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Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokra-

tické pro nadcházející komunální volby, ve kterém bychom vás rádi seznámili 

s hlavními programovými prioritami sociální demokracie v Litomyšli pro násle-

dující volební období a představili vám naše kandidáty do zastupitelstva města. 

Kandidátní listinu tvoří tým kvalitních lidí sdílejících podobné hodnoty, kterým 

záleží na budoucnosti Litomyšle a kteří mají zájem se na jejím utváření aktivně 

podílet. Společně jsme vytyčili naše programové závazky a cíle, jichž chceme 

v příštích letech ve spolupráci s vámi ve městě dosáhnout. Chceme se zaměřit 

především na zlepšování každodenního života občanů Litomyšle. Naším cílem 

je, aby každý, kdo v Litomyšli žije, našel pracovní uplatnění a cenově dostupné 

bydlení. Nesmíme zapomínat na naše starší spoluobčany. Litomyšl naléhavě 

potřebuje nový domov pro seniory, chceme vybudovat centrum pro zájmové 

aktivity seniorů. Je třeba odlehčit náměstí od parkujících automobilů a na pří-

slušných místech vést jednání v zájmu prosazení co nejrychlejší výstavby 

obchvatu Litomyšle. Aktuálním tématem v budoucnu nepochybně zůstane také 

otázka zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče. Věcí, ve kterých bude muset 

nové vedení města aktivně jednat, je celá řada. Jsme přesvědčeni, že máme 

Litomyšli co nabídnout a představujeme změnu, kterou rada města po dlou-

hých letech potřebuje. Věřím, že s vaší podporou to můžeme dokázat.   

Ing. Marek Novohradský, lídr kandidátky ČSSD

Svoboda, 
solidarita, spravedlnost



Programové priority ČSSD
pro komunální volby 2014

„Tak nám ty čtyři roky uplynuly jako voda a máme tu zase komunální volby. 
Někteří kandidáti a voliči zestárli, jiní dorostli. Bude záležet jen na voličích, 
zda zastupitelstvo a rada města nebudou dědičnou záležitostí“. 
To jsem napsal před čtyřmi roky. Od té doby se ledacos v Litomyšli 

změnilo, rozmnožilo i poškodilo… Pamětník s úsměvem pozoruje, jaké 

rozpaky způsobuje některým kandidátům otázka, co si vzít před volbami 

i po volbách na sebe, zda něco na jednu sezónu, nebo pořádně ušitý 

nepřešívaný kabát, ve kterém se dají přežít očekávané sociální problémy 

evropské společnosti i našeho města. Mnoho lidí si už nepamatuje 

a  neuvědomuje, že myšlenky sociální demokracie nebyly vždy 

samozřejmostí. Proto je třeba si je stále připomínat, rozvíjet a s občany 

o nich diskutovat.

Otakar Karlík, bývalý ředitel gymnázia



Rozpočet, majetek 
a správa města

■ Budeme prosazovat odpovědné hospodaření s fi nancemi 

města, které zajistí dlouhodobou stabilitu rozpočtu. 

■ Upřednostníme využití fi nančních zdrojů na projekty 

zajišťující prokazatelný ekonomický a sociální rozvoj města.

■ Nadále budeme využívat možnosti fi nancování projektů 

z jiných zdrojů, především z evropských fondů.

■ Budeme prosazovat účelné a hospodárné nakládání s majetkem města zefektivněním činnosti a struktury pověřené 

městské organizace, např. nemovitý majetek a lesní hospodářství.

■ Veřejné zakázky učiníme opět veřejnými. Zavedeme jednací řád tak, aby celý proces výběrových řízení vyhlašovaných 

městem a jeho organizacemi měl transparentní kritéria, umožňoval účast odborníků a zástupců všech politických subjektů 

zastoupených v zastupitelstvu města a zabezpečil jednotné, srozumitelné a všem zájemcům dostupné podklady. 

■ Zajistíme vypracování analýzy technického stavu vodovodní a kanalizační sítě jako podkladového materiálu pro rozhodnutí 

o dalším postupu, který bude výhodný pro občany města.

■ Budeme prosazovat pouze jednu funkci uvolněného místostarosty, přičemž uspořené prostředky použijeme na zvýšení 

podpory spolkové činnosti.

■ Zasadíme se o navýšení neinvestičního příspěvku na činnost osadních výborů Kornice, Nová Ves, Pohodlí, Suchá, Pazucha 

a Nedošín ročně na jednoho obyvatele příslušné části obce za kalendářní rok počínaje rokem 2015 nejméně o 30 procent 

proti roku 2014.

■ Upravíme pravidla pro městem vydávané tiskoviny s cílem zamezit i jen skryté cenzuře.



Podnikání
a rozvoj města

■ Budeme prosazovat rozšíření průmyslové zóny Benátská.

■ Budeme aktivně vyhledávat a podporovat nové investory 

s cílem zvýšit počet pracovních příležitostí pro občany 

Litomyšle a okolí.

