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Poznejte naše 
kandidáty

Ing. Tomáš Mach, 
Ph.D.  
Moji milí Nymburáci, již 30 let jsem sou-
částí našeho krásného města a je mi ctí být 
již podruhé jeho starostou. Jsem ženatý 
a doma mám včetně krásné manželky 
ještě dvě rošťandy, které mi dělají domov 
šťastným. Jsem typ člověka, který si velice 
váží mezilidských vztahů, můj styl života 
je na tom založen a bez domácího zázemí 
a spolehlivých přátel a kamarádů kolem 
sebe bych tuto funkci rozhodně nemohl 
vykonávat. Díky svým rodičům jsem mohl 
dosáhnout akademického titulu „Doktor 
technických věd“, za což jsem jim velice 
vděčný. Jsem týmový hráč a miluji výzvy. 
Podíváte-li se na naši letošní kandidátní 

listinu, na naše kandidáty, jsem oprav-
du velice hrdý na to, že mohu stát v čele 
těchto osobností, za kterými je již teď 
vidět spousta odvedené práce. Skvělý tým, 
na který jsem pyšný, a kde všichni mají 
moji plnou důvěru. Je za námi spousta 
splněných úkolů, které společně můžeme 
odšktnout, ale je před námi i řada vytče-
ných cílů, které bychom společně s Vámi 
chtěli v dalším období realizovat. Že to jde, 
již víte. Podpořte nás a vězte, že tento tým 
to rozhodně dokáže.

Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat 
do voleb i v letošním roce?
Každý soudný Nymburák, rozhlédne-li 
se kolem sebe, musí vidět, že naše měs-
to prochází proměnou. Některé projekty 
jsou vidět méně, jiné více a mnoha lidem 
musíme splnit sliby, které jsme jim osobně 
dali. Vrátím-li se zpátky k otázce, tak je to 
jednoznačně dokončení velkých projektů, 
do kterých jsme s kolegy investovali mno-
ho energie, a které si Nymburáci zaslouží. 
Samozřejmě mám na mysli rekonstrukci 
zimního stadionu, výstavbu nového pla-
veckého bazénu a dokončení modernizace 
naší nemocnice, která mi dělá obrovskou 
radost. Byl bych velice rád, kdybychom 
mohli rozdělanou práci dokončit a být 
u toho.

Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně 
věnoval největší pozornost? Co je tvojí 
srdeční záležitostí?
Proberu-li zpětně zápisy ze společných 
schůzí a schůzek, tak převažují poznámky 
z velkých projektů: dokončení projektů 
obou lávek a zajištění jejich financování, 
vyhotovení projektu a soutěžení zhoto-
vitele nového bazénu, převzetí zimního 

stadionu do majetku města, nastavení 
strategie a modernizace nemocnice, zahá-
jení jednotlivých etap revitalizace sídliště 
Jankovice atd. Běžný život nás všech se ale 
skládá z malých střípků, každodenních 
radostí, a ty jsou pro mne osobně možná 
ještě důležitější. Proto se věnovala velká 
pozornost i těm zdánlivě menším projek-
tům – zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí, 
rekonstrukce fontány či propojení hra-
debních věží s krásnou vyhlídkou. A moje 
srdcovka: Nymburk je přeci městem spor-
tu, já sám velice rád sportuji a udělám vše 
pro to, aby bylo ve městě kvalitní zázemí 
pro sportovce. Na mysli nemám pouze ty 
vrcholové, ale především děti a mládež, 
amatérské sportovce, kteří se chtějí jen tak 
protáhnout nebo „udělat žízeň na jedno 
pivo“. A o tom ten život přeci je.

Jakému tématu chceš ty osobně především 
věnovat energii v dalších letech? 
Aktuální velké projekty, o kterých jsem 
již hovořil a které jsou již rozjeté, budou 
nejen moji energii ještě notně potřebo-
vat. Zároveň jsou ale důkazem, že sliby 
voličům plníme, i když cesta ke konci 
každého projektu je někdy trnitá. Jelikož 
naše město má fixovanou cenu el. energie 
do konce tohoto roku, osobně nyní věnuji 
největší energii zajištění těchto služeb na 
příští období tak, aby to neohrozilo chod 
našeho města včetně všech přidružených 
organizací, škol, školek, nemocnice a nyní 
i převzatého zimního stadionu. To je nyní 
úkol číslo jedna. Chodím hodně mezi lidi, 
vnímám zpětnou vazbu a vy sami určujete 
a dáváte směr rozvoji našeho města. Chci, 
aby naše město vzkvétalo dál. Víme, jak na 
to (umíme to), stačí pokračovat. 



Mgr. Bořek Černý 
50 let, místostarosta města Nymburka, bez 
politické příslušnosti, nymburský rodák. 

Jsem ženatý, mám dvě děti a v letošním 
roce jsem se stal hrdým dědečkem. Vystu-
doval jsem bezpečnostně právní studia na 
Policejní akademii ČR v Praze. Dlouhá léta 
jsem pracoval u bezpečnostních složek. 
Před čtyřmi lety jsem byl zvolen do Zastu-
pitelstva města Nymburka a jmenován do 
funkce 1. místostarosty, kterou vykonávám 

do současné doby. Práce je to zajímavá, ale 
hodně náročná. Denně musím být v pl-
ném nasazení a řešit spoustu různorodých 
věcí. Když dostanu od lidí pochvalu, tehdy 
si uvědomím, že to za to stojí. S ohledem 
na skutečnost, že máme před sebou ještě 
mnoho rozpracovaných věcí, bych je rád 
dotáhl do konce. Chtěl bych být u toho 
přítomen osobně, a proto jsem se rozhodl 
opětovně kandidovat a svou práci dokončit. 

Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat 
do voleb i v letošním roce?
Odpověď je jednoduchá. Čtyři roky funkč-
ního období, s lockdownem v důsledku 
covidu, byla velmi krátká doba na reali-
zaci všech našich priorit, ke kterým jsme 
se zavázali v našem volebním programu 
v roce 2018. Přestože se nám některé věci 
podařilo zdárně dokončit, je zde ještě mno-
ho rozpracovaného, na čemž bychom rádi 
pokračovali a dotáhli do zdárného konce.

Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně 
věnoval největší pozornost? Co je tvojí 
srdeční záležitostí?
Pozornost jsem samozřejmě věnoval 
všemu, na čem jsem během těch čtyř let 
pracoval. Ale moji největší srdcovkou byla 
výstavba nové lávky přes Labe, revitaliza-
ce sídliště Jankovice a multifukční hřiště 
Jankoviště.

Jakému tématu chceš ty osobně především 
věnovat energii v dalších letech? 

Samozřejmě se budu věnovat všemu, co 
máme ve volebním programu, ale osobně 
bych rád dokončil revitalizaci sídliště Jan-
kovice, rád bych byl přítomen u výstavby 
senior centra v Docích, u úpravy pozemků 
v této lokalitě a u výstavby objektů, které 
by na nich měly v budoucnu vyrůst, ať už to 
bude nějaké školské zařízení nebo volnoča-
sová zóna, a také u výstavby nových kabin 
pro fotbalisty z Drahelic. Dále mne hodně 
trápí stav vozovek a chodníků v Nymbur-
ce. Chtěl bych prosadit ještě více peněz na 
jejich opravy. Sice se během mého působe-
ní na radnici podařilo rozpočet navýšit, ale 
současné ceny stavebních materiálů jsou 
tak vysoké, že je nutné tuto položku nadále 
posilovat.

Stanislava Tichá 
48 let, místostarostka města Nymburka, bez 
politické příslušnosti, nymburská rodačka. 

Všichni vědí, že jsem analytik. Nečekají 
ode mě ukvapená rozhodnutí, vždy totiž 
budu chtít podklady ideálně od středověku. 
Když se ale pro něco rozhodnu, tak za svým 
rozhodnutím stojím a nedělá mi problém se 
za něj i „poprat“. Neumím dělat věci napůl, 
a tak jsem se postavila i k práci pro město. 
Když jsem na radnici nastupovala, nesla 

jsem si v podpaží náš volební program, 
v hlavě plno plánů a touhu měnit k lepšímu 
každou drobnost, na kterou se zapomínalo. 
Moje věta „Já mám nápad!“ začala po čase 
vyvolávat odpověď „Hrnečku dost!“… což 
je myšleno samozřejmě v žertu. Vím, že bez 
kolegů z města by se podařilo realizovat 
jen zlomek mých nápadů, jakkoliv jsem při 
jejich prosazování urputná. Všem za ty čtyři 
roky společné práce moc děkuji. 

Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat 
do voleb i v letošním roce? 
Na rozvoji města je třeba pracovat dlouho-
době a s jasnou vizí, nelze čekat, že se věci 
změní hned. Z toho, co se již podařilo jsem 
osobně pyšná nejen na velké investiční akce, 
ale i „drobnosti“, ať jsou to rozkvetlejší 
a zelenější ulice, zcela nový koncept adven-
tu, nové kulturní akce nebo přístupnější pa-
mátky. Stále mám spoustu nápadů, mnoho 
plánů a rozpracovaných úkolů a v této práci 
chci pokračovat.
 
Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně 
věnovala největší pozornost? 
Velkou zkouškou pro mě byly počátky pan-
demie. Cítila jsem tehdy obrovskou zodpo-
vědnost a potřebu postarat se o každého, 
kdo hledal pomoc v této zcela bezprece-
dentní situaci. Zůstat lidem nablízku, po-
máhat, informovat, uklidňovat a povzbuzo-
vat bylo tehdy náplní každého dne a běžná 
agenda musela jít stranou.
Jinak se mi na takto položenou otázku ale 

chce odpovědět, že vlastně všemu, co se ko-
lem mě mihne a je to důležité pro lidi. Sna-
žím se mít povědomí nejen o záležitostech, 
které mám přímo v gesci. Hodně času věnuji 
přípravě rekonstrukce Starého děkanství 
a jeho okolí nebo rozšiřování ploch veřejné 
zeleně včetně projektů nových parků. 

Jakému tématu chceš věnovat energii 
v dalších letech? 
Rozhodně rozvoji školství všech stupňů! Je 
třeba být připraveni na příchod nových ob-
čanů, který je evidentní. A tlačí nás čas. Mu-
síme nutně pracovat na vyřešení nedostatku 
míst ve školách a školkách souvisejících 
s nárůstem počtu nových domů a bytů. Dále 
určitě našim památkám, kultuře, vzhledu 
města, jeho propagaci a zeleni.
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Své sliby z roku 2018 
plníme

 výstavba lávky přes Labe – splněno 
 výstavba lávky přes zdymadlo – 
splněno 

 budování západního obchvatu a nového 
mostu přes Labe – pokračujeme 

 revitalizace sídliště Jankovice – I. a II. 
etapa splněny, III. etapa probíhá, IV. 
a V. etapa pokračuje příprava

 usnadnění pohybu cyklistů po městě 
a propojení cyklostezek – část splněna, 
pokračujeme dál

