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Vážení spoluobčané, vážení voliči,
Sdružení pro město Svitavy se v uplynulém 

volebním období zavázalo plnit svůj program. 
Vize, které jsme vám v roce 2006 představili, 
nebyly nereálné. Není na škodu si připome-
nout výsledky minulých komunálních voleb. 
Ačkoliv se v nich SPMS stalo vítězem, získalo 
pouze 9 mandátů z 26 členného zastupitel-
stva města. V sedmičlenné Radě města Svi-
tavy pak zasedali pouze dva členové SPMS, 
a to Marcela Sezemská jako místostarostka 
a Václav Koukal. I přes tuto skutečnost může 
Sdružení pro město Svitavy s čistým svědo-
mím říci, že jeho volební program byl z pod-
statné části naplněn. Jsou však úkoly, jejichž 
platnost je dlouhodobá a trvá.

Sdružení pro město Svitavy vám proto 
předkládá vyhodnocení volebního programu 
2006–2010, kterým chce připomenout, co 
v něm slíbilo a co se podařilo či nepodařilo 
splnit. Chceme, aby se Svitavy staly přívěti-
vým městem pro život, a věříme, že jsme ne-
zklamali a přízeň voličů si udržíme i v nastáva-
jícím volebním období.

přebytek. Důsledkem krize Svitavy ztratily 
v letech 2009–2010 více jak 50 mil. korun ze 
sdílených daňových příjmů. Proto byla v tom-
to období přijata zásadní úsporná opatření  
v rozsahu 20% výdajů vyjma schválených inves-
tičních akcí ve vazbě na projekty spolufinan-
cované z prostředků EU. Plánovaný přebytek 
hospodaření za rok 2010 ve výši cca 30 mil. 
Kč bude dodržen. Tím bude vytvořena dobrá 
finanční perspektiva pro další zastupitelstvo. 

ROZPOČET

Chceme i nadále sestavovat přebytkový 
rozpočet města jako předpoklad dlouhodobé 
finanční stability

Přestože i naše město dramaticky zasáhla 
hospodářská krize, byl v každém roce volební-
ho období 2006–2010 vytvořen rozpočtový 

PODNIKÁNÍ 
A CESTOVNÍ RUCH

Zřídíme poradenské centrum pro pomoc 
podnikatelům při čerpání evropských dotací 

Poradenské centrum funguje ve Fabrice a je 
podnikateli využíváno, město však není zřizo-
vatelem.

Oživíme formou motivačních pobídek a vy-
užitím nebytových prostor v městských do-
mech podnikání v centru města 

V průběhu volebního období byly přehod-
noceny výše nájemného tak, aby v městských 
nebytových prostorech nedocházelo k neodů-
vodnitelným rozdílům a aby výše nájemného 
byla únosná pro místní obchodníky. Cílem je 
zachování obchodů na náměstí.

Komunikačně propojíme obchodní zóny a no-
vě budované centrum Fabrika s náměstím

Během stavby kruhového objezdu a příjez-
dových komunikací bylo vybudováno propoje-
ní obchodní zóny pro pěší až k obchodnímu 
domu Centrum. Součástí následné rekonstruk-
ce Wolkerovy aleje bylo napojení této komuni-
kace pro pěší až k náměstí a k Fabrice.

Vytvoříme podmínky pro rozšíření ubyto-
vacích kapacit různých kategorií

Svitavy pociťují značný handicap v absenci 
dostatečných ubytovacích kapacit, přesto se 
nepodařilo získat vhodného investora, a proto 
tento slib je nadále aktuální a platný.



Zasadíme se o realizaci, úpravu a údržbu 
běžkařských tras v okolí Svitav

V případě dobrých sněhových podmínek 
jsou v zimním období v okolí Svitavy rolbou 
udržovány běžecké trati především v oblasti 
Javornického hřebene a okruhy směrem na 
Vendolí v celkové délce cca 10 km. V údolí za 
viaduktem se podle aktuálních podmínek udr-
žuje i více tras vedle sebe. 

Podpoříme vybudování rozhledny na Hře-
bečském hřebenu 

Nedaleko od plánované rozhledny byla na 
Hřebečském hřebenu otevřena rozhledna na 
Strážném vrchu. Město Svitavy od výstavby 
rozhledny ve stejném prostoru zatím ustou-
pilo. 

