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Podporuji kandidátku Davida Šimka, staros-
ty Svitav, protože za ním vidím kus odvedené 
práce. Je mladý, progresivní a nebojí se no-
vých výzev. Takový by měl být každý starosta, 
který chce někam své město posunout. Pro-
to Vás chci požádat, abyste dali celé kandi-
dátce hlas. Budoucnost Svitav je v rukou kaž-
dého z Vás.

Mgr. Tomáš Zdechovský, 
europoslanec

Je mi sympatická snaha SPMS o tvorbu no-
vých pracovních příležitostí jak v průmyslo-
vé zóně, tak podporou drobného podnikání. 
Vím, o čem hovořím, protože patříme k vý-
znamným zaměstnavatelům. Vstup investo-
ra je dlouhodobý proces a závisí na mnoha 
faktorech. Svitavy byly a jsou na řešení při-
praveny.

Ing. Petr Blažek,
ředitel výrobního družstva Dřevojas Svitavy

Dám podporu kandidátům Sdružení pro měs-
to Svitavy z prostého důvodu: jsou zde lidé, 
kterých si vážím a za kterými je vidět kus po-
ctivé práce. Platí to o všech oblastech jejich 
snažení, ale zejména o zdejší kultuře. Svitavy 
jsou prostě městem, kde to žije, a chtěl bych, 
aby tomu tak bylo i nadále.

František Černý, 
frontman kapely Čechomor

Financování volební kampaně SPMS
Činnost SPMS je fi nancována především z členských pří-

spěvků. Zastupitelé zvolení za SPMS odevzdávají podstatnou 
část odměny za výkon funkce na účet sdružení. Sem přispíva-
jí i ostatní členové dle svých možností. Část volební  kampa-
ně je fi nancována z parlamentního politického hnutí Nestra-
níci, jehož členy jsou někteří z našich kandidátů.

Město má být dobrým hospodářem a záro-
veň  vytvářet podmínky pro dobrý život jeho 
obyvatel. V této době je to úkol věru nelehký. 
Program Sdružení pro město Svitavy je mo-
tivován snahou o zlepšení stavu města i jeho 
okolí. Stojí za to si všímat, že na každou oblast 
je pamatováno, zvláště na kulturu a na sport.

Mgr. Norbert Nývlt,
jednatel interního, nefrologického 
a dializačního centra INMED s. r. o. Svitavy

dostává se Vám do rukou volební program Sdružení pro měs-

to Svitavy. Program nevznikl náhodně a jen tak mimocho-

dem, právě proto, že budou komunální volby. Při skládání 

účtů z let 2010–2014 jsme hodnotili naplnění předchozího 

programu. Ten jsme splnili, v některých parametrech velmi 

úspěšně, v některých méně, ale tak to prostě chodí. Uděla-

li jsme chyby,  poučili se z nich. To je podstatné. Podařilo se 

nám ale také získat do města řadu fi nančních dotací na pro-

jekty, se kterými jsme předem nepočítali. A hodláme v tom 

pokračovat. 

Sdružení má přes 40 členů, od studentů po seniory. Není 

pro nás důležitý věk, pohlaví, zdravotní stav, vzdělání, pra-

covní zařazení, politický názor, víra či majetek.  Je pro nás zá-

sadní otevřenost, pracovitost a vztah k městu. Toto jsou hod-

noty, které jsou naším mottem.

Volební program jako závazek sdružení Vám, Svitava-

nům, vznikal přibližně rok. Rok se scházely pracovní týmy, 

aby sepsaly nápady, jak by chtěly město rozvíjet. Jejich teze 

pak doporučila valná hromada SPMS k zařazení do progra-

mu, který Vám předkládáme. Některé z nápadů zůstaly pou-

ze ve vizích  pro budoucí léta. Avšak ty, které si pročítáte, 

jsou v našich možnostech. Jsou i naším zavazujícím slibem, 

který budeme prosazovat v případném vyjednávání o koalici.

V textu programu jsou uvedeny nejen programové teze 

a závazky, ale i možnosti, se kterými můžeme dále pracovat. 

Ty najdete v medailoncích a v rozhovorech se členy pracov-

ních skupin. Volební program je ale týmovou prací. Věříme, 

že po jeho přečtení sami zhodnotíte, jestli stojí za to dát na-

šim kandidátům svůj hlas. 

Rozvoj města je dlouhodobou záležitostí, mnoho projek-

tů se připravuje několik let, a proto věříme, že bude mít sou-

časný starosta šanci dokončit rozpracované akce. 

Víme, že rozhodnutí je na Vás.

Sdružení pro město Svitavy, 2014



Město Svitavy dlouhodobě hos-
podaří s vyrovnaným, či lépe řečeno 
přebytkovým rozpočtem a s umírně-
nou dluhovou službou. Z hlediska po-
skytnutí případného úvěru jsme pro-
to pro fi nanční ústavy důvěryhodným 
partnerem. Za uplynulé volební obdo-
bí vzrostl majetek města o 206 milionů 
korun na hodnotu 2,286 mld. korun. 

To, že jsme období ekonomické 
krize ustáli, byť za cenu rozpočtových 
omezení, svědčí o stabilitě celkové-
ho prostředí jak podnikatelského, tak 
politického. To nebývá samozřejmostí 
a svůj podíl na tom máte i Vy, obyvate-
lé Města, Předměstí, Lačnova a Lánů. 
Slibovat můžeme mnohé, ale bez od-
povědného hospodaření takové sliby 
plnit nelze.

Jaká je vaše volební strategie?
Neměnná. Víme, co chceme, víme, jak 

toho dosáhnout. Vedení města bylo vždy zále-
žitostí koaliční spolupráce a bude tomu patr-
ně i nyní. A je fér říci, že potenciál SPMS je vel-
mi široký. Nejsme politickou parlamentní stra-
nou ani hnutím, i když jsme názorově blízcí 
s Nestraníky. 

Uvědomujeme si ale, že právě spoluprá-
ce se zastupiteli „napříč“ je nezbytná. SPMS se 
bude o strategii rozhodovat kolektivně podle 
výsledků voleb. Budeme-li ke spolupráci vyzvá-
ni, anebo se na partnery obrátíme my sami.

Koaliční partner SPMS?
Komunální politika funguje jinak než po-

litika na celostátní úrovni. Naštěstí je o lidech 
a blíží se přímé volbě. Koaliční partneři nomi-
nují své zastupitele do rady a výborů a nemů-
žete jim radit, co mají dělat. Víme, co bychom 
ale nechtěli – spojit své síly s jakýmkoliv extre-
mismem – jak vlevo, tak vpravo.

Jedna osobní otázka: říká se, že míříte výš...
Na stranickou politiku se necítím, a ani ne-

chci. Ovšem říci, co bude v roce 2018, to si 
netroufám. Chceme-li něco koncepčně doká-
zat, jsou čtyři roky málo. Máme rozpracováno 
mnoho záměrů, které bychom měli dokončit.

Dobře. Co do roku 2018?
Co čeká město v makroekonomických čís-

lech, to nevím. Co chce SPMS, vím přesně. Je 
to i v jeho volebním programu. Chceme fun-
gující kanalizaci, chceme investovat do strate-
gického rozvoje a chceme naplnit průmyslo-
vou zónu. Chceme také fungující samosprá-
vu, sociální služby, vzdělávání, kulturu a sport. 
Chceme bezpečné město a chceme město pro 
příjemný život.

Kdybyste měl defi novat priority města...
Jsou to především zaměstnanost, doprava, 

kanalizace a komunikace, samozřejmě i proti-
povodňová opatření. Určitě je to čerpání pro-
středků z dotačních titulů. Má-li město mož-
nost získat významnou spoluúčast z nadnárod-
ních i státních fondů, mělo by jít tímto směrem. 
Na mnoho věcí jsme připraveni. 

