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Vážení spoluobčané, vážení voliči.
Dostává se vám do rukou volební program Sdružení pro město Svitavy. Ten je výsledkem 
odpovědné práce týmů lidí, kterým osud města, jeho další rozkvět a směřování není lhos-
tejný. Program jsme připravovali velmi pečlivě, jsme si vědomi možností města a rozlišu-
jeme mezi realitou a utopií. Během posledních čtyř let se stalo mnohé. Na něco jsme byli 
připraveni, na něco však méně. Nelze vše zakrývat slovem krize, ale jisté je, že hospodář-
ské potíže Evropy a našeho státu bolestně zasáhly i Svitavy. O to více je zapotřebí zod-
povědnosti při sestavování rozpočtů, o to více je zapotřebí dbát na zdravý stav městské 
pokladny a na majetek města. Máme více než desetiletou zkušenost s řízením Svitav a to 
jistě není málo.  

David Šimek
33 let, ředitel ZŠ Sokolovská

Nezdá se mi, že můj věk je pro práci na radni-
ci nevýhodou, možná právě naopak. Protože 
jsem celý život s mladými, pracuji ve školství,  
v turistice, ekologii a sám mám malé děti, vím, 
co je všechno zapotřebí. Kde jsou rezervy, co lze 
zlepšit a co zcela chybí. Myslím si, že mám velice 
blízko k rozumnému dialogu a umím naslouchat. 
Politika, i ta komunální, je věcí kompromisů, ale 
vždy směřuje k určité vizi. Chci, aby se Svitavy 
staly přívětivým městem pro všechny, aby zde 
fungoval zdravý život. Jako lídr našeho sdružení 
za volebním programem stojím, neboť si myslím, 
že byl vypracován s vědomím reálných možností 
města, a to velmi zodpovědně. 

Ve školství jsem prošla téměř všemi pozicemi,  
a to včetně uklizečky. Vysokou školu jsem vystu-
dovala při zaměstnání a jsem na to hrdá. Baví 
mě práce s dětmi. Brát dítě jako osobnost, part-
nera, kterému mohu být průvodcem, je pro mě 
vždycky výzva. Do Sdružení pro město Svitavy 
jsem vstoupila před čtyřmi roky. Líbí se mi, že 
zde mohu s lidmi, kterých si vážím, přemýšlet  
o rozvoji Svitav. Angažuji se v pracovních skupi-
nách školství a sociální problematiky. Ve své prá-
ci se setkávám s dětmi nadanými i dětmi, které 
mají nějakou nevýhodu. 
Ztotožňuji se s myšlenkou Václava Havla: „Nadě-
je není jistota, že události dopadnou dobře, ale 
přesvědčení, že věc má smysl, i když podle našich 
představ nedopadne.“

Radoslava
RENZOVÁ
38 let,  
ředitelka ZŠ a MŠ 
v Lačnově



Majetek a finance
1. Zajistíme stabilitu rozpočtu 

města

2. Budeme trvat na tom, aby byl 
rozpočet v každém roce pře-
bytkový a vytvářel dostatečné 
rezervy pro možný nepříznivý 
vývoj ekonomiky

3. Vylučujeme rozpuštění finanč-
ních rezerv města na financo-
vání neuvážených slibů

4. Nadále budeme hledat mož-
nosti financování projektů  
z jiných zdrojů, především  
z evropských fondů 

5. Mezi podporované projekty 
budou patřit rekonstrukce  
a rozvoj kanalizační a vodovod-
ní sítě, opravy komunikací  
a chodníků

6. Zásadním kritériem pro reali-
zaci dalších projektů v oblasti 
majetku je jeho řádná správa  
a zajištění prostředků na pro-
voz a údržbu 

7. U výběrových řízení na zakázky 
přesahující 2 miliony korun 
zajistíme účast transparentně 
vybraných zástupců veřejnosti 
(losováním na zastupitelstvu 
města)

Jistě víte, že v oblasti rozpočtu je limitem vývoj 
národního hospodaření, od kterého se odvíjí 
daňové příjmy města. V letech 2009–2010 došlo  
k jejich dramatickému poklesu o více jak 50 mil. 
Kč. Úsporná opatření, která byla provedena, za-
jistila stabilitu rozpočtu. Ta je i pro další volební 
období zásadní prioritou. Financování rozvoje 
města v dalších investičních akcích bude možné 
reálně stanovit až po výsledcích hospodaření  
v roce 2010 a vývoji příjmů v roce 2011. Předpo-
kládáme, že teprve ve II. pol. roku 2011 bude 
moci zastupitelstvo zvážit své možnosti a zodpo-
vědně rozhodnout o dalších projektech. Do této 
doby nelze nic slibovat, bylo by to neuvážlivé  
a nezodpovědné.

Vzhledem k tomu, že předpokládéme kladný vý-
sledek hospodaření za rok 2010 cca 30 mil. Kč, 
má město Svitavy jistotu, že i v dalším období 
zvládne i přes nepříznivou ekonomickou situaci 
financování činností ve všech oblastech.

Víte, že účetní hodnota majetku města vzrost-
la od roku 1995 o 800 milionů korun? A dokon-
čením dalších investičních akcí, které jsou po 
kolaudaci zařazovány do majetku města, roste  
i nadále.