Přestavíme bývalou „stodolu“ za městským 
úřadem na kavárnu 

Svitavy přestavěly v letech 2008–2009 bý-
valou stodolu na ulici Dvořákova na moderní 
kavárnu spojenou s regionálním informačním 
centrem, které je zaměřeno na prezentaci  
a propagaci města a turistické oblasti Česko-
moravské pomezí. Nový objekt tvoří příjemné 
zázemí pro návštěvníky parku Jana Palacha. 
Na přestavbu byly využity jak prostředky měs-
ta, tak prostředky dotace EU a státního roz-
počtu. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokončíme revitalizaci panelových byto-

vých domů 
Revitalizace byla dokončena na všech do-

mech v majetku města a díky Bytovému druž-
stvu Svitavy a dalším vlastníkům byly zrevita-
lizovány (s výjimkou dvou panelových domů) 
všechny domy tohoto typu ve Svitavách. Cel-
kové náklady překročily půl miliardy. Šetření 
tepla má významný vliv na životní prostředí, 
velký význam má i sanace panelů, která zvýší 
životnost domů, a jistě také zásadní estetická 
změna charakteru sídlišť.

Vytvoříme hlukovou mapu Svitav a na jejím 
základě omezíme hluk ve městě 

Nepodařilo se splnit a úkol trvá.

Dostavíme skupinový vodovod s využitím 
nového zdroje pitné vody 

Od roku 2007 jsou využívány nově zbudo-
vané vrty v prameništích Olomoucká a Lány. 
Tím se dosáhlo trvale nízkého obsahu dusič-
nanů ve vodě na 20 mg/l. (o více než polovi-
nu oproti roku 1995). V současné době jsou 
připravena další opatření, podařilo se po opa-
kovaném jednání s vlastníky pozemků zajistit 
územní rozhodnutí na průzkumné vrty a vý-
tlačný řad.

Vybudujeme přeložku vodovodního řadu 
na ulici Zadní v Lačnově 

Stavba, jejímž investorem není město, ale 
Svazek obcí skupinový vodovod, má připra-
venu projektovou dokumentaci. Finančně 
nákladná akce je rozdělena do etap. V ná-
vaznosti na dokončená protipovodňová opat-
ření nyní probíhají územní řízení. Součástí 
stavby bude dokončení rekonstrukce ulice 
Zadní.

Dokončíme protipovodňová opatření na  
řece Svitavě a na Lačnovském potoce 

Na řece Svitavě jsou práce ukončeny, těsně 
před skončením jsou práce na Lačnovském 
potoce. Investice, které plynuly od roku 1999 
do těchto opatření, dnes přesáhly částku 200 
mil. Kč. Ukazuje se, že ochrana majetku ob-
čanů Svitav patří k výrazným prioritám. To se 
potvrdilo při přívalových deštích v roce 2009 
a 2010, kdy škody na majetku zůstaly relativ-
ně nízké. 

Rozmístíme více sběrných nádob na tříděný 
odpad 

Od roku 2007 investovalo město Svitavy do 
zbudování míst pro sběrné nádoby 2,75 mil. 
Kč. Na území města se objevilo 95 nových kon-
tejnerů na tříděný odpad. 



Vysadíme novou zeleň v obytných zónách  
a budeme pečovat o zeleň stávající 

Od roku 2007 bylo ve Svitavách vysazeno 
314 nových stromů a 37 842 keřů. Na údržbu 
a výsadbu zeleně a na ošetření stromů bylo  
v letech 2007–2010 vyčleněno přes 37 mil. Kč.

Podpoříme veškeré aktivity, které přispívají 
ke zlepšení a ochraně životního prostředí 

Na opatření k zlepšení kvality pitné vody  
a dostavbu skupinového vodovodu město 
vynaložilo za poslední čtyři roky 1,283 mil. 
Kč, zlikvidovalo více než 50 černých skládek 
za téměř 400 tisíc Kč, provedlo rekonstrukci 
sběrného dvora, za 32,287 mil. Kč vybudovalo 
novou a opravilo starou kanalizaci, provedlo 
rekonstrukci mostů a lávek na Lačnovském po-
toce a řece Svitavě za 20,7 mil. Kč, každoročně 
investovalo přibližně 150 tisíc korun do plošné 
deratizace. 

Při ekologickém vzdělávání a výchově bu-
deme spolupracovat se školami 

Město Svitavy podpořilo třídění odpadů ve 
školách, využilo pomoci škol při likvidaci čer-
ných skládek, finančně se podílelo na ekolo-
gických akcích škol, podporovalo oslavy Dne 
Země – za poslední čtyři roky vše částkou pře-
sahující čtvrt milionu korun.