Čekají nás investice do regenerace Kostel-
ního náměstí, ulice TGM, plochy před Otten-
dorferovou knihovnou. Investice do chodní-
ků, parkovišť, zateplování městských budov. 
Čekají nás investice do mostů a lávek v rámci 
úprav koryta řeky Svitavy. Ale nesmí se zapo-
mínat na sociální služby, kulturu a sport. Jsou 
to spojité nádoby. Máme i obrovský dluh vůči 
cyklistům... 

A investice, řekněme, „pod čarou“?
Nedá se to odhadnout na celé období. 

Může se stát, že budeme muset improvizovat 

v závislosti na vyhlašování programů podpory 
– textilní hala na stadionu, zimní stadion, pla-
vecký areál..., vše je připraveno k podání žá-
dosti. Něco budeme muset aktualizovat, ale 
tak to je. Je zapotřebí mít připravené rezervy 
na nečekané příležitosti.

Co informační politika města?
Vždy se asi budeme potýkat se zákony 

a možnostmi a řekněme ideálním stavem. Za-
pojili jsme se do projektu Moderní radnice, kdy 
občan dostává možnost anonymně sdělit svou 
zkušenost s jednáním v dané věci na úřadě. 
Myslím, že je to dobrá cesta. K otázce trans-
parentnosti výběrových řízení, kam asi otáz-
kou míříte, nevíme. Zveřejníme tzv. klikací roz-
počet, budeme záměry města prostřednictvím 
radničního zpravodaje vysvětlovat, funguje ofi -
ciální portál města, zveřejnil jsem na něm i svůj 
diář. Zdá se mi, že informovanost je dobrá. Ale 
stále je co zlepšovat.

při prodeji pozemků v průmyslo-
vé zóně budeme preferovat na-
bídky, které přinesou vyšší počet 
pracovních příležitostí

prostředky z prodeje pozemků 
v průmyslové zóně investujeme 
do jejího dalšího rozšíření

nadále budeme usilovat o oživení 
centra města ve smyslu 
„náměstí - kulturní střed města“ 

podpoříme podnikatelské aktivity 
v centru města

zřídíme coworking space, tedy 
prostor pro podporu živnostní-
ků jako pobídku pro rozvoj jejich 
živnosti
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Mgr. Bc. David Šimek



Město Svitavy se během uplynu-
lých let zapojilo do desítek projektů, 
mnoho se jich týkalo i dopravy. Dopra-
va souvisí se vším, má vliv na komfort 
žití, zaměstnanost, bezpečnost, dotý-
ká se i sociální sféry a cestovního ru-
chu. Ovšem ne vše se daří na první po-
kus, bohužel... Mění se vlády, úřední-
ci, legislativa, co platilo včera, dnes již 
platit nemusí. Naše projekty však po-
dáváme znovu a znovu a musíme říci, 
že se postupně realizují. Někdy to jde 
ztuha, ale jde to. 

Nelze slibovat, že opravíme kilome-
try chodníků najednou, že budou bez-
bariérové, že se všude vyřeší problé-
my s parkováním. Nemá smysl opra-
vit chodník v ulici, v níž se za rok bude 
rekonstruovat kanalizace a sítě, je ne-
smyslné slibovat opravu autobusového 
nádraží, když nájemce nechce, nemusí 
a nemá peníze. Město ale může jít po-
stupnými kroky. Tyto kroky máme při-
praveny, ale připravena musí být i dru-
há strana.

Ing. Břetislav 
Vévoda

Jak to vypadá s obchvatem města?
Obchvat je v zájmu nás všech. Ostatně, 

pracovat na zajištění výstavby jsme měli v mi-
nulém volebním programu. Na stavbu 9,5 km 
dlouhé komunikace Hradec nad Svitavou 
- Lačnov, která by kopírovala železniční trať, je 
již vydané územní rozhodnutí. Problémem je 
ale nízká částka, za kterou může RSD vykupo-
vat pozemky. Snad se zákonodárci dohodnou. 
Podle optimistů by se mohlo začít stavět v roce 
2017. Ale slíbit to nemůžeme.

A co zjednosměrnění Lačnova?
V současné době se pracuje na studii realiza-

ce chodníku v Lačnově, včetně rozpočtu. Rozhod-
ně podpoříme koncepci, která povede od roku 
2015 nákladní dopravu v Lačnově pouze jedním 
směrem. Obchvat Svitav by problém měl vyřešit.

Bude ve městě víc parkovacích míst?
Rozhodně. Chceme problém s parkováním 

řešit. Již nyní je připraveno několik projektů, 
např. na sídlišti v Lánech vznikne 36 parkova-
cích míst (z toho 3 pro invalidy), připravováno 
je výrazné zvýšení parkovacích míst v okolí ne-
mocnice a polikliniky, což přivítají především 
pacienti. Veřejnosti byl představen také projekt 
regenerace sídliště u vlakového nádraží, který 
také počítá s novými parkovacími místy.

Myslí SPMS na cyklisty?
Nejen myslí, ale také koná. Prosazovali 

jsme cyklostezku Svitavy – Vendolí, podporu-
jeme zbudování cyklotrasy kolem řeky Svitavy. 
Ta by měla být na náklady Pardubického kra-
je vyznačena již v roce 2015. Řešíme také pro-
blematiku cyklistické dopravy přímo ve Svita-
vách – především zlepšení podmínek cyklodo-
pravy. Očekáváme, že se zlepší i bezpečnost 
dopravy, zejména cyklistů.

A křižovatka u pošty?
Je to bolavé místo a musíme říci, že není 

pouze jedno. Křižovatka je zahrnuta do kom-
plexní rekonstrukce Kostelního náměstí 
a úpravou křižovatky by se měly problémy s do-
pravou a přechody minimalizovat, ne-li vyřešit. 

MUDr. Jan Malý
Jako lékař doporučuji ak-
tivní pohyb. A je vcel-
ku jedno, zda využije-
me kolo, či budeme cho-
dit pěšky. Líbí se mi akce 
typu Město bez aut či Ne-
chejme auto doma. Stálo 

by to za pokus i u nás. V zahraničí je to běžné, 
ale tam mají vybudovanou infrastrukturu - za-
mykatelné stojany na kola, možnost si kolo vy-
půjčit, zajet si, kam potřebuji, a kolo vrátit. Že 
je to u nás utopie? Zkusme to a uvidíme. 

Otmar Cvrkal
S překážkami se potýkám 
dnes a denně. Když je 
člověk zdravý, problémy 
nevnímá, a proto považu-
ji za důležité pracovat na 
projektu města bez bari-
ér. Není to pouze o chod-

nících, přechodech, je to i o přístupu do bu-
dov a škol. Vyhrazená parkovací místa nic ne-
řeší, když na nich parkují zdraví, anebo jsou 
na nich bariéry sněhu. Asi to je o všímavos-
ti, pochopení a výchově. Nejdříve je prevence 
a až poté represe.

Václav Koukal
V dopravě myslíme i na 
chodce a handicapované. 
Dlouhodobě se angažu-
jeme v budování nových 
a bezpečnějších přecho-
dů pro chodce. Některé 
přechody jsou nově na-

světlené, osazené výstražnými blikači. Plníme 
také náš závazek vůči handicapovaným oso-
bám nebo rodičům malých dětí – u většiny 
nových chodníků jsou bezbariérové nájezdy. 
A mezi bezvadné zprávy patří i ta nejnovější, 
že totiž ve Svitavách je v okolí rybníka Rosnič-
ka bezbariérová trasa pro vozíčkáře.

zrekonstruujeme a upravíme 
chodníky 

budeme i nadále prosazovat 
výstavbu silničního obchvatu 
města, vyřešení dopravní situace 
v Lačnově

podpoříme další rozšiřování 
cyklostezek a in-line drah 
(Svitavy - Vendolí)

vytvoříme nová parkovací místa 
v okolí nemocnice a polikliniky 

podpoříme infrastrukturu a služ-
by pro cykloturistiku – zamy-
katelné stojany na kola, systém 
značení cyklostezek, vyhrazené 
pásy pro cyklisty, svépomocné 
miniservisy na IC atd.
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Mluvívá se o malých kapacitách MŠ a ZŠ. 
Jaká je dnes situace?