 náprava dopravního značení 
a parkování – část splněna, 
pokračujeme dál

 opravy komunikací – část splněna, 
pokračujeme dál

 podpora dostupnosti zdravotní 
péče – podstatná část splněna, 
pokračujeme dál

 ochrana životního prostředí a zeleň 
ve městě – podstatná část splněna, 
pokračujeme dál

 rekonstrukce Kostelního náměstí, 
Kaplanky, kaple sv. Jana Nepomuckého 
– část splněna, pokračujeme dál

 zpřístupnění památek a průvodcovské 
služby – splněno, pokračujeme dál

 návrat tradic – splněno, 
pokračujeme dál

 ucelená propagace památek a akcí – 
splněno, pokračujeme dál

 zpřístupnění kostelní věže – splněno
 připomínání osobností našeho města – 
splněno, pokračujeme dál

 plavecký bazén – vybíráme zhotovitele, 
pokračujeme

 zimní stadion – převzali jsme do 
majetku města, pokračujeme

 hřiště R.A.F. – pokračujeme
 zbudování psího parku – splněno, 
pokračujeme dál

 areál Veslák a letní plovárna – splněno, 
pokračujeme dál

 oživení břehů Labe, parků a dalších 
míst pravidelnými akcemi – splněno, 
pokračujeme

 podpora kulturních, společenských 
a sportovních akcí – splněno, 
pokračujeme dál

 vybudování hřiště Jankoviště – splněno

 uveřejňování srozumitelných 
a přehledných informací, větší 
transparentnost – podstatná část 
splněna, pokračujeme dál

 spolurozhodování občanů o části 
financí města – splněno

 větší vstřícnost a snadnější 
komunikace s úřadem a vedením 
města – splněno, pokračujeme

 multioborové sportovní dny pro děti – 
splněno

 zpestření nabídky volnočasových 
aktivit pro starší děti a mládež – 
z velké části splněno, pokračujeme dál

 využití znalostí a zkušeností aktivních 
seniorů při akcích – splněno, 
pokračujeme dál

 významná jubilea starších spoluobčanů 
– splněno, pokračujeme dál

 propojování generací – splněno, 
pokračujeme dál

 zavedení pravidelných posezení 
pro seniory s hudbou – splněno, 
pokračujeme dál

a na dalších stále pracujeme



Zpříjemníme a zjednodušíme  
běžný život obyvatel Nymburka
• revitalizace sídliště Jankovice bude 

pokračovat IV. a V. etapou
• chystáme se rekonstruovat další ulice dle 

připravených projektů 
• posílíme kapitolu rozpočtu určenou na 

souvislé opravy komunikací a chodníků 
• revitalizujeme terasy Eliška
• chceme vybudovat parkovací domy 

v centru a u hlavního nádraží
• zklidníme dopravu ve městě – západní 

obchvat a nový most přes Labe 
považujeme za nezbytný krok – zvýšíme 
tlak na kraj a obchvat bude nově zahrnut 
do Zásad územního rozvoje

• chystáme se na revitalizaci 
přednádražního prostoru a přilehlé 
parkovací plochy – spolupracujeme 
s majitelem budovy hlavního nádraží, 
Správou železnic, na přípravě projektové 

dokumentace revitalizace objektu 
a navazujících ploch 

• zasadíme se o vybudování cyklověže, 
která umožní bezpečně zanechat své 
kolo v blízkosti hlavního nádraží 

• propojíme lokality Na Hroudách se 
sídlištěm Drahelice 

• vybudujeme levobřežní cyklostezku pod 
kamenným mostem od nové lávky na 
Ostrov 

• upravíme dopravní značení a budeme 
systémově řešit parkování v historickém 
centru města 

• rozšíříme počet zastávek autobusové 
dopravy i s ohledem na nově budované 
obydlené lokality 

• budeme pokračovat ve zkvalitňování 
a rozšíření zdravotní péče v rámci 
Nemocnice Nymburk, zaměříme se např. 

na oddělení ortopedie a pediatrie
• přeměníme stávající plavecký bazén 

na rehabilitační centrum Nemocnice 
Nymburk 

• budeme pokračovat v modernizaci 
a efektivním využití kamerového 
systému jako jednoho z prvků prevence 
kriminality

• posílíme počet strážníků ve městě 
a obnovíme další preventivní programy 
MP 

• podpoříme vznik nových pracovních 
míst 

• podpoříme spolupráci města s místními 
podnikateli 
 
 
Podrobnější informace naleznete na: 
www.nbksklidem.cz

Zajistíme v Nymburce zdravé  
životní prostředí
• zavedeme třídění odpadů od všech domů 

v Nymburce a optimalizujeme počet 
sběrných míst 

• zasadíme se o ochranu životního 
prostředí, důsledně se zaměříme na 
znečišťovatele ovzduší

• udržíme nastolený trend zvyšování 
podílu veřejné zeleně ve městě

• jednou z našich priorit je ekologický 
přístup v péči o zeleň a hospodaření 
s dešťovou vodou 

• nahradíme zelené travní pásy 
u komunikací trvalkovými výsadbami 
nenáročnými na údržbu

• revitalizujeme zeleň v dalším úseku 
cyklostezky na pravém břehu Labe od 
Lidušky po odbočku před Doky 