Podpoříme činnost Záchranné stanice zví-
řat a ptáků Zelené Vendolí 

Město významně – a nejen finančně – pod-
poruje Záchrannou stanici zvířat a ptáků Zele-
né Vendolí. Od roku 2007 poskytlo Zelenému 
Vendolí částku 295 tisíc Kč, dalších celkem 607 
tisíc Kč investovalo do útulku pro psy a na in-
stalování košů na psí exkrementy.

MAJETEK A FINANCE
Zadluženost města v tomto období výrazně 

nevzrostla, přestože musely být zajištěny ne-
malé prostředky na spolufinancování projektů 
z operačních programů EU.

Účetní hodnota majetku města je více jak 
dvě miliardy korun a od roku 1995 vzrostla 
o 800 mil. korun. Z rozlohy 3 133 ha městu pat-
ří 472 ha. Přestože město bezkonfliktně proda-
lo část bytů z bytového fondu, účetní hodnota 
majetku roste vzhledem k rozsáhlým novým 
investicím, včetně nové bytové výstavby. Z to-
hoto hlediska lze tedy říci, že město bohatne. 

Budeme připravovat a realizovat kvalitní in-
vestiční projekty. Chceme efektivně využívat 
vlastní investiční prostředky a maximálně se 
snažit o využívání státních dotací a prostřed-
ků z fondů EU.

V přípravě projektů jsme byli velmi úspěšní, 
ze statistiky vyplývá, že patříme k nejúspěšněj-
ším městům nejen v kraji. Město včetně jím 
zřizovaných organizací uspělo v 35 projektech 
z různých operačních programů EU.

V roce 2008 byla dána do užívání Fabrika. 
Letos byl dokončen mimořádný projekt pře-
tvoření stadionu ve sportovní park nejen pro 
sportovce, ale i pro rekreačně-sportovní vyžití 
lidí všech generací.

V oblasti životního prostředí je připraveno 
zahájení intenzifikace čistírny odpadních vod, 
dokončeny byly sběrné dvory, rozšiřována jsou 
místa pro separaci odpadů a je připraven pro-
jekt komplexní údržby a rekonstrukce zeleně. 
Z evropských prostředků jsme také spolufinan-
covali projekt Kanalizace města Svitavy - III. 
etapa. Rekonstruován byl park ve Wolkerově 
aleji, včetně ulice mezi Fabrikou a obchodním 
domem Centrum.

Schváleny jsou také projekty (včetně finanč-
ních prostředků) na zateplení budov základní  
a mateřské školy ve Svitavách-Lánech a budovy 
městského úřadu na ulici T. G. Masaryka. 

Z prostředků EU jsme také spolufinancovali 
přestavbu stodoly v parku Jana Palacha na in-
formační centrum a kavárnu.



Do oblasti školství bylo získáno cca 25 mil. 
Kč v projektech na podporu kvality vyučování, 
na technické vybavení škol (např. počítačové 
učebny) a zlepšení podmínek pro volnočasové 
aktivity dětí. Největším projektem byla rekon-
strukce zahrady na volnočasový a sportovní 
areál se specifikací pro handicapované děti na 
ZŠ Riegrova ulice.

Celková hodnota všech projektů činí cca 
650 mil. Kč, z toho na dotacích čerpáme cca 
350 mil. Kč.

Chceme rozumně využívat úvěry od peněž-
ních ústavů 

Úvěry byly využívány pouze ke spolufinanco-
vání projektů EU, ve výběrových řízeních měs-
to dosáhlo velmi výhodných úrokových sazeb.

Budeme nadále podporovat rychlostní sil-
nici co nejblíže Svitav a podpoříme vybudová-
ní silničního obchvatu města 

Rychlostní komunikace R 35 povede v bez-
prostřední blízkosti Svitav, v podstatě paralel-
ně se stávající silnicí 35, tedy mezi Lačnovem 
a Opatovcem. Obchvat Svitav je technicky 
a projektově vyřešen. Město Svitavy přispělo i 
podílem na projektové dokumentaci a řešením 
majetkoprávních vztahů k pozemkům. Výstav-
ba byla již schválena v návaznosti na dokonče-
ní obchvatu Opatova. Bohužel vlivem hospo-
dářské krize rozhodlo ministerstvo dopravy 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR (investor stavby)  
o odložení realizace této pro město významné 
investice. Termín uskutečnění odložené stavby 
nebyl přes naléhání vedení města stanoven.