■ Zasadíme se, aby do rozhodování o realizaci investičních 

akcí, včetně jejich technického řešení, byla v maximální míře 

zapojena veřejnost např. formou veřejného projednání 

investičního záměru, anket, dotazníků apod.  

■ Při výběrových řízeních vyhlašovaných městem a jím zřizovanými organizacemi umožníme co nejširší účast místních 

podnikatelů tím, že vytvoříme systém aktuálního upozorňování fi rem sídlících v Litomyšli a okolí na vyhlašovaná výběrová 

řízení a veřejné zakázky. 

■ Podpoříme živnostníky, jejichž produkty a služby splní stanovená kritéria, zavedením certifi kátu „Kvalita z Litomyšlska“ 

a pomůžeme tak podnikatelům s propagací jejich výrobků a provozoven. 

■ Podpoříme výstavbu obchodního centra s cílem rozšíření nabídky zboží ve městě za předpokladu, že se pro jeho 

výstavbu vysloví většina občanů.

■ Zahájíme výstavbu nájemních startovacích bytů pro mladé a bytů sociálního charakteru.   

■ Zřídíme na městském úřadě bezplatnou základní právní poradenskou službu pro občany města ve věcech pracovně 

právních vztahů, sousedských vztahů, spoluvlastnictví apod. 

■ Prosadíme vybudování sociálního zařízení na městském hřbitově.



Zdravotnictví, 
sociální oblast

■ Budeme trvale aktivně jednat se zřizovatelem Litomyšlské 

nemocnice a zdravotnické záchranné služby v zájmu 

zachování rozsahu, dostupnosti a kvality stávající zdravotní 

péče, popř. o jejím rozšíření a zlepšení.

■ Zahájíme výstavbu nového domu pro seniory.

■ Zasadíme se o co nejrychlejší přesun LDN do areálu 

nemocnice a budeme prosazovat, aby v uvolněné budově 

sv. Kláry bylo vybudováno centrum pro zájmové aktivity seniorů (pořádání besed, rukodělných činností, cvičení, 

práce s počítačem a internetem apod.).

■ Zvážíme možnosti obnovení resp. zavedení některých služeb pro obyvatele domů s pečovatelskou službou.

■ Podpoříme činnost organizací při začleňování zdravotně postižených a seniorů do společenského a kulturního dění, 

poskytneme podnikatelům součinnost při zřizování chráněných míst.

■ Připravíme podmínky pro zřízení výtahu u hlavní budovy MěÚ s cílem usnadnit dostupnost MěÚ pro hendikepované 

spoluobčany. 



Školství,
vzdělávání a sport

■ Budeme usilovat o zajištění dostatečného počtu míst 

v mateřských školách s ohledem na aktuální počet žádostí.

■ Budeme podporovat mimoškolní aktivity dětí a mládeže 

a činnost zájmových kroužků, sdružení a klubů.

■ Ve spolupráci se školami a místními podnikateli vytvoříme 

systém sponzorování nadaných sociálně znevýhodněných 

dětí a mládeže. 

■ Zasadíme se o vytvoření dětského a mládežnického elektronického parlamentu jako poradního orgánu města.

■ Budeme nadále finančně podporovat aktivní mládežnické sportovní oddíly a jejich trenéry, zasadíme se o srovnatelné 

podmínky pro všechny sportovní oddíly.

■ Podpoříme dokončení výstavby cyklostezky do Cerekvice nad Loučnou, využijeme možností evropských fondů 

pro fi nancování výstavby dalších cyklostezek. 

■ Ve spolupráci s TJ Jiskra Litomyšl zahájíme rekonstrukci sportovní haly TJ Jiskra Litomyšl a budeme hledat řešení 

bezúplatného převzetí budovy a pozemků sportovní haly TJ Jiskra Litomyšl do vlastnictví města. 

■ Zajistíme zpracování studie efektivnosti využití sportovního areálu Černá hora v okolí letního stadionu.



Cestovní ruch, kultura, 
spolková činnost

■ Budeme pokračovat v prezentaci Litomyšle doma 

i v zahraničí jako historické perly regionu, jako přitažlivého 

místa pro turisty, které stojí za to navštívit.

■ Navážeme na tradice a budeme dále podporovat a rozvíjet 

úspěšné kulturní akce našeho města a smysluplné kulturní 

projekty, zavedeme systém koordinace kulturních akcí.

■ Budeme jednat s majiteli obchodů a restauračních zařízení 

s cílem přizpůsobit provozní dobu aktuálním potřebám turistického ruchu – „nákupní pátky”.

■ Povedeme konstruktivní jednání s NPÚ a Ministerstvem kultury o provedení nezbytných prací za účelem rekonstrukce 

Státního zámku Litomyšl.

■ Zasadíme se o zahájení rekonstrukce ATC Primátor.

■ Rozšíříme stávající aktivity ve městě tak, aby poskytly vyžití pro všechny generace, např. Toulovcovy pátky v předsunutém 

čase i pro seniory.

■ Poskytneme všestrannou podporu aktivitám spolků a kulturních organizací včetně podpory jejich vedoucích osobností.