• realizujeme připravené projekty obnovy 
zeleně v ulici Boleslavská třída od 

nadjezdu po ulici Bedřicha Smetany 
a Palackého třída od nádraží po 
Velké Valy

• zkvalitníme péči o lesopark Ostrov 
• započneme s revitalizací zeleně 

u Labských teras – vytvoříme zde 
liniový park  

• dokončíme revitalizaci parku 
u Obecního domu 

• chystáme se revitalizovat park Hrdinů 
včetně rekonstrukce fontány 

• v našem zájmu je využívání 
obnovitelných zdrojů energie 
a elektromobilita 

• najdeme možnosti energetických 
úspor u budov v majetku města 
a zrealizujeme je  
Podrobnější informace naleznete na: 
www.nbksklidem.cz

Naše priority pro 
další volební období
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Ukážeme, že Nymburk je turisticky atraktivní cíl
• dokončíme rekonstrukci kaple 

sv. Jana Nepomuckého 
• započneme s celkovou rekonstrukcí 

Starého Děkanství – projekt kavárny, 
výstavních prostor atd. je připraven 
k realizaci

• zrekonstruujeme Kostelní náměstí – 
nechali jsme zpracovat archeologický 
průzkum lokality a byl zadán stavebně 
historický průzkum 

• dokončíme proměnu naší radnice – 
rekonstrukci podloubí a instalaci nového 
nasvětlení fasády

• zpracujeme projekt rekonstrukce 
krematoria, prohlášeného v roce 2017 
Národní kulturní památkou 

• budeme aktivně a uceleně propagovat 
památky a tradiční i nově zavedené akce 
města 

• podpoříme průvodcovskou činnost 
našeho Turistického informačního 
centra

• dokončíme expozici v Turecké věži 
a otevřeme ji veřejnosti

• najdeme využití pro pivovarské sklepy 
pod penzionem Panorama 

• vytipujeme vhodnou lokalitu 
a vybudujeme tzv.  Stellplatz – místo 
pro krátkodobé stání obytných dodávek 
a karavanů

• oživíme a budeme dále rozvíjet 
spolupráci se zahraničními partnerskými 

městy Nymburka 
• nenecháme zapomenout odkaz 

významných osobností našeho města ani 
osudy našich zmizelých sousedů 

• pustíme se do další fáze rekonstrukce 
kina Sokol

• budeme usilovat o vznik oficiální 
Městské galerie 

• v návaznosti na přijatý vizuál města 
zrenovujeme informační systém v ulicích 

• budeme nadále podporovat vlastníky 
nemovitostí při rekonstrukci budov 
v památkové zóně města 
 
Podrobnější informace naleznete na: 
www.nbksklidem.cz

Budeme i nadále podporovat  
volnočasové aktivity Nymburáků
• budeme udržovat zavedené tradice 

a podporovat a iniciovat vznik nových, 
podpoříme kulturní, společenské 
a sportovní akce

• postavíme plavecký bazén 
v lokalitě  Labe 

• zrekonstruujeme zimní stadion
• vybudujeme skatepark na Hasičárně 
• nadále budeme zajišťovat pestrou 

a vyváženou nabídku pro všechny věkové 
a zájmové kategorie obyvatel

• zachováme úroveň podpory 
sportovních klubů 

• zmodernizujeme městskou knihovnu 
a Hálkovo divadlo 

• zahájíme výstavbu multifunkčního hřiště 
při ZŠ RAF v etapách dle připraveného 
projektu 

• zrevitalizujeme sportoviště mezi ZŠ 
Komenského a COPem jako společnou 
investici města a Středočeského kraje 

• podpoříme rozšíření sportovních 
nabídek areálu Veslák 

• budeme pokračovat v budování hřiště 
v lokalitě Všechlapský Vrch 

• vybudujeme další psí park
• oživíme břehy řeky a parky pravidelnými 

sezónními akcemi 
• vybudujeme zázemí fotbalistům 

TJ  Drahelice
• dokončíme revitalizaci náplavky  

 
Podrobnější informace naleznete na: 
www.nbksklidem.cz
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Proměníme 
Nymburk v město 
otevřené občanům
• spustíme nový web města a portál 

občana pro zjednodušení komunikace 
s radnicí 

• chceme zajistit plně elektronický chod 
úřadu s důrazem na proklientskou 
komunikaci úředníků s občany

• hospodaření radnice bude trvale 
transparentní – veřejné zakázky, 
výběrová řízení, průběhy investičních 
akcí, to vše bude přehledně zveřejněné 
na webu města

• budeme pokračovat v tradici 
participativního rozpočtu – o využití 
části peněz rozhodují sami občané

• budou pokračovat „pátky se starostou“
• zachováme pravidelná setkávání 

občanů s vedením města v jednotlivých 
lokalitách

• postaráme se o efektivní hospodaření 
s majetkem a financemi města 
a o strategické plánování s ohledem na 
dotační možnosti

• budeme ještě aktivněji využívat 
možností vícezdrojového financování  
 
Podrobnější informace naleznete na: 
www.nbksklidem.cz 
 

Vytvoříme město přátelské všem generacím
• navýšíme kapacity školských zařízení na 

základě vyhotovené analýzy rozvojových 
možností města 

• nově postavíme MŠ Růženka 
s rozšířenou kapacitou

• chystáme se navýšit kapacitu školy ZŠ 
Tyršova využitím budovy Janoušek 

• opravíme zpevněné plochy v MŠ U Pejska 
a kočičky

• budeme pokračovat ve vzájemném 
propojování sportovních klubů, rodičů 
a dětí 

• rozšíříme nabídku herních prvků 
a mobiliáře na dětských hřištích  

• budeme pokračovat v akci Radnice dětem 
a rozšíříme ji

• optimalizujeme kritéria pro poskytování 
dotací a grantů sportovním klubům 
s ohledem na podporu dětí a mládeže

• využijeme znalostí a zkušeností našich 
aktivních seniorů a propojíme je s naší 
nejmladší generací

• budeme podporovat pečovatelské služby 
nabízené v pohodlí domova 

• rozšíříme péči o seniory v rámci 
Nemocnice Nymburk 

• plánujeme vybudování senior centra 
v Docích ve spolupráci se soukromým 
investorem

• zachováme cenově dostupné bydlení 
pro seniory v městských domech Soudní 
a Purkyňova 

• rozšíříme náš projekt Radnice seniorům  
 
Podrobnější informace naleznete na: 
www.nbksklidem.cz



www.nbksklidem.cz

Petr Šmíd
53 let, železniční dispečer, bez politické 
příslušnosti, nymburský rodák. 