Budeme pokračovat v revitalizaci panelo-
vých sídlišť ve městě

Revitalizace byla zcela dokončena na sídlišti 
v Lánech. Jedná se o úpravu a rozšíření zeleně, 
rozšíření parkovacích ploch, výstavbu dětských 
hřišť, opravu a vytvoření nových chodníků 
atd. Revitalizace byla realizována ve čtyřech 
etapách a celkové náklady činily 36,8 mil. Kč, 

z toho dotace Kč 20,4 mil. Postupně se oživu-
jí vnitrobloky nejen panelových zástaveb, ale  
i zděných činžovních domů.

ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ PÉČE

Podpoříme další rozvoj a modernizaci ne-
mocnice 

V letech 2006–2010 získala nemocnice od 
města investiční dar v hodnotě 5,5 mil. Kč na 
digitalizaci RTG oddělení, 1,5 mil. Kč na poří-
zení CT přístroje, 3 mil. Kč na rekonstrukci po-
rodního oddělení a 800 tis. Kč na ultrazvukový 
přístroj, úhrnem tedy 10,8 mil. Kč. Jde jistě  
o významnou podporu nemocnice v těchto 
oblastech a ne nezajímavý je údaj, který svědčí  
o dlouhodobé podpoře tohoto zdravotnického 
ústavu. Od roku 1994 bylo městem do nemoc-
nice investováno 66,3 mil. Kč.

Budeme nadále podporovat činnost organi-
zací zdravotně postižených spoluobčanů

V uplynulých čtyřech letech bylo na činnost 
organizací vynaloženo přes 850 tisíc korun, 
vedle těchto prostředků jsou zdravotně posti-
ženým a jejich organizacím bezplatně pronají-
mány nebytové prostory města na ulici Milady 
Horákové a v multifunkčním centru Fabrika. 

Uděláme maximum pro výstavbu domova 
důchodců 

Udělali jsme skutečně maximum a v říjnu to-
hoto roku bude tato investiční akce zahájena. 



Do majetku města jsme získali bezúplatným 
převodem od Pardubického kraje část objektu 
Domova Na rozcestí (Charita) na ulici T. G. Ma-
saryka. Byla zpracována projektová dokumen-
tace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. 
Jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 24,5 
mil. Kč na rekonstrukci objektu. Vznikne velmi 
moderní domov důchodců pod názvem Senior-
centrum Svitavy. Jeho provoz bude zahájen  
v prosinci roku 2011.

Při opravách, nové výstavbě objektů ob-
čanské vybavenosti a na úřadech podpoříme 
budování bezbariérových přístupů pro handi-
capované spoluobčany 

V tomto volebním období byly vybudovány 
základní bezbariérové trasy městem. Páteřní 
začíná u Penzionu a vede městem k autobuso-
vému nádraží, budovám MěÚ, bazénu, Svitav-
skému stadionu. Také při opravách a rekon-
strukcích chodníků se již realizují bezbariérové 
nájezdy. V budově muzea a galerie byl vystavěn 
nový výtah, budova MěÚ (vila) má pro handica-
pované novou plošinu.

Část kapacity nových bytů zbudujeme jako 
bezbariérové 

Při výstavbě nových bytů město splnilo všech-
ny podmínky pro získání dotací, tedy i výstavbu 
stanoveného počtu bezbariérových bytů.

Nadále budeme poskytovat slevy důchod-
cům při návštěvách kulturních, společenských 
a sportovních akcí a zařízení města 

V našem městě jsou slevy důchodcům po-
skytovány s výjimkou takových akcí, na které je 
vstupné již tak symbolické.

BEZPEČNOST 
A PREVENCE KRIMINALITY

Vybavíme přechody pro chodce moderními 
bezpečnostními prvky 

Modernizováno bylo šest nejvytíženějších 
přechodů celkovými náklady 2,5 mil. Kč. 

Přechody jsou řešeny bezbariérově. Byl zrušen 
nejnebezpečnější u autobusového nádraží a na 
druhé straně zmodernizován přechod v blíz-
kosti kruhového objezdu. I tento krok výrazně 
přispěl k bezpečnosti chodců ve Svitavách. 
Novou světelnou technologií byl vybaven pře-
chod přes frekventovanou komunikaci na ulici 
kpt. Jaroše v Lánech.