Bezpečnost, 
prevence kriminality

■ Podpoříme personální posílení městské policie a budeme 

požadovat častější pochůzky strážníků ve vybraných 

lokalitách.

■ Budeme prosazovat častější silniční kontroly městské 

a státní policie zaměřené zejména na dodržování nejvyšší 

povolené rychlosti na komunikacích ve městě a nejbližším 

okolí.

■ Posílíme kamerový systém ve městě instalací kamer u hotelu Dalibor a čerpací stanice v ulici Moravská. 

■ Zasadíme se o to, aby městská policie ve spolupráci s Policií ČR častěji pořádala akce pro základní školy a pro seniory 

na témata týkající se bezpečnosti a dopravy.  

■ Budeme aktivně vyhledávat grantové programy vyhlašované v ČR a EU v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 



Doprava,
životní prostředí

■ Ve spolupráci s vedením Pardubického kraje budeme 

usilovat o co nejrychlejší zahájení výstavby obchvatu 

Litomyšle v souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace 

R35.

■ Povedeme jednání s ŘSD o rekonstrukci okružní křižovatky 

u Daliboru s cílem zvýšit její propustnost.

■ Zvážíme možnost instalace záznamového zařízení pro měření 

rychlosti na hlavním průtahu městem. 

■ Zasadíme se o instalaci kamerového systému pro řízení světelné křižovatky pomocí snímacích kamer. 

■ Zvýšíme počet parkovacích míst na sídlištích, budeme hledat možnosti zajištění fi nancování výstavby nového parkovacího 

domu v blízkosti centra a vstoupíme do jednání s majiteli vybraných pozemků za účelem dohody na jejich odkupu 

a vybudování nového parkoviště v blízkosti náměstí.

■ Věnujeme zvýšenou pozornost pravidelnému provádění úprav veřejné zeleně, pozemků ve vlastnictví města, 

opravám a údržbě chodníků i v částech mimo centrum. 

■ Zavedeme systém třídění odpadů na veřejných místech přizpůsobením městského mobiliáře (dělené koše 

pro třídění odpadu).

■ Zajistíme zprovoznění všech stávajících nefunkčních vodních prvků, instalujeme lavičky pro odpočinek i v částech 

mimo centrum města.

■ Budeme hledat možnosti lepšího využití lesoparku Černá hora jako výletního centra. 



Programové cíle ČSSD
pro všechny generace

Litomyšl naléhavě potřebuje změnu ve způsobu vedení města, která 

povede k tomu, že se lidem vrátí důvěra ve spravedlnost a v to, že jejich 

názor odpovědné osoby na příslušných místech zajímá. Pro funkční 

život města jsou důležití všichni jeho obyvatelé a každá jejich skupina 

zde má své nezastupitelné místo. Litomyšl je městem pro všechny 

lidi, kteří v ní žijí, a ne jen pro vybrané. Vnímáme problémy našeho 

města a víme, jak je můžeme vyřešit. Opoziční role nám dala dostatek 

času nalézt funkční způsoby řešení. Naši kandidáti se proto s plným 

vědomím odpovědnosti ucházejí o vaši podporu s tím, že vytyčené cíle 

společně přeměníme ve skutečnost. 

Mgr. Renata Pechancová, učitelka ZUŠ



Vnímavá mládež
■ podpoříme všechny smysluplné aktivity 

mládeže včetně podpory osob, které orga-

nizují a vedou tyto aktivity

■ podpoříme vzdělávání 

■ zavedeme sponzorování doplňkového 

vzdělávání pro nadané mladé

■ podpoříme získávání zkušeností

■ dáme možnost mladým využít studijní 

pobyty

■ vytvoříme podmínky pro život mladých 

v Litomyšli po návratu ze studií

■ zřídíme elektronický mládežnický parla-

ment, jako poradní orgán města

Tvůrčí děti
■ každému dítěti umožníme plně rozvíjet své 

schopnosti, protože každé dítě má právo 

na kvalitní vzdělání

■ zajistíme dětem právo na bezpečnost

■ zavedeme sponzorování doplňkového 

vzdělávání pro nadané děti  

■ podpoříme kvalitní osobnosti z řad učitelů, 

vedoucích kroužků, lektorů, trenérů, kteří 

se věnují vzdělávání a rozvoji dětí

■ podpoříme prezentování schopností 

místních dětí formou přehlídek, soutěží, 

projektů

■ zřídíme elektronický dětský parlament, 

 jako poradní orgán města



Respektovaní senioři
■ zajistíme důstojné a respektované stáří 

 pro naše seniory, využijeme jejich zkuše-

ností

■ zajistíme dostupnost městských akcí 

 pro seniory, včetně nabídky zlevněných 

vstupenek do kina, divadla apod.

■ zajistíme seniorům pomoc při řešení 

problémů běžného života (při jednání 

na úřadech, vyplňování dokumentů apod.)

