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 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 běž-
ných občanských záležitostí. Radnice má nabízet zcela 
transparentní politiku. My máme jasnou představu. 
Prostředky totiž jsou, chybí vůle a vize. 

Jako lídr jsi kandidátka na starost-
ku. Jakou vizi městu nabízíš?

Musíme změnit strategii rozvoje 
města, a proto pozornost upřeme 
především na náměstí. Centrum 
Svitav je třeba oživit a vrátit do něj 
společenský život. Chceme podporo-
vat setkávání lidí i mimo dobu trvání 
městských akcí a to za každého roč-
ního období. V letních měsících za-
jístíme více zeleně a fontán, na zimu 
využijeme prostor pro zbudování 
kluziště. Větší péči si žádá i podloubí, 
které nutně potřebuje opravu. Kolem 
něj by pak mohly vyrůst nové lavičky, 
aby lidé zavítající do města nemuseli 
zoufale hledat místa k sezení.   

Po náměstí musíme síly upřít 
i k dalším místům. S revitalizací 
koryta řeky Svitavy už se započalo. 
Využijme ho k vytvoření upravených 
nábřeží a bezpečných cest pro pěší 
i cyklisty. 

Nechci zapomenout ani na Lač-
nov, Lány a Předměstí. Mnoho 
odpočinkových míst v okrajových 
částech města má nejlepší časy za 
sebou. Věřím, že stejně jako v přípa-
dě lačnovského chodníku dokážeme 
vyřešiti jejich problémy.

Prostor pro zlepšení je velký a ná-
mětů existuje spousta. My se rozhod-
ně budeme snažit zapojit do debaty 
co nejvíce občany s jejich podněty, 
a to nejen u kulatých stolů.

Na závěr je třeba říci, že kvalit-

ní město nedělají pouze místa, ale 
zejména lidé. Ve Svitavách působí 
aktivně celá řada sportovních oddí-
lů, neziskových organizací i spolků. 
Všechny pro svou činnost potřebují 
podporu a já mohu slíbit, že se jim 
jí i dostane. 
Proč jsi se rozhodla kandidovat 
jako lídr?

O veřejné dění se zajímám celý 
svůj život, přičemž aktivně jsem 
do něj vstoupila v listopadu 1989. 
Poté, co dospěli synové, nastal pro 
mě správný čas pokusit se na komu-
nální úrovní pomoci svému městu. 
Do zastupitelstva jsem byla zvolena 
v roce 2010 pod značkou Naše Svitavy. 
V jeho barvách jsem také v posled-
ních dvou volebních obdobích neú-
navně a často marně bojovala jako 
členka opozice s politikou radnice.

Nyní kandiduji za Piráty. Sta-
la jsem se poprvé v životě člen-
kou strany. Považuji to za při-
rozený vývoj, který mi umožní 
i nadále pracovat ve prospěch ob-
čanů. Jako lídra kandidátky mě 
o něco později zvolilo i krajské fó-
rum Pirátské strany.

Celý život pracuji ve školství 
s mladými lidmi. Vidím je dospívat, 
znám jejich názory a postoje. To, že 
se chtějí už v mladém věku zapojit 
do komunální politiky spolu se zku-
šenými staršími, je pro mě signálem, 
že Svitavy mají dobrý výhled do bu-

doucnosti. Věřím, že díky svým ži-
votním, profesním i politickým zku-
šenostem je dokážu vést ve volební 
kampani a následně i při každodenní 
práci pro naše město. 
Co bys udělala jako první rozhod-
nutí v pozici starostky?

Otevřela bych všechna stavidla, 
která brání informovanosti občanů. 
On-line přenosy ze zastupitelstva 
s uchováním záznamu nebo vyvě-
šení smluv na webových stránkách 
pomůže ke zprůhlednění politiky 
a odstranění klientelismu i dalších 
nešvarů známých nejen z komunální 
politiky.  
Jakou podle tebe mají Piráti šanci? 
Na kolik procent si věříte?

Mým přáním by bylo překročit 
15 %. Může se to zdát jako odvážné, 
ale díky síle naší kandidátky nemusí 
jít jen o plané naděje.

Hodně záleží na tom, zda se nám 
podaří přesvědčit zejména mladé 
lidi, kteří nechodili k volbám, že 
tentokrát mají spolu s námi šan-
ci změnit svoje město. Doufám, 
že ani starší generaci voličů jsme 
v minulých volebních obdobích 
svou prací nezklamali a že jsme tzv.
„drželi kurz“. Máme dobrou vizi 
a víme jak ji naplnit.