Zrekonstruujeme a upravíme zadní cestu  
v Lačnově 

Po ukončení výstavby vodovodu bude re-
konstruována ulice Zadní. I. etapa bude reali-
zována v roce 2011.

Připravíme projekt sítě městské hromadné 
dopravy 

Byl připraven projekt, který však ukázal vy-
sokou nákladovost. Město by bylo zatíženo ně-
kolikamilionovými náklady při malé efektivitě 
využívání. V rámci projektu byla analyzována 
četnost spojů projíždějících z různých směrů 
Svitavami na autobusové a vlakové nádraží. 
Četnost těchto spojů a rozmístění zastávek ve 
všední dny dostatečně řeší dostupnost jed-
notlivých částí města. Důležité je, že dopravu 
osob nabízí Středisko sociálních služeb Salvia. 
Za velmi přijatelné ceny, a to i v sobotu, neděli 
a ve svátcích. Tato služba je využívána např. na 
dopravu k lékaři, na kulturní akce apod.

Vybudujeme nová parkovací místa v okolí 
nemocnice, na Komenského náměstí a u kina 

Za uplynulé volební období bylo vybudová-
no ve Svitavách 820 parkovacích míst. Největší 
parkoviště vznikla na ulici Svitavská, Felberova 
a Větrná, dále na Komenského náměstí (před 
Fabrikou), u nemocnice a u kina a na ulici  
U Stadionu. Menší parkoviště, často na žádost 
občanů, byla zbudována na dalších 22 místech.

Opravíme dětské dopravní hřiště na Soko-
lovské ulici 

Dětské dopravní hřiště bylo opraveno nákla-
dem 1,5 mil. Kč. Změnil se provoz hřiště tak, 



že ve čtvrtek odpoledne a v sobotu bylo zpří-
stupněno neorganizovaným návštěvám, tedy 
širší veřejnosti. 

Budeme podporovat běžící i nové projekty 
prevence kriminality pro instituce a neziskové 
organizace 

Město Svitavy každoročně vynakládá na ob-
last prevence kriminality a prevence závislostí 
milion korun, obdobná částka plyne každý rok 
v rámci nejrůznějších dotačních titulů.

Nejvýznamnějším projektem města v oblasti 
prevence kriminality je projekt Systém včas-
né intervence, v jehož rámci je město jedním  
z pilotních ověřovatelů budoucího celostát-
ního systému řešení problematiky delikvence  
a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. 

Podporovány byly i neziskové organizace – 
Bonanza, KLUS nebo Květná Zahrada. Město 
podpořilo otevření významných „intervenč-
ních center“: LAXUS (terénní a ambulantní 
programy v oblasti závislostí), Centrum J. J. 
Pestalozziho (krizové centrum) a SKP Centrum 
(kontaktní místo pro oběti domácího násilí). 

Velmi důležitý je i program podpory projek-
tů škol a školských zařízení v oblasti prevence 
kriminality, a to i formou přímé finanční pod-
pory. V letech bylo 2006–2010 bylo podpořeno 
102 projektů svitavských škol a školských zaří-
zení celkovou částkou 617 tisíc Kč. 

Kromě toho bylo městem odměněno celkem 
89 svitavských pedagogických pracovníků prá-
vě za působení v oblasti prevence kriminality  
a za vedení úspěšných projektů. Působení 
města Svitavy se i prostřednictvím projektů 
školských zařízení stává v oblasti prevence 
kriminality příkladem dobré praxe pro ostatní 
města České republiky.

KULTURA 
A SPOLKOVÁ ČINNOST

Fabrika je v provozu více než dva roky, ročně 
se v ní uskuteční několik stovek kulturních či 
vzdělávacích akcí, zvýšil se počet návštěvníků  
i výpůjček knihovny. Zkouší zde taneční krouž-
ky, dechové orchestry. Pravidelně zde kon-
certují svitavské hudební skupiny, pěvecké 
soubory, mají svá vystoupení břišní tanečnice. 
Svitavský Big Band pořádá ve Fabrice pravidel-
né Čaje o páté, dechovky hrají k tanci a posle-
chu. Sály v budově využívají bezplatně také 
místní základní školy, které zde pořádají aka-
demie pro veřejnost. Ve Fabrice se pravidelně 
scházejí a vystavují svá díla amatérští fotogra-
fové. Základní umělecká škola již dva roky ve 
Fabrice pořádá Týden ZUŠ ve Fabrice. 