Především je potřeba připomenout, že již 
v minulosti město problematiku řešilo citlivě, 
nedělalo ukvapené kroky. Pak stačilo v roce 
2012 a 2013 například při mateřských školách 
Větrná a Lány otevřít odloučená pracoviště na 
ulici Purkyňova nebo v areálu Svitavského sta-
dionu. Podařilo se uspokojit maximální počet 
žadatelů. I nadále se SPMS zavazuje zabezpe-
čit potřebnou kapacitu mateřských škol.

A co střední školy?
Na konci roku 2013 všichni sledovali, jak 

dopadne krajská “optimalizace” středních škol. 
Slučování obchodní akademie a střední zdra-
votnické školy se ukázalo jako nereálné, při 
analýzách stavu a při jednáních bylo SPMS vel-
mi aktivní. A nadále budeme usilovat o udrže-
ní všech oborů vyučovaných na zdejších střed-
ních školách. Navíc podpoříme i obory nové. 
Naší nevýhodou ale  je, že město tyto školy ne-
zřizuje.

A co bývalý DDM?
Na konci předchozího volebního období 

se na veřejnosti hodně diskutovalo o prosto-
rách pro DDM. Zdárně byl vyjednán bezú-
platný převod uvolněného domova mládeže 
střední zdravotnické školy do vlastnictví měs-
ta. Byli jsme u toho a jsme rádi, že to tak-
to dopadlo. DDM tak získal více než důstoj-
né prostory a bude moci zkvalitnit svou na-
bídku. Vzniklo tak potřebné zázemí pro vol-
nočasové aktivity nejen dětí, ale tím, že se 
z DDM stalo Středisko volného času ve Svita-
vách, tak i dospělých.

Současným trendem je systém celoživotní-
ho vzdělávání. Je to správná cesta?

Rozhodně to je a bude naše priorita. Ne-
chceme zapomenout na celoživotní vzdělává-
ní, proto podpoříme aktivity zaměřené zejmé-
na na rodiče na mateřské či rodičovské dovo-
lené, seniory a nezaměstnané, budeme na-
dále podporovat Krůček. Mnohé se dařilo již 
v minulosti, připomeňme třeba univerzitu tře-
tího věku. Budeme podporovat také vzděláva-
cí aktivity muzea nebo knihovny. Ostatně – tak 
to má být.

budeme pokračovat v opravách 
a zateplování školních budov 
a rozšíříme počet dětských hřišť 
na zahradách mateřských škol

zabezpečíme potřebnou kapacitu 
mateřských a základních škol

podpoříme rozvíjení a zlepšování 
technického a materiálního vyba-
vení učeben a zázemí pro výuku 
(mj. také podporou škol v získá-
vání a využívání dotací z EU)

budeme vytvářet podmínky pro 
zabezpečení odpovídajících pro-
stor a podmínek pro činnost SVČ 
(dříve DDM) a rozšíření nabídky 
jeho aktivit

budeme připravovat podmínky 
pro zajištění bezbariérovosti škol

budeme usilovat o udržení všech 
oborů vyučovaných na zdejších 
středních školách, podpoříme 
jejich nové obory 

podpoříme aktivity celoživotního 
vzdělávání zaměřené zejména na 
rodiče na mateřské či rodičovské 
dovolené, seniory a nezaměstnané 
spoluobčany
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PaedDr. Bc. Milan Báča
Škola základ života. Jsem rád, že tato dnes již klasická věta platí 

i ve Svitavách. SPMS věnuje problematice školství a výchovy velkou po-
zornost. Péče o zázemí žáků a učitelů, včetně péče o školní budovy i in-
teriéry, podmínky pro vzdělávání a výchovu, evropské dotace v životě 
škol a podpora potřebných projektů, prostor pro volnočasové aktivi-
ty a podpora smysluplného sdružování dětí, to vše je v našem městě 
jednou z priorit, to vše budu i nadále podporovat. Některé problémy 

svitavská radnice na rozdíl od jiných obcí nemusela řešit dramaticky, neboť na ně byla připra-
vena. Třeba na výrazný růst populační křivky a s tím související vyšší počet předškoláků a ško-
láků. Jsem rád, že nás tento celospolečenský problém nezaskočil. SPMS se vždy zasazovalo 
o stabilizaci svitavského školství. A výsledkem je třeba i udržení středních škol ve Svitavách.

Mgr. Radoslava 
Renzová DiS.
Rádi podpoříme školy tře-
ba v jejich úsilí o zkvalitně-
ní výuky jazyků, přivítáme 
jakýkoliv systém podpory 
nadaných žáků, ale také 
pomoci těm, kteří po-

moc potřebují. Před pár lety jsme byli u toho, 
když se rozvíjel systém pomoci prostřednic-
tvím mentorů. Podpoříme snahu našich škol 
o jejich profi lování v návaznosti na jejich škol-
ní vzdělávací programy. 

Jaroslav Dvořák
Oceňuji, že SPMS podpo-
ruje další opravy a zateplo-
vání školních budov. Týká 
se to i mé ZUŠky. Investo-
vat by se ale mělo do vy-
bavení škol, hledat vhod-
né dotace a ruku v ruce 

řešit i bezbariérové přístupy do školních budov.

Marie Grmelová
Těší mě, jak město reagu-
je na současný růst po-
čtu dětí v mateřských a zá-
kladních školách. Oceňu-
ji  přístup města na zřízení 
dvou tříd mateřských škol 
za nemalé finanční pro-

středky. V budoucnu, až populační křivka začne 
klesat, by bylo dobré využít zbudované prosto-
ry pro aktivity dětí či kroužky, příměstské tábo-
ry či sportovní aktivity.

Bc. Antonín Benc
Jako skauta mě velmi zají-
má, zda děti tráví smyslu-
plně svůj volný čas. Pod-
pora kvalitní nabídky pro 
děti je velmi důležitá, tře-
ba i z hlediska prevence 
kriminality. Vím, že SPMS 

věnuje velkou pozornost volnočasovým ak-
tivitám škol, organizacím pracujících s dětmi 
a dobrovolníkům. Grantový program pro školy 
a jiné organizace, podpora trenérů a pracovní-
ků s mládeží je ta správná cesta.



Volební program SPMS vychází ze 
současného stavu věcí ve městě. Máme 
zde opravdu kvalitně pracující organiza-
ce, které v sociální a prorodinné oblas-
ti odvádějí výbornou práci. Například za 
prorodinnou politiku byly Svitavy v mi-
nulém volebním období oceněny titulem 
Obec přátelská rodině, máme zde nasta-
ven systém prevence sociálních problé-
mů. Zároveň zde však máme sociální pro-
blémy, které je nutné řešit. Je to zejména 
otázka zaměstnanosti a bezdomovectví 
a problémy, které jsou s nimi spojeny 
– sociální propad některých skupin.

Mgr. Monika 
Čuhelová

Proč chcete zřizovat agenturu práce? 
Není to jen další pracovní úřad?

Určitě ne, například v Krůčku již s agentu-
rou práce spolupracujeme a daří se nám nabí-
zet pracovní příležitosti klientkám a klientům 
a také se nám již podařilo několika zprostřed-
kovat zaměstnání. Agentura práce může po-
moci také s životopisem, přípravou na výběro-
vé řízení. Může také věnovat větší pozornost za-
městnávání tzv. rizikových skupin – žen po rodi-
čovské dovolené, lidí v předdůchodovém věku 
a handicapovaným. 

Proč se chcete zabývat dobrovolnictvím?
V regionu, kde někteří lidé nemohou najít 

práci, je dobré nabízet i jiné formy práce. A být 
dobrovolníkem je jednou z možností. Můžeme 
se zapojit jak do mezinárodního dobrovolnic-
tví pro mladé lidi, tak zajistit nabídku i poptáv-
ku míst pro dobrovolníky ve městě. Jsou mís-
ta, kde jsou dobrovolníci vítaní, a jsou lidé, kte-
ří by rádi někde zdarma pracovali. Jen neví, kde 
a jak si to zařídit.