Přijďte prosím k volbám!

Pavel Fukar

Vrátíme život na náměstí
Rozhovor s lídrem strany PIRÁTI A NEZÁVISLÍ SVITAVY Mgr. Libuší Vévodovou 

S roky práce v zádech
   S Líbou Vévodovou jsem se poprvé potkal v roce 2015, kdy Líba na 
své náklady vyrazila na zastupitelský Piratecon do Brna, kde jsme se 
zabývali otázkami, jak zprůhlednit fungování obcí. Od té doby se datuje 
spolupráce Pirátů a nezávislých ve Svitavách. 
   Líby si vážím za roky práce v opozici, kde bojovala proti zbytečné 
likvidaci zeleně ve městě, za průhlednější hospodaření i za lepší přístup 
občanů k informacím. Měl jsem radost, když v roce 2017 přijala mou 
nabídku kandidovat za Piráty do sněmovny, a kdyby záleželo jen na 
Svitavsku, seděla by dnes ve sněmovně ona. 
   Jsem přesvědčený, že si PIRÁTI A NEZÁVISLÍ SVITAVY zaslouží 
pustit ke kormidlu a ukázat, co umí. 

Mikuláš Ferjenčík
poslanec za Piráty
v Pardubickém kraji

vplouváme do komunálu
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pojďte s námi na palubu

10 vizí pro svitavy

Konec herních automatů Po úřadech budou 
obíhat data, ne lidé

Do roku 2021 je prozatím na území města povoleno provozo-
vat výherní automaty v hernách, nicméně do této lhůty chce-
me pokud možno prosadit zákaz všech heren ve Svitavách. To 
prospěje především náměstí, kde jsou tato zařízení nešťastně 
koncentrována. 

Chtěli bychom občanům usnadnit komunikaci s veřejnou 
správou pomocí moderních technologií. Umožnit co nejsnaz-
ší způsob objednání návštěv úřadu, zajistit on-line rezervační 
systém na městská sportovní a kulturní zařízení. Dále zajistí-
me, aby místní poplatky bylo možné vyřídit pohodlně, za asis-
tence elektroniky a formou bezhotovostní úhrady.

3. 4. 

Dostupné bydlení
pro mladé i seniory 

Podpoříme výstavbu
parkovacích domů 

Na městě leží přes 200 žádostí o obecní byty, meziročně se 
uspokojí pouze zlomek žadatelů. Navrhujeme kromě sou-
časného řešení tohoto problému prostřednictvím developer-
ských projektů i projekt městem realizované výstavby s na-
bídkou následného odkupu. Město má velmi dobré finanční 
i logistické předpoklady pro výstavbu nízkonákladových 
rodinných domů popřípadě domů s malometrážními byty 
a to na vlastních pozemcích. Následný prodej domků či  bytů  
za zvýhodněných podmínek by měl být pobídkou nejen pro 
mladé rodiny, aby z těchto důvodů neodcházely jinam.  

Všichni asi vnímáme problém s parkováním, zejména na 
sídlištích, ale i jinde ve městě. Podpoříme výstavbu nízko-
nákladových parkovacích domů, a to především v místech 
dlouhodobého nedostatku parkovacích míst. Tato varianta 
navyšuje, bez nároku záboru dalších zelených ploch, kapa-
citu stání. Otevřené plochy těchto objektů nepřináší vyso-
kou míru rizika požáru ani vysoké finanční nároky na umě-
lé osvětlení a ventilaci. Jejich citlivé architektonické řešení 
může vytvořit objekt dobře zasazený do daného území. 

7. 8. 

Zapojíme architekty a urbanisty 
do rozvoje města 

Zavedeme MHD 
pomocí mikrobusů

Dlouhodobě voláme po novelizaci rozvojového plánu města. 
Poměrně často se upravuje územní plán z důvodu změn ve 
způsobu využití vybraných lokalit. Vlastní architekt bývá pro 
město zpravidla velmi užitečná funkce a přispívá k celkové 
koncepci dalšího urbanistického vývoje v určitých městských 
částech. Rozhlédneme-li se po městech obdobné velikosti 
v regionu, např. v Litomyšli, vidíme, že funkce městského ar-
chitekta má zcela jasně pozitivní dopad na organizaci výstav-
by ve městě.