Jsem ženatý, mám dvě děti a už i vnuka. Můj 
volný čas zabírají mé tři koníčky – turistika, 
nordic walking a basketbal. Už léta fandím 

tomu našemu, nymburskému. Více než 20 let 
jezdím jako vedoucí na dětský tábor v Láse-
nici. Volný čas trávím většinou na výletech, 
kde si „čistím hlavu“ od psychicky náročné 
práce. Už 5 let jsem instruktorem severské 
chůze nordic walkingu, pro který jsou v na-
šem krásném Polabí ideální podmínky.

Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat 
do voleb i v letošním roce?
V komunální politice působím několik let 
a mohu s klidem říci, že za poslední voleb-
ní období se v Nymburce udělalo opravdu 
mnoho, hlavně revitalizace sídliště, lávky 
přes Labe a kruhové objezdy na Boleslavské. 
Před námi je velká výzva – konečně postavit 
Nymburákům nový bazén. Proto jsem se 
rozhodl kandidovat i do dalšího volebního 
období, abychom mohli pokračovat v zapo-
čaté práci, jakou je právě zmíněná výstavba 
bazénu a k němu i rekonstrukce zimního 
stadionu.

Čemu jsi v minulých čtyřech letech osob-
ně věnoval největší pozornost? Co je tvojí 
srdeční záležitostí?
Jako předseda finančního výboru jsem úzce 
spojen s přidělováním dotací a grantů nym-
burským spolkům a sportovním oddílům 
a dělá mi radost, když vidím, že se stále 

najdou lidé, kteří jsou ochotni pro ostatní 
něco uspořádat nebo provozovat. Někdy je 
dost obtížné prosadit finanční podporu pro 
sportovní akce dětí a mládeže, a proto bych 
byl rád, kdyby se v dalším období pokračo-
valo v nastaveném trendu podpory. Srdcovou 
záležitostí jsou pro mne sportovní oddíly 
ve městě, ať už je to basketbal, volejbal, či 
fotbal. K těmto sportům mám sice nejblíže, 
ale rád podpořím i individuální sportovce, 
jako je například u nás tolik úspěšná kano-
istika. Je potřeba vnímat, že čím více dětí 
se věnuje jakémukoli sportu, tím méně dětí 
a mládeže se nám bude toulat v ulicích města 
nebo sedět doma u počítačů. Již dnes existují 
studie, které upozorňují na zvýšený počet 
dětí s psychickými problémy a sport je jedna 
z možností, jak těmto problémům předejít.

Jakému tématu chceš ty osobně především 
věnovat energii v dalších letech?
V dalších letech bych rád podpořil revitalizaci 
a větší využití parku na Ostrově k volno-
časovým aktivitám.  Všeobecně bych rád, 
kdybychom dokázali ve městě vytvořit co 
nejvíce prostorů ke sportu i třeba rekreač-
nímu, protože je mnoho lidí, kteří si jdou 
zacvičit nebo zasportovat „jen tak“. Pro ně 
je potřeba vytvořit podmínky, a to budu dále 
podporovat. 

PhDr. Dagmar 
Sitná, Ph.D.
66 let, projektová manažerka na střední 
a vyšší zdravotnické škole, bez politické 
příslušnosti. Rodačka z nedalekého Vestce. 
V Nymburce žije přes 40 let. 

Po celý svůj profesní život se pohybuji 
v oblasti zdravotnictví a zdravotnického 
školství. Po maturitě na zdravotnické škole 
jsem pracovala 8 let v nymburské nemocnici 
jako porodní asistentka, po ukončení studia 
na Filozofické fakultě UK v Praze jsem začala 
učit na zdravotnické škole v Kolíně. Od roku 
1991 jsem ředitelkou nymburské zdravot-
nické školy. Škole se dlouhodobě dobře daří 
a z toho mám velkou radost. Mám ale i chuť 
se podílet na veřejném životě v našem městě. 
Nápadů i energie, a to nejen v oblasti zdra-
votnictví a školství, mám stále dost.

Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat 
do voleb i v letošním roce?
Volební roky utekly jako voda a já jsem si 
uvědomila, že pro plnění některých
rozsáhlejších úkolů jsou 4 roky velmi krátké. 
Mnoho z našich plánů se nám
podařilo splnit, to mě těší. Některé záměry 
jsme ale nestihli dokončit a z tohoto důvodu 
jsem se rozhodla znovu kandidovat a spo-
lupodílet se na dokončení rozpracovaných 
úkolů i na plánování a realizaci nových 
projektů.

Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně 
věnovala největší pozornost? Co je tvojí 
srdeční záležitostí?