Jak pomáhat lidem bez domova?
Důležité je nastavit kvalitní systém práce, ve 

kterém se osoby bez domova, pokud o to sto-
jí, mohou dostat zpátky do „normálního života“. 
Hlavně se musíme tomuto problému věnovat 
a řešit jej. Je škoda, že zatím nenašel podporu 
projekt Šance, který měl zajistit komplexní po-
moc lidem bez střechy nad hlavou. Projekt Šance 
byl i takovou šancí k návratu do běžného života. 

Co je to zázemí pro relaxaci u domova
s pečovatelskou službou?

Je to možnost pro zlepšení kvality života těch, 
kteří v domově bydlí. Bude součástí rekonstruk-
ce zóny sportoviště při ZŠ Felberova a poslední 
etapy regenerace sídliště v Lánech. Zde bychom 
chtěli vysadit parkovou zeleň, květinové záhony 
i záhony pro pěstování bylin. V parku budou sto-
ly, lavičky pro odpočinek či posezení. Nebo tře-
ba místo pro kuželky, šachy a třeba i karetní hry.  

Podporuje SPMS zdravotně postižené?
Chtěli bychom se vrátit k systému poskyto-

vání slev pro rekondiční a rehabilitační plavání. 
To fungovalo v minulosti a je to jedna z cest, jak 
lidem s postižením nabídnout pomoc. Poskyto-
vat zvýhodněné vstupné do bazénu není nereál-
ná vize a je to technicky velmi jednoduché. Bu-
deme se o to snažit. 

Božena Hrušková
Pravdou je, že vše není 
měřitelné pouze čísly 
a ekonomickými ukazate-
li. Řadu let pracuji se se-
niorkami a seniory, uvě-
domuji si jejich problé-
my, snad jim i pomáhám. 

To musí posoudit jiní. Ale chtěla bych, aby se 
z těch “manažerských optimalizací” nevytratilo 
lidství a pocit solidarity. Senioři mají svá specifi -
ka, své potřeby, ale také kus životní práce. Ne-
měl by se za vším vidět klient, ale člověk.

Věra Stichová
Přes 20 let pracuji v lé-
čebně dlouhodobě ne-
mocných, tedy převáž-
ně se starými a různě po-
stiženými lidmi. Znám je-
jich problémy a vím, jak 
těžce se v této přetech-

nizované době těmto lidem a hlavně osamě-
lým seniorům žije. Proto bych chtěla prosa-
dit nárůst povědomí o dobrovolnické činnosti 
i mimo nemocnici, kde již funguje. Ráda bych, 
aby ve městě vzniklo středisko, v němž si lidé 
mohou najít dobrovolnickou práci a organiza-
ce svého dobrovolníka. Měla by vzniknout da-
tabáze dobrovolníků. Myslím, že kvalitě života 
ve městě to jen prospěje.

MUDr. Libor Sychra
Od července 2014 se na-
cházíme v nové situaci, 
kdy naše nemocnice spo-
lu s ostatními čtyřmi kraj-
skými nemocnicemi sfú-
zovala do jediné Nemoc-
nice Pardubického kraje. 

Ztratili jsme svoji letitou samostatnost. Musí-
me se zasadit o to, aby nedošlo k postupnému 
útlumu zdravotnické péče. Nesmí také dojít ke 
ztrátě pracovních míst zdravotnického perso-

nálu. Svitavy v minulých letech významně fi -
nančně podporovaly zdejší nemocnici. Nyní 
bude situace jiná a budeme investovat do fi r-
my v Pardubicích. Změny budou postupné, 
a to ve snaze o ekonomizaci zdravotnictví 
v kraji, kvůli čemuž byla vlastně celá fúze usku-
tečněna. Jenom připomínám, že honba za eko-
nomickou rentabilitou není všelék. Podstatný 
je však člověk, klient a pacient – to platí o celé 
sociální a zdravotnické oblasti. Město se musí 
stát respektovaným partnerem, jehož názory 
budou pro kraj důležité.

podpoříme činnost dobrovolníků 
v sociálních službách

nadále budeme podporovat ne-
ziskové a příspěvkové organiza-
ce, které kvalitně pracují s rodi-
nami, s handicapovanými a soci-
álně ohroženými občany

ve městě označíme parkovací 
místa pro rodiny s dětmi a místa 
přátelská rodině

zachováme kvalitu a dostupnost 
sociálních služeb našim obča-
nům

podpoříme efektivní systém pe-
čovatelské služby

budeme se zabývat problemati-
kou bezdomovectví

u domova s pečovatelskou služ-
bou vytvoříme zázemí pro rela-
xaci a odpočinek seniorů

nadále budeme podporovat svi-
tavskou nemocnici a budeme se 
podílet na společných projektech

nadále budeme připravovat sle-
vové balíčky pro rodiny s dětmi, 
seniory, pro zdravotně postižené 
či jinak znevýhodněné občany
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Ekologie – kde začít?
Jednoduchý recept na to, jak se chovat 

k životnímu prostředí, nemáme. Chtěli bychom 
prosadit účinnou kampaň ekologické výchovy 
ve všech typech škol. Vztah k životnímu pro-
středí se utváří v rodině a ve škole. Vtip je 
i v motivaci dospělých přes děti. Osvojíme-li si 
myšlenku, že třídit odpad je nutnost, tak se to 
musí promítnout i do ceny komunálního odpa-
du. Ale i třídit se musí člověk učit a musí také 
vědět, že vhodí-li netříděný komunální odpad 
do barevného kontejneru, znehodnotí tím sna-
hu těch, kteří třídit chtějí. Proč by děti nemoh-
ly jít příkladem?

A co zeleň?
Musíme pokračovat v péči o zeleň ve měs-

tě i v jeho okolí. Pracujeme na zeleném prsten-
ci kolem města, dále na Parku patriotů. V plá-
nu máme vysadit na pět stovek nových stromů 
a na 4 tisíce keřů. Výsadba se dotkne 13 lokalit 
ve městě a pěti mimo ně.

Chcete zřizovat nová místa pro kontejnery. 
Co se za tím skrývá?

Kontejnerová stání nejsou levnou záležitos-
tí. Inspirovali jsme se ve vyspělých evropských 
zemích. Zřídíme místa pro sběr bioodpadu, 
separaci lehkých kovů, elektroodpadu, textilu 
a klasického tříděného odpadu. V rámci regene-
race sídlišť počítáme i s kultivací stávajících míst. 
Chodit kolem zapáchajících kontejnerů není nic 
příjemného. Totéž platí i pro bioodpad – tam 
chceme kontejnery rozmístit v blízkosti zahrád-
kářských kolonií. Systém vyhodnotíme a bude-li 
úspěšný, instalujeme další kontejnery do vybra-
ných lokalit města, do míst domů se zahrada-
mi. Chtěli bychom upravit i místa pro kontejne-
ry na hřbitově. 

A vysavač na psí exkrementy?
Ten sám o sobě není řešením problému. Ne-

znamená to, že pořízením stroje budou chodní-
ky a k nim se přimykající zelené pásy čisté. Vždy 
to bude o odpovědnosti majitele pejska. On se 
musí v první řadě shýbnout a uklidit. Na dru-
hou stranu musí být k dispozici dostatek košů 
s použitelnými sáčky. Existují místa, na nichž 
občané venčí psy, a to na sídlištích a zelených 
plochách. Označit tato místa a pak je čistit vy-
savačem by mohlo pomoci. Ale není to o tom, 
že platíme-li poplatek za psa, necháme starost 
o čistotu chodníků na městem zajišťovaném 
úklidu. Je to o odpovědnosti majitelů psů.

Změnil se postoj SPMS k solárním 
a větrným elektrárnám v krajině?