Ve městě je dlouhodobá společenská poptávka na zavedení 
místní dopravy. Nechceme tuto službu zavést pouze pro seni-
ory. Město se rozrůstá do průmyslové zóny, do obytných i re-
kreačních zón a sportovišť. Díky dlouhodobým problémům 
s dopravou ve městě městská doprava odlehčí dopravní zátěži 
i parkování. Připravujeme koncepci s více linkami a využili 
bychom k přepravě menší dopravní prostředky. V návaznos-
ti na městskou dopravu ve městě bychom v další etapě chtěli 
nabídnout propojení i spádovým obcím. 

5. 6. 

Bezpečné chodníky
a upravená zeleň 

Opravené silnice a rozvoj 
infrastruktury 

Chceme pokračovat v koncepci rekonstrukce chodníků tak, 
aby byly postupně opraveny všechny hlavní komunikační tra-
sy. S ohledem na to, že ve městě je mnoho desítek kilometrů 
chodníků, je třeba nadále investovat do jejich rekonstrukcí,  
aby byly bezpečné, dobře udržované v zimě i v dalším období. 
Velký rozsah městské zeleně a plánování dalšího rozšiřování 
zelených ploch nás bude směřovat k tomu, abychom prosadili 
větší operativnost servisní městské společnosti. Rádi bychom 
dosáhli toho, aby pro město tato společnost vykonávala kom-
pletní servis vlastními silami, prostředky a technikou.   

Chceme nasměrovat více investičních prostředků do rekon-
strukce sítí a komunikací, zejména na důležitých průjezdních 
městských trasách. Tato činnost musí být ze strany města mno-
hem lépe koordinována, aby nedocházelo k pomalému postupu 
prací a zhoršení plynulosti dopravy na důležitých komunika-
cích najednou. Dále se chceme zaměřit na úpravu dopravního 
značení a zjednosměrnění vybraných ulic.    

9. 10. 

Oživíme náměstí jako společenské 
a kulturní centrum města

Radnice bude otevřená
a transparentní

Chceme zlepšit vizuální stránku náměstí a podpořit spole-
čenské akce po celý rok. Pokusíme se vytvořit víc míst k od-
počinku a zlepšit sociální vybavenost náměstí. Náměstí je 
nejvýznamnější otevřený veřejný prostor, který má sloužit 
k setkávání, obchodu a rekreaci. Kvalitu tohoto veřejného pro-
storu lze zlepšit úpravou povrchů, uplatněním vody, použitím 
vegetace. Současně bychom chtěli na volných plochách umís-
tit další drobné stavby a mobiliář pro odpočinek a posezení.

Myslíme si, že radnice má být vstřícná, přívětivá a maximálně 
otevřená. Budeme-li konkretizovat, tak se jedná o videozázna-
my ze zastupitelstva, hlasování radních po jménech, zveřejňo-
vání materiálů pro veřejnost, nejen pro zastupitele. Webové 
stránky města musí odpovídat aktuálním trendům. Chtěli by-
chom na vybraných místech ve městě instalovat elektronické 
informační tabule. Naším krédem je maximálně omezit ku-
mulaci funkcí a střet zájmů.

1. 2. 



www.piratisvitavy.cz PIRÁTI A NEZÁVISLÍ SVITAVY ...pusťte nás ke kormidlu! www.piratisvitavy.cz 3

Mgr. Libuše Vévodová
Členka Zastupitelstva města 

Svitavy, středoškolská učitelka

miroslav sedlák
Člen Zastupitelstva města 

Svitavy, OSVČ

Filip Makovský
Kolorista

PaedDr. Radomila oblouková
Učitelka

marcel veselý
Provozovatel 

Kavárny v parku

Bc. Ondřej Hapala
Student FSS MU, 

administrativní asistent

Ondřej Slabý
Zaměstnanec Škoda Auto

Ing. Vojtěch Fadrný
Softwarový vývojář

Chci, aby každý občan našel na svitavském náměstí mís-
to, kam se bude rád vracet. Vylepšíme vizuální stránku 
náměstí a podpoříme kulturní akce po celý rok. Víc míst 
k odpočinku a lepší sociální vybavenost náměstí přitáh-
ne Svitaváky zpět do centra, čímž by se náměstí stalo 
atraktivnější i pro podnikatele.

