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Pracuji v regionu
– žiji pro město



O co chci usilovat ve volebním 
období 2014–2018
Nemám ráda rčení „sliby-chyby“, proto se snažím 
klást si reálné cíle a také je úspěšně dokončit. 
V příštím volebním období 2014 – 2018 bych 
se chtěla zaměřit především na tato témata:

• Svitavy – zodpovědně 
hospodařící město
Budu vyžadovat zodpo-
vědné a transparentní 
hospodaření bez zadlu-
žování města i důslednou 
kontrolu veřejných financí 
a zakázek. Cílem je efektiv-
ní čerpání peněz z fondů 
a dotačních programů 
zejména na projekty 
podporující zaměstnanost 
a rozvoj pracovního trhu.

• Svitavy – město s podnikatelským potenciálem
Podpořím aktivity Pardubického kraje na posílení ekonomicky 
slabších oblastí, k nimž patří i Svitavy. Tyto investice zamíří 
především do přípravy infrastruktury určené k podnikání. 

• Svitavy – bezpečné město
Odsuzuji rasově motivované útoky, ať už vůči Romům nebo 
naopak vůči ostatním obyvatelům, ale prosazuji zásadu, že 
spravedlnost platí bez výjimky pro všechny stejně. Zasadím se 
o to, aby policie důsledně potírala narůstající drobnou kriminalitu 
a vandalismus.



• Svitavy – město pro vzdělání
Budu usilovat, aby město ekonomicky podpořilo pedagogické 
pracovníky školních družin, základní umělecké školy a dalších 
organizací pro volnočasové aktivity. Zasadím se o udržení kvalit-
ního i cenově dostupného systému stravování v základních a ma-
teřských školách. V základním školství se soustředím na získávání 
prostředků z evropských fondů a podpořím zavádění psychologů 
do základních škol. U středních škol bude cílem zachování jejich 
oborové nabídky a větší propojenost se zaměstnavatelskými 
subjekty.

• Svitavy – město sociálně vstřícné a sportující
Velkou pozornost věnuji sociální problematice a zlepšení posta-
vení sociálně slabých, handicapovaných či mentálně postižených 
spoluobčanů. Budu i nadále podporovat organizace, jako jsou 
Domov na rozcestí, Mateřské a rodinné centrum Krůček a další ne-
ziskové instituce. Maximální podpořím sport a pohybové aktivity 
především u mládeže i stálé zkvalitňování sportovního zázemí ve 
městě pro širokou veřejnost. Budu usilovat o převedení sportovní 
haly z majetku Pardubického kraje do majetku města a o získání 
finančních prostředků na sportovní nafukovací halu.

• Svitavy – kulturní a turisticky 
živé město
Zasadím se o to, aby více prostředků 
směřovalo na kulturní činnost a další 
rozvoj Městského muzea i o trvalé 
převedení Svitavského betlému do 
jeho majetku. Podpořím rozvoj ces-
tovního ruchu, který přinese i zvýšení 
ekonomické prosperity města.



Moji milí svitavští spoluobčané, 
vážení voliči,

ve volbách do obecního zastupitelstva 10. a 11. října Vám 
připadne důležitý úkol – vybrat zástupce, kteří v nadcházejících 
letech ponesou zodpovědnost za chod našeho města. O Vaši 
přízeň se po čtyřech letech opět ucházím také já a domnívám 
se, že jako členka minulého zastupitelstva města Svitav před 
Vás mohu předstoupit s čistým svědomím i štítem. Za svou 
výhodu považuji i to, že současně pracuji jako radní a náměst-
kyně hejtmana v samosprávě Pardubického kraje, a tak mohu 
konkrétně a cíleně prosazovat kroky v zájmu našeho města.

 Ve Svitavách žiji, je to můj domov, na který nedám dopustit. 
Je to pěkné město, které se neustále rozvíjí a vzkvétá. Mám 
radost z toho, že jeho obyvatelé znovu začínají společensky 
žít, a těší mě, že k setkání, odpočinku a kulturním akcím jim 
neslouží pouze náměstí, ale i krásné prostředí Parku Jana Pa-
lacha a kavárna, která byla několik let jakoby zakletá. Jen těch 
pracovních příležitostí by zde bylo zapotřebí víc, ale i v tomto 
směru už podniká důležité kroky vedení Pardubického kraje.

Výhodou komunálních voleb je, že lidi, kteří v nich kandidují, 
všichni dobře znají. Každý tak může posoudit jejich pracovitost, 
akceschopnost i profesní a lidský kredit. Nepovažuji se určitě 
za politickou supermanku, která dokáže zázraky na počkání. 
V případě, že dostanu Vaši důvěru, však mohu slíbit nasazení, 
serióznost, poctivou práci ve prospěch dalšího rozvoje města 
i absolutní loajalitu při řešení každodenních problémů Vás, 
občanů Svitav. 

Zůstanu stále taková, jaká jsem a jakou mě znáte – a prá-
vě proto si Vás dovoluji znovu požádat o důvěru na příští, 
čtyřleté období.

Přeji vám dobrou volbu a děkuji za Vaši podporu!
Ing. Jana Pernicová, kandidátka ČSSD

Více informací o mně, mých názorech i plánech
naleznete na webových stránkách

www-janapernicova.cz