Nejvíce jsem se ve zmíněném volebním ob-
dobí věnovala oblasti zdravotnictví a sociál-
ních služeb. Společně s dalšími členy Sociální 
a zdravotní komise se nám
podařilo upravit kritéria pro přidělování 
programových dotací města v oblasti
poskytování sociálních služeb, změnili jsme 
i pravidla procesu schvalování těchto
dotací. Naším cílem bylo také modernizovat 
způsob podávání a zpracování
administrativních podkladů pro proces do-
tačního řízení z listinné formy na formu
elektronickou, i tam jsme byli úspěšní. Od 
příštího kalendářního roku budou již
potřebné dokumenty administrovány pouze 
on-line formou. I když se nejedná o zásadní 
změnu, přispívá tato forma komunikace 
k zjednodušení, zefektivnění a zlevnění 
administrativních procesů úřadu.

Jakému tématu chceš ty osobně především 
věnovat energii v dalších letech?
V následujícím volebním období bych se 
znovu ráda podílela na zlepšování kvality 
fungování sociálních a zdravotních služeb 
v Nymburce, včetně nyní aktuální problema-
tiky – pomoci válečným uprchlíkům z Ukra-
jiny. Ráda bych se ale také více podílela na 
činnostech směřujících do oblasti podpory 
zdraví, sportu a volnočasových aktivit.

Poznejte naše 
kandidáty
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JUDr. Jiří Sobotka
65 let, advokát, bez politické příslušnosti, 
nymburský rodák. 

Vystudoval jsem Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze a po celý svůj 
profesní život pracuji jako advokát. Mám 
dva velké koníčky, stolní tenis a šachy. 
V obou se stále angažuji závodně a s při-
bývajícími léty též jako organizátor. Nikdy 
jsem nebyl členem žádné politické strany 
ani politického hnutí, neuvažoval jsem ani 
o své účasti v komunálních volbách, i když 
po revoluci působili na nymburské radnici 
jako radní či zastupitelé moji dlouhole-
tí kolegové – JUDr. Josef Hašek a JUDr. 
Bohuslav Sedlatý. S vývojem situace a po 
odpovědném uvážení jsem však před 
čtyřmi lety změnil názor a rozhodl jsem se 

podpořit sdružení nezávislých kandidátů 
Nymburk s klidem. A chci je podporovat 
i nadále. 

Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat 
do voleb i v letošním roce?
Když jsem před čtyřmi lety poprvé kan-
didoval do zastupitelstva, předpokládal 
jsem, že je to také naposled. Hlavní mo-
tivací bylo tehdy, tak jako u řady dalších 
členů NsK, pomoci Tomáši Machovi vrátit 
se do starostenské funkce, z níž byl v roce 
2016 za známých okolností vytlačen. 
Za uplynulé čtyři roky, kdy se podařilo 
realizoval řadu idejí a nápadů, jsem si 
uvědomil, že by bylo i nadále dobré „být 
u toho“, tj. pomáhat dokončit rozběh-
lé projekty a přispět k realizaci nových. 
Nápady stále máme, jak je zřejmé z našeho 
volebního programu. 

Čemu jsi v minulých čtyřech letech osob-
ně věnoval největší pozornost? Co je tvojí 
srdeční záležitostí?
V tomto volebním období jsem měl 
příležitost jako zastupitel osobně pod-
pořit řadu důležitých projektů, ať už šlo 
o stavbu nového plaveckého bazénu nebo 
třeba rozvoj nemocnice. Po celou dobu 
jsem pracoval v Bytové komisi Rady města 
Nymburka. Šlo o práci věcnou, konsensu-
ální, akceptovanou i radou města, která 
se od našich doporučení odchýlila jen ve 
zcela výjimečných případech. Společně 
se starostou jsem založil tradici gratulací 
nejstarším občanům města, která nám 
a věřím, že i seniorům, přináší velkou 
radost. Právě tuto posledně jmenovanou 
aktivitu mohu označit za svou srdeční 
záležitost.

Jakému tématu chceš ty osobně přede-
vším věnovat energii v dalších letech?
Těmto činnostem se chci věnovat i na-
dále. Gratulace seniorům byly utlumeny 
covidem, nyní se znovu úspěšně rozjíždějí. 
Nadále bych také chtěl pracovat v bytové 
komisi. V zastupitelstvu chci co nejví-
ce přispět k realizaci našeho volebního 
programu. Jsem přesvědčen, že se svými 
právnickými zkušenostmi mohu být i na-
dále užitečný. 

Chci požádat nymburské voliče, aby 
k nadcházejícím komunálním volbám 
přistoupili bez osobních emocí a animozit 
a aby věcně zhodnotili, co vše se v Nym-
burce za uplynulé čtyři roky podařilo 
udělat. 

Ivana Rychetská
Jsem obchodní zástupce ve společnosti 
 Č EPRO, bez politické příslušnosti, nym-
burská rodačka. 

Je mi 48 let. Mám dvě dospělé děti. 
Mnoho svého volného času věnuji práci 
s dětmi pro plavecký klub SKP Nymburk, 
kde jsem předsedkyní. Baví mě trávit 
volný čas na zahrádce. Také ráda cestuji 
a poznávám nová místa jak Čechách, tak 
i v zahraničí.

Co stojí za tvým rozhodnutím kandido-
vat do voleb i v letošním roce?
Nerada odcházím od rozdělané práce. 
Máme před sebou řadu nedokončených
projektů, s jejichž realizací bych ráda 
pomohla, a mnoho dalších plánů, na 
kterých bych chtěla se svými kolegy dále 
spolupracovat.