Na volebním programu v oblasti majetek a finan-
ce pracovali např.:
D. Křečková, P. Čermák, P. Špaček, M. Sezemská, 
I. Samuel



Od roku 1964 jsem pracoval jako konstruktér  
a projektant ocelových konstrukcí. V prvních 
svobodných volbách v roce 1990 jsem byl zvolen 
místostarostou a v letech 2001–2006 starostou 
našeho města. V roce 2006 jsem byl především 
díky hlasům občanů našeho města zvolen se-
nátorem. Právě spojení vlastních praktických 
zkušeností ze života obcí a měst považuji pro zá-
konodárnou činnost Senátu za nejdůležitější. Ve 
Svitavách žiji celý život a posledních 20 let spolu 
s těmi, kteří se bez osobních a politických ambicí 
snaží proměnit Svitavy v hrdé a příjemné měs-
to k žití. V tomto bych rád se stejně naladěnými 
spoluobčany pokračoval. A moje krédo: „Domov 
je tam, kde se cítím dobře.“

Narodila jsem se ve Svitavách a cítím se tu oprav-
du „doma“. Vždy jsem se zajímala o kulturu, 
byla jsem členkou dramatického souboru, hrála 
ochotnické divadlo. Už více než 30 let pracuji ve 
svitavském muzeu. Zaměstnání je pro mě veli-
kým koníčkem, kterému věnuji i svůj volný čas. 
Snad je to za ta léta na reakcích turistů i jejich 
zvýšeného zájmu o Svitavy znát. Myslím, že by-
chom měli být patrioty, svému městu prospívat 
– každý v oblasti, která je mu blízká. Ne nadávat, 
co vše je špatné, ale snažit se sami věci měnit.  
I proto jsem ráda, že se v poslední době do ko-
munální politiky zapojují noví, mladí lidé.

Již dvanáctým rokem pracuji jako učitel anglické-
ho jazyka na Vojenské střední škole a Vyšší odbor-
né škole v Moravské Třebové. Patřím k zakláda-
jícím členům oddílu TOM Zálesáci Svitavy, takže 
hodně volného času trávím s dětmi na letních  
táborech. Ve Svitavách žiji od narození a jsem 
hrdý na to, že pocházím právě ze Svitav. Ve SPMS 
se věnuji kultuře a cestovnímu ruchu. Mým cí-
lem je dokončit myšlenku ohledně zbudování 
klubové scény ve Svitavách a dále pak vyřešení 
otázky nedostatečné ubytovací kapacity pro ná-
vštěvníky Svitav. Můj život vystihuje citát „Ne-
potřebuješ důvod, abys lidem mohl pomáhat!“

Původním povoláním jsem učitelka – češtinářka 
a tělocvikářka – a „mojí školou“ byla a zůstane 
svitavská střední zdravotnická škola. Učila jsem 
ráda, hodně let, dokonce i ředitelovala. Od roku 
1994 jsem členkou Rady města Svitavy a od roku 
2000 místostarostkou. Mí rodiče byli před še-
desáti lety u založení svitavského volejbalové-
ho oddílu, rozvíjeli jeho činnost, já v jejich práci 
pokračuji. Byla jsem vychovaná k tomu, abych 
vždycky dělala i něco navíc, nejen pro sebe, ale 
také pro druhé. Tím vysvětluji své zapojení do 
Sdružení pro město Svitavy. Vzhledem k profesi 
a zájmům jsou mi blízké zejména oblasti školství, 
sociálních věcí, sportu a kultury, těm se věnuji 
především. 

Václav 
KOUKAL
64 let
senátor

Blanka 
ČUHELOVÁ
53 let,  
ředitelka Městského 
muzea a galerie 
ve Svitavách

Ondřej 
KOMŮRKA
33 let, 
učitel na Vojenské střední 
škole v Moravské Třebové

Marcela 
SEZEMSKÁ
62 let, 
místostarostka města



Podnikání a cestovní ruch
1. Budeme cíleně propagovat  

a aktivně vyhledávat poten- 
cionální investory pro prů-
myslovou zónu

2. Uplatníme zásadu zvýhod-
ňování místních firem při 
výběrových řízeních

3. Na základě analýzy trhu práce 
a chybějících služeb ve městě 
podpoříme vznik drobných 
provozů, živností v nebyto-
vých prostorách městského 
majetku formou systému 
pobídek (např. snížením ná-
jemného)

4. Budeme využívat podpůrné 
programy pro rozvoj podni-
kání 

5. Vytvoříme plnohodnotný in-
formační servis pro podnika-
tele na oficiálním webu města

6. Chápeme centrum města – 
náměstí – nejen jako spole-
čenský, turistický, ale  
i obchodní středobod

7. Vytvoříme nový městský in-
formační a orientační systém 
„Svitavy – turisticky přívětivé 
město“

8. Proměníme informační cen-
trum  na moderní turistické 
informační středisko  
s důrazem na systémové pro-
pojení dalších  center v parku, 
Fabrice a muzeu 

9. Připravíme další pobídky  

Víte, že SPMS připravuje změny v komunikaci 
radnice s občany? Prostředkem bude jak nový 
web města, tak vylepšený radniční zpravodaj 
Naše město či místní televizní vysílání, které 
bude SPMS i nadále podporovat. Přesto SPMS 
nejvíce sází na přímou komunikaci.

