
PIRÁTI A NEZÁVISLÍ SVITAVY
...pusťte nás ke kormidlu!

Jak by vypadalo ideální město – město, ve kterém chcete žít? Mělo by být 
upravené, čisté, zelené, bezpečné a kulturní. Mělo by se v něm žít dobře 
všem věkovým skupinám. Chceme přívětivější a jednodušší správu běžných 
občanských záležitostí. Radnice má nabízet zcela transparentní politiku. My 
máme jasnou představu. Prostředky totiž jsou, chybí vůle a vize. 

10 vizí pro svitavy
  1. Oživíme náměstí jako společenské a kulturní centrum města 
  2. Radnice bude otevřená a transparentní 
  3. Konec herních automatů 
  4. Po úřadech budou obíhat data, ne lidé 
  5. Zapojíme architekty a urbanisty do rozvoje města 
  6. Zavedeme MHD pomocí mikrobusů 
  7. Dostupné bydlení pro mladé i seniory 
  8. Podpoříme výstavbu parkovacích domů 
  9. Bezpečné chodníky a upravená zeleň 
10. Opravené silnice a rozvoj infrastruktury 

sledujte nás na Facebooku - https://www.facebook.com/piratisvitavy 
www.piratisvitavy.cz



...pusťte nás ke kormidlu!

Mgr. Libuše Vévodová
Členka Zastupitelstva města Svitavy
středoškolská učitelka matematiky
61 let

Ing. Vojtěch Fadrný
softwarový vývojář
34 let

Ondřej Slabý
Zaměstnanec Škoda Auto
25 let

Bc. Ondřej Hapala
student FSS MU
24 let

Osm let je zastupitelkou města Svitavy, kde podpořila řadu smy-
sluplných projektů. Aktivně se věnuje sociální politice, zejména 
problematice seniorů. Naplňuje ji rodina, práce se studenty a di-
vadlo. Je přímá a zásadová.

   Motto: „.Nikdo mne nepřiměje, abych hlasoval pro věc, kerou 
   pokládám za špatnou, jen proto, abych dosáhl něčeho, co se 
   mi jeví jako dobré.“ —  Abraham Lincoln

Zasadil se o výstavbu chodníku v Lačnově. Tři roky pořizuje video-
přenosy z jednání zastupitelstva. Chce se zaměřit na digitalizaci 
obecní správy a průhlednost řízení města. Mezi jeho zájmy patří 
sport a vědomostní soutěže. 

   Motto: „Kdo chce, hledá způsob.
   Kdo nechce, hledá důvod.“ —  Jan Werich

Sleduje komunální politiku a snaží se upozorňovat na netranspa-
rentní jednání radnice. Chce se zasadit o dlouhodobou koncepci 
při rozvoji města a infrastruktury. Věnuje se sportu a má rád pro-
cházky se psem.

   Motto: „Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce 
   jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.“
                                               —  K. H. Borovský

Účastnil se programu prevence kriminality ve Svitavách a spolu-
pracoval na koncepci krizového řízení pro město Brno. Chce skon-
covat s herními automaty a zlepšit situaci v dopravě a parkování. 
Nechybí na žádné společenské akci a můžete ho potkat i na kole 
nebo při střelbě z luku.

   Motto: „Jen ten, kdo je mořem, smí si troufati, že pojme do   
   sebe špinavý proud a sám se nezkalí.“ —  Friedrich Nietzsche


