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dostává se Vám 
do rukou dokument, 
který vznikal v průbě-
hu čtyř let. Bez nad-
sázky. Jakmile skončí 
jedny volby, pracuje se 
na dalších strategiích 
rozvoje města. Sdru-
žení pro město Svitavy 
není nahodilým a úče-

lovým shlukem lidí pro volby, ale fungujícím spo-
lečenstvím, v němž každý má svou roli. Pracuje se  
v týmech, hovoří se s lidmi kolem nás, zjišťuje 
se, co je trápí a co je potřeba změnit, anebo co 
je  v pořádku a v čem stojí za to pokračovat. 
Nejsme izolováni, posloucháme Vás a mnoho 
věcí děláme SPOLEČNĚ S VÁMI.

Volební program SPMS se dlouhodobě 
stává hlavním pilířem každé koaliční povoleb-
ní smlouvy. Těší nás to a současně zavazuje. 
Není to pouze kus papíru, který se po volbách 
zmuchlá a hodí do koše. Máme ho na všech pre-
zentacích SPMS, při všech našich společných 
jednáních o něm diskutujeme, každoročně ho 
vyhodnocujeme, stojíme si za ním a jsme na jeho 
plnění pyšní. Uvědomujeme si, že ho ale plníme 
SPOLEČNĚ S VÁMI.

Sdružením pro město Svitavy prošlo od 
jeho založení na sedm desítek osobností. Lidí, 
kterým město Svitavy nebylo lhostejné. Naše 
město pro ně nebylo pouze místem k žití. Svi-

tavy se pro ně staly srdeční záležitostí. Ale mar-
ná sláva, čas se zastavit nedá. I tak je průměrný 
věk na naší kandidátce jedenapadesát let. Jsou 
na ní lidé zkušení, ale i mladí. Vyrůstáme však 
z kořenů těch zkušených a hlásíme se k jejich 
odkazu. Práce např. Josefa Čermáka, Josefa 
Otavy, Markéty Sychrové nebo Otmara Cvrka-
la, jejich postoje a odkaz jsou pro nás inspirací  
a hodláme v jejich aktivitách pokračovat.  
Pracovně i lidsky. Myslíme na ně, doufáme, 
SPOLEČNĚ S VÁMI.

Roky 2018–2022 nebudou jednoduché. 
Chtěli bychom dokončit připravené a zahájené 
investice, jejichž realizace je podmíněna získanou 
dotací – přestavba Seniorcentra, projekt Šance, 
dopravní terminál, chodník v Lačnově, projekty 
škol, zastřešení zimního stadionu. Chtěli bychom 
přestavbu krytého bazénu. Dokončení všeho ne-
bude jednoduché a vzhledem k neustále se na-
vyšujícím cenám stavebních prací budeme muset  
s rozpočtem města nakládat šetrněji, a to do 
roku 2020. Neznamená to však, že šetřit bude-
me na úkor něčeho či někoho. Ten šetrný přístup 
chápejte tak, že se pouze uskromníme v nynější, 
na příjmy města přebytkové době. Rozhodně 
takový přístup neberte tak, že bychom nechtě-
li dále ve prospěch města rozumně investovat, 
nebo neměli představu o tom, kterým směrem 
město rozvíjet. Je to jen a jen výraz zodpovědné-
ho přístupu k současnosti a budoucnosti města. 
Chceme ho i nadále zodpovědně rozvíjet. Věří-
me, že SPOLEČNĚ S VÁMI se to podaří.

Odpovědnost k rozpočtu města jako  
k základnímu dokumentu roku vždy byla a je 
pro nás prioritou. Bylo lhostejné, s kým jsme  
v koalici rozpočet spoluvytvářeli. Našli jsme 
společnou cestu. Nežijeme kdesi na ostrově, 
ale ve městě, kde se téměř všichni navzájem 
známe, víme o sobě i to, o čem nemá ten, 
koho se to týká, ani tušení. To, že se znají lidé 
veřejně aktivní, nezavdává příčinu k nadužívá-
ní slova klientelismus v tak malém transparent-
ním prostoru malého města. Transparentním  
ze své podstaty. Jsme ale rádi, že ve výběro-
vých řízeních uspěje svitavská firma. Nebý-
vá to pravidlem. Právě ale místní firmy jsou  
základem pro zdravý vývoj společnosti.  
Podporujeme je SPOLEČNĚ S VÁMI.

Stejně jako Vy chceme i my žít v bezpeč-
ném, klidném, čistém městě. Ve městě s boha-
tou kulturní i sportovní nabídkou. Stejně jako 
Vy chceme mít spravené ulice, funkční veřejné 
osvětlení, bezbariérové chodníky, po zimě ukli-
zeno, během roku posekáno. Všichni chceme 
čistou vodu v Rosničce, málo aut na silnicích 
nebo čisté náměstí. Dokážeme to, když se bude-
me snažit všichni. Dokážeme to pouze společně 
s Vámi. SPOLEČNĚ S VÁMI měníme Svitavy.

  

  David Šimek
  starosta města

Milí Svitavané, přátelé, spoluobčané,

Volte č.
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Rozpočet a investice

Dotace, dotace a zase jen dotace
Slovo projekt u některých obyvatel města vyvolává kopřivku. Občas se i objevuje názor, že 

záměry lze realizovat i bez dotací. Což je skutečně pravda, ale je třeba si uvědomit, že objem 
vlastních prostředků města je omezený. Ročně je možné z rozpočtu města vygenerovat přibližně 
30 mil. Kč na různé investiční projekty. Na konci roku 2018 se předpokládá, že na účtech města 
zůstane úspora z minulých let ve výši 90 mil. Kč. Z tohoto je patrné, že pokud se město rozhod-
ne investovat větší prostředky do různých projektů, musí se snažit poohlédnout po dotačních 
prostředcích, či si musí vzít bankovní úvěr. 

Ve volebním období 2014–2018 se podařilo získat více než 310 milionů Kč z evropských  
i národních zdrojů a uskutečnit tak projekty za 484 mil. Kč. A touto cestou bychom se rádi vydali 
i v dalších letech.  Nicméně v první fázi je třeba zajistit finance na dokončení všech projektů, 
které jsou ve fázi realizace.

Správný hospodář se snaží pečovat o svůj 
majetek. V této souvislosti je třeba pokračovat 
v nastaveném trendu, např. v opravách komuni-
kací, chodníků, kanalizací nebo veřejného osvět-
lení, také je třeba pamatovat na opravy budov 
ve vlastnictví města. A právě takové projektové 
záměry, kterých má město připraveno dostatek, 
podpoříme.

Město Svitavy pro své příspěvkové organizace a neziskové organizace působící na území měs-
ta poskytuje nestandardní servis. Poskytuje jim finance, které slouží pro nastartování schváleného 
projektu. Tento princip není samozřejmostí a závisí na rozpočtové rezervě, kterou si hospodařením 
vytváříme.  Mnoho dotací a příspěvků na činnost získávají organizace od poskytovatelů s výrazným 
zpožděním, a tak je často ohrožena činnost jednotlivých subjektů. A tomu město dlouhodobě 
předchází poskytováním bezúročné půjčky po dobu, než organizace schválené peníze získá. Tento 
servis chceme podporovat i v budoucnosti.

V roce 2012 město zřídilo Fond regenerace 
památek. Díky finančním prostředkům z tohoto 
fondu jsou opravovány objekty jak ve vlastnictví 
města, tak objekty soukromých vlastníků. A to 
nejen v centru města. 

Od svého vzniku bylo z fondu podpořeno  
26 projektů soukromých vlastníků a dále řada dal-
ších akcí na obnovu památek ve vlastnictví města, 
to vše v celkové výši 24 mil.  Kč. Naše památková 
zóna je opravdu krásná, a proto je třeba ji stá-
le udržovat v dobré kondici. Rozhodně budeme 
prosazovat zachování tohoto fondu.

Investice do majetku města

Předfinancování není samozřejmost

Kulturní dědictví 
je vizitkou 
naší společnosti

1. Roční rozpočet města budeme sestavovat 
jako přebytkový, a to s důrazem na dotač-
ní tituly státních a evropských fondů na 
klíčové investice. 

2. Podpoříme smysluplné projekty subjek-
tů zřizovaných či vlastněných městem  
a předfinancujeme tyto projekty v návaz-
nosti na získané dotace.

3. Nadále budeme s majetkem města hos-
podařit odpovědně. Budeme dbát na 
průhlednost výběrových řízení s nulovou 
tolerancí korupce.

4. Budeme snižovat zadluženost města.

5. Nadále budeme investovat do budov  
a infrastruktury v majetku města.

6. I nadále budeme podporovat levnější ná-
kup elektřiny a plynu pro městské organi-
zace na komoditní burze.

7. Udržíme a podpoříme Nadační fond  
V. O. Ottendorfera a Fond regenerace 
městské památkové zóny.

Co chceme?