■ zajistíme dostupnost MěÚ pro hendikepo-

vané spoluobčany

■ zavedeme bezplatné základní právní 

 poradenství 

Aktivní dospělí
■ budeme vytvářet podmínky pro vznik 

nových pracovních míst a podmínky 

 pro dostupné bydlení

■ vyjdeme vstříc všem, kdo najdou odvahu 

zaměstnat sebe a další

■ podpoříme aktivní zapojení občanů 

 do dění ve městě

■ umožníme prezentaci všech názorů, 

 nepřipustíme ani skrytou cenzuru

■ razantně zlepšíme způsob komunikace 

vedení města s občanem

■ zavedeme bezplatné základní právní 

 poradenství 



Profi ly kandidátů ČSSD
v komunálních volbách 2014

Do Litomyšle často a velmi rád jezdím za svými přáteli. Dlouhodobě 

se zajímám o to, co je zde nového a jak se Litomyšlanům žije. 

V poslední době mám pocit, že v Litomyšli není zcela využíván potenciál, 

který toto krásné město má. Myslím, že Litomyšl potřebuje nový impuls, 

který jí mohou dát kvalitní a šikovní lidé ve vedení radnice. 

Vím, že sociální demokracie v letošních komunálních volbách takový tým 

lidí má. Bude-li to v mých silách, budu jim vždy velmi rád nápomocen. 

Ve stávající poslanecké sněmovně i v centrální vládě bude mít Litomyšl 

vždy dveře otevřené.

JUDr. Jan Chvojka, poslanec PČR



 Dana Kmošková
 ekonomka ● 57 let

V Litomyšli žiji 55 let. Kouzlo našeho města 

si denně uvědomuji a nedovedu si před-

stavit žít někde jinde. Pracuji v oblasti 

sportu a mládeže. Miluji malé děti, fandím 

mládeži a velice si vážím zkušeností starších 

občanů. Jsem dosavadní členkou zastupi-

telstva města, komise Sboru pro občanské 

záležitosti a za 12 let jsem jako oddávající 

potvrdila stovkám párů uzavření manželství. 

Stále více si uvědomuji potřebu navýšení 

možností péče o starší generaci. Přeji si, 

aby mladí lidé po ukončení studií našli 

v Litomyšli odpovídající práci, založili své 

rodiny a neodcházeli do velkých měst nebo 

do zahraničí. Aby Litomyšl pro nás byla 

krásným domovem – kulturním, sportovním, 

vzdělaným, bezpečným, udržovaným 

městem s péčí o děti, mládež, střední i starší 

generaci. A právě tomuto bych se chtěla 

v dalších letech věnovat.

 Ing. Marek Novohradský
 ekonom ● 37 let

V Litomyšli jsem se narodil, a ačkoli mi 

studijní či pracovní povinnosti vždy 

nedovolovaly trávit zde veškerý svůj čas, 

jsem v Litomyšli doma. Po absolvování 

studia na Masarykově univerzitě v Brně 

jsem pracoval v bankovnictví a v součas-

nosti jsem sedmým rokem zaměstnancem 

Ministerstva fi nancí, kde se věnuji proble-

matice regulace bankovního sektoru. 

Od září 2011 jsem členem zastupitelstva 

města. Chtěl bych dosáhnout toho, aby 

sociální demokracie byla po těchto volbách 

poprvé v historii zastoupena v radě města 

a měla možnost prosazovat své programové 

priority. Získáme-li vaši důvěru, budeme 

vám chtít dokázat, že to byla dobrá volba. 

Osobně bych rád přispěl k tomu, abychom 

účasti sociální demokracie ve vedení státu 

i kraje využili ve prospěch Litomyšle.   

 Ing. František Pechanec
 stavební technik ● 63 let

Bydlím v Litomyšli a již od roku 1973 jsem 

členem zdejšího symfonického orchestru. 

Mám za sebou osmiletou činnost v radě 

města obdobné velikosti jako je Litomyšl. 

Z každodenního styku s místními vnímám 

intenzívně, čím žijí, co je trápí, co mají 

rádi. V případě zvolení budu prosazovat, 

aby se součástí práce na radnici stala 

sebevědomá pokora, poctivost a vstřícná 

spolupráce se všemi občany. Vnímám, jak 

důležitými pro rozvoj města jsou místní 

živnostníci a podnikatelé a s tím související 

čisté veřejné zakázky. Ty chci učinit opět 

veřejnými a zamezit i skryté korupci. Chci 

vymýtit z vedení města klientelismus, zavést 

podmínky pro férové vztahy a poctivou 

práci. O tom jsem s vámi připraven disku-

tovat již teď. E-mail: pes@unet.cz.



 Lubomír Sršeň
 předseda bytového družstva ● 63 let

Narodil jsem se v roce 1951 v Semaníně 

a od roku 1975 trvale bydlím v Litomyšli. 

Moje první pracoviště v Litomyšli bylo 

v n. p. Vertex. V letech 1980 až 1990 jsem 

zastával funkci ředitele Smetanova domu. 