Do roku 2021 je na území města povoleno provo-
zovat výherní automaty. Do této doby bych chtěl 
připravit půdu pro jejich zákaz, a to zejména na ná-
městí. O konečné podobě přístupu k hazardu jsem 
ochoten diskutovat - herny na dohled od škol a kul-
turního centra jsou pro mě však nepřijatelné. Jinde 
v regionu to již dokázali, u nás to půjde také. 

Ve Svitavách by měla městská doprava, díky jeho rozloze, 
patřit k běžnému standardu poskytovaných služeb. Ob-
dobně jak je to v městech srovnatelné velikosti. Zasadím se 
o její rychlé zavedení. Jsem na lodi, kde posádka je složená 
ze zkušených i mladých. Jsem přesvědčen o tom, že poplu-
jeme tím správným směrem a podaří se mnohé prosadit.

Mým cílem je zajistit, aby město nastolilo dlouho-
dobý směr svého rozvoje. Koncepční práce je nutná 
jak při nové výstavbě, tak při rekonstrukci či rozvoji 
infrastruktury a komunikací. 

Chci, aby město dohnalo technologický skluz v digita-
lizaci. Mám tím na mysli, aby se v budoucnu nabídka 
online operací dramaticky rozšířila. Webové stránky 
musí odpovídat aktuálním trendům. Objednat se na 
úřad nebo rezervovat sportoviště z pohodlí domova by 
nám všem usnadnilo život. Budu usilovat o maximální 
transparentnost radnice.

“náměstí znovu 
místem pro setkávání”

“Konec herním automatům”

„Městská doprava je 
součástí dobře fungujících 
služeb občanům“

„Dlouhodobá koncepce je 
jediným správným řešením“

“Zjednodušme běžné
činnosti pomocí moderních 
technologií”

dagmar martínková
Členka Klubu přátel

esperanta, výtvarnice

ondřej vévoda
Herní vývojář

ve společnosti 2K Czech

milan horský
OSVČ

david severa
Provozní technik Adfors

ing. matěj vítek
OSVČ

bc. dis. klára vašátková
Policistka

jan pospíšil
Právní asistent

jan prudil
OSVČ

karolína machatová
Studentka FF UHK

tomáš grodl
Live game asistent

Bca. tomáš polách
Filmař, OSVČ

jitka paráková
Personalistka

karel macek
Promotér kulturních akcí,

voják ve výslužbě

alena foltýnová
Ekonomka

petr tomšů
Trenér mládeže kopané

martin hapala
Výpravčí SŽDC

lucie kynclová
Zdravotní sestra

v Domově na rozcestí

jiří krátký
Kapitán námořní

plachetnice

naši kandidáti

setkejte se s námi 28. září od 18 hod. v kavárně v parku
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Městské zastupitelstvo se dne 11. 
června 2018 usneslo vydat obecně 
závaznou vyhlášku, která stanovu-
je nová pravidla pro provozování 
hazardních her. Nosnou myšlen-
kou této normy je zákaz provo-
zování živé hry na celém území 
města Svitavy, a tím pádem i zákaz 
provozování kasina. Přítomnost 
hazardu ve městě je živnou půdou 
pro sociálně patologické jevy, kri-
minalitu a narušování veřejného 
pořádku. Zastupitelstvo svůj krok 
ochranou občanů města proti těm-
to jevům také obhajovalo. Jenomže 
je tomu skutečně tak?

Základním předpisem upravu-
jícím provozování hazardních her 
na území České republiky upravuje 
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách. Ten obce opravňuje k vydá-
ní obecně závazné vyhlášky, která 
dále stanoví zda, v jakém místě a v 
jakém čase mohou být určité dru-
hy hazardních her na území obce 

provozovány. V pravomoci obce je 
tedy provozování těchto druhů ha-
zardních her na území obce i úplně 
zakázat.

Není ovšem hazard jako hazard. 
Technickou hrou zákon rozumí vše, 
co si představíte pod pojmem „herní 
automaty“. Živou hrou potom ze-
jména typické kasinové hry typu ru-
leta, blackjack a karetní hry, jejichž 
společným definičním znakem, že 
hráč živou hru hraje přímo proti 
krupiérovi, nebo jeden proti druhé-
mu u hracích stolů.