Pohled na rozpočet, investice do majet-
ku města, způsoby financování – to vše patří  
k celkové filozofii členů SPMS. Patří to  
k základní strategii, jak lze město rozvíjet. 

Pracovní tým



Sdružení pro město Svitavy / 2018–2022 / www.sdruzenipromestosvitavy.cz / facebook Sdružení pro město Svitavy volte č.

Společně S Vámi měníme Svitavy

Dopravní záležitosti, infrastruktura

Obchvat města - sen mnoha generací - na dohled
Přípravné práce na výstavbě 9,5 km dlouhého obchvatu jsou v plném proudu. Aktuálně 

se dokončuje výkup pozemků pod stavbou a v příštím roce se počítá s vydáním stavebního 
povolení, na které ihned naváže samotné výběrové řízení na dodavatele stavby. Samotná vý-
stavba obchvatu, jehož cena je předpokládána na 1 mld. Kč, by měla být zahájena v roce 2020.  
Při této akci je velmi důležitým partnerem město Svitavy, které může pomoci se snazším  
výkupem pozemků. Město je připraveno této záležitosti aktivně pomoci a zároveň poskytnout 
součinnost budoucímu investorovi stavby při realizaci akce.

SPMS dlouhodobě podporuje vznik cyklo-
stezek, které by propojily město s jeho okolím. 
Ze Svitav se v současnosti dá bezpečně vyjet 
do všech stran, kromě směru na Koclířov. Celá 
realizace cyklostezky do Koclířova je ale odvislá 
od obchvatu města, který musí podjet. Máme  
v plánu realizovat trasu v několika etapách, a to  
v součinnosti s výstavbou nových nákupních 
center a komunikace do průmyslové zóny. O do-
taci na první etapu trasy od přechodu Kaufland  
– Albert k železničnímu mostu požádáme příš-
tí rok. Trasa se napojí na dnes budovaný široký 
chodník k plánované okružní křižovatce u prů-
myslové zóny a pak pod tělesem obchvatu ji do-
vedeme na hranici katastru města. Zbytek bude 
na obci Koclířov. Tedy podobně jak s komunikací 
do Vendolí.

V předvolebním čase se vždy často diskutuje 
o tom, zda městskou dopravu zřídit a provozovat, 
či najít alternativu. V období 2014–2018 byl tímto 
úkolem pověřen pan radní J. Kytýr, jehož strana 
ANO 2011 se k tomuto tématu před minulými vol-
bami hlásila. Stejně tak o městské dopravě hovoří 
i jiné subjekty, ovšem do dnešního dne na stole 
není nic. A tak než ve volebním programu slibovat 
městskou dopravu, necháme zpracovat podrob-
nou studii, která by navrhla modely fungování do-
pravy, včetně finančních nákladů. Uvědomujeme 
si, že společenská poptávka tu je, ale i to, že města 
naší velikosti, která se vydala cestou provozování 
MHD, v současné době řeší otázky její efektivity 
a funkčnosti. Prosadíme veřejné projednání této 
odborné studie a poté ať zastupitelstvo rozhodne, 
jakou cestou se vydat.

Mnoho obyvatel města by si jistě přálo, aby se 
odklonila tranzitní doprava ve směru od Litomyš-
le.  Ovšem odklon dopravy znamená její přesun 
do jiné části města. Nedávno se podařilo alespoň 
zjednosměrnit tranzitní dopravu v Lačnově. A i toto 
opatření více zatížilo dopravu na komunikaci od 
Moravské Třebové. Provedená analýza Pardubic-
kého kraje v roce 2018 jasně prokázala, že tranzitní 
doprava se ve městě může začít výrazně omezo-
vat až v době, kdy bude postaven obchvat města.  
Proto bylo sepsáno Memorandum Pardubického 
kraje, města Svitavy a obcí Javorník, Kukle a Miku-
leč, kde byla definována opatření, která povedou 
alespoň do doby výstavby obchvatu ke zklidnění 
dopravy. Naší snahou bude prosazovat, aby závěry 
v Memorandu byly skutečně zrealizovány. Občané 
města by tak měli být výrazně spokojenější.

Na kole do Koclířova

 MHD – ano, či ne?

Pražská bez kamionů

1. Budeme podporovat radnici v její aktivní 
účasti při přípravě a realizaci výstavby ob-
chvatu města  na silnici I/43 formou sou-
činnosti s investorem.

2. V návaznosti na obchvat města podpoří-
me vybudování nezbytné komunikace do 
průmyslové zóny, která zásadně omezí 
tranzitní dopravu městem.

3. Budeme usilovat o vytvoření komunikace 
pro pěší a cyklisty do průmyslové zóny  
a následně cyklostezku s podjezdem pod 
obchvatem města směrem na katastrální 
hranice obce Koclířov. 

4. Aktivně budeme prosazovat závěry kraj-
ského Memoranda, které výrazně omezují 
tranzitní nákladní dopravu ulicí Pražskou.

5. V souvislosti s rekonstrukcemi sítí na uli-
cích města se budeme snažit o maximální 
koordinaci činností majitelů sítí, aby doba 
opravy byla co nejkratší a komplexní, a to 
včetně povrchů komunikací a chodníků.  

6. Budeme se aktivně podílet na přípravě 
výstavby nových parkovacích ploch a na 
pokračování úprav vnitrobloků u bytových 
domů. 

7. Chceme, aby se nadále pokračovalo v bu-
dování bezbariérových přechodů a pře-
chodů pro chodce, budeme požadovat, 
aby se revize stavu těchto míst provedla 
ve spolupráci s občany.

8. Podporujeme zpracování analytické stu-
die potřebnosti MHD a budeme se podílet 
na přípravě modelů jejího fungování. 

9. Prosadíme dovybavení dětského doprav-
ního hřiště potřebnými prvky a učebnou.

Co chceme?

Pracovní tým SPMS pro oblast dopravy 
a bezpečnosti pracoval pod vedením Vác-
lava Koukala. Dalšími členy byli: Filip To-
manec, Dagmar Křečková, Jaroslav Donda 
a David Šimek. Řada podnětů byla diskuto-
vána na poradách celého SPMS.

Pracovní tým



Sdružení pro město Svitavy / 2018–2022 / www.sdruzenipromestosvitavy.cz / facebook Sdružení pro město Svitavy volte č.

Společně S Vámi měníme Svitavy

Podnikání a cestovní ruch

Územní plán města definuje možnosti stáva-
jící průmyslové zóny Paprsek. Ale město má své 
limity. Není možné se donekonečna rozrůstat 
zabíráním zemědělské půdy a budovat pouhé 
„montovny“ s nízkou přidanou hodnotou. Pod-
poříme vznik koncepce rozvoje průmyslové zóny. 
SPMS je také připraveno reagovat na změny  
v sociální struktuře obyvatelstva regionu, vy-
hodnocovat rizika na trhu práce a i podle toho 
vytvářet možnosti pro příchod nových investorů  
s napojením na firmy ve stávající zóně. Prioritou 
by měly zůstat inovace a vývoj s přílivem kvalitně 
vzdělaných zaměstnanců. To má pak souvislost  
i s výstavbu domů a bytů.

Máme připraven projekt, jak využít uvolněné 
prostory Staré radnice na náměstí. Viditelné části 
památkově chráněné budovy byly z prostředků 
města před dvěma roky opraveny, nyní nás čekají 
interiéry. Členité prostory radnice umožní zřízení 
moderního infocentra (MIC) a rozšíření a zkvalit-
nění jeho služeb a vlastního zázemí. Změna kon-
cepce se dotkne i sousedního objektu v majetku 
města – domu U Mouřenína. MIC je strategickým 
bodem náměstí, jehož služeb ročně využije přes 
30 tisíc návštěvníků. Věříme, že se tento počet 
zvýší, neboť v 1. patře radnice je připravován pro-
stor pro instalaci pýchy města, a to obnoveného 
Svitavského mechanického betléma s historickou 
expozicí. Předpokládáme, že zůstanou zachovány 
služby, které v radnici již jsou, např. směnárna, ale 
dojde i na kavárničku.

Průmyslová zóna

Stará radnice jako MIC

Neexistuje jednoduchý recept, jak oživit ná-
městí v době velkých nákupních zón vzniklých 
mimo centrum. Podpoříme aktivity, které histo-
rické jádro učiní místem setkávání. Činíme tak 
dlouhodobě, bezplatně poskytujeme prostory 
před domy a podporujeme formy „živé kultury“. 
Zkoušíme farmářské trhy, které budeme i dál 
podporovat, a to třeba i v podobě stabilní tržni-
ce s novým vybavením. Budeme se ale věnovat  
i způsobu parkování a parkování handicapova-
ných na náměstí. Další náměty najdete v kapitole 
věnované kultuře.

Náměstí, náměstí...

1. Smysluplně a citlivě přistupovat k půdní-
mu fondu při rozšíření průmyslové zóny 
Paprsek a dobudování její infrastruktury.