V žádném případě. Dokážeme-li to ovliv-
nit a město bude účastníkem povolovacího ří-
zení, nepodpoříme vznik těchto elektráren. 
Myslíme si, že okolí města je natolik cenným 
dědictvím, že si takový zásah do krajiny neza-
slouží. Naopak podpoříme obnovitelné zdroje 
na střechách, nevyužitých plochách průmyslo-
vých oblastí apod.

 budeme pokračovat v přípravách 
dalších protipovodňových opat-
ření a dokončíme úpravu koryta 
řeky Svitavy

nadále budeme podporovat čin-
nost Záchranné stanice Zelené 
Vendolí a útulek pro psy

vysadíme novou zeleň nejen v 
obytných zónách, ale i v blízkém 
okolí města 

budeme i nadále pokračovat 
v rekonstrukci kanalizační sítě 
ve městě 

podpoříme výstavbu úpravny 
komunálního odpadu pro jeho 
materiálové a energetické využití 

rozmístíme nové sběrné nádoby 
pro třídění bioodpadu, vybuduje-
me a upravíme další kontejnerová 
stání pro sběr odpadu

pořídíme vysavač na psí 
exkrementy a rozšíříme počet 
míst s odpadkovými koši
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Mgr. Bc. David Šimek
Životní prostředí Svitav je dlouhodobou prioritou našeho sdružení. 
V minulém volebním období se nám podařilo dokončit rekonstrukci 
čistírny odpadních vod  za 158 mil. Kč. V současné době také probí-
há dokončování výstavby komunitní kompostárny. Konečně v našem 
městě vznikne systém správného nakládání s biologickým odpadem. 
Výhodou pro Svitavany bude také to, že kompost pro všechny obča-
ny města bude zdarma. V dalších letech bychom chtěli pokračovat 

v rekonstrukci a budování dalších kontejnerových stání ve městě. Pro mě samotného je 
největším odpočinkem pobyt v přírodě. Je tedy pro mě prioritou množství kvalitní zele-
ně. Rád bych, aby v našem městě i jeho okolí bylo mnoho zdravých a bezpečných stromů 
a čisté prostředí. Proto sleduji s nelibostí vznikající černé skládky v okolí města. Těmto zá-
ležitostem bych se rád v oblasti životního prostředí chtěl intenzivně věnovat.

Radim Klíč
Přívalové deště v letoš-
ním roce ukázaly, že ještě 
existuje několik míst, kde 
je třeba hledat další proti-
povodňová opatření, kte-
rá by zabránila vzniklým 
škodám. Proto jsem rád, 

že vedení města připravuje společně se Stát-
ním pozemkovým úřadem výstavbu poldru na 
Studeném potoce nebo nad průmyslovou zó-
nou. Důležité je také dokončení protipovodňo-
vých opatření na ulici Mýtní. Jde mi o to, aby 
všichni občané mohli v klidu spát v okamžiku, 
kdy začne venku silně pršet. 

Dagmar Křečková
Při procházkách městem 
často chodím kolem řeky 
Svitavy. Domnívám se, 
že koryto řeky v oblas-
ti od Dolního rybníka až 
ke kruhové křižovatce je 
nedůstojné. Neustále vy-

soká tráva, bláto, zápach, hlodavci, odpadky 
v korytě řeky jsou prostě ostudou. Vím, že vše 
je v majetku Povodí Moravy a město nemů-
že toto ovlivnit. Proto jsem zastáncem úpravy 
celého koryta řeky, včetně zbudování nových 
mostů. Stálo by za zvážení, aby město bylo ak-
tivní v údržbě koryta řeky a každoročně do své-
ho rozpočtu zahrnulo i výdaje na čištění kritic-
kých míst. I to je důležité pro komfort života 
těch, kteří své nemovitosti mají v bezprostřed-
ní blízkosti řeky.

Ing. Ctirad Štaud
Jako podnikatel řeším ne-
ustále snižování manda-
torních výdajů. Myslím 
si, že i vedení města by se 
mělo stejným způsobem 
chovat ke svému hospo-
daření. Proto jsem zastán-

cem řešení snižování energetické náročnosti 
budov, monitoringu a regulace energií. Jsem 
rád, že se v minulém období řešilo zateplová-
ní veřejných budov. Již jich mnoho nezbývá...



Jak je na tom kultura ve městě?
Podle nás je ve velmi dobré kondici. Je zde 

bohatá nabídka importovaných programů pro 
veřejnost – kvalitní divadla, koncerty, výsta-
vy. Dobře fungující moderní knihovna i muze-
um. Ale hlavně se v našem městě konečně roz-
víjí spolkový život. Tím ovšem nechceme říci, že 
není co zlepšovat. 

Má význam grantová podpora? Pro koho je 
vlastně určena?

Některé z kulturních aktivit jsou podporová-
ny prostřednictvím městských kulturních zaříze-
ní. Existuje tu ale řada neorganizovaných skupin 
či jednotlivců, kteří si zaslouží podporu ve své  

činnosti, ať už jde o pořádání koncertů, výstav, 
nastudování divadelních představení, vydávání 
knih apod. A myslíme si, že by tato podpora „ak-
tivní kultury“ měla být vyšší než dosud je.

Myslí SPMS na mládež?
Vytváření podmínek pro aktivní trávení vol-

ného času mládeže je jednou z našich priorit. 
Vždyť tím myslíme i na naše vlastní děti! Hod-
ně pro mladé dělají základní umělecká škola, 
Dramatická školička, Dům dětí a mládeže, ale 
i mnoho dobrovolníků, vedoucích pěveckých 
sborů a divadel.  V muzeu byly v loňském roce 
vybudovány řemeslné dílny, kde vyučují řemes-
la i výtvarné techniky odborní lektoři.

A co svitavský betlém?
Jde o jedinečný soubor, který nás spojuje 

s minulostí našeho města. Jednáme o jeho na-
vrácení z Pardubic do Svitav a zapsání na se-
znam kulturních památek. Pokud se nám podaří 
sehnat peníze na jeho restaurování, půjde pod-
le odborníků vedle Třebechovického betléma 
o opravdový unikát. 

Mluví se o několikadenním novém festiva-
lu. Co to má být?

Ve Svitavách existuje mnoho šikovných lidí, 
pořádá se tu řada přehlídek různých kulturních 
žánrů. A tak nás napadlo – proč vše nepropo-
jit. Už druhý rok se schází skupina lidí, která má  
v hlavě několikadenní změnu svitavského ná-
městí na jednu velkou kavárnu s muzikou, diva-
dlem, výstavami, stolními a společenskými hra-
mi. Nápad stále posouváme dál, tak uvidíme…

Co dál s Fabrikou?
Fabrika je místo, o kterém platí, že doma 

není nikdo prorokem. Ač nám ji mimosvitav-
ští závidí, místní si na ni zvykají pomalu. Pře-
sto, že se snaží být místem, které je otevřené 
všem. Čtenářům, dětem, seniorům. Rádi by-
chom získali fi nance na pořízení nového kla-
vírního křídla do velkého sálu, knihovna by 
si určitě zasloužila více peněz na nákup knih, 
a to nejen těch klasických, papírových, ale 
i audioknih pro handicapované spoluobčany. 
Také bychom chtěli při knihovně vytvořit vol-
ně přístupné zázemí pro setkávání  starších dětí 
a mládeže.

Mgr. Radoslav Fikejz
Svitavy nejsou městem 
bez minulosti. Výsledky 
lidské práce mnoha gene-
rací jsou vidět všude ko-
lem nás. Je proto nezbyt-
né takové dědictví udržo-
vat, pečovat o ně a chrá-

nit je. K tomu slouží fond regenerace památ-
kové zóny, z něhož je fi nancována oprava srd-
ce města – náměstí. Už je to 20 let po posled-
ních opravách a je to vidět. Ale nemáme pou-
ze náměstí, a proto chceme i nadále investo-
vat do všech památek. Postupně, každým ro-
kem něco.