Víte, že SPMS bude po volbách prosazovat na rad-
nici pouze jednoho uvolněného místostarostu? 

k zvýšení ubytovací kapacity 
ve městě

10. Podpoříme vznik městské 
tržnice a farmářských trhů

Na volebním programu v oblasti podnikání a ces-
tovní ruch pracovali např.:
P. Čermák, C. Štaud, B. Čuhelová, R. Fikejz



Od roku 1999 jsem ředitelem svitavského gym-
názia, před tím jsem byl 7 let ředitelem zdejší ob-
chodní akademie. Zároveň stojím v čele svitavské 
univerzity třetího věku, ve které od roku 2003 
organizuji studium pro seniory. Práce učitele mě 
nesmírně těší, baví mě práce s mladými lidmi. 
Dvě volební období jsem byl za SPMS v zastupi-
telstvu města, vždy mě zajímala především pro-
blematika školství a kultury. Raduji se z toho, co 
se v posledních letech v našem městě povedlo: 
od rekonstrukce náměstí, přes sportovní halu, 
opravy paneláků až po nový stadion nebo roz-
květ spolkové činnosti. Radovat se ze všeho je 
ostatně i mé životní krédo.

Ještě během studií jsem získal místo ve svitav-
ském muzeu. Protože naše historie, zvláště ta re- 
gionální, se stala mým koníčkem, tak mám to 
štěstí, že dělám to, co mne baví. Trochu jsem 
přičichl ke kantořině, ale spíše té univerzitní. 
Protože univerzita třetího věku je taky univerzi-
ta. Mám rád vše z kultury a chytrého humoru.  
A politika? Tvrdím, že neúčastí ve volbách člověk 
ztrácí právo „kafrat a remcat“. Na místě je otáz-
ka, cos udělal pro to, aby...? Chtěl bych prosadit 
v zastupitelstvu mnoho drobných věcí jak pro 
Láňáky, tak pro Lačnováky. A hlavně dostat do 
města turisty, ale čeká mne nelehká cesta.

Pracuji jako regionální sociální pracovník, před-
seda Sdružení zdravotně postižených Svitavy, 
místopředseda Národní rady osob se zdravotním 
postižením a člen Vládního výboru pro zdravot-
ně postižené v Praze. Původním povoláním jsem 
strojař-technolog. Ve Svitavách žiji od roku 1970, 
pracoval jsem ve svitavské Vigoně, od roku 1971 
jsem v invalidním důchodu, od roku 1992 na in-
validním vozíku. V roce 1994 jsem se spolupodí-
lel na zakládání SPMS a od samého začátku pra-
cuji v sekci pro zdravotně postižené a seniory. 
Od roku 1994 jsem také členem zastupitelstva. 

V současné době vedu svitavské Mateřské a ro-
dinné centrum Krůček. Pracuji také jako psycho-
ložka v poradně. Ve Svitavách žiji osm let, vybrali 
jsme si je jako místo k životu. Respektive část Lač-
nov, která mi opravdu přirostla k srdci. Pro život 
s rodinou jsou pro mě Svitavy ideální. Máme tu 
dobrou školu a školku, je tu s dětmi kam jít – bo-
hatá kulturní i sportovní nabídka, kde si hrát. Ve 
SPMS se zabývám především prorodinnou politi-
kou, jsem také v kulturní a sociální skupině. Ráda 
bych, aby město Svitavy bylo Zdravé město, aby 
se věnovalo rodinám v nejširším slova smyslu. 

Milan 
BÁČA
51 let, 
ředitel Gymnázia 
a Jazykové školy  
s právem státní 
jazykové zkoušky  
ve Svitavách

Radoslav 
FIKEJZ
37 let, 
historik

Otmar 
CVRKAL
65 let, 
předseda okresního  
výboru Sdružení zdravot-
ně postižených

Monika
ČUHELOVÁ
36 let, 
psycholožka a vedoucí 
Mateřského a rodinného 
centra Krůček



Životní prostředí
1. Vysadíme novou zeleň  

v obytných zónách a budeme 
pečovat o zeleň stávající

2. Zbudujeme ve městě Park 
patriotů města v lokalitě za 
stadionem

3. Vytvoříme podmínky pro 
identifikaci psů pomocí čipů

4. Rozmístíme další sběrné nádo-
by na tříděný odpad, rozšíříme 
ve městě systém třídění odpa-
dů o hliník, textil a bioodpad

5. Zvýšíme počet odpadkových 
košů 

6. Podpoříme vznik útulku pro 
kočky 

7. Rozšíříme protipovodňová 
opatření a opatření proti 
přívalovým dešťům

8. Nepodpoříme rozšiřování 
vodní plochy Dolního rybníka 

9. Propojíme vrty pitné vody ve 
městě, tím zlepšíme kvalitu 
vody v Lánech 

10. Nadále budeme podporovat 
činnost Záchranné stanice 
zvířat a ptáků Zelené Vendolí

11. Podpoříme rozvoj ekologic-
ké výchovy ve spolupráci se 
školami

12. Dokončíme rekonstrukci 
čistírny odpadních vod

Na volebním programu v oblasti životní prostře-
dí pracovali např.:
D. Šimek, F. Šváb, J. Otava