V současné době jsem předsedou byto-

vého družstva. Jsem dlouholetým aktivním 

členem ČSSD, kde jsem zastával řadu 

let funkci předsedy místní organizace. 

Z rozhodnutí voličů jsem od roku 1998 

členem městského zastupitelstva. Dvě 

volební období jsem pracoval v komisi pro 

životní prostředí. V současnosti zastávám 

funkci předsedy kontrolního výboru. 

V prvé řadě jsem starostlivým manželem, 

tátou dvou dcer a dědečkem pěti vnoučat. 

Ve volných chvílích se věnuji zahrádce, 

včelaření a chovatelství. Mám rád přírodu 

a turistiku. I nadále bych chtěl pracovat 

ve prospěch města.

 Ing. Zdeňka Poulová
 referentka plánování výroby ● 58 let

Narodila jsem se v Poličce, ale celý svůj život 

jsem prožila v Litomyšli. Po absolvování 

litomyšlského gymnázia jsem vystudo-

vala VŠCHT v Pardubicích se zaměřením 

na textilní chemii. Od roku 1980 jsem 

pracovala ve Vertexu, pak jeden a půl roku 

ve zdejší nemocnici na oddělení mikrobio-

logie a poté od roku 1994 opět ve fi rmě 

Vertex, kde pracuji nepřetržitě posledních 

dvacet let jako plánovač výroby pro závody 

Litomyšl a Hodonice. Mám tři již dospělé 

děti. Jedinou možností, jak ovlivnit dění 

v našem krásném městě, je aktivní zapojení 

do jeho chodu. To je také důvod, proč jsem 

se rozhodla kandidovat do zastupitelstva 

města. Od loňského roku jsem členkou 

fi nančního výboru a chtěla bych mít nadále 

možnost dohlížet na průhledné a účelné 

hospodaření města.

 MUDr. Ivana Nováková
 lékařka ● 57 let

Narodila jsem se v Olomouci a od ukončení 

studia na Fakultě všeobecného lékařství 

Karlovy univerzity v roce 1982 žiji v Litomyšli 

a pracuji ve zdejší nemocnici na interním 

oddělení se specializací na interní lékařství 

a diabetologii. Od roku 1991 jsem lékařkou 

výjezdové skupiny posádky rychlé lékařské 

pomoci v Litomyšli. V orgánech města jsem 

dosud nepracovala. V komunální politice 

bych ráda využila svých pracovních zkuše-

ností a věnovala se především problematice 

zdravotnictví. Vedle zdravotnictví bych 

se chtěla podílet na řešení problematiky 

pracovních příležitostí pro mladé lidi a zklid-

nění dopravy ve městě, včetně omezení 

počtu parkujících automobilů na náměstí. 

V neposlední řadě považuji za důležité 

zlepšení údržby chodníků i v částech mimo 

centrum města, zvláště pak v zimním 

období.  



 Milan Slušný
 montér vodovodů ● 66 let

Pocházím z nedaleké Cerekvice nad 

Loučnou, ale celý svůj život jsem prožil 

v Litomyšli. Vyučil jsem se v oboru instalatér 

a tomuto řemeslu jsem se věnoval více než 

čtyřicet let. Pracoval jsem jako provozní 

montér ve vodárenství, zajišťoval jsem 

dodávky pitné vody a měl jsem na starosti 

rekonstrukce vodovodních sítí. Po určitou 

dobu jsem byl předsedou odboru VHOS a.s. 

Jsem šťastně ženatý, mám dvě děti a čtyři 

vnoučata. Od mládí jsem se věnoval sportu, 

především atletice, kde byl mojí disciplínou 

trojskok, ve kterém jsem byl několika-

násobným veteránským mistrem České 

republiky. Za základ společnosti považuji 

rodinu, proto se chci zasadit o navýšení 

kapacit ve školkách a začít s výstavbou 

cenově přijatelných malometrážních bytů 

pro mladé rodiny.

 Václav Černý
 technik ● 61 let

Po ukončení středoškolského studia v elek-

trotechnickém oboru jsem pracoval ve stro-

jírenství. Později jsem se v Litomyšli zapojil 

do komunálních služeb obyvatelstvu a tak 

činím doposud. Získané zkušenosti bych rád 

uplatnil ve prospěch spoluobčanů a našeho 

města. Nadále mohu a chci pomáhat 

především v oblasti ochrany životního 

prostředí, neboť právě Litomyšl je nešťastně 

přetížená exhalacemi a hlukem z dopravy. 

Dále bych chtěl přispět k tomu, aby veřejné 

prostředky byly efektivně a smysluplně 

využívány při výstavbě i údržbě městského 

majetku. Naším společným cílem by pak 

mělo být zvýšení zájmu co největšího počtu 

Litomyšlanů o dění kolem nás a v patřičné 

reakci na každodenní podněty bychom měli 

zlepšovat služby pro místní i návštěvníky 

našeho města. 