MUDr. Karel Šefrna
Volají: „Chceme změnu!“  
Proč ne, ale nesmíme za-
pomenout, že měnit je tře-
ba to, co je špatné, co se 
přežilo, co vyrostlo jako 
plevel, co škodí... Ale zá-
roveň je třeba to dobré, 

krásné a užitečné chránit. A taky pomáhat, aby 
to nezaniklo. Aby to dobré, co jsme vytvořili, žilo 
dál a bylo nám k radosti a užitku. Co mám na 
mysli? Před lety jsme založili divadlo TRÁM. Žijí 
tam ve svornosti všichni mladí divadelníci naše-
ho města. Denně se tam zkouší, hraje, tvoří... 
Pracuje tam Dramatická školička, která vycho-
vává děti ke kultivovanosti ducha divadlem. 
Byl bych velice rád, aby třeba tohle nepadlo za 
oběť snahám a  touze po změně...

MUDr. Petr Patočka
Hudba mě provází celý ži-
vot a povětšinou ji mám 
spojenou s naším městem. 
Mám to štěstí, že jsem  čle-
nem svitavského pěvecké-
ho sboru, ze kterého se, 
částečně také díky podpo-

ře města, stal jeden ze špičkových českých ama-
térských sborů. Musím s hrdostí říci, že hudeb-
ní projekty týkající se sborového zpěvu jsou na 
město velikosti Svitav opravdu ojedinělou zále-
žitostí.

budeme i nadále podporovat 
činnost městských kulturních 
organizací, jejichž prostřednic-
tvím podpoříme činnost souboru 
a spolku v oblasti kultury

prosadíme navýšení částky do 
grantového programu pro kulturu 
tak, abychom více podpořili spol-
kovou činnost v oblasti kultury 
a společenského života

nadále budeme pečovat o histo-
rické kulturní dědictví města 
– Fond regenerace městské pa-
mátkové zóny, církevních a umě-
leckých památek 

dokončíme zateplení a moderni-
zaci kina a odhlučníme klub Tyjátr

zasadíme se za navrácení svitav-
ského betléma zpátky do Svitav 
a jeho zapsání do seznamu kul-
turních památek ČR 

budeme hledat vhodné prostory 
pro svitavské kapely (zkušebny)
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Mgr. Blanka Čuhelová
Vydrží-li kultura, přežije národ. To je motto, ke kterému se hlásím, 

a když se nad ním zamyslíte, najdete v těchto slovech hlubokou prav-
du. Kultura souvisí snad se všemi oblastmi našeho žití. Nejen s vol-
ným časem jako takovým, ale také se stylem našeho života, s bydle-
ním, s tím, jak se chováme k památkám, k výsledkům činnosti dru-
hých, ale také k lidem kolem nás. Určitě cítíte, jak nás ovlivňuje pro-
středí, ve kterém žijeme, setkání s lidmi, kteří nám mají co říci. Mě 

nejvíce ovlivnily dvě ženy. Moje maminka a paní profesorka – Marie Votavová. Dramatic-
kými soubory, které vedla, prošly stovky svitavských dětí a já jsem si až dodatečně uvě-
domila, jak důležitým člověkem nejen pro mě byla. Kolika lidem změnila život tím, že jim 
zpřístupnila svět poezie, literatury, hudby, výtvarného umění. Buďme rádi, že mezi námi 
dnes žijí její pokračovatelé, a važme si jich.



Jaká sportoviště chcete rekonstruovat?
Prioritou zůstává textilní hala na stadioně. 

Předpokládáme, že žádost, která se do fi nan-
cování nedostala, bude úspěšná. Druhým bo-
lavým místem je bezesporu plavecký areál, ať 
venkovní, tak krytý, a hlavně jeho technologie 
úpravy vody. Věříme, že architektonická studie 
řešení tohoto areálu nezůstane pouze na papí-
ře. Dalším sportovištěm, které čeká na úpravu, 
je areál ZŠ Felberova. Zastřešení zimního sta-
dionu se může stát bodem programu ostatních 
stran, ale SPMS ví, že cesta od slibu k realizaci 
je obtížná. Vše stojí a padá s vypsanými dota-
cemi, ale připraveni jsme.

 
Dlouhodobě podporujete trenéry...

Není to pouze o trenérech jako takových, 
je to o systému odměňování pracovníků s mlá-
deží jak ve sportu, tak v kultuře. Tento systém 
ve Svitavách není v ostatních městech samo-
zřejmostí. Odměna není horentní částkou, ale 
tímto způsobem říkáme, že si dobrovolné prá-
ce vážíme. Jen kdyby těchto pracovníků byl do-
statek pro všechny sporty a oblasti.

Říkáte sportovní plácky. Co to má být?
Jakékoliv místo ve městě, které by pro tako-

vý účel bylo vhodné, lidem by nevadilo a neru-
šilo je. Tam bychom chtěli instalovat jednodu-
chý mobiliář, třeba herní prvek, třeba nalajno-
vat. Těch nápadů je mnoho.

Mattoni národní basketbalová liga?
V tomto ohledu je to na rozhodnutí zastu-

pitelstva, zda vrcholnou soutěž podpoří. Zda v 
rozpočtu města budou peníze. Jsme si vědomi 
toho, že se jedná o jediný klub se značkou Svi-
tav v nejvyšší soutěži. Podmínky podpory byly 
nastaveny a zatím jsou plněny. Je to jako s roz-
hodováním, zda chceme mít top koncert nebo 
kvalitní divadlo.  MNBL je také takovým diva-
dlem pro šest stovek diváků, což není málo. Ale 
na nás je, aby se v rozpočtu města našlo dosta-
tek fi nančních prostředků především pro “svi-
tavský” sport. 

využijeme titulu Evropské město 
sportu 2015 pro rozvoj sportov-
ních aktivit na území města 

ve spolupráci s TJ Svitavy budeme 
nadále usilovat o získání fi nanč-
ních prostředků ze státních zdrojů 
na rekonstrukce dalších sportovišť 

budeme podporovat rekreačně 
sportovní aktivity v oblasti rybní-
ka Rosnička

nadále udržíme systém odměňo-
vání dobrovolných trenérů mlá-
deže a systém fi nanční podpory 
sportovních oddílů 

pro spontánní sportovní aktivi-
ty zajistíme zlepšení vybavení, pří-
padně obnovíme veřejně přístup-
ná sportoviště ve městě (sportov-
ní plácky)

budeme organizovat Dny spor-
tu zaměřené na sportování celých 
rodin

vytvoříme fi nanční rezervu pro 
podporu ligových soutěží svitav-
ských sportovních oddílů 
a reprezentantů jednotlivců

Bc. Ondřej Komůrka
Skiareál Čenkovice je bez-
pochyby jedním z ože-
havých témat, kterými se 
nové zastupitelstvo bude 
muset zabývat. Pro mě 
osobně je tato otázka ve-
lice důležitá. Jsem velkým 

milovníkem zimních sportů a Čenkovice jsou sr-
deční záležitostí. Současná situace areálu není 
jednoduchá.  Nabízí se možnost areál prona-
jmout, prodat nebo dále provozovat. Poslední 
možnost bude mít obrovské nároky na rozpočet 
města, chceme-li konkurovat ekonomicky silněj-
šímu skiareálu Červená Voda. Otázkou zůstává, 
není-li příliš pozdě. Máme sportoviště na úze-
mí města, které rovněž vyžadují investice. Tře-
ba areál bazénu či zimního stadionu. V rozho-
dování je zapotřebí zvážit všechna pro a proti. 

Ing. Pavel Špaček
Výzvou pro manažery by 
se mohlo stát vytváření na-
bídkových balíčků se spor-
tovním obsahem. Dostat 
do města soustředění vr-
cholových sportovců, pří-
pravné kempy, letní spor-

tovní příměstské tábory. Musel by se vytvořit 
i systém, jak tyto balíčky nabízet. Zázemí máme 
ve městě i pro tu nejnáročnější klientelu a vidět 
sportovat osobnost, která reprezentuje repub-
liku, je nejen zkušenost, ale i motivace.