Doprava
1. Nadále budeme vytvářet tlak 

na zajištění výstavby obchva-
tu, budeme vytvářet podmín-
ky pro realizaci akce

2. Dokončíme kompletní rekon-
strukci zadní cesty v Lačnově

3. Posílíme zimní a letní údržbu 
chodníků a komunikací

4. Rozšíříme parkovací místa 
pro osobní automobily (např. 
parkoviště u nádraží ČD) 

5. Připravíme koncepci rozvoje 
cyklotras ve městě a okolí 

6. Podpoříme zbudování cyklo-
stezky kolem řeky Svitavy 

7. Podpoříme vodorovné znače-
ní cyklotras spojujících části 
města s areály volnočasových 
aktivit

8. Vybudujeme nové přechody 
pro chodce

9. Vybudujeme další bezbarié-
rové nájezdy u chodníků pro 
handicapované spoluobčany  
i pro rodiče s dětmi

Víte, že byla provedena důkladná analýza projek-
tu sítě MHD, která však ukázala na vysokou nákla-
dovost? Město by zatížila milionovými náklady při 
malé efektivitě využívání. V rámci projektu byly 
analyzovány spoje projíždějící z různých směrů 
Svitavami na autobusové a vlakové nádraží. Čet-
nost těchto spojů a rozmístění zastávek ve všední 
dny dostatečně řeší dostupnost jednotlivých částí 
města. SPMS by rádo každoročně vydávalo míst-
ní jízdní řády, a to i se zapojením služby přepravy 
osob Střediska sociálních služeb Salvia.

Na volebním programu v oblasti doprava, pra-
covali např.:
P. Pospíšil, V. Koukal, M. Báča, V. Pechancová



Prakticky celý život jsem prožil ve Svitavách. Po 
vysoké škole jsem nastoupil na dětské oddělení 
zdejší nemocnice, kde pracuji dosud. Kromě prá-
ce primáře oddělení vedu ambulance pro děti 
s cukrovkou a pro rodiny s poruchou krevních 
tuků. V devadesátých letech jsem téměř 7 let pů-
sobil ve funkci ředitele nemocnice. Vždy mi velmi 
záleželo na tom, v jakém městě žiji, jak vypadá, 
co by se mělo zlepšit, co udělat, abychom mohli 
být na naše město hrdí a cítili s ním sounáležitost. 
Proto jsem po sametové revoluci pracoval řadu 
let v městském zastupitelstvu a v komisi pro so-
ciální problematiku. 

Jsem rodilý Svitavák a osud mého města mi není 
lhostejný. Pozoruji, jak se tvář města postupně 
mění k lepšímu. A já se snažím, abych tomu mohl 
napomoci. Ve SPMS jsem od jeho počátku – mou 
„parketou“ je ekonomika, hospodaření, majetek, 
ale i spolková činnost. Jsem mnoho let předse-
dou „rybářů“ a jsem docela pyšný na to, co jsme 
u rybníka dokázali. Co mě aktuálně teď osobně 
tíží (a v čem bych chtěl být nápomocen při řeše-
ní), jsou dopady ekonomické krize na chod města 
Svitavy. Mám rád přírodu a motivuje mě pomá-
hat dalším lidem.

Od roku 1995 podnikám. Provozuji obchody ve 
Svitavách a Litomyšli. Podílím se na řízení ob-
chodní skupiny Euronics, jejíž jsem akcionářem. 
Zabývám se pronájmem nemovitostí pro podni-
katelské účely. Svitavy, ve kterých žiji více než  
40 let, považuji za krásné místo pro žití. Nezname-
ná to, že bych neviděl problémy svého rodného 
města: nedostatek práce pro lidi, dopravní ob-
služnost, umírající střed města. Jsem ale rád, že 
mohu také pozorovat, jak se Svitavy mění a roz-
víjejí. Členem SPMS jsem od jeho založení, řadu 
let se věnuji v oblasti podnikání.

Od roku 1995 jsem ekonomem ve svitavské ne-
mocnici. Toto povolání mne velmi baví a jsem 
rád, že jsem byl u velké změny, kterou nemocnice 
prošla až do dnešní podoby. Před tím jsem sedm 
let prožil ve Vigoně, kde jsem se po vystudování 
VŠE v Praze učil praktickému řízení ekonomiky  
a financování. Od roku 1976 jsem hrál basketbal 
za Svitavy, po skončení hráčské kariéry se věnuji 
trenérství a organizuji mezinárodní mládežnické 
basketbalové kempy. Byl jsem u zrodu SPMS, 
vedu finanční výbor městského zastupitelstva  
a jsem rád, že se podařilo rozvíjet město s únos-
ným zadlužením i dostatečnou finanční rezervou 
pro rozvoj budoucí. 

Jan 
MALÝ
61 let, 
primář dětského 
oddělení

Pavel
ČERMÁK
57 let, 
ekonom

Ctirad
ŠTAUD
41 let, 
obchodník – majitel 
obchodu OK 1

Pavel
ŠPAČEK
44 let, 
ekonom – manažer



Zdravotnictví, 
sociální oblast 
a prevence  
kriminality

Rodina

1. Dokončíme přestavbu části 
Domova na rozcestí na Domov 
pro seniory (domov důchodců)

2. Budeme nadále podporovat 
činnost organizací při začleňo-
vání zdravotně postižených  
a seniorů do společenského  
a kulturního dění

3. Při opravách, nové výstavbě 
objektů občanské vybavenosti 
a na úřadech vybudujeme 
bezbariérové přístupy pro 
handicapované spoluobčany

4. Část kapacity nových bytů 
zbudujeme jako bezbariérové

5. Nadále budeme poskytovat 
slevy důchodcům při návště-
vách kulturních, společen-
ských a sportovních akcí  
v zařízeních města

