Město Nymburk bude rozdělovat městská vyznamenání
Zastupitelstvo města bude 19. září rozhodovat o udělení městských vyznamenání. Čestné
občanství může získat investigativní novinář Jaroslav Kmenta, na městské vyznamenání
Nymburský lev I. třídy byly nominovány Městská knihovna Nymburk, pěvecký sbor VOX
nymburgensis a Nymburský komorní orchestr.
Rada města chválila návrhy na vyznamenání a nyní bude rozhodovat o udělení zastupitelstvo
města na svém jednání 19. září. „Vzhledem k tomu, že letos slavíme 100. výročí založení
republiky, přistoupili jsme k udělení těch nejvyšších vyznamenání. Městská knihovna
Nymburk, pěvecký sbor VOX nymburgensis a Nymburský komorní orchestr se velkou měrou
zasloužily o rozvoj kultury a spolkového života ve městě. A právě výročí založení republiky je
tou nejvhodnější příležitostí, kdy můžeme všem těmto organizacím a spolkům důstojně
poděkovat za jejich práci,“ osvětlil důvody udělení vyznamenání starosta Pavel Fojtík.
V letošním roce bude po pětileté odmlce uděleno nejvyšší nymburské vyznamenání – Čestný
občan města Nymburka. Tento titul byl od roku 2018 udělen teprve po dvacáté třetí – čestní
občané města jsou například T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Bohumil Hrabal, letec Josef Jaške
či olympionik Jiří Vokněr, který zemřel v letošním roce.
„V době, kdy nejvyšší představitelé státu nepokrytě útočí na novináře je myslím dobře, že
zastupitelé dají najevo, že si práce novinářů váží a respektují ji. Jaroslav Kmenta je
Nymburák, k městu se hrdě hlásí a město se hlásí k němu. Pro dobré jméno Nymburka udělal
dost – je autorem řady úspěšných investigativních reportáží a několika knih, které byly
i zfilmovány. Je to výrazná osobnost, která si ocenění nepochybně zaslouží,“ řekl starosta
města Pavel Fojtík k nominaci Jaroslava Kmenty.
Investigativní novinář, spisovatel, celoživotní Nymburák, absolvent nymburského gymnázia
a spoluzakladatel Občanského fóra Jaroslav Kmenta (*1969) je autorem knih: Kmotr Mrázek
I. -III., Svědek na zabití, Všehoschopní – superguru Bárta, Padrino Krejčíř I.-III. a nejnověji
Boss Babiš. V roce 2010 mu byla udělena Cena Karla Havlíčka Borovského za dlouhodobou
a investigativní žurnalistiku.
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