Svitavské rockové a folkové kapely zkouší  
v domě na ulici Marie Kudeříkové. SKS si pro-
najalo od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových tuto budovu a kapely ji mají 
zdarma k dispozici.

Podpoříme provoz multifunkčního a vzdělá-
vacího centra Fabrika a v něm vytvoříme pod-
mínky pro činnost kulturních souborů a spolků 

Vytvoříme systém grantové podpory vol-
nočasových aktivit mladých lidí a budeme fi-
nančně podporovat vedoucí souborů a spolků 
pracujících s dětmi a mládeží 

Grantový systém funguje v těchto oblastech: 
1) sociální služby a humanitární pomoc 
2) prevence kriminality, sociální patologie 
a primární prevence drogových závislostí 
3) kultura 
4) sport a turistika 
5) životní prostředí. 



O finance na volnočasové aktivity mladých 
lidí mohou zažádat provozovatelé veřejně pro-
spěšné činnosti i v oblasti kulturních aktivit 
(zejména kulturní akce a jejich série – koncerty, 
divadelní představení, umělecká vystoupení, 
expozice, výstavy, vydávání publikací, kulturní 
činnost atd.). V rámci grantové podpory práce 
s mládeží jsou placeni trenéři, vedoucí dět-
ských oddílů i kulturních souborů. V současné 
době město takto podporuje 36 kvalifikovaných 
osob. Každý rok vynakládá město na jejich fi-
nancování několik set tisíc, v roce 2010 bylo  
v rozpočtu plánováno uvolnění 900 tisíc Kč.

Vybavíme knihovnu novými informačními 
technologiemi (otevření internetové kavárny 
hudebního oddělení ap.) 

Páteří centra Fabrika je nová knihovna, v sou-
časnosti jedna z nejmodernějších v ČR. Služby 
veřejnosti poskytuje také stále více využívané 
hudební oddělení, rozšiřována je nabídka tzv. 
audioknih pro zrakově postižené. Internetová 
kavárna byla součástí celého projektu, činnost 
zahájila. Vývoj v oblasti informačních techno-
logií však jde velmi rychle dopředu, takže její 
existence ve Fabrice ztratila opodstatnění a ka-
várna byla uzavřena. 

Podpoříme vznik a provoz rockového klubu 
Společnost Pivovar Černá Hora je investo-

rem rozsáhlé rekonstrukce bývalého Lidové-
ho divadla. S představiteli společnosti město 
jednalo o možnosti vybudovat rockový klub 
v podzemních prostorách. Veřejnost již MOO 
klub využívá, klasický rockový klub však dosud 
nevznikl.

Podpoříme stávající a nově vznikající hu-
dební, divadelní i taneční festivaly 

V posledních letech se ve Svitavách začala 
konat řada nových festivalů a přehlídek. Všech-
ny byly podpořeny městem Svitavy, většina  
z nich i Pardubickým krajem, některé Minister-
stvem kultury ČR. K těm nejprestižnějším patří: 
Národní soutěž a výstava amatérské fotografie, 

FAPS – Festival amatérských pěveckých sborů, 
Přehlídka dechových orchestrů, Krajská sou-
těž amatérských filmů, Setkání harmonikářů, 
Přehlídka mažoretek, POSED – setkání amatér-
ských divadelníků, Svitavský dýchánek – kraj-
ská přehlídka dětského divadla. V roce 2010 
město podpořilo nově vzniklou krajskou pře-
hlídku mladého amatérského divadla Svitavský 
Fanda.

ŠKOLSTVÍ
I nadále budeme podporovat údržbu církev-

ních a uměleckých památek ve městě 
Město každoročně přispívá na údržbu církev-

ních památek, od roku 2007 se věnuje prioritně 
památkám v majetku města. Na základě projek-
tu čerpá prostředky z programu „Regenerace“ 
ministerstva kultury. V současné době město 
nejvíce prostředků investuje do oprav v Otten-
dorferově domě. Do příspěvku na údržbu vklá-
dá město každoročně cca dva miliony korun.