6. Vytvoříme a budeme podpo-
rovat fond na volnočasové 
aktivity pro děti z rodin, které 
zasáhla finanční krize

7. Budeme podporovat stáva-
jící i nové projekty prevence 
kriminality pro instituce  
a neziskové organizace

1. Ustavíme komisi pro rodinu 
jako poradní orgán Rady 
města

2. Podpoříme vznik nové služby 
na hlídání dětí – Baby studio

3. Podpoříme organizace, které 
dlouhodobě pracují s rodinami

4. Zasadíme se o výrazné slevy 
pro rodiny v zařízeních spravo-
vaných městem 

5. Rozšíříme počet míst pro od-
počinek a relaxaci rodin  
a seniorů 

6. Budeme podporovat aktivní 
prorodinnou politiku a s ní 
související projekty

Víte, že v letech 2006–2010 byly podpořeny 
102 projekty svitavských škol a školských zaříze-
ní v oblasti prevence kriminality v celkové výši 
617.000 Kč?

Víte, že jedním z nejvýznamnějších projektů měs-
ta v oblasti prevence kriminality je projekt „Sys-
tém včasné intervence“, v jehož rámci je město 
jedním z pilotních ověřovatelů budoucího celo-
státního systému určeného k řešení problema-
tiky delikvence a sociálně-právní ochrany dětí  
a mládeže v ČR?

Víte, že provoz moderního seniorcentra (domova 
důchodců) bude zahájen v prosinci roku 2011?

Na volebním programu v oblasti zdravotnictví 
a sociální péče pracovali např.:
R. Renzová, J. Malý, M. Čuhelová, O. Cvrkal, J. 
Zrůstek, M. Fialová, V. Pechancová

Na volebním programu v oblasti prorodinné poli-
tiky pracovali např.:
M. Čuhelová, V. Pechancová, J. Malý



Ivo
SAMUEL
46 let, 
analytik

Pocházím ze Svitav, původní profesí jsem zdra-
votní sestra, nyní důchodkyně, vedoucí Klubu 
seniorů ve Svitavách. Mnoho let jsem ži la 
mimo Svitavy, do nichž se naše rodina vrátila  
v roce 1991, v restituci jsme získali zpět řeznic-
tví. Od roku 2001 jsem vykonávala funkci ředi-
telky Charity Svitavy, pomáhala jsem obnovit te-
rénní charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou 
službu a humanitární sbírky. Ve SPMS se věnuji 
oblasti sociální, především podpoře projektů 
pro seniory, terénní i ústavní péči a volnočaso-
vým aktivitám. Mé životní krédo vystihuje ci-
tát A. Einsteina: „Pouze život, který žijeme pro 
ostatní, stojí za to.“

Do Svitav jsem se přistěhoval v roce 1987 „za 
prací“ v tehdejším n. p. TOS. Od roku 2001 vy-
učuji odborné předměty v SOU Svitavy. Většinu 
volného času věnuji spolupráci s dechovým od-
dělením ZUŠ Svitavy a SKS Svitavy. Spolupodí-
lím se na organizování kulturních akcí s lidovou 
písničkou – Slavnosti dechových hudeb, taneční 
odpoledne s dechovkou, ples dechovek, setkání 
harmonikářů. Ve SPMS se zapojuji do práce kul-
turní a školské skupiny. V dalším období bych rád 
přispěl k podchycení co největšího počtu mla-
dých amatérských muzikantů a případnému roz-
šíření kulturního vyžití milovníků lidové hudby ve 
Svitavách.

Od roku 1969 jsem pracovala jako učitelka v ma-
teřské škole v Mladějově na Moravě, od roku 
1982 v mateřské škole ve Svitavách na sídlišti 
v Lánech, nejdříve jako učitelka, pak 14 let jako 
ředitelka. Od roku 2010 jsem pracovnicí Svazu 
postižených civilizačními chorobami, věnuji se 
dětem s respiračními problémy a Onko klubu 
AREA. Mnoho let jsem se věnovala ochotnické-
mu divadlu, jsem dlouholetou členkou pěvec-
kého sdružení Dalibor a dechového orchestru 
Svitavská dvanáctka. Ve SPMS jsem v pracovní 
skupině školství. Moje životní krédo vystihuje ci-
tát „Člověk je přesně takový, jaký je smysl jeho 
snažení“.

V současnosti pracuji jak projektový manažer ve 
společnosti JPN.consulting s.r.o., před tím jsem 
téměř 20 let pracoval ve společnosti Vigona a.s. 
na manažerských pozicích. V letech 2005–2006  
jsem byl členem svitavského zastupitelstva. Více 
jak 15 let jsem se věnoval aktivně lehké atletice, 
na začátku 90. let jsem byl předsedou TJ Svitavy.  
Považuji se za svitavského patriota, a proto mne 
trápí nízká podnikatelská aktivita a s tím spoje-
ný nedostatek pracovních příležitostí ve městě 
i přilehlém okolí. Ve SPMS pracuji v ekonomické 
sekci. 

