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Milí Holičáci, 

po čtyřech letech si Vás opět dovolujeme požádat o podporu 
v komunálních volbách. Nejsme žádná nová politická strana. 
Kandidujeme pod značkou 3PK, která se jako koalice ČSSD a hnutí 
Společně pro kraj osvědčila již v posledních krajských volbách. 
Spolu s nezávislými kandidáty chceme na tento úspěch navázat 
a být Holicím co nejvíce prospěšní. Spojuje nás jedna společná 
myšlenka – práce pro město Holice. 

Naším společným cílem je město, kde budoucnost není v mlze, 
ale má konkrétní obrysy utvářené prací lidí. Vše, co funguje, se 
budeme snažit zachovat. Zároveň se nebráníme novým myšlenkám 
a nápadům ke zlepšení života v Holicích. Jsme otevřeni lepší 
budoucnosti a chceme pro ni pracovat s Vámi, s Holičáky. 

66 let, středoškolský učitel

Lídr kandidátky

Mgr.Ladislav Effenberk

Komunální volby nikdy nebyly o vysoké politice. V těchto volbách 
jde hlavně o to vybrat ty správné lidi, kteří se dokážou o město 
postarat. Dobrá radnice se pozná nejen podle uklizeného města, 
posekaných trávníků a fungujících služeb. Skutečně dobří radní 
musí svému městu přinést i něco navíc. Něco, co přesáhne jejich 
čtyřleté funkční období a co bude dobře sloužit občanům další 
desítky let. 

Na kandidátní listině 3Pk takové lidi najdete. Kandidátní listinu pro 
Holice sestavil Ladislav Effenberk, komunální politik s bohatými 
zkušenostmi z městského a krajského zastupitelstva. Láďa je 
přesně ten typ politika, který se dokáže podívat na problémy 
města i z regionálního pohledu a dokáže přijít s novými nápady.  
V minulosti tuto schopnost nejednou osvědčil. Celá kandidátní 
listina je potom skupina pracovitých a loajálních lidí, kteří stojí za 
svým lídrem. Jsem přesvědčen, že kandidátní listina  
3PK – Pro prosperující Holice je skutečně dobrá volba.

Podporovatel

JUDr. Martin Netolický, PhD.
Hejtman Pardubického kraje

SPOLEČNĚ PRO
HOLICE

10
budeme iniciovat 

rekonstrukci: 

 autobusového 
nádraží

9
zasadíme se  

o zachování objemu 
majetku města:

podpoříme spolupráci 
s Oblastní charitou 

Pardubice

8
zajistíme stále lepší 
komfortní služby pro 
občany na Městském 

úřadě Holice: 
rozšíření úředních hodin, 

včetně důsledného řešení 
připomínek a návrhů 

občanů

7
budeme klást 

důraz na podporu 
podnikatelů:

drobných a středních 
podnikatelů v Holicích

6
nepřipustíme změny  

v síti všech typů 
středních, základních  

a mateřských škol 
v Holicích: 

podpoříme rozšíření 
volnočasových aktivit 

pro mládež

5
podporujeme rozvoj 

všech současnýc
i nových sportů 

ve městě:

alternativní zdroje  
energií u osvětlení,  

vytápění apod.

4
zachováme 

síť dosavadních 
zdravotnických 

zařízení ve městě:

podpoříme spolupráci 
s Oblastní charitou 

Pardubice

3
budeme vylepšovat 

práci TS Holice 
na čistotě města:

údržba veřejné zeleně 
a městských 
komunikací

2
zajistíme 

bezpečnost občanů:

rozšíříme spoluprací 
s Městskou policií 

Pardubice, doplněním 
kamerového systému do 

rizikových oblastí

1
dokončíme 
započaté: 

např. rekonstrukce 
kanalizace v ulici Bratří 
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