2. Centrum města chápeme jako živý or-
ganismus a podpoříme jeho další rozvoj  
a oživení. Udržíme farmářské trhy a při-
pravíme projekt na vznik městské tržnice 
na smysluplném místě.

3. Připravíme nový systém parkování na ná-
městí včetně rozšíření způsobu plateb za 
parkování

4. I nadále budeme podporovat drobné 
podnikatele na náměstí formou bezplat-
ného pronájmu veřejných prostranství pro 
posezení a zajímavé aktivity.

5. Vytvoříme moderní informační centrum  
v prostorách Staré radnice s expozicí vel-
kého Svitavského mechanického betléma.

6. Zaktualizujeme koncepci rozvoje cestov-
ního ruchu a s ní související propagační 
možnosti. Budeme dále pokračovat ve 
spolupráci se svazkem měst Českomorav-
ské pomezí a turistickými destinacemi. 

7. Zaktualizujeme a rozšíříme orientační sys-
tém města.

Co chceme?

Tým SPMS pracoval pod vedením Cti-
rada Štauda.  Dalšími členy byli: Břetislav 
Vévoda, Pavel Čermák, Pavel Špaček, Ra-
doslav Fikejz a David Šimek. Řada témat 
– např. náměstí – byla diskutována napříč 
celým sdružením a věnují se jim i jiné kapi-
toly volebního programu. 

Pracovní tým
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Životní prostředí

Vody je málo, ale někdy nevíme, co s ní 
Od povodní v roce 1997 se ve Svitavách dlouhodobě investuje do budování protipovodňo-

vých opatření. Doposud bylo vynaloženo na tato opatření přes 200 mil. Kč. Přesto nelze v našem 
městě zajistit úplnou a komplexní ochranu před účinky extrémních srážek a jarního tání sněhu. 
V současnosti se velmi osvědčilo budování suchých retenčních nádrží na zachycení vody v kraji-
ně.  Proto je důležité pokračovat v projektové přípravě dalších nádrží a hledat dotační zdroje na 
vlastní realizaci. Aktuálně je třeba se zaměřit na území nad ulicemi U Tří dvorů, Pod Viaduktem, 
Slovenská a Zámecká. Toto území bylo postiženo lokální záplavou v roce 2010. Předmětem na-
šeho zájmu bude také území nad areálem firem Ptáček a Nekvinda na ulici Průmyslová a území 
nad budoucím obchvatem v městské části Moravský Lačnov. Úpravy v těchto lokalitách by měly 
být řešeny jako investice vyvolané budováním obchvatu města. Chceme věnovat pozornost také 
okolí Studeného potoka, kde zhotovení protipovodňových opatření bude spojené s úpravou 
vlastního toku.

Území rybníka Rosnička je jedním z míst, kde 
občané města tráví svůj volný čas. Dlouhodobě náš 
rybník trpí brzkým výskytem sinic. Tato skutečnost 
v kombinaci s dalšími nepříznivými vlivy způsobila 
tragickou událost, kterou byl úhyn ryb. Jelikož měs-
to nechalo zpracovat studii s návrhem opatření pro 
zlepšení stavu, je nutné této lokalitě v dalších le-
tech věnovat vyšší pozornost a zároveň v rozpočtu 
města vyčlenit dostatek finančních prostředků na 
jednotlivá opatření. SPMS chce, aby rybník i v dal-
ších letech sloužil jak plavcům, tak rybářům. Pod-
poří také úvahy o větším využití plochy rybníka pro 
plavby na loďkách, jak tomu bývalo v minulosti.

Pro příjemný život ve městě je důležité mít do-
statečné množství udržované zeleně. Velkou po-
zornost si zaslouží střed města a okolní odpočin-
kové zóny. Chceme, aby se kromě stromů a keřů 
začaly aplikovat trvalkové záhony, které jsou méně 
náročné na údržbu a po celý rok kvetou. Jedním  
z prvních míst, které se pro trvalkové záhony nabí-
zí, je  zelený pás kolem hlavní silnice na ulici Praž-
ská, budoucí kruhový objezd a prostor před Lan-
grovou vilou (radnicí). V odpočinkových zónách je 
třeba také nainstalovat další lavičky. Kromě výsad-
by nové zeleně je nutné zajistit i následnou údržbu, 
které chceme věnovat velkou pozornost. Chceme, 
aby se občané cítili ve městě dobře.

Rybník Rosnička

Nová zeleň do města
Výše poplatku za komunální odpad je v sou-

časnosti hodně závislá na množství vytříděného 
odpadu. I když občané města každý rok ze 4000 
tun vyprodukovaného odpadu vytřídí 1000 tun, 
stále máme veliké rezervy pro zlepšení tohoto 
stavu. Z těchto důvodů budeme podporovat zvý-
šení počtu kontejnerových stání, aby byla síť více 
zahuštěna, zaměříme se také na vybavování kon-
krétních míst komplexním systémem kontejnerů 
(papír, plast, sklo, kov, textil, bioodpad, elektro-
odpad, olej).  Zároveň budeme podporovat roz-
šíření sběrného dvora na ulici Olomoucká, kde 
bychom chtěli v jedné hale vybudovat RE-USE 
centrum (místo nepotřebných věcí, které mohou 
dostat druhý život).

Komunální odpad

1. Budeme pokračovat v přípravách dalších 
protipovodňových opatření a podpoříme 
dokončení úpravy koryta řeky Svitavy. 

2. Zasadíme se o to, aby město ve spolupráci 
s ŘSD vybudovalo poldr ve východní části 
města jako vyvolanou investici spojenou  
s obchvatem města.

3. Nadále budeme podporovat činnost Zá-
chranné stanice Zelené Vendolí a útulek 
pro psy.

4. Podpoříme výsadbu nové zeleně nejen 
v obytných zónách, ale i v blízkém okolí 
města. Výsadbou by mělo dojít k úpravám 
zejména ulice Pražská, okolí Langerovy 
vily (radnice), klášterních zahrad za Seni-
orcentrem, ulice T. G. Masaryka, parčíku 
na Kostelním náměstí a parku Smíření (za 
vilou bývalého okresního úřadu).

5. Budeme i nadále podporovat rekonstrukci 
kanalizační sítě ve městě.

6. Podpoříme výstavbu úpravny komunální-
ho odpadu pro jeho materiálové a ener-
getické využití.

7. Pohlídáme si rozmístění nových sběrných 
nádob pro třídění bioodpadu, vybudová-
ní a upravení dalších kontejnerových stání 
pro sběr odpadu. Prosadíme navýšení 
počtu míst s odpadkovými koši na psí ex-
krementy.

8. Podpoříme zbudování přírodního biotopu.

9. Podpoříme přípravu opatření k revitali-
zaci rybníku Rosnička, která by měla na-
lézt kompromis v režimu užívání rybníka  
a jeho bezprostředního okolí a která pove-
dou ke zlepšení kvality vody.

Co chceme?

Tým SPMS pracoval pod vedením Ra-
dima Klíče. Dalšími členy byli: Břetislav 
Vévoda, Bohuslav Břeň, Monika Palatková  
a David Šimek.

Pracovní tým
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Sociální oblast a zdravotnictví

Z bývalého kláštera větší a moderní Seniorcentrum
Město pro život je každé město, které se umí postarat o všechny své občany. Přestože se  

v roce 2012 otevřelo ve městě dlouho očekávané Seniorcentrum, jeho kapacita je v současné 
době absolutně nedostatečná. Proto je potřebné přístavbou toto zařízení rozšířit a tím navýšit 
kapacitu o dalších 36 lůžek. K tomu je nutné zajistit v co nejkratším termínu v rozpočtu města 
dostatečné prostředky na dokončení stavby. Kromě klasického domu pro seniory a domova se 
zvláštním režimem pro osoby nemocné Alzheimerovou chorobou je také třeba pamatovat na 
udržení odlehčovací služby. Jelikož v tomto objektu vzniknou i byty pro seniory, je třeba myslet 
i na zbudování prostoru pro odpočinek a relaxaci. A k tomu se nabízejí nyní opuštěné klášterní 
zahrady v zadním traktu objektu. Podpora realizace uvedených kroků je prioritou SPMS v so-
ciální oblasti.

1. Prioritou zůstane přestavba objektů na uli-
ci T. G. Masaryka č. 33 na komplex budov 
sociální páče. Rozšíříme ubytovací kapa-
citu Seniorcentra o 36 lůžek a připravíme 
výstavbu bytů pro seniory v tomto komple-
xu. Budeme podporovat zajištění respitní 
(odlehčovací) péče v rámci tohoto zařízení 
s kapacitou 8 lůžek. V rámci projektu pře-
stavby podpoříme vybudování zázemí pro 
odpočinek a relaxaci pro všechny skupiny 
seniorů. 

2. Podpoříme efektivní systém fungování pe-
čovatelské služby rozdělením na lůžkovou 
(Seniorcentrum) a terénní (Charita). 