 Radka Husáková, DiS.
 učitelka MŠ ● 31 let

Od dětství žiji v Litomyšli a zůstala jsem 

jí věrná i v rámci studia. Odmaturovala 

jsem na technické škole a studovala jsem 

němčinu na jazykové škole. V návaznosti 

na středoškolský obor jsem navštěvovala 

VOŠ zemědělskou v Chrudimi a poté VOŠ 

pedagogickou v Litomyšli. Nyní pracuji jako 

učitelka v mateřské škole, kde jsem delší 

dobu vykonávala zástup ředitelky. Jsem 

členkou Okresního výkonného výboru ČSSD 

Svitavy a členkou dopravní komise rady 

města, kde se snažím prosazovat zejména 

opatření pro zvýšení bezpečnosti účastníků 

silničního provozu ve městě. V komunální 

politice bych ráda akcentovala ekologický 

aspekt a přispěla k tomu, aby Litomyšl byla 

příjemným místem nejen pro turisty, ale 

především pro nás Litomyšlany.



 Jaroslav Beránek
 zaměstnanec NPÚ ● 40 let

Do Litomyšle jsem se přiženil téměř před 

dvaceti lety a mám dvě děti ve věku 18 

a 11 let. Dlouhé roky působím ve sboru 

dobrovolných hasičů, v současnosti 

na pozici starosta třetího okrsku Litomyšl. 

Jsem také členem JPOII Litomyšl a členem 

aktivních záloh armády České Republiky 

201. strážního praporu Pardubice. Pracuji 

v národním památkovém ústavu Státního 

zámku Litomyšl. Chci podporovat především 

mimoškolní aktivity dětí a mládeže, protože 

právě v mládeži je naše budoucnost. Rád 

bych se také aktivně věnoval problematice 

bezpečnosti a prevence kriminality v Lito-

myšli a okolí a podílel se ve všech směrech 

na rozvoji a propagaci města.  

 Marek Hanzl
 živnostník ● 40 let

Jsem litomyšlským rodákem. S manželkou 

Zuzanou vychováváme syna Filipa. 

Od roku 1995 provozuji truhlářskou živnost. 

Dlouhodobě se zajímám o dění v Lito-

myšli a vnímám řadu pozitivních změn, 

ke kterým zde došlo. Dle mého názoru se 

však některé změny mohly provést jinak 

a některé by bylo lepší vůbec nerealizovat. 

Důvodem, proč bych rád vstoupil do komu-

nální politiky, je především možnost 

podílet se na rozhodování o rozvoji našeho 

města. Chci být dostupným zastupitelem, 

na kterého se budete moci obracet se svými 

názory a připomínkami. Dále chci zabránit 

postupnému úpadku litomyšlské nemoc-

nice, zaměřit se na posílení zaměstnanosti 

a bezpečnosti či podpořit výstavbu startova-

cích bytů pro mladé a seniory.

 Milan Strnad
 montér topení a plynu ● 72 let

V Litomyšli bydlím od roku 1967. Jsem 

ženatý, za největší hodnotu považuji svoji 

rodinu, zdraví a smysluplnou práci. Za 23 let 

členství v sociální demokracii jsem neměl 

potřebu převlékat politický dres a své 

názory měnit. Neskrývám zklamání z poli-

tického vývoje. Je mi smutno, když na jedné 

straně potkávám lidi bez domova, bez 

práce a živořící důchodce a na straně druhé 

vidím zcela zbytečné stavby a rozhazování 

peněz daňových poplatníků. Promarnili jsme 

spoustu času. Jako hlavní prioritu součas-

nosti vidím podporu živnostníků a zaměst-

nanosti. Je třeba zvážit, kdo je přívětivější, 

citlivější, má sílu něco změnit a myslí to 

vážně. Nastal nejvyšší čas přepřahat.



 František Jandáček
 živnostník ● 49 let

Celý svůj život jsem strávil v Litomyšli. 

Po ukončení středního odborného učiliště 

jsem působil v Podniku služeb a Motorser-

visu Fiat jako servisní technik. V současné 

době pracuji jako OSVČ v oboru prodeje 

autodoplňků. Jsem šťastně ženatý a mám 

dvě dcery. Mým největším koníčkem 

je fotbal, který již osmnáct let trénuji. 

V současné době jsem místopředsedou 

fotbalového oddílu a trenérem A–mužstva 

TJ Jiskra Litomyšl. Považuji se za zastánce 

tradičních hodnot, jako jsou pospolitá 

rodina, fungující obec a sociální stát. Mým 

cílem je získat více fi nancí pro oblast sportu, 

mládeže a tělovýchovy a aktivně ovlivňovat 

zkvalitnění volného času dětí a mládeže 

ve městě.

