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Dny evropského dědictví 2020 v Nymburce 

V sobotu 19. září se naše město připojí k akci Dny evropského dědictví. Zájemcům se tak 

otevřou dveře památek běžně nepřístupných. Od deseti hodin dopoledne až do šestnácté 

hodiny odpolední mají lidé možnost navštívit šest zajímavých míst v Nymburce. 

Návštěvníci se mohou již tradičně potěšit zvláštní poklidnou atmosférou Starého děkanství 

a věže Kaplanky. Od 10 do 18 hodin tady najdou „Nymburský košt vín“, který potěší 

milovníky královského moku. Ve 14 hodin se zde uskuteční křest knihy Jana Řehounka „Sto 

padesát let železnice v Nymburce“. Čas ohlídají návštěvníkům od 13 do 18 hodin trubači. 

Každou celou hodinu zatroubí přímo z Kaplanky. 

Milovníky technických zařízení jistě potěší otevřená hydroelektrárna. Komentované 

prohlídky proběhnou ve 13, 14 a 15 hodin. Počet míst je omezený. V současné době jsou 

místa plně rezervována. 

Zvláštní a nevšední pozvání skýtá areál DPOV, a.s. V 10, 11.30 a ve 13 hodin se konají 

komentované prohlídky areálu. Sraz se uskuteční vždy 15 minut před začátkem prohlídky, 

a to u vrátnice za železničním přejezdem v blízkosti penzionu U mašinky. Pozor! 

Návštěvníkům se nabízí jedinečná příležitost prohlédnout si lokomotivu, která ozdobí 

kruhový objezd pod Všechlapským vrchem. „Přijďte se podívat, stojí to za to,“ zve 

návštěvníky starosta Tomáš Mach. „Je opravdu parádní, povedla se. Moc děkuji firmám 

DPOV, a.s. a České Lokomotivce, s.r.o., bez nichž by nebylo možné projekt uskutečnit.“ 

Město chce tímto způsobem připomenout 150. výročí železnice v Nymburce a také 

skutečnost, že železnice k městu neodmyslitelně patří. Všichni milovníci vlaků, železnice 

a technických artefaktů jsou srdečně zváni k prohlídce lokomotivy 702.521-6, krásně 

opravené a zářící. 

Pivovar Nymburk chystá pro zájemce komentované prohlídky v 10, 12 a 14 hodin. Také 

v tomto případě bylo nutné se zaregistrovat. 

Kaple sv. Jana Nepomuckého, která prochází rozsáhlou postupnou rekonstrukcí, se otevře 

v 10 hodin ke komentované prohlídce. S paní Marcelou Pachmanovou si prohlédnete 

i klenbu kaple. Ve 13 a 15 hodin zazní v akusticky příjemném sále vystoupení komorního 

smíšeného sboru Byzantion.  

Přes den si zájemci mohou užívat výjimečnou vyhlídku na celé město. Rozhled z desátého 

patra Střední odborné školy a Středního odborného učiliště je skutečně parádní. 
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