V herně lze provozovat pouze 
technickou hru a může v ní být umís-
těno maximálně 15 automatů a také 
výše jednotlivé sázky je omezena na 
100 Kč. Provozování technické hry 
je tedy hlavní činností herny. Hlavní 
činností kasina je naproti tomu pro-
vozování živé hry, kdy zákon stanoví 
minimální požadavek na umožně-
ní hry nejméně u tří stolů živé hry, 
přičemž v něm může být umístěno 
třicet a více automatů a jednotlivé 

sázky jsou omezeny částkou ve výši 
1 000 Kč. Jenže nehledě na výši jed-
notlivých sázek nikdo neovlivní, jak 
dlouho budete u automatu sedět, 
a můžete tedy prohrát stejnou částku 
po menších obnosech.

Hazard nejvíc ohrožuje nízkopří-
jmové osoby, pro které je prohra 
v řádech jednotek tisíců kritická 

a může je uvrhnout do dluhové spi-
rály. V důsledku to pak končí ná-
sobnými exekucemi, kriminalitou 
a rozpadem celých rodin. Omezení 
heren co do počtu herních automa-
tů nebo omezování sázek přitom 
nehraje absolutně žádnou roli. Jedi-
ným účinným opatřením je, že lidé 
se sklonem k hazardu nejsou mož-
nosti hrát vůbec vystavováni.
Současná snaha ze strany zastupitel-
stva je přitom pouze prázdné gesto. 
Skutečnost, že město zakáže živou 
hru a prezentuje to jako nekompro-
misní boj s hazardem, ale nevadí 
mu herny, je pokrytectví. I nadále 
je totiž povolen provoz technické 
hry v 9 podnicích, z čehož 6 z nich 
je přímo na náměstí, nebo v jeho 
bezprostředním okolí. Těsně v blíz-
kosti škol a významných kulturních 
památek města.

Těchto 9 heren může dle zákona 
provozovat až 135 automatů. Pro-
blém se ve skutečnosti neřeší, ale 
pouze se volí přístup, kdy se vlk na-

Na kandidátce jsem si „vybo-
joval“ poslední místo. Svou 
přítomností na této čestné po-
zici podporuji ostatní spolu-
kandidáty. Vím, že jsou schopni 
i ochotni pracovat pro každé-
ho občana Svitav zodpovědně 
a poctivě. Spojení zkušeností  
starších s ideály mladých je zá-
rukou možného úspěchu. Pojď-
me 5. a 6. 10. 2018 k volbám. 

JIří Krátký
kandidát do Senátu

Řešení tajenky zašlete na krizovka@piratisvitavy.cz Tři vylosovaní obdrží ceny
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žere a koza zůstane celá. Medializace 
boje proti hazardu proběhla skvěle. 
Zastupitelé se mohli před novináři 
poplácat po zádech. Ve skutečnosti 
však nedosáhli ničeho významné-
ho. Je tedy potřeba udělat si na věc 
názor. Buď platí, že Svitavy hazard 
podporují, a v tom případě hernám 
povolme transformaci na kasina 
(nezmění se absolutně nic), anebo 
je boj proti hazardu potřeba myslet 
vážně, a v tom případě, ať je zakázá-
na i technická hra.

V minulosti byl zamítnut plán 
otevření kasina v hotelu Schindlerův 
háj. Vnímám to jako promarněnou 
šanci se s hazardem ve Svitavách vy-
pořádat. Vykázání heren z náměstí 
a koncentrace veškerého hazardu do 
objektu, který stojí mimo obývané 
území města, by představovalo chyt-
ré kompromisní řešení, při kterém 
by navíc městská kasa neutrpěla. 

Současná legislativa města toto 
řešení neumožňuje, nicméně my 
bychom rádi debatu na toto téma 
obnovili. Mít kasino s živou hrou 
nebyl vůbec špatný nápad, už kvůli 
tomu, že objekt hotelu Schindle-
rův háj marně hledá využití hodné 
svého potenciálu. Vždyť dobře pro-
vozovaný hazard v sobě nese i kul-
turní aspekt a přítomný personál 
dohlíží na to, kdo se v jejich pod-
niku pohybuje. Tak jako tak chce-
me k roku 2021, kdy vyprší povo-
lení Městského úřadu ve Svitavách 
k provozu výherních automatů, 
připravit půdu pro jejich zákaz. 
A to minimálně na náměstí nebo na 
území celého města tak, jako se to 
děje i jinde v regionu.

Jan POspíšil

Hazard a pokrytectví ve Svitavách

pojďte s námi k volbám 5. a 6. října