 Naďa Novohradská
 vedoucí cestovní kanceláře ● 64 let

Od svého dětství žiji v Litomyšli a mám 

své město ráda. Po absolvování zdejšího 

gymnázia a karlovarské školy specializované 

na cestovní ruch se tomuto oboru věnuji 

celý svůj pracovní život. Působila jsem 

v cestovních kancelářích Čedok, CIS, Rekrea 

a nyní již 24. rokem vedu cestovní kancelář 

CKL v Litomyšli. Ve funkci průvodkyně 

zájezdů se setkávám s našimi zákazníky 

z širokého okolí. Informuji je mimo jiné 

i o současném dění v Litomyšli a těší mne 

každé kladné hodnocení našeho města 

a zájem jej opakovaně navštívit. Ráda bych 

se podílela na dalším rozvoji Litomyšle, 

na řešení některých problémů nás Litomy-

šlanů a využila svých zkušeností z oblasti 

cestovního ruchu.

 Mgr. Renata Pechancová
 učitelka ZUŠ ● 50 let

V Litomyšli se pohybuji od roku 1987, 

kdy jsem začala působit v Litomyšlském 

symfonickém orchestru. Poté jsem přidala 

i pedagogické působení na zdejší SPgŠ 

a VOŠP a také ZUŠ. Před narozením dcery 

jsem vedla pěvecký sbor Vlastimil a předtím 

pár let dokonce i místní Mužský pěvecký 

sbor. Dnes pracuji jako učitelka ZUŠ a také 

jako OSVČ v oblastech komerční spisovna 

a fi nanční poradenství. Chci se věnovat 

oblasti školství, vzdělávání a kultury, včetně 

zvýšení podpory místních sdružení a spolků. 

Litomyšl má mimořádně velký potenciál 

k tomu být dobrým místem pro život. 

Chci prosazovat, aby jím byla pro všechny 

skupiny občanů a nejen pro pár vyvolených.



 Miloslava Truhlářová
 OSVČ ● 60 let

Narodila jsem se v malém městečku 

na Moravě, ale již 42 roků žiji v Litomyšli, 

respektive v integrované obci Pazucha. 

Vychovala jsem tři děti a mám šest vnoučat. 

V obci jsem vedla kroužek mladých požár-

níků a v zaměstnání jsem pracovala jako 

mistrová odborné výchovy. Velkou část 

svého života jsem tedy věnovala mladým 

lidem. V minulosti jsem pracovala v osadním 

výboru. Více jak deset let jsem ve spolupráci 

s městským úřadem řešila otázky vyplývající 

z rozdílného způsobu života lidí ve městě 

a na vesnici a tím se snažila pomoci zdejším 

obyvatelům. Svými zkušenostmi bych 

ráda pomohla při řešení těchto otázek 

i v budoucnu.

 Jan Machálek
 strážník městské policie ● 36 let

Narodil jsem se v Moravské Třebové, kde 

jsem vystudoval střední školu se zamě-

řením na stavebnictví. Po jejím absolvování 

a výkonu základní vojenské služby jsem 

nastoupil k městské policii v Litomyšli, kde 

pracuji již 13. rokem. Jsem šťastně ženatý 

a se svou ženou Janou vychováváme syna 

Jana a dceru Denisu. Mám rád přírodu 

a mým velkým koníčkem je myslivost. 

V zimě rád jezdím lyžovat. V komunální 

politice bych rád využil svých praktických 

zkušeností a věnoval se především oblasti 

bezpečnosti a prevence kriminality. Chci 

přispět k tomu, aby v ulicích města byl 

ve dne v noci pořádek a občané se v Lito-

myšli mohli cítit bezpečně.

 Ing. Václav Jílek
 technik ● 65 let

Narodil jsem se v Poličce, do roku 1974 jsem 

bydlel v Lubné a od tohoto roku pak trvale 

v Litomyšli. V roce 1968 jsem absolvoval 

SPŠE v Jičíně, obor měřicí a řídicí technika, 

a v roce 1982 jsem dokončil dálkově VUT 

v Brně na katedře radiotechniky. Celý život 

jsem pracovně strávil na různých pracov-

ních pozicích u Českých Radiokomunikací. 

Po příchodu do Litomyšle jsem se zapojil 

do tělovýchovy, jež je mým koníčkem, 

především fotbal. Dlouhodobě jsem 

pracoval ve výboru fotbalového oddílu jako 

sekretář, resp. člen a ve výboru TJ Jiskra, 

nyní jako předseda revizní komise. Rád bych 

se nadále aktivně podílel na rozvoji tělový-

chovy ve městě a prosadil více fi nančních 

prostředků na úpravy městských pozemků 

a chodníků v okolí domů v Litomyšli.



 Bc. Pavel Džbánek
 operátor výroby ● 60 let

Občanem Litomyšle jsem od roku 1960. 

Po vyučení v Karose jsem prošel několika 

různými povoláními. Od roku 1984 jsem 

byl hasičem z povolání, kdy jsem zachra-

ňoval majetky a životy svých spoluobčanů. 

Dosáhl jsem funkce velitele stanice, při 

zaměstnání jsem studoval Střední hasič-

skou školu a Vysokou školu pedagogickou 

v oboru ochrana majetku. Velmi rád jsem 

spolupracoval s dobrovolnými hasiči. Máme 

kouzelné historické město žijící kulturou, ale 

na současnost hledím s rozpaky. Obávám 

se, že nám za několik let zůstane v Litomyšli 

kulturní skanzen. Proto je potřebné podpo-

rovat vznik nových pracovních příležitostí, 

a to nejenom v průmyslu, ale například 

i podporou výstavby obchodních center.