Marie 
GRMELOVÁ
59 let, 
pracovnice Svazu 
postižených civilizačními 
chorobami

Božena  
HRUŠKOVÁ
60 let, 
předsedkyně Klubu 
seniorů

Pavel 
POSPÍŠIL
50 let, 
učitel středního  
odborného učiliště



Kultura a spolko-
vá činnost

1. Budeme podporovat činnost 
kulturních organizací zřízených 
městem, podpoříme činnost 
občanských sdružení, souborů 
a spolků v oblasti kultury

2.  Zefektivníme provoz kina  
a kinokavárny. Zmodernizuje-
me sál kina – vybavíme jej di-
gitalizací a novými sedačkami 

3. Vytvoříme podmínky pro 
založení a činnost klubu pro 
alternativní kulturu. Dáme  
v něm prostor zájemcům o ko-
nání filmových a dramatických 
klubových pořadů, alternativ-
ních koncertů, minifestivalů  
a přehlídek malých forem.

4. Připravíme jednotný systém 
informování veřejnosti  
o všech kulturních pořadech 
ve městě

5. Budeme organizovat pravi-
delné otevřené Fórum pro 
kulturu mezi pracovníky  
v kultuře a veřejností o kon-
krétních představách, problé-
mech a možnostech kultury

6. Zefektivníme a zpřehledníme 
grantový systém města  
v oblasti kultury 

7. Nadále budeme pečovat  
o historické kulturní dědictví 
města – údržbu církevních 
a uměleckých památek 

Víte, že Fabrika je v provozu již více než dva roky 
a že ročně se v ní uskuteční několik stovek kultur-
ních či vzdělávacích akcí, výrazně se zvýšil počet 
návštěvníků i výpůjček knihovny, která patří mezi 
nejmodernější v ČR?

Víte, že digitalizací kina Vesmír se rozumí nahra-
zení 35 mm filmových projektorů digitální tech-
nologií? Představuje změnu zavedených způsobů 
distribuce. Kvalita digitálního promítání je srovna-
telná s promítáním z 35 mm filmů, ale nedochází 
k mechanickému opotřebení filmového pásu. Pro 
návštěvníky kin má digitalizace obrovský význam: 
nové filmy budou k vidění v den jejich premiéry 
díky on-line distribuci jejich kopií, náklady spoje-
né s distribucí filmů se výrazně sníží.

Na volebním programu v oblasti kultura a spolko-
vá činnost pracovali např.:
B. Čuhelová, O. Komůrka, P. Pospíšil, F. Pavlík, M. 
Čuhelová, M. Grmelová

8. Rozšíříme městský památkový 
okruh a doplníme jej o infor-
mační systém 



Devatenáct let pracuji na právním oddělení Kata-
strálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Svitavy. Své město mám ráda a s ra-
dostí sleduji, jak se mění, rozvíjí, krásní a jak si 
k němu i občané vytvářejí svůj vztah. Zde jsem 
prožila vše zásadní, co mě v životě potkalo. Půso-
bila jsem mnoho let v basketbalu, také jako tre-
nérka mládeže, dnes se ve volných chvílích věnuji 
už 8 let orientálnímu tanci v tanečním seskupení 
SEFA. Od roku 2001 jsem členkou SPMS. Již dru-
hé volební období jsem členkou majetkoprávní 
komise města. Ve SPMS jsem se nyní zapojila do 
činnosti mediální pracovní skupiny.

Ve Svitavách žiji od roku 1946. Pracuji v České 
Třebové, kam dojíždím do své soukromé stoma-
tologické ordinace. Kromě medicíny mám rád di-
vadlo, muziku, přírodu, řeky, rybníky. A to všech-
no ve Svitavách nacházím. A taky dobré přátele. 
Mám rád Svitavy a přeji všem, které lidé zvolí 
svými zastupiteli na radnici, dostatek moudrosti 
k tomu, aby překonali krátkozrakou politickou 
nesnášenlivost, dobře nám známou z parlamen-
tu, aby spolupracovali a udělali všechno proto, 
aby Svitavy byly zdravé, veselé, sportovní, ale 
i kulturní a kultivované město, ve kterém bude 
radost žít.

Od roku 1979 jsem pracovala ve svitavské ne-
mocnici. Od roku 1997 jsem privátní lékařkou  
v oboru diabetologie a interního lékařství. Své 
povolání jsem spojila s mým „koníčkem“, prací 
se zdravotně postiženými – od založení speci-
f ických klubů s tzv. vnitřním postižením na 
okresní úrovni, po činnost v celorepublikovém 
výboru Svazu postižených civilizačními choro-
bami. Členkou SPMS jsem od jeho začátku, dvě 
volební období jsem pracovala jako zastupitelka 
a nadále chci pokračovat v práci v oblasti sociál-
nězdravotní. Usilovat o odborný růst své praxe 
ve prospěch nejen nemocných, ale také na úrov-
ni preventivněosvětové s krédem, že ve zdravém 
těle je zdravý duch.

Ve Svitavách jsem od svého narození. Prožil 
jsem zde všechny jeho stagnace, ale i nové tvá-
ře, ty zejména po roce 1989. Od roku 1990 jsem 
soukromý podnikatel v oboru květinářství a za-
hradnictví. V předešlém období jsem působil 
jako vedoucí Zahradnictví Vendolí a dlouhá léta 
pracoval v TOSu ve Svitavách. Ve Sdružení pro 
město Svitavy jsem od jeho založení, věnuji se 
ekologické problematice.