3. Nadále se budeme programově zabývat 
problematikou bezdomovectví a podpoří-
me chod zařízení „Šance“.

4. Chápeme Svitavskou nemocnici jako ne-
zbytnost, a proto budeme i nadále podpo-
rovat její modernizaci. 

5. Podpoříme činnost dobrovolníků  nejen  
v sociálních službách, ale i v jiných oblas-
tech života města. Chápeme dobrovolnic-
kou práci jako podstatu občanské společ-
nosti a chceme činnost těch nejaktivnějších 
dobrovolníků každoročně oceňovat. 

6. Podpoříme záměr zřídit Informační cent-
rum pro seniory s pravidelnými službami 
dobrovolníků.

7. Podpoříme rozšíření stávající služby Salvie 
tak, aby se senioři a handicapované osoby 
i z odlehlejších míst Svitav mohli zúčastňo-
vat večerních kulturních představení.

Co chceme?

Tým SPMS pracoval pod vedením Věry 
Stichové.  Dalšími členy byli: Milena Brzo-
ňová, Monika Palatková, Eva Huschková, 
Alena Petrželová, Jan Malý, Libor Sychra  
a David Šimek.

Pracovní tým

Kromě klasické lůžkové péče, je nutná i terén-
ní sociální služba. Na území města ji vykonávají tři 
organizace, a to Salvie, Seniorcentrum a Charita. 
Rozhodnutí, kterou organizaci si občané vyberou, 
je zcela na jejich uvážení. Ale často se stává, že do 
jednoho vchodu ve stejný okamžik přijíždějí dvě 
vozidla, každé z jiné organizace. Je to neefektivní  
a také zbytečně finančně náročné. Proto podpoříme 
systém, ve kterém by terénní pečovatelskou službu 
na území města vykonávala Charita, asistenční služ-
bu Salvie a lůžkovou část Seniorcentrum. 

Často se občané ptají, zda město počítá i se 
zřízením  hospicu. I když je to myšlenka zajímavá, 
nelze ji v současné době realizovat. Možnosti na 
získání prostředků na financování této služby pojiš-
ťovnou jsou velmi omezené: jsou poskytovány tak, 
že na jeden hospic musí být v regionu půl milionu 
obyvatel. A protože tuto podmínku již splňuje hos-
pic v Chrudimi, další takové zařízení v Pardubickém 
kraji nemůže finanční podporu od pojišťovny získat.

Pečovatelská služba jinak

Doprava seniorů k lékaři, do obchodu či do 
přírody je důležitou službou, která si ve městě vy-
budovala svoji pozici. Však ji také ročně využije  
11 tis. osob. V loňském roce město Svitavy získalo 
nové vozidlo (všem známý Taxík Maxík), které do 
užívání bezplatně předalo Salvii. Kromě zajišťo-
vání vozového parku je třeba také fungování této 
služby podporovat z rozpočtu města, což se ka-
ždoročně děje částkou 400 tis. Kč. V této souvis-
losti budeme i nadále podporovat příspěvek na 
dopravu z rozpočtu města, ale zároveň budeme 
podporovat rozšíření provozní doby, aby se se-
nioři mohli dostat i na kulturní představení.

Doprava seniorů po městě

Hospic je dnes utopií
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historik města, člen Rady  
města Svitavy, pedagog  
univerzity třetího věku

předsedkyně TJ Svitavy,  
členka Rady města Svitavy

ředitel střediska volného času, 
člen Rady města Svitavy

ředitelka městského 
muzea a galerie, 
zastupitelka města

učitelka gymnázia 
a univerzity třetího věku

Radoslav Fikejz
Mgr. (45 let)

Marcela Sezemská 
Mgr. (70 let)

Ondřej Komůrka 
Bc. (41 let)

Blanka Čuhelová 
Mgr. (61 let)

Ditta Kukaňová 
Mgr. (50 let)

starosta města,  
vedoucí Turistického  
oddílu mládeže 
Zálesáci

David Šimek 
Mgr. Bc. (41 let)

1.

ekonom, jednatel 
basketbalového klubu 
Tuři Svitavy

Pavel Špaček 
Ing. (52 let) 

zubní lékař, 
divadelník

Karel Šefrna
MUDr. (79 let) 

26.25.

předsedkyně 
Klubu seniorů

Milena Brzoňová 
Bc. (64 let) 

16.

podnikatel, 
majitel obchodu

Ctirad Štaud
Ing. (49 let) 

15.

6.

předsedkyně ZO Svazu posti-
žených civilizačními chorobami, 
členka PS Dalibor

Marie Grmelová
(68 let) 

14.

5.

vrchní referent v oddělení práv-
ních vztahů k nemovitostem 
Katastrálního pracoviště Svitavy

Dagmar Křečková
(57 let)  

správce městské zeleně, 
dobrovolný hasič

Radim Klíč
Bc. (47 let) 

lékař, emeritní primář 
dětského oddělení, 
zastupitel města

Jan Malý
MUDr. (69 let) 

24.23.22.

geoinformatik na Zeměměřic-
kém úřadě, vedoucí Skautského 
střediska Svitavy

Antonín Benc
Mgr. (28 let)  

13.

4.

zdravotní sestra, předsedkyně 
Klubu českých turistů Svitavy, 
zastupitelka města

Věra Stichová
(63 let) 

12.

3.2.

kandidáti do 
zaStupitelStva 

měSta 
Svitavy  

2018–2022
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pedagog ZUŠ, kapelník 
dechových orchestrů, 
zastupitel města

zdravotní sestra, vedoucí 
oddílu Pionýrské skupiny 
Vysočina Svitavy

ředitel gymnázia, ob. akademie, 
VOŠ, jazyk. školy a univerzity 
třetího věku, zastupitel města

lékařka na oddělení 
radiologie a zobrazovacích 
metod

Jaroslav Dvořák 
(53 let) 

Alena Petrželová
(48 let)

Milan Báča 
PaedDr. Bc., MBA (59 let)

Monika Palatková 
MUDr. (47 let)

Společně  
S Vámi   
měníme 
Svitavy

www.sdruzenipromestosvitavy.cz 

8. 9.

pedagogický pracovník 
střediska volného času, 
hudebník

Pavel Padyásek
Dis. (30 let)  

zubní lékařka

Táňa Morávková
MUDr. (45 let)  

vedoucí plaveckých zařízení, 
člen Horské služby

Filip Tomanec
Mgr. (33 let)  

17. 18. 19.

10.7.

emeritní senátor 
a starosta města

Václav Koukal
(72 let) 

vedoucí oddělení sociální 
péče Městského úřadu 
Svitavy

Eva Huschková
Bc. (55 let) 

21.20.

pedagog ZUŠ, 
hudebník

Lukáš Moravec
MgA. (38 let)  

11.

Volte č.
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Bytová politika města

Byty pro osaměle žijící seniory
V roce 2016 město Svitavy bezplatně získalo od Pardubického kraje objekt stávajícího Domo-

va na rozcestí na ulici T. G. Masaryka, kde je plánováno zbudování 15 bytů o velikosti 30–45 m2 
pro osamělé seniory. Výhodou tohoto objektu je přítomnost Seniorcentra, které po rekonstrukci 
bude mít zbudovanou jídelnu, kde se budou moci tito senioři i stravovat a odpočívat v prostoru 
klášterních zahrad za objektem. 

Často se setkáváme s názorem seniorů, že mají problém platit nájem v současném bytě. 
A proto věříme, že přestěhováním do těchto malometrážních bytů, dojde k uvolnění větších 
bytových jednotek pro mladé páry.

1. Budeme podporovat trvalé přidělování fi-
nančních prostředků z rozpočtu města na 
opravu bytového fondu v majetku města.

2. Podpoříme výstavbu bytů pro osamělé 
seniory v objektu současného Domova na 
rozcestí na ulici T. G. Masaryka.

3. Zasadíme se o zasíťování stavebních par-
cel pro individuální výstavbu rodinných 
domů.

4. Podpoříme výstavbu nájemních bytů  
v rámci developerských projektů.

5. I nadále podpoříme Svitavskou nemocnici 
poskytnutím stabilizačních bytu pro zdra-
votní personál. Toto opatření vnímáme 
jako pomoc nemocnici v řešení personál-
ních problémů.

6. Nadále budeme podporovat systém, ve 
kterém by společenstvím vlastníků jed-
notek zajišťoval městský úřad obstarávání 
správy domů.

Svitavy na tom jsou s obecními byty velmi dobře

Město Obecní byty Obyvatel na 1 ob. byt

M. Třebová 331 30

Litomyšl 330 31

Svitavy 537 25

Polička 100 88

Co chceme?

Tým SPMS pracoval pod vedením 
Marcely Sezemské.  Dalšími členy byli: Eva 
Huschková, Radoslav Fikejz, Ondřej Ko-
můrka, Dagmar Křečková a David Šimek. 
Řada podnětů vzešla i z jednání valných 
hromad SPMS.

