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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Dětské hřiště NEZLOBIŠTĚ otevřelo dvě stě dětí s Rumcajsem 

 

Na místě starého hřiště na rohu ulic Generála Antonína Sochora a Karla Čapka nechalo 

město Nymburk na podzim roku 2015 postavit hřiště nové. Po několika úpravách jej 

vedení města otevřelo spolu s dětmi a Rumcajsem v úterý 31. května 2016. Děti na jaře 

soutěžily o název a vlajku svého hřiště a lidé hlasovali na výstavě jejich prací ve sklepení 

nymburské radnice. Vlajku vítězného NEZLOBIŠTĚ odhalili při otevření hřiště. 

Starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D. ocenil první tři místa a Rumcajs vyzval děti, aby herní 

prvky řádně vyzkoušely.  

„Děkujeme dětem i rodičům za trpělivost se zpřístupněním hřiště, abychom mohli doplnit 

kvalitní cestičky mezi herními prvky, udělat nový plot kvůli vandalům, vysadit trávu  

a vytvořit krásné hřiště, které vidíte. Děti, teď už je hřiště jen a jen vaše, užívejte si ho naplno 

a zároveň si jej neničte a dbejte na pořádek. Uvidíme, zda se bude skutečně jednat  

o NEZLOBIŠTĚ,“ pronesl starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  

V úterý v 10 hodin nové hřiště zaplnily dvě stovky dětí z mateřských škol i děti s rodiči, aby 

pomohly panu starostovi Ing. Tomáši Machovi, místostarostovi PhDr. Pavlu Fojtíkovi  

a radnímu Zdeňku Vocáskovi uvést hřiště v život. Starosta dětem i rodičům připomněl, že si 

na jaře krátili čas soutěží s výstavou o název a vlajku tohoto hřiště. Zároveň představil paní, 

která bude mít hřiště pod dohledem, bude jej odemykat a zamykat. Děti pomohly přestřihnout 

pásku a v tom se ozval výstřel. Na kopečku se zakouřilo od bambitky loupežníkovi 

Rumcajsovi. Děti ho hned poznaly a on se s nimi dal do řeči. Vzácná návštěva z lesa Řáholce 

pomohla starostovi vyhlásit a ocenit vítěze výtvarné soutěže a nakonec i odhalit vlajku 

NEZLOBIŠTĚ. To se napoprvé nepovedlo, ale díky technikům vše dobře dopadlo, jako ve 

správné pohádce.  

Stavba dětského hřiště v ulici Generála Antonína Sochora je investiční akcí města Nymburk 

ve výši 3 383 965 korun, která byla uskutečněna od 11. října do 30. listopadu 2015 firmou TR 

Antoš, s. r. o.  

Aby dětem zkrátil čekání na otevření hřiště, které ještě prochází dokončovacími úpravami, 

vyhlásil starosta soutěž o název a vlajku hřiště. Zapojilo se do ní pět nymburských škol, 

respektive školek, a na březnové výstavě ve sklepení radnice se sešlo přes čtyřicet návrhů. 

Návrhy během výstavy získaly celkem 203 hlasů a z nich nejvíce návrh číslo 26 s názvem 

Nezlobiště, který vzešel z MŠ Větrník.  

Stejný počet 14 hlasů získaly návrhy číslo 13 (Sluníčkové hřiště z MŠ Růženka) a 39 (Dětský 

ráj z MŠ Větrník) a jsou druhé. Na třetím místě s deseti hlasy gratulujeme návrhům číslo  

1 (Kašpárkovo hřiště z MŠ Sluníčko) a 17 (U Veselé duhy z MŠ Růženka). 
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Výsledky soutěže o název a vlajku hřiště: 

1. místo  

- Velen Dočkal a Václav Urban, MŠ Větrník, vlajka s názvem NEZLOBIŠTĚ, 47 hlasů 

(z celkových 203 hlasů) 

2. místo  

- Romana Rosálie Čiháková, MŠ Růženka, navrhla název Sluníčkové hřiště a vlajku se 

sluníčkem, získala 14 hlasů 

- David Šín, MŠ Větrník, název Dětský ráj, 14 hlasů 

3. místo 

- Emma Raticová, MŠ Sluníčko, název Kašpárkovo hřiště a vlajka s Kašpárkem, 10 

hlasů 

- Barbora Krpatová, MŠ Růženka, název U Veselé duhy, 10 hlasů 

Fotogalerii najdete v sekci Galerie:  

http://www.mesto-nymburk.cz/cz/vybrana-galerie.php?id=524  

   
 

          31. 5. 2016 v Nymburce 
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