Dagmar  
KŘEČKOVÁ
49 let, 
úřednice státní 
správy

Karel
ŠEFRNA
70 let, 
zubní lékař

Mirka
FIALOVÁ
56 let, 
privátní lékařka

František
ŠVÁB
60 let, 
podnikatel v zahradnictví 



Školství
1. Ještě více otevřeme dopravní 

hřiště veřejnosti

2. Podpoříme konání celoměst-
ských akcí pro školy 

3. Budeme pokračovat v moder-
nizaci školních budov, zahrad 
mateřských škol a jejich vnitř-
ního vybavení

4. Rozšíříme nabídku volnoča-
sových aktivit ve městě po 
transformaci DDM 

5. Zefektivníme způsob přijímání 
dětí do mateřských škol

6. Rozšíříme nabídku celoživot-
ního vzdělávání občanů ve 
městě

7. Nadále budeme podporovat 
mateřské centrum „Krůček“

8. Budeme usilovat o zachování 
všech současných středních 
škol ve městě

Víte, že třetina dětí opouštějících MŠ má logope-
dické problémy? Podpoříme vznik logopedické 
třídy v MŠ.

Víte, že do oprav a údržby školních zařízení roč-
ně plynou téměř dva miliony korun z rozpočtu 
města a k tomu přidávají prostředky samotná 
zařízení z vlastních fondů? K zásadním změnám 
došlo v MŠ na ulici Větrná, kde se realizovala 
komplexní rekonstrukce sociálního zařízení ve 
všech pavilonech (1 mil.) a celkově byly zmoder-
nizovány interiéry. V ZŠ na Riegrově ulici byla 
provedena generální rekonstrukce kotelny (2,5 
mil.). Zásadně se změnila školská zařízení v Lač-
nově, investovalo se do střech, fasády, hřiště. 
Je nutné pokračovat ve snižování energetické 
náročnosti budov (ZŠ Felberova, MŠ na ulicích 
Větrná, Pražská a M. Horákové), zapotřebí je do-
končit opravu fasády na ZŠ T. G. Masaryka. 

Víte, že Mateřské a rodinné centrum Krůček již 
devátým rokem nabízí aktivity pro rodiny s dět-
mi a pomáhá rodičům na mateřské a rodičovské 
dovolené?

Víte, že u ZŠ na Riegrově ulici byl vybudován 
v roce 2010 nový bezbariérový areál pro volno-
časové aktivity a sport v celkové hodnotě 10 mil. 
Kč a že rozhodující podíl finančních prostředků 
se podařilo získat z EU?

Víte, že svitavskou univerzitu třetího věku od 
roku 2003 absolvovalo více než 100 posluchačů-
seniorů a že dalších 50 nyní studuje?

Na volebním programu v oblasti školství praco-
vali např.:
M. Báča, D. Šimek, R. Renzová, P. Pospíšil, M. 
Grmelová

Víte, že téměř 40 dětí, které dosáhnou tří let, 
v průběhu školního roku obtížně hledá umístění 
v MŠ? Zajistíme pro ně zvýšení kapacity mateř-
ských škol.



Vystudoval jsem farmacii, od roku 1966 pracuji 
nepřetržitě v lékárně na svitavském náměstí.  
V mládí jsem hrál závodně fotbal, hokej, stolní te-
nis, také jsem se věnoval šachu. Od roku 1994 do 
roku 2006 jsem byl členem zastupitelstva měs-
ta Svitavy, zabýval jsem se vždy oblastí sportu  
a tělovýchovy. Dlouhodobě pracuji ve sportovní 
komisi při Městském úřadu ve Svitavách a sna-
žím se udržet vysoký kredit svitavského sportu. 
Zasloužil jsem se o rozvoj svitavské kopané pře-
devším jako trenér. Moje krédo: „Lépe začít se 
sportem pozdě, než nikdy!“

Mým oborem je lékařská elektronika, již 15 let 
ale působím mimo tento obor jako OSVČ. Ve 
Svitavách žiji od narození, jsem na město hrdý, 
že se nyní dynamicky rozvíjí a jeho prestiž roste. 
Myslím, že my Svitaváci máme rezervy v pod-
poře našich mladých a nejmladších spoluob-
čánků, aby v dospělosti neutíkali „za lepším“  
a cítili se zde opravdu doma. Členem SPMS jsem 
proto, že zde nad politickými a osobními zájmy 
vítězí jasně zájem města a sdružení představu-
je důležitou kontinuitu příznivého vývoje Svitav  
v postkomunistické době. Hybnou silou sdružení 
je spojení zkušeností starších a iniciativy mla-
dých, jako našich nástupců. 

Narodila jsem se ve Svitavách, zde jsem také vy-
studovala gymnázium, kde od roku 1992 vyučuji 
hudební výchovu. Jsem sbormistryní pěveckých 
sborů IUVENTUS Svitavy a GAUDIUM Gymnázia 
ve Svitavách. S oběma sbory jsem získala řadu 
ocenění na našich i zahraničních festivalech a sou-
těžích, procestovala jsem s nimi mnoho zemí Ev-
ropy i Jižní Ameriky. Od roku 1994 spoluvytvářím 
dramaturgii Festivalu amatérských pěveckých 
sborů ve Svitavách. Ve SPMS jsem od jeho po-
čátků, vždy jsem usilovala o to, aby Svitavy byly 
kulturním městem. Kultura je základ.