Pracovní týmV současné době obyvatelé města žádají  
i o stavební parcely pro individuální výstavbu 
rodinných domů. Pro tuto výstavbu jsou aktuál-
ně připraveny tři lokality: ulice Zadní v Lačnově, 
dále ulice Petrusova a za Kojeneckým ústavem. 
Na všechny lokality se v současnosti zpracovává 
projektová dokumentace, aby mohlo být v nej-
bližší době zahájeno zasíťování všech pozemků.

Na území města v současné době probíhá pří-
prava několika developerských projektů. Práce na 
těchto projektech byly zahájeny a nacházejí se ve 
fázi od zpracování projektové dokumentace až po 
fázi zahájené výstavby. Některé byty jsou plánová-
ny do osobního vlastnictví, ale velká část bytů bude 
družstevních nájemních. Takto vznikne 20 bytů na 
ulici Pavlovova, 80 bytů v objektu bývalého Bílého 
domu, 80 bytů na ulici Říční po bývalém závodu 
TOS, 100 bytů v Rezidenci Tabačka a další výstav-
ba je naplánována v ulicích Felberova, Gorkého  
a Větrná v celkovém počtu cca 150 bytů. Dále již 
nyní probíhá výstavba 12 rodinných domů na uli-
ci Zahradní a 8 rodinných domů na ulici Josefa 
Kainara.

Bude 450 nových bytů

Myslíme i na domkáře
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Jakmile se přiblíží volby, dostává se školství v promluvách politiků okamžitě mezi ty nejdůle-
žitější záležitosti společnosti. Ve Svitavách zájem o školství není jen předvolebním heslem. Město 
věnuje problematice předškolního, základního nebo uměleckého školství velkou pozornost. Jde 
o dlouhodobou péči o budovy škol, jejich areály, výukové prostory, podporu při rozumném  
a efektivním využívání evropských projektů. SPMS chce podpořit také zajímavé a potřebné vlast-
ní projekty škol. Také oceňuje patrný zájem města o středoškolskou problematiku a celoživotní 
vzdělávání. O té vysoké pozornosti svědčí také získané ocenění Město pro vzdělávání.

Jednou z priorit města, kterou se SPMS 
vyplatilo podporovat, byly a jsou investice do 
stravovacích zařízení škol a péče o zdravé stra-
vování dětí v mateřských a základních školách. 
A nejde jen o rekonstrukce školních jídelen na 
ZŠ Felberova nebo v internátní školní jídelně, 
ale také jídelny gymnázia, kde se stravují i žáci 
ZŠ Sokolovská. Podpoříme náročnou přípravu 
bezlepkové stravy pro děti, které trpí celiakií, a to  
v nejbližším období alespoň v jedné ze svitav-
ských školních jídelen.

Sdružení pro město Svitavy v uplynulých le-
tech podporovalo zejména strategii města vůči 
vývoji populační křivky: výtečně se vyrovnalo  
s nárůstem žáků v mateřských školách a základ-
ních školách. SPMS podpořilo přechodné rozšiřo-
vání kapacit mateřských škol a kroky města, které 
vedly k tomu, že sehnat dnes místo ve školce není 
ve Svitavách problémem. Jde třeba také o podpo-
ru Lesního klubu pro děti Napísek.

Chceme pokračovat v modernizaci a opra-
vách školních budov a výukových prostor, po-
čítáme s předfinancováním takových akcí z roz-
počtu města. Dokončíme dílny na ZŠ Felberova, 
badatelnu na ZŠ Sokolovská, učebnu 3D na 
ZŠ nám. Míru a altán na ZŠ Lačnov. Součástí 
projektů ZŠ Felberova a ZŠ nám. Míru jsou mj.  
i bezbariérové přístupy. Jsme připraveni pod-
pořit projekt ZŠ Riegerova, jehož součástí je  
i oprava střechy na historické budově. 

Vedoucím pracovního týmu SPMS pro 
oblast školství a celoživotního vzdělávání 
byl Milan Báča. V týmu dále pracovali: Jaro-
slav Dvořák, Marie Grmelová, Ditta Kuka-
ňová a David Šimek. Tým vycházel z námětů 
a diskuze z valných hromad SPMS.

Zdravé stravování

Kapacita škol pro všechny

Prioritou budou investice

Střední školy jsou záležitostí Pardubického 
kraje, který je i vlastníkem budov všech těchto 
škol. SPMS má omezený vliv na krajskou kon-
cepci školství, ale přivítalo zachování oboru 
obchodní akademie ve Svitavách. Vítá také pod-
poru města vůči univerzitě třetího věku, která již 
od roku 2003 poskytuje vzdělávání pro seniory. 
Je potěšující, že se také vyplácí prostorová i ma-
teriální podpora střediska volného času (dříve 
DDM) a dalších organizací pracující s dětmi  
a mládeží.

Pozornost i středním školám

1. Podpoříme společné projekty a spolupráci 
základních škol v protidrogové prevenci, 
BESIP, environmentální výchovy, v oblasti 
prevence šikany a také využívání netradič-
ních metod a forem výuky.

2. Podpoříme zapojování odborníků a part-
nerů z podnikatelského prostředí do vzdě-
lávání a zahraniční kontakty škol.

3. Prohloubíme systém podpory žáků ohro-
žených školním neúspěchem (tzv. men-
torská asistence). Stejně tak podpoříme 
vyhledávání talentů (nadaných žáků)  
a programy na jejich rozvoj.

4. Nadále budeme podporovat vzdělávání 
seniorů a programy celoživotního vzdě-
lávání. Prohloubíme formy vzdělávání ve 
spolupráci s městskými zařízeními – muze-
em, knihovnou, SKS a střediskem volného 
času. 

5. Udržíme dostatečný počet míst v mateř-
ských školách.

6. Budeme podporovat školy ve využívání 
prostředků Evropské unie, a to včetně 
zlepšování kvality vybavení tříd, sportov-
ních a stravovacích zařízení škol a jejich 
areálů. Budeme zřizovat bezbariérové 
přístupy do škol.

7. Budeme nadále vytvářet podmínky pro 
činnost střediska volného času a táboro-
vých základen pro děti a mládež.

Co chceme?Školství a celoživotní vzdělávání

Pracovní tým
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Kultura a spolková činnost

Pečujeme o památky a kulturní dědictví
Ve městě je několik nádherných budov, které dotvářejí historický kolorit města a zaslouží si, 

abychom se jim věnovali. A právě dvě reprezentativní budovy v majetku města jsou v havarijním 
stavu: Langrova vila (současná radnice) a Stará radnice na náměstí. Obě si zaslouží být oprave-
ny. Budeme usilovat o získání financí z dotačních programů a provedeme kompletní rekonstrukci 
obou budov. Budovu Staré radnice na náměstí využijeme pro reprezentativní účely města – své 
místo zde najde moderní informační centrum a Svitavský mechanický betlém.

1. Budeme podporovat činnost kulturních or-
ganizací zřízených městem a kulturní aktivi-
ty souborů, spolků i soukromých subjektů 
- finančně, technicky, propagací.

2. Nadále budeme udržovat historické kultur-
ní dědictví města - městskou památkovou 
zónu, církevní a umělecké památky. Zamě-
říme se na dvě reprezentativní budovy ve 
městě, které jsou v havarijním stavu: Lan-
gerovu vilu a Starou radnici. 

3. Dokončíme komplexní restaurování a re-
konstrukci jedinečného historického Svitav-
ského mechanického betléma a zpřístupní-
me jej veřejnosti.

4. Budeme nadále usilovat o oživení a zpří-
jemnění centra města pro svitavské občany 
i pro návštěvníky. Připravíme další kulturní 
akce na náměstí – zahájení turistické sezony  
s otevřením zahrádek a kulturním progra-
mem, festival kávy, zaměříme se na gastro-
nomii.

5. Budeme kultivovat podobu vánočních ad-
ventních nedělí. 

6. Pokusíme se odstranit „lidovou tvořivost“ 
na náměstí. Společně s prodejci budeme 
pracovat na sjednocení reklamních tabulí 
prodejen prostřednictvím městské vyhlášky 
v městské památkové zóně za finančního 
přispění města. 

7. Zaměříme se na úpravu a regeneraci 
svitavského hřbitova – obnovíme zeleň  
a zavedeme systém opravy historických 
náhrobků.

8. Ve spolupráci s architektem budeme řešit 
úpravu podchodů, vytvoříme z nich pro 
procházející příjemné místo s informačním 
bonusem.

Co chceme?

Tým SPMS pracoval pod vedením 
Blanky Čuhelové.  Dalšími členy byli: Ka-
rel Šefrna, Filip Keller, Pavel Padyásek, Eva 
Huschková, Lukáš Moravec, Radoslav Fikejz 
a David Šimek.

Pracovní tým

Betlém – kulturní památka

Náměstí – kam dál?