 Hana Soukupová
 dětská sestra ● 60 let

Pracuji dlouhá léta s dětmi a tato práce 

je pro mne radostí, ke které se vždy ráda 

vracím. Děti v práci i v rodině jsou pro mne 

tou největší hodnotou. Právě pro naše děti 

je třeba základní hodnoty důsledně střežit. 

Chci se o to pokusit alespoň v našem městě. 

Jde mi zejména o změnu v jednání, které 

je možné dosáhnout změnami v obsazení 

rady města. Pracovala jsem v jeslích, které 

byly údajně z fi nančních důvodů zrušeny. 

Sháněla jsem sponzory, rodiče sepsali petici 

pro zachování jeslí, vše bylo marné. Rada 

města odsouhlasila, že ji nebude projed-

návat, aby po zrušení jeslí investovala 

několik milionů na vytvoření mateřského 

centra. Nechci, aby něco podobného zažívali 

občané tohoto města.

 Karel Soukup
 projektant staveb ● 65 let

Narodil jsem se a bydlím celý život 

v Litomyšli. Vystudoval jsem střední 

stavební školu ve Vysokém Mýtě a pracuji 

ve stavebnictví jako stavební technik. 

Ve Vysokém Mýtě jsem působil také jako 

učitel na středním odborném učilišti. Mám 

rád hudbu, byl jsem členem několika kapel 

a zpíval jsem v mužském sboru pod Otou 

Karlíkem. Baví mě sport. V Litomyšli mne 

nejvíce trápí trvalý nedostatek pracovních 

míst, schopní absolventi většinou z Lito-

myšle odcházejí. Vím, že nezaměstnanost 

je problém v celé České republice, přesto si 

myslím, že město může v této oblasti udělat 

více. A na tom bych se chtěl podílet. Spoko-

jeni nemůžeme být ani v některých dalších 

oblastech, aktuálně například s výsledkem 

projektu revitalizace zámeckého návrší.   



Volte
 číslo Ing. Vlasta Radimecká

 dělnice v chráněné dílně ● 57 let

Narodila jsem se v Litomyšli. Kromě let 

strávených v Praze na VŠE jsem celý život 

prožila v našem krásném městě. Jsem dvoj-

násobnou matkou a babičkou. Dvaatřicet 

let byl můj život spjatý s budovou místního 

gymnázia, v níž jsem postupně vystřídala 

roli žákyně, studentky a nakonec i učitelky. 

Ze školství jsem odešla do invalidního 

důchodu, abych se po několika letech opět 

vrátila do pracovního procesu. Tentokrát 

v roli montážní dělnice v chráněné dílně. 

Za sociální demokracii kandiduji, protože 

souhlasím s jejím sociálním, zdravotním 

i výchovně vzdělávacím programem. Sama 

ze své zkušenosti vím, jak lehce se může 

den ze dne změnit osud člověka a jak 

důležitá je potom kromě rodiny i pomoc 

státu. V komunální politice se chci zaměřit 

zejména na sociální oblast a na problémy 

lidí se zdravotním handicapem.

 Petr Koukola
 operátor výroby ● 45 let

V Litomyšli bydlím od roku 1993. Po ukon-

čení středního odborného učiliště jsem 

působil ve společnosti Auto Motive 

Industrial, a.s. jako zámečník. V současnosti 

pracuji jako operátor ve společnosti Saint-

-Gobain Adfors, a.s. Jsem šťastně ženatý 

a mám dvě dcery. Mým největším koníčkem 

je hokej, hudba a divadlo, kterému by podle 

mého názoru měla být v Litomyšli věnována 

dostatečná pozornost i nadále. Domnívám 

se, že je třeba zlepšit možnosti parkování 

ve městě, a to nejen pro turisty, ale i pro 

místní občany v nové výstavbě, kde jsou 

stavěny nedostatečně dimenzované komu-

nikace pro parkování místních obyvatel, 

které pak komplikují například průjezd 

vozidel hasičského záchranného sboru nebo 

vozidel svážejících komunální odpad. 



Hana Soukupová Bc. Pavel Džbánek Karel Soukup Petr Koukola Ing. Vlasta Radimecká

Ing. Marek Novohradský Dana Kmošková Ing. František Pechanec Ing. Zdeňka Poulová Lubomír Sršeň MUDr. Ivana Nováková

Václav Černý Milan Slušný Radka Husáková, DiS. Marek Hanzl Jaroslav Beránek Milan Strnad

Naďa Novohradská František Jandáček Mgr. Renata Pechancová Jan Machálek Miloslava Truhlářová Ing. Václav Jílek

1

7

13

19

2

8

14

20

3

9

15

21

4

10

16

22

5

11

17

23

6

12

18



136 let

www.cssd-litomysl.cz 

www.facebook.com/cssd.litomysl

Litomyšl pro všechny generace