Budeme pokračovat v modernizaci školních 
budov a jejich vnitřního vybavení 

Do oprav a údržby se rozpouští ročně zhru-
ba 2 mil. Kč. Pokud se k tomu zahrnou i fondy 
jednotlivých organizací a investiční prostředky, 
činila např. v roce 2010 celková částka přibliž-
ně 4 mil. Kč. K zásadním změnám došlo v MŠ 
Větrná, kde se realizovala komplexní rekon-
strukce sociálního zařízení ve všech pavilonech  
(1 mil.) a celkově byly zmodernizovány interié-
ry. V ZŠ Riegrova byla provedena generální 
rekonstrukce kotelny (2,5 mil.). Zásadně se 
změnila školská zařízení v Lačnově, investovalo 
se do střech, fasády, hřiště. V současné době 
je připraven – s využitím dotačního titulu EU – 
projekt zateplení ZŠ Felberova.

Upravíme hřiště mateřských škol a veřejná 
dětská hřiště 

Pro úpravy zahrad jednotlivých MŠ se nepo-
dařilo získat prostředky z EU, proto se úpravy 
provádějí postupně, po částech. Proměnou už 



prošly zahrady MŠ na ulici M. Horákové, MŠ 
a ZŠ v Lačnově, částečně MŠ na Pražské ul.  
U ZŠ Riegrova byl vybudován nový bezbarié-
rový areál pro volnočasové aktivity a sport  
v celkové hodnotě 10 mil. Kč. Rozhodující podíl 
finančních prostředku se podařilo získat z EU.

Rozšíříme nabídku mimoškolních aktivit 
dětí zejména formou finanční podpory pro-
jektů škol 

Grantový systém v oblasti prevence kriminali-
ty umožňuje školám získat finanční podporu pro 
realizaci různých dlouhodobých (celoročních) 
mimoškolních zájmových aktivit, projektů.

Dokončíme modernizaci školních jídelen a 
vytvoříme podmínky pro kvalitnější stravování 

Největší investiční akce se uskutečnily ve 
školní jídelně na ulici M. Horákové – rekon-
strukce střechy (1,3 mil. Kč), v MŠ Větrná – 
komplexní rekonstrukce kuchyně (1 mil.) a ve 
školní jídelně při ZŠ na ulici T. G. Masaryka – re-
konstrukce sociálního zázemí. Průběžně je mo-
dernizováno strojové a technologické vybavení 
i v ostatních školních jídelnách. 

Vytvoříme podmínky pro celoživotní vzdělá-
vání občanů ve městě 

Ve spolupráci se svitavskými školami jsou ve-
řejnosti nabízeny kurzy v rámci celoživotního 
vzdělávání. Největší zájem je stále o vzdělávání 
v oblasti počítačové gramotnosti, zájem je i o ja-
zykové kurzy, které mj. organizuje i SKS. Své mís-
to ve vzdělávací nabídce si našla také univerzita 
třetího věku, která nabízí vzdělávání pro seniory 
a kterou město podporuje i finančně. 

Budeme podporovat mateřské centrum 
„Krůček“ 

Mateřské a rodinné centrum Krůček již de-
vátým rokem ve městě Svitavy nabízí aktivity 
pro rodiny s dětmi. Především se zaměřuje 
na rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. 
Pořádá však i akce pro širokou veřejnost, jako 
jsou lampiónový průvod, mikulášská besídka, 

tábory a příměstské tábory, cvičení pro těhot-
né, rodičům nabízí kvalitní vzdělávání, počíta-
čové kurzy, laktační a psychologické poraden-
ství. Od otevření Fabriky sídlí v jejím 4. patře 
a činnost je financována především z různých 
projektů. Rozpočet centra je okolo 750 tisíc Kč 
a město Svitavy přispívá částkou 25 tisíc Kč. 
Současně jsou poskytovány slevy nájemného 
a další nefinanční podpora. Průměrně Krůček 
navštíví 150 rodin měsíčně, v uplynulém roce 
je evidováno 7 942 návštěv. 

SPORT, POHYB, 
TĚLESNÁ KULTURA

Společně s TJ Svitavy budeme hledat cesty 
a finanční zdroje na zajištění investičního roz-
voje sportovního areálu stadiónu Míru, včet-
ně jeho údržby 

Rekonstrukce stadionu a jeho přetvoření 
na sportovní park patří mezi největší projekty  
a investice města. Realizovala se idea, že stadi-
on nebude jen pro aktivní a organizované spor-
tovce, ale bude sloužit široké veřejnosti všech 
věkových kategorií. Slavnostní otevření areálu 
se uskutečnilo 1. září 2010. Tento projekt má 
několik částí a financován byl z fondů EU, pro-
středků města a státní dotace – celkem za 140 
mil. Kč (včetně projektu TJ). 