Živá kultura

Velký mechanický svitavský betlém je zapsán 
v registru kulturních památek České republiky. 
Jde o unikátní soubor jak svou zajímavou historií, 
tak rozsahem, který významem daleko přesahuje 
hranice regionu. Dílo svitavských betlémářů vzni-
kalo v průběhu více než sta let. Pokud dokončíme  
restaurování této památky, provedeme rekon-
strukci pohybového historického mechanismu  
a rozpohybovaný betlém zpřístupníme veřejnosti, 
vzdáme tím hold našim předkům a zachováme pa-
měť města pro naše potomky. Půjde rozhodně také  
o lákavý turistický cíl. Náměstí se vylidňují téměř ve všech městech 

srovnatelné velikosti. To ovšem neznamená, že se 
nepokoušíme o jeho vzkříšení. Kromě již fungu-
jících pokusů z oblasti kultury (venkovní galerie 
Venkovka a Živá zeď, klavír, posezení u Florián-
ky atd.) podpoříme rozšíření nabídky kulturních 
akcí, plánujeme tematické výstavy na speciálních 
venkovních panelech, vyřešení kvalitního ozvuče-
ní náměstí. Upravíme také formát vánočních 
adventních nedělí – chceme je připravit s jednot-
nými stánky a tematickým programem lákajícím  
k setkávání se s přáteli.

Hlavními nositeli kultury ve Svitavách jsou 
středisko kulturních služeb, městská knihovna  
a městské muzeum a galerie. Ale také různá kul-
turní seskupení i jednotlivci. Těm se budeme  
i nadále snažit vytvořit dobré podmínky pro jejich 
činnost, např. bezplatným pronájmem sálů, zabez-
pečením techniky, různými formami propagace. 
Ale i finančně – prostřednictvím příspěvkových 
organizací města nebo grantů. Ve městě přibývá 
spolků, které se věnují kultuře, a my jsme připra-
veni je v této činnosti podpořit.
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Sport a tělovýchova

Svitavy město sportu
V roce 2015 Svitavy vybojovaly titul Evropské město sportu. Je to zúročení jednak dlouholetých 

a milionových investic do sportovní infrastruktury v našem městě, ale také mravenčí práce těch 
nejdůležitějších – trenérů a pracovníků s mládeží.  Vždyť v roce 2018 je ve Svitavách v tělovýchovné 
jednotě registrováno 855 dětí a město ve svém rozpočtu vyčlenilo 1 milion korun na podporu tre-
nérů a pracovníků s mládeží, jejichž počet se blíží šedesátce. Ano, v této oblasti se opravdu máme 
čím chlubit. Můžeme neskromně tvrdit, že naše sportoviště patří ke špičkovým nejen na krajské, ale 
i na celostátní úrovni.  Samozřejmě není všechno ideální a usnout na vavřínech a nechat se kolébat 
opojnou vlnou úspěchu znamená pro sportovce (a nejen pro ně) cestu do záhuby.

1. Budeme prosazovat přestavbu krytého 
plaveckého bazénu na moderní plavecký 
a wellness areál s celoročním provozem. 
Stávající technologie úpravy vody nainsta-
lujeme na venkovní koupaliště, aby zaříze-
ní mohla fungovat nezávisle na sobě. To 
umožní zprovoznění venkovních koupališť 
podle stavu počasí. 

2. Dokončíme zastřešení zimního stadionu. 

3. Budeme pokračovat v modernizaci a úpra-
vách sportovišť v majetku města. Podpoří-
me budování sportovních plácků ve vnit-
roblocích sídlišť nebo v jejich blízkosti. 

4. Pomocí dotačních titulů budeme moderni-
zovat sportovní infrastrukturu ve školských 
zařízeních zřizovaných městem.

5. Podpoříme vznik sportovního centra mlá-
deže při jednotlivých sportovních oddílech.

6. I nadále budeme finančně podporovat tre-
néry a pracovníky s mládeží.

7. Podpoříme pořádání mezinárodních tur-
najů a utkání na městských sportovištích.

8. Uspořádáme festival sportovních a volno-
časových aktivit pro děti, mládež a rodiny

Co chceme?

Vedoucím týmu byl Ondřej Komůrka.  
V týmu dále pracovali:  Marcela Sezemská, 
Filip Tomanec, Pavel Špaček, Antonín Benc, 
Jaroslav Donda, Martin Lipenský a David Ši-
mek. 

Nový plavecký bazén na dosah

Zpět na plácky

Zastřešení ledové plochy

Šapitó nestačíSportoviště, které nám všem poslední do-
bou dělá velké vrásky, se nachází téměř ve středu 
města na Riegrově ulici. Bazén, který vznikl v roce 
1994, je architektonicky velice vydařená stavba, 
která však již z technického hlediska dosluhuje  
a také nenabízí dostatečný komfort pro návštěv-
níky. Chceme, aby obyvatelé Svitav nejezdili do 
bazénů do okolních měst, ale aby jim byla nabíd-
nuta mnohem lepší varianta služeb, odpočinku  
a kondičního plavání. Chceme jít naproti také ro-
dinám s dětmi, plavcům-seniorům a lidem s pro-
blémy pohybového ústrojí. Proto jsme podporo-
vali vznik projektu přestavby plaveckého bazénu,  
a i když zastupitelstvo investici za téměř 200 mili-
onů prozatím neschválilo, budeme i nadále hledat 
cesty k tomu, abychom celý záměr v plném rozsa-
hu zrealizovali i s pomocí dotačních titulů.

Svitavy oplývají velkým množstvím sportovišť, 
která splňují vysoké požadavky oddílů na kvalitu 
vybavení. Možná trochu zapomínáme na doby, 
kdy mnozí z nás přišli ze školy a první kroky smě-
řovaly na nejbližší možný „plácek“, kde probíhaly 
urputné boje ve všech, převážně týmových spor-
tech. Záměrem SPMS je, abychom ve Svitavách 
obnovili spontánnost těchto aktivit a poskytli dě-
tem na sídlištích dostatečný prostor pro provozo-
vání neorganizovaných sportovních činností. První 
vlaštovkou je již zbudované hřiště u ZŠ Felberova. 
Další bychom chtěli obnovit na sídlišti U Nádraží či 
na sídlišti na Dimitrovově ulici.

Zastřešení zimního stadionu se stává ever-
greenem volebních programů. V současné době 
můžeme konečně vítězně prohlásit, že jsme na ně-
kolikátý pokus o získání dotace na zastřešení uspěli 
a poslední sportoviště na svitavském stadionu do-
stane nový kabát, nebo spíše nový plášť a novou 
střechu. SPMS se vždy k problému stavělo čelem 
a zvláště mravenčí práce radnice v čele s Davidem 
Šimkem přinesla úspěchy. Avšak není zdaleka do-
bojováno, celý projekt je teprve na začátku, bude 
třeba hodně úsilí k tomu, abychom projekt zdárně 
dokončili.

V tomto volebním období se nám podařilo 
zbudovat další atraktivní sportovní stánek na svi-
tavském stadionu, který svým vzhledem budí po-
zornost a možná i emoce. Nová centrální tělocvič-
na pro školy nese příznačný název – Šapitó. Jsme 
si vědomi toho, že nově zbudovaná tělocvična pro-
blém s nedostatkem místa pro tělesnou výchovu 
zcela nevyřeší. Proto dál pracujeme s myšlenkou 
zbudovat novou tělocvičnu na ZŠ T. G. Masaryka 
a také oživit zpustlé hřiště za největší  svitavskou 
školou na ulici Felberova. Pokusíme se využít do-
tačních titulů k tomu, abychom tyto smělé plány 
byli schopni zrealizovat.

Pracovní tým
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Bezpečnost ve městě

Bezpečné město je věcí každého z nás
Chceme udržet trend poklesu trestné činnosti ve Svitavách, která se od roku 1998 snížila  

o cca 45%. Prostřednictvím programů a projektů sociální prevence udržíme trestnou činnost dětí 
a mládeže, která ve stejném období postupně poklesla na desetinu, na minimálně stejné úrovni 
a pokusíme se o její další snižování. I při případném zvýšení počtu obyvatel města (např. nový-
mi pracovními příležitostmi) je cílem nadále snižovat míru trestné činnosti, případně ji alespoň 
udržet na současné úrovni.

1. Nadále budeme rozšiřovat kamerový 
systém ve městě a zároveň modernizo-
vat stávající.

2. Nadále budeme využívat koordinátora 
prevence kriminality a podporovat pro-
jekty vedoucí k snižování kriminality.

3. Podporujeme rozšiřování SOS tlačítek 
jako prvku bezpečí našich seniorů a han-
dicapovaných občanů.

4. Budeme věnovat vyšší pozornost progra-
mům práce s lidmi bez domova a bude-
me se je snažit motivovat pro práci, např. 
na úklidu veřejných prostranství.

5. Nepřipustíme vznik jediné nové provo-
zovny s hracími přístroji jakéhokoliv typu.

6. Chceme prohlubovat spolupráci všech slo-
žek integrovaného záchranného systému  
v bezpečnostní radě a skupině pro pre-
venci kriminality. Spolupráce s profesio-
nály je prioritou.