Již od útlého dětství mě rodiče směřovali ke spor-
tu a pohybovým aktivitám. Přes fotbal a lehkou 
atletiku jsem se dostal k plavání, později k florba-
lu. Sportu jsem se věnoval i po teoretické strán-
ce studiem na vysoké škole v Brně. Mám zájem 
o dění v mém městě, a proto jsem se stal členem 
Sdružení pro město Svitavy. Má jasnou vizi o kon-
cepci svého města. V budoucnu bych se rád po-
dílel na sportovním vyžití nejen aktivních spor-
tovců, ale i široké veřejnosti. Rád se řídím svým 
životním mottem: „Nikdy neříkej nikdy!“ 

Bohumil 
ŠPERKA
65 let, 
lékárník

Břetislav
VÉVODA
54 let, 
samostatně výdělečně 
činný

Věra 
BUREŠOVÁ
50 let, 
učitelka Gymnázia 
ve Svitavách

Filip
TOMANEC
25 let, 
učitel



Sport, pohyb, tělesná kultura
1. Zajistíme ve spolupráci s TJ 

Svitavy finanční prostředky 
na zastřešení umělé ledové 
plochy a vytvoříme podmínky 
pro realizaci hřiště s umělou 
trávou na „Lánském hřišti“

2. Uskutečníme rekonstrukci 
sportovního areálu při ZŠ Fel-
berova a tento areál zpřístup-
níme veřejnosti

3. Zabezpečíme údržbu a rozvoj 
stávajících sportovních zaří-
zení a veřejných sportovních 
ploch ve městě 

4. Rozšíříme nabídku pohybo-
vých aktivit i pro děti a mládež 
neorganizovanou ve sportov-
ních oddílech

5. Podpoříme sportovně rekreač-
ní akce a aktivity zaměřené na 
sportovní vyžití celých rodin

6. Nadále budeme finančně 
podporovat činnost sportov-
ních oddílů, zejména mláde-
že, podpoříme vznik nových 
sportovních klubů

7. Zlepšíme a rozšíříme posky-
tované služby na městských 
sportovištích (bazén, koupališ-
tě, ledová plocha)

8. Podpoříme vznik in-line okru-
hů v okolí Svitav

9. Rozšíříme nabídku alternativ-
ních sportů (plážový fotbal, 
lanové centrum, aquazorbing)

Víte, že SPMS bude prostřednictvím dotací z ev-
ropských fondů usilovat o propojení cyklostezek 
Ústecka a Českotřebovska s cyklostezkami, kte-
ré vedou od Blanska do Brna? Toto propojení by 
mělo procházet právě našim regionem.

Víte, že prostřednictvím projektů SPORTUJ S RO-
DINOU a SPORTUJ S MĚSTEM podpoříme spor-
tovně rekreační akce a aktivity zaměřené na 
sportovní vyžití celých rodin?

Víte, že do programu odměňování trenérů mlá-
deže je zapojeno celkem 36 trenérů a vedoucích 
mládeže? Ročně je tak rozděleno 900.000 Kč 31 
trenérům ve sportu, 5 vedoucím z oblasti kultury 
a zájmové činnosti.

10. Vybudujeme systém značení 
zimních běžeckých tratí

11. Budeme pokračovat v odmě-
ňování dobrovolných trenérů 
mládeže

Na volebním programu v oblasti sport, pohyb 
a tělesná kultura pracovali např.:
M. Sezemská, P. Špaček, O. Komůrka, F. Tomanec



Seznam kandidátů
Sdružení pro město Svitavy
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 1. Mgr. Bc. David Šimek 
  33 let, ředitel ZŠ Sokolovská

 2. Mgr. Radoslava Renzová, DiS.
  38 let, ředitelka ZŠ a MŠ v Lačnově

 3. Václav Koukal
  64 let, senátor    
 4. Mgr. Blanka Čuhelová
  53 let, ředitelka muzea a galerie

 5. Bc. Ondřej Komůrka
  33 let, středoškolský učitel

 6. Mgr. Marcela Sezemská 
  62 let, místostarostka

 7. PaedDr. Bc. Milan Báča 
  51 let, ředitel gymnázia

 8. Mgr. Radoslav Fikejz
  37 let, historik

 9. Otmar Cvrkal
  65 let, předseda okresního výboru 
  Sdružení zdravotně postižených

 10. Mgr. Monika Čuhelová 

  36 let, psycholožka, vedoucí Mateřského 
  a rodinného centra Krůček

 11. MUDr. Jan Malý
  61 let, primář dětského oddělení

12. Ing. Pavel Čermák
  57 let, ekonom

13. Ing. Ctirad Štaud
  41 let, obchodník, majitel prodejny OK1

14. Ing. Pavel Špaček
  44 let, ekonom – manažer nemocnice

15. Božena Hrušková
  60 let, předsedkyně Klubu seniorů 

16. Ing. Pavel Pospíšil
  50 let, učitel SOU

17. Marie Grmelová
  59 let, pracovnice Svazu postižených 
  civilizačními chorobami

18. Ing. Ivo Samuel, MBA
  46 let, analytik

19. Dagmar Křečková
  49 let, úřednice státní správy

20. MUDr. Karel Šefrna
  70 let, zubní lékař

21. MUDr. Mirka Fialová
  56 let, privátní lékařka

22. František Šváb
  60 let, podnikatel v zahradnictví

23. PhMr. Bohumil Šperka
  65 let, lékárník

24. Ing. Břetislav Vévoda
  54 let, OSVČ

25. PaedDr. Věra Burešová
  50 let, učitelka gymnázia

26. Mgr. Filip Tomanec
  25 let, učitel
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