
Svitavy–město pro všechny generace 2014–2018
Město pro mladé i pro seniory • město pro rodiny • město pro život v bezpečí a bez bariér

www.cssdsvitavy.cz



1. SOCIÁLNÍ POLITIKA A BEZPEČÍ
• Naším cílem je, aby z města neodcházeli mladí lidé. 

Budeme se věnovat jejich potřebám po té, co založí 
rodinu, a budeme podporovat sociální programy ve 
prospěch rodin s dětmi.

• Spravedlivý přístup ke všem věkovým skupinám obyva-
tel pro nás znamená aktivnější přístup v péči o seniory.

• Budeme finančně podporovat činnost organizací posky-
tujících sociální služby ve městě. Sociální péče, kterou 
zajišťují organizace města, musí zůstat v rukou města.

• Budeme podporovat terénní sociální programy zajišťu-
jící bezpečnost občanů města.

• Budeme iniciovat snížení počtu výherních automatů  
a omezení provozní doby heren.

2. ZAMĚSTNANOST
• Nedávná krize způsobila nárůst nezaměstnanosti, 

proto se i nadále musíme postarat o potřebnou pomoc 
těm spoluobčanům, kteří přišli o práci, i těm, kteří ji 
dlouhodobě najít nemohou. 

• Budeme motivovat zaměstnavatele, aby vytvořili vhod-
ná pracovní místa. 

• Zatraktivníme podmínky pro osoby samostatně výdě-
lečně činné, vyjdeme vstříc živnostníkům.

• Rozšíříme nabídku možnosti pro další rozvoj firem 
v průmyslové zóně. 
 
 

5. BYDLENÍ 
• Budeme podporovat výši nájemného v nemovitostech, 

které patří městu, na současné úrovni.
• Budeme hledat další možnosti pro startovací bydlení 

mladých rodin.
• Budeme podporovat výstavbu nízkonákladových  

a bezbariérových bytů.
• Prosazovat budeme takovou formu podpory z fondu 

rozvoje bydlení, aby byli lidé motivováni k opravám 
starších domků uvnitř města.

6. FINANCE MĚSTA
• Budeme prosazovat zachování vyrovnaného  

rozpočtu města.
• Uhájíme nízkou dluhovou službu.
• Evropské dotace využijeme ke smysluplným účelům.

7. DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Ve spolupráci s Pardubickým krajem budeme vyvíjet 

tlak na urychlení výstavby rychlostních komunikací  
R 35 a R 43, bez nichž nemůže dojít ke zlepšení  
dopravní situace ve Svitavách. 

• Vybudujeme další část chodníku a zajistíme i další pokra-
čování rekonstrukce v ulici Zadní v Lačnově, který nejvíce 
trpí zvýšeným provozem zejména kamionové dopravy.

• Na počátku této snahy podporujeme návrh na průjezd 
Lačnovem pouze v jednom směru - od benzinové pum-
py k budově republikové policie.

3. ZDRAVOTNICTVÍ A PÉČE O HANDICAPOVANÉ
• Prohloubíme spolupráci se Svitavskou nemocnicí.
• Ve spolupráci s dalšími městy a obcemi spádového 

regionu rozvineme aktivity, které povedou k rozvoji 
kvalitní lůžkové zdravotní péče a její dostupnosti.

• Budeme pracovat na aktivnějším přístupu v péči  
o občany se zdravotním postižením.

• Budeme pokračovat v podpoře účelného vynakládání 
finančních prostředků na činnost organizací zdravotně 
postižených občanů.

• Při nové výstavbě podpoříme budování bezbariéro-
vých přístupů.

4. ŠKOLSTVÍ
• Zajistíme rozvoj předškolního a základního školství  

ve městě.
• Ve spolupráci s Pardubickým krajem podpoříme začle-

nění psychologů do základních škol.
• Podpoříme větší propojení základních a středních škol 

s firmami s cílem zajistit ve Svitavách práci absolventům.
• Ve spolupráci s Pardubickým krajem budeme usilovat 

o udržení oborové nabídky středních škol ve Svitavách, 
případné jejich rozšíření o nové požadované obory 
zaměstnavatelů svitavského regionu. 