7. Budeme podporovat opatření, která 
souvisí s bezpečností v dopravě na úze-
mí města. V problémových lokalitách 
podpoříme prvky elektronické regulace 
parkování, zjednosměrnění některých 
ulic a celkové rozšíření parkovacích míst.

Co chceme?

Pracovní tým SPMS pro oblast dopravy 
a bezpečnosti pracoval pod vedením Václava 
Koukala. Dalšími členy byli: Filip Tomanec, 
Dagmar Křečková, Jaroslav Donda a David 
Šimek. Řada diskutovaných témat se prolíná 
i s ostatními kapitolami volebního programu, 
zvláště v oblasti dopravy.  

Kamerový systém Dobrovolní hasiči

Policisté v ulicích

Využití moderních prvků 
situační prevence

Terénní práce

Dvě desetiletí budovaný kamerový systém, kte-
rý má v současnosti 60 samostatných kamer, rozšíří-
me do konce volebního období o dalších minimálně 
40 kamer. Cílem je pokrytí dalších lokalit v různých 
částech města. Podporou těchto kroků chceme při-
spět jak k preventivnímu vlivu monitoringu na bez-
pečí občanů, tak k zajišťování důkazů pro vyšetřová-
ní, pokud k protiprávnímu jednání dojde. Víme, že 
kamerový systém není všemocný, důležité je, že od 
svého vzniku přispěl k objasnění sedmi set deliktů.

To, že i nadále budeme podporovat naše 
dobrovolné hasiče, vnímáme jako samozřejmost. 
Jednotka se stala nezbytnou součástí bezpečnost-
ního a záchranného systému města. Investujeme 
do hasičského vybavení, techniky, oprav zbroj-
nice. Chceme také pomoci při nákupu cisterny  
a přispět k vyšší efektivitě jednotky.

Podpoříme zajištění maximálně možné a efek-
tivní přítomnosti hlídek městské policie na ulici tak, 
aby se zvýšila kontrola nad dodržováním veřejné-
ho pořádku a objasněnost trestné činnosti. Cílem 
je udržet rozsah hlídkové činnosti minimálně na 
úrovni dvojčlenné hlídky a stálé služby v nepřetrži-
tém celodenním i celoročním provozu.

Zasadíme se o efektivní využívání pultu cent-
ralizované ochrany na městské policii v souvislosti 
s rozvojem dalších služeb, např. tísňových SOS 
tlačítek a dalších prvků pro seniory a samostatně 
žijící osoby. Současně zajistíme osazení konkrét-
ních míst moderními bezpečnostními prvky, např. 
bezpečnostní stojany.

Zajistíme výkon pracovních činností sociálně 
vyloučených osob a bezdomovců v rámci projek-
tu „Dobrý start“, který je součástí projektu „Šan-
ce“. Cílem je zapojit každoročně do úklidových 
prací pod dohledem pracovníků „Šance“ nejméně  
20 osob z této cílové skupiny. Uvědomujeme si ale, 
že se jedná o dlouhodobou systematickou práci se 
specifickými sociálními skupinami, která nemá oka-
mžitý a hmatatelný výsledek. Tím by byla změna 
vzorců chování těchto sociálně vyloučených osob. 
Terénní pracovník není policista, ale ten, kdo se sna-
ží pomoci lidem v nouzi. Je to jedna z cest, jak se  
s fenoménem současné společnosti vypořádat.

Pracovní tým
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Chytré město a komunikace

Webové stránky a design manuál
Od roku 2015 ve Svitavách funguje nové informační centrum, které aktivně pracuje na věhla-

su našeho města. Že se mu to daří, jasně ukazují různá ocenění, která za tuto dobu informační 
centrum získalo. Pro zvýšení efektivnosti jeho práce je nutné zlepšit také kvalitu webových stránek 
města a posílit jednotný vizuální styl. Tomu všemu napomůže projekt podpořený 90% procentní 
dotací, kterou město Svitavy získalo v roce 2017.  V příštím roce tak na počítačích, tabletech nebo 
mobilních telefonech budeme moci prohlížet nové, současné době odpovídající webové stránky. 
Rozhodně chceme pomoci stránky naplnit informacemi.

1. Dokončíme projekt, jehož součástí je zpra-
cování jednotného design manuálu úřadu 
a města Svitavy, zprovoznění nového re-
sponzibilního webového portálu města  
a jeho organizací.

2. Rozšíříme mobilního průvodce s řadou 
potřebných aplikací, např. upozorňování 
na blokové čištění ulic a další užitečné in-
formace.

3. Podpoříme další digitalizaci samosprávy 
a její napojení na informační technologie, 
registry státní správy. Vytvoříme elektro-
nické formuláře pro komunikaci s občany. 
Budeme pokračovat v rozšiřování elektro-
nického managementu budov.

4. Zpracujeme strategii v oblasti propagace  
a public relations města.

5. Zjednodušíme komunikaci s úřadem, 
umožníme placení poplatků z domova 
přes web a aplikaci v mobilu či pomocí 
městského čipu.

6. Nadále budeme podporovat místní televizi 
CMS jako součást komunikačních kanálů 
města.

7. Budeme pokračovat v budování infra-
struktury komunikačních technologií  
a v modernizaci stávající sítě. Prioritou 
je propojování dalších městských budov 
optickým kabelem a míst monitorovaných 
kamerovým systémem.

8. Vypracujeme nový statut radničního zpra-
vodaje a pravidla pro inzerci.

Co chceme?

Svitavy v mobilu

Portál občana

Radniční zpravodaj

Svitavská mobilní aplikace se za 3 roky fun-
gování stala zažitou záležitostí.  Již dnes občané 
města sledují kulturní kalendář a kontakty na růz-
né subjekty na území města. Turisté jej naopak vy-
užívají při procházkách městem. Ovšem všechny 
moderní prvky je potřeba stále rozvíjet. Aktuálně 
je třeba tuto aplikaci doplnit informacemi o dal-
ších částech města a jeho okolí. Také do ní začlenit 
portál občana, upozornění na blokové čištění či 
další aplikace, které by uživatelům mobilních te-
lefonů byly prospěšné. 

Ministerstvo vnitra v letošním roce připravuje 
zprovoznění portálu občana, kde bude možné na-
lézt všechny on-line formuláře sloužící pro výkon 
státní správy (občanský průkaz, řidičský průkaz 
apod.). Město Svitavy k tomuto portálu přistu-
puje dalším krokem, a to vytvořením on-line for-
mulářů pro výkon samosprávy (poplatek za psa, 
noční klid apod.). Díky výše uvedenému projektu 
se již nyní připravuje výběrové řízení na dodavate-
le formulářů. A SPMS rozšiřování takových služeb 
pro občany chce.

Radniční zpravodaj Naše město a elektronic-
ký Newsletter jsou velmi důležitými kanály pro 
informovanost občanů o dění ve městě. Stojíme 
o to, aby jejich poslání zůstalo nepolitické a ryze 
informační. Jediným politickým prostorem zůsta-
ne rubrika Ze zastupitelských lavic. Snahou SPMS 
bude, aby prostor pro sdělení zastupitelů, který je 
chápán jako naplnění tiskového zákona, nebyl de-
finován Dohodou politických subjektů, ale stal se 
součástí Statutu zpravodaje. Předložíme novému 
zastupitelstvu města návrh změny pravidel tak, aby 
v budoucnu nedocházelo k přím o výklad pravidel. 
Naší snahou je pro všechny zvolené subjekty stejný 
prostor. Budeme prosazovat i kontrolní roli politic-
ké opozice při tvorbě zpravodaje. Dáme prostor i 
pro sdělení občanů.

Svitavský čip
Současným trendem moderní společnosti je 

vytváření systému jednoho městského čipu. Jsou 
v něm nahrávány slevy do kulturních organizací, 
na sportoviště, systém umožňuje vstup na veřejné 
toalety atd. Bude sloužit k otevírání zabezpeče-
ných školských budov, jako stravenka do školní 
jídelny či jako průkazka do knihovny. Často je do-
plňován i kreditem, tudíž slouží dětem jako pla-
tební karta na nákup svačin. Rádi takový systém 
podpoříme.

Vedoucím týmu pro oblast komunikace 
byl Radoslav Fikejz. Členy pracovní skupiny 
byli Milan Báča, Jan Dvořáček, Ditta Kukaňo-
vá a David Šimek.

Pracovní tým
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bohužel jsou to věci, které samo město ovlivňovat 
nemůže. Přesto se nám vedení města výrazně snaží 
dlouhodobě pomáhat. Sdružení je pro mě záru-
kou, že tento příznivý trend bude dále pokračovat.

JAROSLAV DONDA
předseda DiscGolf Svitavy z. s.
Podporuji SPMS hlavně kvůli jeho snaze město 
oživit, zvelebit a udělat z něj město atraktivní pro 
všechny generace. Myslím si, že SPMS se rozhodu-
je hlavně zdravým rozumem, a právě proto dosta-
ne i letos můj hlas.

