlídku.
„Nová moderní lávka, která nahrazuje lávku z roku 1984, má být nejen krásná, ale především
bezpečná a praktická pro každodenní život ve městě. Jejím autorem je profesor Jiří Stráský,
s nímž se mohou lidé setkat ještě před samotným otevřením lávky v nymburské knihovně,“
uvedl starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph.D. Přednáška profesora Jiřího Stráského
s názvem Mosty – hledání pravdivého řešení se koná ve čtvrtek 18. listopadu 2021 v Městské
knihovně Nymburk.
Lávka je nepřehlédnutelnou dominantou města také v noci. Osvětlení lávky je napojeno na
soustavu veřejného osvětlení (VO), a to tak, že polovina lávky se rozsvěcí s VO na Zálabí, a
druhá polovina lávky společně s VO v centru. Osvětlení města zapínají vždy postupně, aby
předešli jevu „nárazový proud“ ve světelných zařízeních. Samotné osvětlení této stavby je
rozděleno do dvou částí - oblouky a mostovka. Tyto dvě části mohou svítit společně, nebo je
možné mít osvětlenou pouze mostovku. Osvětlení mostovky je navrženo v souladu s
platnými normami tak, aby byl provoz na lávce bezpečný.
V první adventní neděli se lávka rozsvítí před publikem na obou březích Labe. K vidění bude
program na oslavu této unikátní stavby. Dech se přítomným zatají při vzdušné akrobacii,
zazní Moon River v podání jazzového trumpetisty Julia Baroše a tematicky vypluje flotila
nymburských lodí. A přestřižení pásky? Také tento akt se odehraje netradičně. Všichni budou
mít možnost připít na novou nymburskou krásku. A projít se po ní, než se přesunou na
náměstí Přemyslovců na rozsvícení vánočního stromu s programem od 16:30 hodin.

15. 11. 2021 v Nymburce

Městský úřad Nymburk
Mgr. Olga Vendlová

tisková mluvčí
olga.vendlova@meu-nbk.cz

Mob.: 607 084 588
Tel.: 325 501 359