Celý komplex byl dokončen také díky spo-
lupráci s TJ Svitavy, která v souběhu s projek-
tem města zpracovala projekt Rekonstrukce 
fotbalového hřiště a atletické dráhy, získala 



prostředky ze státního rozpočtu ve výši 25 mil. 
Kč, 5 mil. Kč přispělo také město.

 
Podpoříme investiční akce, které umožní 

modernizaci sportovních zařízení při základ-
ních školách, např. tělocvičnu při ZŠ T. G. Ma-
saryka, areál při ZŠ Felberova 

Město průběžně udržuje a podporuje všech-
na sportovní zařízení. Nejvýznamnější investicí 
byl areál ZŠ na ulici Riegrova (nový areál slouží 
nejen škole, ale je přístupný i veřejnosti, uzpů-
soben je pro sportovní vyžití, aktivní rekreaci, 
je bezpečný pro handicapované), v současné 
době je zpracováván projekt na areál při ZŠ 
na ulici Felberova. Realizace tohoto projektu 
bude pro město prioritou pro další volební 
období. Město také podpořilo rekonstrukci  
atletické dráhy v areálu gymnázia nebo pro-
jekty na zlepšení prostor pro hry a sportování  
v areálech mateřských škol na ulici Pražská nebo  
v Lačnově. Na výstavbu tělocvičny při ZŠ na uli-
ci T. G. Masaryka jsme nezískali finanční zdroje 
– dotaci.

Budeme nadále podporovat činnost spor-
tovních oddílů 

Ačkoliv současná doba sportu obecně nepře-
je, všichni registrovaní sportovci v našem měs-
tě využívají sportoviště k tréninkům a soutěžím 
zdarma, tj. nehradí nájmy, energie. TJ Svitavy 
dostává pravidelně dotaci 300 tisíc Kč na čin-
nost mládežnických družstev, ostatní sportovní 
subjekty dostávají adekvátní část. 

V reakci na současnou ekonomickou situaci 
(úbytek sponzorů, partnerů jednotlivých oddí-
lů) byl vytvořen „Program REZERVA“ pro výkon-
nostně nejlepší sport dospělých. Jeho cílem je 
zabránit ukončení soutěžní činnosti z důvodu 
nedostatku prostředků. Program má nastavena 
přísná pravidla.

Udržíme, případně rozšíříme grantový pro-
gram v oblasti sportu, zaměřený na mládež

Grantový program v oblasti sportu se zásad-
ně změnil. Pro aktivní a registrovanou mládež 

byla podpora přesunuta do občanských sdru-
žení (TJ Svitavy, 1. HBC apod.). Mládež, která se 
pohybovým aktivitám věnuje pouze rekreačně, 
v různých školních kroužcích, najde podporu  
v projektech škol – grantech v oblasti prevence 
kriminality.

Budeme pokračovat v realizaci systému 
podpory trenérů mládeže ve sportovních od-
dílech 

Program odměňování trenérů mládeže má  
v rozpočtu města již pevné místo. V současnos-
ti je odměňováno celkem 36 trenérů a vedou-
cích mládeže, z toho je 31 trenérů ve sportu, 
5 vedoucích je z oblasti kultury a zájmové 
činnosti. 

Zaměříme se na vybudování zón k rekreač-
nímu vyžití občanů města i turistů, moderni-
zaci koupaliště, rozvoj rekreační oblasti Ros-
nička, podmínky pro in-line bruslení apod. 

Prioritu dostala rekonstrukce některých čás-
tí krytého bazénu (šatny, sprchy, toalety, odba-
vovací systém atd.) v souvislosti s problémy, 
které se zde po šestnácti letech provozu proje-
vily. Na koupališti byly učiněny dílčí rekonstruk-
ce, např. zcela byl rekonstruován malý bazén, 
připravuje se projekt brouzdaliště se zázemím 
pro malé děti. 

Podmínky pro in-line bruslení byly vytvo-
řeny zhotovením 1,3 km dlouhé dráhy v rámci 
projektu na stadionu. 

V rekreační oblasti Rosnička bude v příštím 
roce realizován rozsáhlý projekt soukromým 
investorem v návaznosti na řešení majetko-
vých vztahů a podmínek souvisejících s ochra-
nou životního prostředí.



Seznam kandidátů
Sdružení pro město Svitavy

www.sdruzenipromestosvitavy.cz

 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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