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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se v Nymburce 

zaměřil na místní problémy a besedoval se studenty 

 

V pondělí 8. února přivítal starosta Nymburka Tomáš Mach předsedu PSP ČR Jana 

Hamáčka na nymburské radnici. Během setkání se starostou, vedením města a radními 

města Nymburk jednal o zahraniční politice, školství i sportu, problému se zápachem 

v Nymburce, nebo nové parkovací ploše u nádraží. Součástí pracovní návštěvy Jana 

Hamáčka byla také beseda se studenty Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce.  

„S panem předsedou jsme hovořili o rozvoji Sportovního centra Nymburk, ocenil snahu  

o vytvoření parkoviště u hlavního nádraží a přislíbil mu podporu. Stejně tak přislíbil možnou 

podporu při získávání financí na rekonstrukci bývalého kulturního domu, který město 

odkoupilo, a výstavby multifunkčního sportoviště Letců R.A.F. Seznámil jsem jej také 

s palčivým problémem města, kterým je obtěžující zápach, a konzultoval jsem s ním postup 

řešení,“ uvedl témata hovoru s Janem Hamáčkem starosta Nymburka Tomáš Mach.  

Během setkání s radními a vedením města nabídl Jan Hamáček zodpovědět dotazy 

přítomných, čehož plně využili a vyslechli více či méně podrobné a nápomocné odpovědi 

k řešení místních témat. V oblasti školství se jednalo o inkluzi žáků při současných vysokých 

počtech ve třídách a souvisejících komplikacích. Ve sportu o financování malých a středních 

klubů včetně nadějné mládeže. Na řadu se dostala otázka spojené samosprávy a státní správy 

a s ní spojené komplikace, s nimiž se úřad potýká. Hovořilo se také o vládní podpoře hasičů, 

kde nechybí technika, ale ubývá lidí.  

Poté, co se Jan Hamáček podepsal do pamětní knihy města a předal si se starostou dary, prošli 

se společně do Gymnázia Bohumila Hrabala. Přivítal je ředitel školy Jiří Kuhn spolu se svými 

zástupci a následně je uvedli mezi zvídavé studenty třetího a čtvrtého ročníku. Jan Hamáček 

se studentům představil a besedoval s nimi o významu a vývoji Evropské unie a mírové  

a zahraniční politice České republiky.  

Předseda poslanecké sněmovny přítomné překvapil přáním poobědvat ve školní jídelně SOŠ  

a SOU Nymburk. Rozloučil se s příslibem další návštěvy Nymburka, a vzhledem k četným 

dotazům z oblasti školství, snad také s ministryní školství.  
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