LEA a JIří SEHNALOVI 
lektorka muzea a ředitel ZŠ  T. G. Masaryka
Když někdo něco umí, vždy to vypadá jednoduše. 
Neměli bychom však brát aktuální všestranný roz-
voj města jako automatický. Podporujeme Davida 
Šimka a jeho tým, protože nám záleží na budouc-
nosti našeho města. 

IVAN TAUER 
podnikatel 
Ano, budu stejně jako minule volit Sdružení pro 
město Svitavy. Jeho volební program mi přijde ro-
zumný a realistický. A jsem rád, že se město mění 
k lepšímu. Ze Svitav se stává nejen město sportu, 
ale i obchodní centrum. A pro nás, obchodníky,  
i městem konkurence. Což je pro lidi dobře.

Ing. PETR BLAžEK 
ředitel výrobního družstva Dřevojas Svitavy
Jsem rád, že mohu takto veřejně podpořit Sdružení 
město Svitavy. Na jeho kandidátce jsou lidé, o kte-
rých jsem přesvědčen, že budou pro Svitavy dělat 
maximum. A to proto, že již nyní je jejich počínání 
ve prospěch města vidět. Navíc jsem rád, že SPMS 
věnuje dlouhodobě pozornost podnikání. I proto 
se Dřevojasu ve Svitavách daří.

Ing. MAREK MELUzíN 
jednatel WestRock Czech  
Spolupráce města a naší firmy byla vždy na vysoké 
úrovni. Velmi si toho vážím. Také se mně osobně  
s vedením svitavské radnice dobře spolupracuje, 
rád jednám se starostou Davidem Šimkem. Myslím 
si, že jsme významným zaměstnavatelem ve městě, 
v regionu, proto jsem potěšen zájmem současné 
radnice a Sdružení pro město Svitavy o podnikatel-
ský sektor, o zaměstnanost a o rozvoj města. Určitě 
jsou stále oblasti pro zlepšení. Na druhou stranu jiná 
města mohou jen závidět. Hodně štěstí ve volbách.

Mgr. MARTIN LIPENSKý 
pedagog a tenisový trenér
Jsem svitavský rodák a v posledních letech sleduji 
neustálé vylepšování kulturního a sportovního vy-
žití našich spoluobčanů. Co se sportu týče, mohou 
nám okolní města pouze závidět zázemí Svitavské-
ho stadionu, kde v nejbližší době dojde k dlou-
ho očekávanému zastřešení hokejového hřiště. 
Hlavně díky významné podpoře vedení Svitav má 
členská základna TJ Svitavy dlouhodobě přes tisíc 
aktivních členů. Rodiny s dětmi mohou relaxovat  
v areálu Brand, navštívit park Patriotů či Vodáren-
ský les... Budu volit kandidáty Sdružení pro město 
Svitavy, protože si vážím jejich práce a věřím, že  
v ní tým v čele s Davidem Šimkem bude pokračovat.

Ing. BřETISLAV VéVODA 
projektový manažer
Od revoluce jde vedení města z řad SPMS ces-
tou veřejného, nikoliv osobního prospěchu. To je  
z pohledu dění v české společnosti nesmírně cenné 
a ve Svitavách je to znát a cítit. Za tu dobu získalo 
sdružení mnoho zkušeností a zároveň nepodlehlo 
konzervaci, iniciativu převzali mladí členové. Měs-
to se tak dynamicky vyvíjí s ohledem na potřeby 
obyvatel, proto SPMS podpořím i v těchto volbách.

PhMr. BOHUMIL ŠPERKA 
bývalý lékárník a fotbalový trenér
Celý život jsem spjat se Svitavami, jejich součas-
nost i budoucnost mně není lhostejná. A to je prá-
vě důvod, proč i v letošních komunálních volbách 
podporuji Sdružení pro město Svitavy. Vzhledem  
k tomu, že jsem pracoval ve zdravotnictví a věno-
val se intenzívně sportu, zejména fotbalu, jsem rád, 
že SPMS věnovalo sportu, zdravotnictví a sociální 
problematice vždy velkou pozornost. Moje podpo-
ra SPMS vychází z toho, že věřím, že tomu bude  
i nadále.       

Mgr. JAKUB VELECKý 
ředitel ZŠ nám. Míru 
Znám lidi v SPMS, vím, jak pracují a že je na ně 
spolehnutí. Věřím jim. Víte, proč je volím do vede-
ní města? S nimi se o Svitavy nebojím.

Ing. ALENA VAŠÁKOVÁ 
ředitelka ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy
Mám ráda lidi, kteří více dělají, než o tom jenom 
mluví. Sdružení pro město v čele s Davidem Šim-
kem je pro mě symbol pracovitosti, otevřenosti, 
kreativity a velkého úsilí věci posouvat směrem dál 
dopředu. Jejich práce je vidět - „Prožijte Svitavy“.

MUDr. LIBOR SyCHRA 
primář oddělení ORL a chirurgie hlavy 
a krku Svitavské nemocnice
Podporuji Sdružení pro město Svitavy, protože za 
léta, kdy bylo ve vedení našeho města, dokázalo, 
že Svitavy jsou dnes prosperujícím městem, kde se 
dobře žije. Narodil jsem se zde a celý život ve Svita-
vách pracuji. Zdravotní a sociální problematika mě 
zajímá. K řadě věcí ve zdravotnictví mám výhrady, 

Děkujeme za podporu

Mgr. MILUŠE HORSKÁ 
1. místopředsedkyně Senátu PČR 

Davida Šimka znám jako fajn 
chlapa, skvělého kantora a velké-
ho srdcaře, na kterého je spoleh. 
Vyrostl též v kvalitního politika, 
což se mi potvrzuje vždy, když 
navštěvuji krásné Svitavy. V nad-
cházejících komunálních volbách 

opět kandiduje se Sdružením pro město Svitavy.  
A kdybych mohla, tak by můj hlas patřil právě jemu. 

prof. Mgr. JINDřICH ŠTREIT, dr. h. c.
významný český fotograf

Mám Svitavy rád. Mnoho let se 
zajímám o sociální oblast života 
a takový zájem o zlepšení mate-
riálních podmínek a pochopení 
pro slabosti druhých, to se hned 
tak nevidí. Kdyby se o spoluobča-
ny všude tak starali jako ve Svita-

vách, bylo by na světě krásně. Do Svitav jsem byl 
pozván, abych zde vystavoval své fotografie. Pří-
jemnější večer jsem ještě nezažil. Jindy jsem přijel 
na koncert, do kina, na vernisáž. Vždy spousta lidí  
s velikým zájmem o kulturu. Ptal jsem se přátel, jak 
je to možné, že u Vás všechno tak funguje? Odpo-
věď byla snadná a krátká. Je to vizitka práce měs-
ta v čele s panem starostou. Jen jsem jim popřál:  
„Ať Vám dlouho vydrží!“

FRANTIŠEK ČERNý 
frontman skupiny Čechomor

Svitavy jsou moje srdeční záleži-
tost. Pocházím z nich a mám proč 
se sem vracet. Rád podpořím ve 
volbách každého, kdo to myslí  
a dělá dobře. Jsem přesvědčen, že 
k takovým lidem patří i David Ši-
mek. Rozhodně má mou podporu.

MgA. MARIÁN POLÁK 
režisér, kameraman a producent
Mám rád Svitavy a okolí, místa kde jsem vyrůstal  
a kde žiji. Mnoho lidí mě zná jako člověka, který 
miluje přírodu, který ji fotografuje a natáčí o ní fil-
my. Snažím se ji také užívat, pochopit její fungová-
ní. Myslím si, že poznám, kdo to s ní myslí vážně.  
Z politických subjektů v mém okolí je to jedno-
značně Sdružení pro město Svitavy. Jsem rád, že  
v tomto společenství je hodně lidí, kteří přírodě ro-
zumí a kteří se starají o to, aby Svitavy byly zelené 
a zdravé město. 

RNDr. LEOŠ ŠTEFKA 
vedoucí správy CHKO Moravský kras 
I když několik let již nežiji přímo ve Svitavách, ale 
bydlím v sousední obci, rád podpořím Sdružení 
pro město Svitavy. Tomuto volebnímu subjektu 
totiž věřím. Jsem přesvědčen, že je zárukou dobré 
péče o životní prostředí, což je problematika, která 
je mně velmi blízká. Nejen profesně, ale i lidsky. 
SPMS si i v této oblasti vždy vedlo dobře.  

Volební kampaň SPMS je financována přede-
vším z členských příspěvků SPMS – přispívají  
zastupitelé za SPMS, kteří  odevzdávají část 
platu za výkon funkce zastupitele do poklad-
ny SPMS, a také další členové SPMS. Část 
kampaně SPMS se hradí také z příspěvku 
politického hnutí Nestraníci, jehož členy jsou 
někteří z našich kandidátů.

Financování kampaně SPMS