Čemu jsi v minulých čtyřech letech 
osobně věnovala největší pozornost? Co 
je tvojí srdeční záležitostí?
Jako předsedkyni plaveckého oddílu mě 
samozřejmě nejvíce trápí absence moder-
ního plaveckého bazénu, jehož výstavba 
už je ale na dohled. Ale i další sportovi-
ště v Nymburce si zaslouží rekonstrukci 
a věřím, že se nám některé z nich během 

dalšího funkčního období podaří vylepšit 
a zmodernizovat. 

Jakému tématu chceš ty osobně přede-
vším věnovat energii v dalších letech?
Výše zmíněným aktivitám bych ráda 
věnovala i další roky své práce. Školní 
hřiště letců RAF, skatepark, školní hřiště 
ZŠ Komenského, nové volnočasové hřiště 
v parku u hlavního nádraží, kluziště 
v centru města během adventu apod. Díky 
tomu, že mám možnost, jako předsed-
kyně komise pro sport a volnočasové 
aktivity nahlížet trochu „pod poklič-
ku“ současnému vedení města, vím, že 
nic není jen černobílé a nic nejde úplně 
jednoduše a hned, i když by se nám to tak 
líbilo. Přesto jsem připravena přicházet 
s novými náměty, plány a projekty a po-
dílet se na jejich plnění.
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Víte, jak 
hlasovat?

Jak probíhá 
samotné hlasování?

Kdy je váš 
hlasovací lístek 
neplatný?

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 
24. září 2022 od 8:00 do 14:00. Konají se společně s volbami do Senátu Parlamentu České 
republiky. Do obecního zastupitelstva města Nymburk volíme 21 kandidátů,  máte tedy 21 hlasů.

Jděte k volbám. 
Volte s klidem.

1 Svůj hlas chcete dát 1 určitému vo-
lebnímu uskupení 
zakřížkujte pole před názvem vo-

lební strany. Tím dáte všechny své hlasy 
kandidátům této volební strany. Budeme 
samozřejmě moc rádi, pokud si vyberete 
právě číslo 2. Budeme tak mít možnost 
pokračovat v rozdělané práci a prosadit 
maximum z našeho volebního programu. 

1 Nezapomeňte si s sebou vzít platný 
občanský průkaz nebo cestovní pas. 
Po prokázání totožnosti u volební-

ho výboru obdržíte dvě úřední obálky. 
Šedivou pro volbu do našeho zastupitel-
stva a žlutou pro volby do Senátu. Pokud 
nemáte volební lístky, řekněte si o ně.

1 V případě, že ve velkém poli před 
názvem stran zakroužkujete více 
než 1 volební stranu.

2 Chcete udělit preferenční hlasy
zaškrtněte až 21 jmen kandidátů, 
které jste se rozhodli zvolit. 

2 Odeberte se „za plentu“, kde vyplňte 
volební lístek do zastupitelstva 
a vložte ho do šedé obálky. Lístek se 

zvoleným kandidátem do Senátu vložte do 
žluté obálky. Obálky nezalepujte. Voleb-
ní lístek do zastupitelstva můžete mít 
vyplněný již z domova, v takovém případě 
„za plentou“ jen vložíte vyplněný lístek do 
obálky.

2 Udělíte-li více než 21 preferenč-
ních hlasů.

3 Chcete zvolit konkrétní stranu, ale 
i některé kandidáty z jiných stran
v takovém případě zakřížkujte pole 

před názvem volební strany, kterou jste 
vybrali, a pak zaškrtejte jednotlivé kandi-
dáty z jiných uskupení. Z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na hlasova-
cím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu 21 volených členů zastupi-
telstva.

3 Úřední obálky s vybraným hlasova-
cím lístkem vložte před zraky volební 
komise do volební schránky.

Věříme, že jsme vám v minulém volebním období dokázali, že volební program pro nás nejsou jen prázdná slova. 
Pokud označíte velkým křížkem Nymburk s klidem – kandidátku číslo 2, umožníte nám plynule pokračovat v práci 
pro vás a dostát našim dalším závazkům. 
Vaší podpory si nesmírně vážíme a děkujeme. Každý hlas je důležitý, PROSÍME, PŘIJĎTE K VOLBÁM…

Mgr. Simona 
Lazarová 
46 let, strážník městské policie, bez politické 
příslušnosti. 
Rodačka z nedaleké Jíkve. V Nymburce žije 
a pracuje více než 20 let.  

Dlouhá léta jsem působila ve funkci vrchního 
strážníka a už v té době jsem kladla důraz 
na prevenci kriminality, zejména na činnost 
s dětmi a mládeží. Nedávno jsem úspěšně 
ukončila magisterské studium na Metropo-
litní univerzitě v Praze. K mým koníčkům 
patří geocaching, fotografování a různé 
rekreační sporty. Nejlépe si užiji volný den 
s mým jedenáctiletým synem při podnikání 
výletů a jiných společných aktivit. 

Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat 

do voleb i v letošním roce?
Jsem přesvědčena o tom, že za ty poslední 
čtyři roky se podařilo mnohé ve městě změnit 
k lepšímu. Líbí se mi směr, kterým se Nym-
burk ubírá, a tak kandiduji za NSK i tentokrát. 

Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně 
věnovala největší pozornost? Co je tvojí 
srdeční záležitostí?
Práce u městské policie mě stále velmi baví 
a stále v ní shledávám smysl. Důraz s kolegy 
klademe na prevenci se zaměřením na děti 
a mládež. Snažila jsem se přispět svým dílem 
i jako členka komise pro bezpečnost a do-
pravu. 