 
 

 

8. KULTURA
• Zasadíme se o trvalé převedení Svitavského betlému 

do majetku Svitavského muzea a jeho prohlášení za 
kulturní památku. Ve spolupráci s ministerstvem kultu-
ry a Pardubickým krajem zajistíme finanční prostředky  
na jeho zrestaurování.

• V grantových programech podpoříme další rozvoj 
městského muzea a kina a dalších kulturních zařízení. 
 

9. SPORT A VOLNÝ ČAS
• Sport do každé rodiny - budeme podporovat veškeré 

sportovní aktivity ve městě, díky kterým byly Svitavy 
pro rok 2015 vyhlášeny Městem sportu.

• Zasadíme se o převedení Sportovní haly z majetku 
Pardubického kraje do majetku města.

• Stálým zkvalitňováním sportovního zázemí budeme 
podporovat sportovní a pohybové aktivity pro děti, 
mládež, i pro širokou veřejnost.

• Budeme podporovat činnost všech, kteří se věnují 
aktivitám dětí a mládeže.

• Méně kriminality dětí a méně dětí na ulici - to je naše 
základní motto podpory všech volnočasových aktivit.

10. OTEVŘENÁ KOMUNIKACE
• Chceme mluvit s občany o běžných i ožehavých otázkách.
• Stojíme o názor veřejnosti na rozhodování radnice  

a ještě více rozvineme oboustrannou komunikaci. 
• Budeme pokračovat v pořádání kulatých stolů.
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Volte celý náš tým
kandidáti do zastupitelstva města Svitavy
1.  JUDr. Miloš Vízdal
 68 let, místostarosta
 člen ČSSD 

2.  Zdeněk Korčák
 41 let, obchodní manažer
 člen ČSSD 

3.  Ing. Jana Pernicová
 58 let, náměstkyně hejtmana
 členka ČSSD

4.  MUDr. Pavel Havíř
 59 let, lékař, poslanec P ČR
 člen ČSSD 

5.  MUDr. Vítězslav Podivínský
 57 let, praktický lékař
 člen ČSSD 

6.  Mgr. Ludmila Benešová
 59 let, vedoucí střediska sociálních 
 služeb Salvia, členka ČSSD 
7.  Ing. Stanislav Navrátil
 53 let, úředník
 člen ČSSD 

8.  Marie Doubravová
 58 let, učitelka MŠ
 bez politické příslušnosti

9.  Mgr. Pavel Jansa
 68 let, učitel, člen ČSSD
 

10.  Bc. Vladimír Michl
 48 let, vychovatel v zařízení pro děti 
 vyžadující okamžitou pomoc
 člen ČSSD 

11.  Mgr. Markéta Nemšovská
 40 let, náměstkyně ředitele Svitavské 
 nemocnice
 bez politické příslušnosti

12.  Ivana Čencová 
 31 let, designérka
 členka ČSSD

13.  Ladislava Morkesová 
 61 let, invalidní důchodkyně
 členka ČSSD

14.  Bc. Petr Zobač 
 23 let, student, člen ČSSD

15.  Ladislav Kadlec 
 61 let, stavební technik
 člen ČSSD

16.  Ing. Bohuslav Lapáček
 48 let, odborný referent Státního   
 zemědělského intervenčního fondu
 bez politické příslušnosti

17.  Jitka Flíglová
 41 let, administrativní pracovnice
 členka ČSSD 

18.  Karel Netolický
 66 let, technik
 člen ČSSD

19.  Veronika Marková
 32 let, operátor
 členka ČSSD

20. Antonín Doležel 
 22 let, student
 člen ČSSD

21.  Vlasta Stündlová 
 68 let, důchodkyně
 bez politické příslušnosti

22.  Ing. Julius Štaud 
 72 let, zemědělský odborník
 člen ČSSD

23.  Libor Bureš
 58 let, technický pracovník
 člen ČSSD

24.  Eva Paterová 
 47 let, administrativní pracovnice
 členka ČSSD

25.  Mgr. Zdeněk Kysilka
 69 let, právník, člen ČSSD

26.  Ing. Jan Tesař
 57 let, ředitel Úřadu práce
 člen ČSSD