Mgr. Martin Lipenský
Město Svitavy se může 
pochlubit moderní spor-
tovní infrastrukturou, kte-
rá je hojně využívána ne-
jenom sportovními oddí-
ly, ale také veřejností. Jako 
učitel tělesné výchovy jsem 

si vědom, že ne zdaleka všechny děti sportovní 
zařízení ve městě využívají. Proto bychom v bu-
doucnu chtěli zorganizovat sportovně pohybo-
vé víkendy (nejen) pro rodiče s dětmi, kde by-
chom jednak rádi představili jednotlivá sporto-
viště a současně umožnili rodičům a jejich po-
tomkům si daný sport vyzkoušet zábavnou 
a hravou formou. Byly by to takové Dny sportu.

Mgr. Filip Tomanec
Areál koupaliště a kryté-
ho bazénu se pomalu blíží 
k hranici životnosti. Je při-
pravována projektová do-
kumentace k obnově kry-
tého bazénu jako relaxač-
ního, plaveckého a fi ttness 

centra. S novou technologií, zateplením, solární-
mi panely nejen pro ohřev vody, ale i s otevře-
ným venkovním prostorem s moderními prvky 
a slunečnou strání. Vše bude o fi nancích, ale pra-
cujeme na maximalistické variantě. A venkovní 
areál? To jsou investice v řádu desítek milionů.

Mgr. Marcela 
Sezemská
Titul Svitavy – ev-
ropské město spor-
tu 2015 jsme nezís-
kali jen tak za nic. 
Oprávněně jsme se 
pochlubili různoro-
dostí a úrovní spor-

tovišť, ale to zdaleka nestačí. Velmi důleži-
tá, a snad i rozhodující, byla skutečnost, 
že naše sportoviště jsou „živá“. Jsou plná 
sportovců, kteří trénují, aby byli co nejlep-
ší. Jsou ale plná i těch, kteří sportují jen pro 
radost, rekreačně, aby pro sebe něco udě-
lali. Mohli bychom být možná i spokojeni, 
ale... Plánů a úkolů neubývá. Musíme na 
jedné straně dál usilovat o získání fi nanč-
ních prostředků pro rekonstrukce dalších 
sportovišť, na druhé straně budeme hle-
dat cesty, jak pro sport a pravidelný po-
hyb získávat i ty, kteří dnes sportovní areá-
ly, cyklistické stezky a sportovní plácky mí-
její bez povšimnutí. Věřím, že především 
mezi dětmi a mládeží najdeme další nad-
šence, pro které se stane pohyb nepostra-
datelnou součástí života.
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nadále budeme podporovat vy-
dávání radničního zpravodaje 
a vysílání místní televize

zkvalitníme a zpřehledníme 
informační systémy ve městě 

zveřejníme na webu města po-
drobný klikací rozpočet města 
a umožní-li to legislativa, zveřej-
níme smlouvy o dílo vysoutěže-
ných zakázek hrazených z veřej-
ných prostředků

podpoříme projekt „Moder-
ní radnice”, jehož cílem je roz-
šířit spektrum služeb městské-
ho úřadu

budeme rozvíjet turistický orien-
tační systém o nové technologie

vytvoříme systém podpory ces-
tovního ruchu nabídkou slev pro 
návštěvníky vícedenních akcí, 
zapojíme do systému naše orga-
nizace a také podnikatele 
a poskytovatele služeb

podpoříme současný stav stálých 
TOP akcí a případně je rozšíří-
me o nové

posílíme dozorovou službu měst-
ské policie v ulicích, sídlištích 
a na dětských hřištích

aktualizujeme vyhlášku s pravidly 
pro konání večerních hudebních 
produkcí, zvláště v blízkosti klido-
vých zón a bytové zástavby

udržíme současný systém bezpeč-
nosti, prevence kriminality 
a včasné intervence

rozšíříme kamerový systém 
na vybraných místech ve městě

budeme důsledně prosazovat 
dodržování městských vyhlášek 
omezujících podomní prodej 
a hazard
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SPMS si uvědomuje, jaký význam a dosah mají informace. Technologie se vyvíjejí 
rychlým tempem a ani samospráva nesmí zůstat pozadu. Věnujeme pozornost všem 
prvkům komunikace: víme, jak důležitý je radniční zpravodaj, jaký dosah má míst-
ní televize, jaká je síla nových médií, tedy internetu a sociálních sítí. Dobrým krokem 
byly i elektronické newslettery, využití zvukových pozvánek na náměstí, výlepových 
ploch a obrazovek na veřejných místech. Podpora informací je podporou cestovní-
ho ruchu. A tedy i místních podnikatelů ve službách. Chceme pro ně vytvářet takové 
podmínky, aby si k nim zákazníci cestu našli. To však musí být vzájemné – je to vztah, 
v němž se obě strany potřebují.

Informace jsou nutné i ve vztahu k výkonu samosprávy, dobře fungující radnice 
a úředníků. To jsou místa, kde se s informacemi setkáváme dnes a denně. Nakládá-
ní s veřejnými prostředky má být transparentní, ale nelze si myslet, že k vám „čísla“ 
doputují sama od sebe. Rozpočet města je veřejně dostupný, úřední deska funguje. 
Mnoho věcí řeší legislativa, nemusí se nám to líbit, ale zákony nepředěláme. Může-
me se snažit věci zlepšovat, ale rámec zákonů překročit nelze.

Bezpečnost ve městě je zásadní 
otázka pro každého. Není to ani tak 
o grafech klesajícího počtu deliktů, 
ale o osobním pocitu bezpečí každé-
ho z nás. Chceme mít bezpečná hřiš-
tě, přechody, tmavá zákoutí... Chceme, 
aby se nekradlo a aby náš majetek byl 
uchráněn, aby všude byl klid... Ale po-
licie nemůže být všude. Na nás samot-
ných je, abychom svým konáním pří-
slušné bezpečnostní složky informova-
li, byli všímaví. Nekritizovali nečinnost 
„odpovědných“. Platí okřídlená věta: 
Nemám-li informace, nemohu konat.“ 
Neméně důležitá je, podle našeho ná-
zoru, včasná prevence a předcházení 
závadným jevům. Ta začíná již v rodi-
ně. Vše ostatní je jen důsledek.



David Šimek je sympaťák. Sice ve Svitavách nebydlím, ale jezdím sem 
pravidelně do onkologické ambulance. Za pomoc při získání nových 
prostor pro naše pacienty patří dík i panu starostovi. Svitavy se mi pod 
jeho vedením zdají jako příjemné místo pro život.
MUDr. Vít Ulrych, lékař - onkolog

I když několik let nežiji přímo ve Svitavách, ale v sousední obci, dění 
ve městě sleduji. Vítám ve Svitavách zvláště péči o životní prostředí. 
SPMS to dělá dobře, proto ho podporuji.
RNDr. Leoš Štefka, vedoucí Správy CHKO Moravský kras

Jsem Svitavan každým coulem. Profesně mě vždy zajímalo zdravot-
nictví, celý život jsem se zabýval sportem, hlavně fotbalem, a to i jako 
trenér. Proto jsem rád, jak se město stará o sport a sportovní zázemí.
PhMr. Bohumil Šperka, bývalý lékárník a fotbalista

Svitavy jsou městem, které nabízí aktivním lidem spoustu možností 
jak příjemně trávit svůj volný čas. Velké množství kulturních akcí, vel-
korysá sportoviště a pestrá příroda nadosah zaručují, že se nikdy ne-
nudí. Svitavy mne baví.
MgA. Marián Polák, režisér a kameraman

Velice si vážím spolupráce se Sdružením pro město Svitavy, jehož čle-
nové pomáhají vytvářet zdravotně postiženým podmínky v činnosti. 
Velice si cením spolupráce města a Lesů ČR při vybudování areálu 
Brand a Vodárenského lesa. Kondiční vycházky v okolí jsou pro nás 
postižené velice důležité pro naše zdraví.
Jan Pokorný, předseda Klubu kardiaků