 Jakému tématu chceš ty osobně především 
věnovat energii v dalších letech? 
Rozvoji městské policie jak po stránce ma-
teriální, tak i personální. Dále bych chtěla 
pokračovat v preventivních programech. 

2volte
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Přijďte k volbám

JUDr. Jiří Sobotka
advokát

Ivana Rychetská
obchodní zástupce

Michal Šípek
technik kvality 

v automobilovém průmyslu

Mgr. Simona Lazarová
strážník městské policie

Mgr. Martina Kučerová
manažerka neziskové organizace, 

trenérka a lektorka

Marie Dudková, DiS.
porodní asistentka

Petr Spilka
ředitel pobočky prodejny 

stavebnin

Vojtěch Věchet
trenér mládeže

Mgr. Václava  Pletková
pedagog na ZŠ

MUDr. Petr Pěnička
lékař

Dan Drahokoupil
vrcholový sportovec, 

pedagog na ZŠ

Jiří Teper
básník, publicista, dramatik

Alenka Jeníková
vedoucí kuchařka školní jídelny

Mgr. Pavel Douděra
historik, pedagog, průvodce

Jan Janek
živnostník – florista

František Farkaš
živnostník – hostinská činnost

Mgr. Bořek Černý
místostarosta města Nymburk

Stanislava Tichá
místostarostka města Nymburk

PhDr. Dagmar Sitná, Ph.D. 
projektová manažerka na střední 

a vyšší zdravotnické škole

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města Nymburk

Petr Šmíd
dispečer

2volte
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Podpořili nás 
osobnosti Nymburka
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RNDr. Jiří Kuhn
ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala  
v Nymburce

Čtyři roky uplynuly jako voda. Zase budeme 
mít možnost ovlivnit svou volbou dění ve 
městě v následujícím období. To je fajn, že? 

Uplynulé období nebylo vůbec jednoduché 
– velkou část nám ukradl covid, vypořádat 
jsme se museli i s důsledky napadení Ukra-
jiny. To jistě nebylo nic, čím ve svých vo-
lebních programech mohla počítat strana či 
hnutí, které se o naše hlasy ucházely v mi-
nulých komunálních volbách. Ale věřím, že 
se shodneme na tom, že zastupitelé, rada 
i úzké vedení našeho města přesto odvedli 
velmi dobrou práci. Díky za to, neměli to 
jednoduché. A když se rozhlédneme, nemů-
žeme pokrok nevidět. Osobně si cením jak 
stabilizace a rozvoje městské nemocnice, 
tak i péče o školy – Tyršovce nové sportovi-
ště i nová střecha opravdu sluší. Stejně tak 
jsem rád, že došlo k pokroku v evergreenu 
„bazén“ a pomoci zimnímu stadionu. V péči 
města mu bude dobře. Všímám si ale i zdán-
livých drobností – dětská hřiště, kultivace 
parku u železniční polikliniky, záhonky 
a květiny… Jo – chodí se mi městem dobře.
Nymburk má hodně lidí, kterým jde o věc, 
a prosperita a rozvoj města jim leží na srdci. 
Moc bych si přál, aby k sobě našli cestu 
a spojili své síly. Konec konců silné vede-
ní s vizí, pracovitá rada a konstruktivní 
zastupitelstvo je určitě přáním nás všech. 
Nastartováno máme.

Jaroslav Krajl 
farář Římskokatolické farnosti Nymburk

Chtěl bych poděkovat za výbornou spolu-
práci se současným vedením města. Po-
dařilo se domluvit otevření výstupu na věž 
kostela sv. Jiljí, propůjčení obrazu sv. Jana 
Nepomuckého do kaple sv. Jana, probíhala 
spolupráce v rámci akce „Noc kostelů“, 
Hubertské mše, koncertů a dalších aktivit. 
Velmi si také cením spolupráce města 
a farní charity při pomoci těm nejpotřeb-
nějším.
Přes všechny obavy, které s sebou nese 
současná doba, děkuji Bohu, že mohu být 
farářem v Nymburce, a současnému vedení 
města za vstřícnost a férové jednání.

Bc. Lenka 
Pavelková
vedoucí střediska Centra sociálních 
a zdravotních služeb Nymburk

Děkujeme panu starostovi Tomáši Ma-
chovi a celému vedení města Nymburk za 
dosavadní spolupráci v oblasti poskytování 
sociálních a zdravotních služeb.
Díky podpoře města a jeho vedení bylo 
v Soudní ulici vybudováno zázemí pro naše 
pečovatelky a nyní i zázemí pro sociální 
pracovníky, prostřednictvím kterých naše 
organizace Centrum sociálních a zdravot-
ních služeb, středisko Nymburk, poskytuje 
široké spektrum služeb všem občanům 
města, kteří tyto služby potřebují. Na 
Labských terasách provozujeme denní 
stacionář a od června letošního roku zde 
mají zázemí zdravotní sestřičky a celý 
tým hospicové péče včetně sester, lékaře, 
psychologa. Kromě poskytování služeb 
organizuje naše společnost s podporou 
města nejrůznější kulturní akce určené ze-
jména seniorům, za což patří vedení města 
poděkování.

Uvítáme i vaše názory, podněty a informace, které nám můžete psát na e-mail info@nbksklidem.cz
nebo poštou na adresu Ke strouze 2485, 288 02 Nymburk. Pokud preferujete telefonický kontakt 
nebo potřebujete pomoci s aktuálním problémem, neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás. Volejte 
Tomáše Macha  602 485 810, Bořka Černého 734 750 570 nebo Stáňu Tichou 731 178 945.


