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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 
Nymburk vyhrál v prestižní soutěži Zlatý erb  

 

Město Nymburk zvítězilo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky 

a elektronické služby měst a obcí. Nymburk získal první cenu v kategorii městských 

webových stránek v krajském kole a postupuje do celostátního kola. 

„Web města je prací našich informatiků, kteří si toto ocenění bezesporu zaslouží. Neusínají 

samozřejmě na vavřínech a mají spoustu dalších plánů, jak naše webové stránky ještě více 

vylepšit,“ poděkovala místostarostka města Stanislava Tichá. 

Ceny vítězům 21.  ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky 

a elektronické služby měst a obcí byly předány dnes (7. 2. 2019) na slavnostním ceremoniálu 

na Krajském úřadě Středočeského kraje. Vítězem v kategorii městských webových stránek se 

stal Nymburk, mezi obcemi uspěl Hýskov a nejlepší elektronickou službu, s jejíž pomocí lze 

hlásit různé závady, nabízí Liteň. Cenu za město Nymburk převzal vedoucí odboru 

informatiky Bc. Josef Hájek a tiskový mluvčí města Mgr. Petr Černohous.  

Za Středočeský kraj se slavnostního ceremoniálu zúčastnili Martin Herman, radní pro oblast 

investic a veřejných zakázek, Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, 

cestovního ruchu a sportu a za Krajský úřad Středočeského kraje i JUDr. Jiří Holub, ředitel 

krajského úřadu.  

Dvacátého prvního ročníku soutěže Zlatý erb se aktivně účastnily obce a města z celé ČR. 

Celkově se letos opět zapojilo všech 14 krajů České republiky. Do celostátního kola postupují 

ze Středočeského kraje Nymburk, Hýskov a Liteň. 

Vítězové celostátního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni na konferenci ISSS 1. dubna 

2019 v Hradci Králové. Aktuální informace o soutěži Zlatý erb najdete na www.zlatyerb.cz  

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 2019 

Nejlepší webové stránky města: 

1. Nymburk  www.mesto-nymburk.cz 

2. Slaný  www.meuslany.cz 

3. Neratovice  www.neratovice.cz 

Nejlepší webová stránka obce: 

1. Hýskov  www.obechyskov.cz 

2. Vysoký Chlumec  www.vysoky-chlumec.cz 

3. Drahelčice www.drahelcice-obec.cz 

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba: 

1. Liteň – hlášení závad  https://hlaseni.tmapy.cz/#531456 
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2. Hlásná Třebaň  - Chytrý systém evidence odpadů Econit  http://chytreodpady.cz 

3. Dlouhá Lhota - SMS rozhlas   http://www.dlouhalhota.cz/e-sluzby/sms-rozhlas/ 

 

             

   7. 2. 2019 v Nymburce 
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