Sdružení pro mě symbolizuje jistotu prosperity, zdravého rozumu, lid-
skosti a zodpovědnosti za město, na kterém nám všem záleží. Proto 
podporuji Davida Šimka a jeho tým.
Mgr. Jiří Sehnal, DiS – ředitel základní školy a autor 
uměleckých projektů Galerie Venkovka, Živá zeď a Jazzová studna

Ve Svitavách žiji osm let a vnímám, kolik věcí se zde za tu dobu změ-
nilo, a to v oblasti volnočasových a sportovních aktivit, v oblasti pro-
rodinné politiky. Osobně si cením toho, že město Svitavy podporuje 
nejen sport ale i kulturu (bohatá nabídka kulturních pořadů, Živá zeď, 
Galerie Venkovka aj.), která je mou srdeční záležitostí.
Mgr. Marta Bauerová, ředitelka městské knihovny

Lidé, kteří jsou na kandidátce Sdružení pro město Svitavy, byli vždy 
zárukou podpory amatérské kultury. Ráda bych, aby se na tuto pod-
poru v příštích letech nezapomnělo.
PaedDr. Miroslava Ducháčková, sbormistryně PS Dalibor

Podporuji a budu volit Sdružení pro město Svitavy, protože si vážím 
práce tohoto týmu a věřím, že v ní bude pokračovat i v budoucnu.
Pavel Padyásek, SVČ “Tramtáryje” Svitavy, dříve DDM

Budeme volit Sdružení pro město Svitavy, protože je zárukou další-
ho rozvoje Svitav.
Vlasta a Alois Dvořákovi, učitelka ZŠ v.v.; 
vedoucí nákupu podniku Vigona v.v.

Ředitelky mateřinek dlouhodobě upozorňovaly vedení města na ne-
radostný stav hřišť a zahrad u budov školek. Jsme rádi, že se to za 
Davida Šimka změnilo a vypadá to, že příští rok se projekty dokončí.
Marie Zelendová, ředitelka MŠ Lány

Sdružení pro město Svitavy stojí v čele našeho města od roku 1990. 
A je to především jeho zásluha, že došlo ve Svitavách k tak velkému 
a nebývalému rozmachu kultury. Pro kulturu ve Svitavách pracuji 24 
let. A vedení města - tedy vlastně Sdružení pro město Svitavy - mi dalo 
naprostou svobodu v mé práci. A to je pro mě nejdůležitější! Proto 
podporuji Sdružení pro město Svitavy.
Mgr. Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb

Za léta, kdy Sdružení pro město bylo ve vedení města, Svitavy zkrás-
něly a staly se příjemným místem k žití pro všechny – děti, mládež, ob-
čany v produktivním věku i seniory. Nejvíce si cením možnosti kultur-
ního a sportovního vyžití, které nám návštěvníci Svitav závidí.
Mgr. Milada Vacková, bývalá ředitelka knihovny

Sdružení pro město Svitavy má mou důvěru. Dám jim svůj hlas.
Radek Stránský, dělník - seřizovač

Přes půl století žiji ve Svitavách, byl jsem u začátku oddílu atletiky, ly-
žování, ale třeba i divadla. Vím, jak je podpora sportu a kultury důle-
žitá. Jsem hrdý na náš stadion. Nejen jako na moderní sportoviště, ale 
i jako na velkou galerii soch pod širým nebem. A to, že bude propo-
jen i s Parkem patriotů a Vodárenským lesem, je dobře.
Vlastibor Zvinger, osobnost svitavského sportu 
a amatérského divadla

Myslím si, že program sdružení je zárukou stability a rozvoje města. 
Líbí se mi rozmanitost podporovaných aktivit – od příležitostí k pod-
nikání, přes dopravu a bezpečnost ve městě.
Ing. Miroslav Nekvinda, podnikatel

Podporuji SPMS, protože z pozice ředitele SVČ Svitavy nás, již od 
mého nástupu do funkce, sdružení aktivně podporuje v činnosti 
a máme podmínky pro naplňování volného času veřejnosti, včetně ve-
řejných akcí. SPMS za mého působení ve Svitavách prosadilo spous-
tu užitečných projektů pro město a veřejnost, a proto ho chci pod-
porovat i nadále.
Mgr. Robert Snášil, ředitel SVČ Svitavy, dříve DDM

Stále je ve městě co zlepšovat. I když peněz není nikdy dost, mám po-
cit, že se město chová v investicích uvážlivě a smysluplně. Proto dá-
vám hlas kandidátům SPMS.
Ivan Tauer, podnikatel

Budu mluvit o věcech, kterým rozumím, tedy o školství. Vnímám 
program sdružení jako záruku dalších investic do mateřinek. Je nut-
ností zateplovat budovy, ale je i nezbytné řešit kapacity školek. A to 
se daří...
Dana Brusenbauchová, ředitelka MŠ Větrná

Uvědomuji si, že málokteré město v ČR má tak propracovanou pod-
poru rozvoje základního školství v oblasti využívání evropských fon-
dů. Je nejen důležité peníze získat, ale i projekty předfi nancovávat. 
Sdružení je toho zárukou.
Ing. Alena Vašáková, ředitelka ZŠ a MŠ Sokolovská

Vážíme si těch, kteří se veřejně rozhodli vyjádřit podpo-
ru našim kandidátům a našemu programu. Děkujeme jim 
a závazkem budoucích zastupitelů za Sdružení pro město Svi-
tavy bude snaha o maximální prosazení cílů sdružení v rám-
ci nové koaliční spolupráce ve vedení města. Dostaneme-li 
důvěru voličů.
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1. Mgr. Bc. David Šimek
37 let, Předměstí  
starosta města, vedoucí Turistické-
ho oddílu mládeže Zálesáci Svitavy

2. Mgr. Radoslav Fikejz
41 let, Lány  
historik města, člen rady města, 
pedagog univerzity třetího věku

3. Mgr. Marcela Sezemská
66 let, Předměstí  
předsedkyně Tělovýchovné jedno-
ty Svitavy, členka rady města

40 let, Lačnov
psycholožka, vedoucí Mateřského  
a rodinného centra Krůček Svitavy

37 let, Lány, středoškolský učitel, 
vedoucí Turistického oddílu mlá-
deže Zálesáci, zastupitel města 

57 let, Předměstí
ředitelka městského muzea  
a galerie, zastupitelka města

55 let, Předměstí
ředitel gymnázia, jazykové školy  
a univerzity třetího věku

59 let, Předměstí
staniční sestra LDN, předsedkyně  
Klubu českých turistů Svitavy

49 let, Lačnov
pedagog ZUŠ, kapelník decho-
vých orchestrů

24 let, Předměstí
student, vedoucí Skautského 
střediska Svitavy

11. Marie Grmelová
64 let, Lány, emeritní ředitelka 
mateřské školy, předsedkyně 
Svazu postižených civ. chorobami

58 let, Lány
lékař, primář ORL 

64 let, Lány
předsedkyně Klubu seniorů

43 let, Lány
správce městské zeleně, 
dobrovolný hasič

68 let, Lány
emeritní senátor a starosta města

33 let, Lány
středoškolský pedagog, 
předseda tenisového oddílu

45 let, Předměstí
podnikatel, majitel obchodu OK1

53 let, Předměstí 
pracovnice katastrálního úřadu

65 let, Předměstí
lékař, emeritní primář dětského 
oddělení, zastupitel města

58 let, Lány
podnikatel, projektový manažer, 
hudebník

75 let, Předměstí
zubní lékař, divadelník

46 let, Předměstí
praktický lékař, hudebník

48 let, Lány
ekonom, jednatel basketbalového 
klubu

29 let, Lány
vedoucí plaveckého bazénu, 
člen horské služby

69 let, Lány, předseda Svazu po-
stižených civilizačními chorobami, 
zastupitel města

16. Mgr. Radoslava  
Renzová Dis.
42 let, Předměstí, ředitelka 
základní a mateřské školy

Pojďte s námi „na pivo“ do pivovárku Na Kopečku 7. října v 19 hodin. Těšíme se na Vás.
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