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Ing. Martin Lepold
39 let, 

jednatel basketbalového
klubu

Mgr. Monika Pelíšková
49 let, 

zástupkyně ředitele
střední školy

MUDr. Pavel Havíř
67 let, 

lékař, ředitel 
nemocnice

1 2 3

MVDr. Lubomír Horák
65 let,

veterinář

Ing. Václav Olbert
69 let,

ekonom

JUDr. Miloš Vízdal
76 let,

advokát
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Lucie Vízdalová
25 let,

studentka

Ing. Petr Sobola
33 let,
auditor

Jitka Flíglová
49 let, 

dokumentátorka
muzejních sbírek
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Richard Veigl
74 let,

důchodce

Jana Unčovská
50 let, 

řidička rozvozu 
obědů

Hedvika Abrahamová
74 let,

hospodářka
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MUDr. Vítězslav Podivínský
65 let,
lékař

Ladislava Morkesová
69 let,

aktivistka svazu zdravotně
postižených

Ing. Stanislav Navrátil
61 let, 

vedoucí kontroly
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Dominika Lepold
32 let,

mateřská dovolená

Mgr. Marketa Nemšovská
48 let,

náměstkyně ošetřovatelské
péče nemocnice Litomyšl

Ing. Bohuslav Lapáček
57 let,

ředitel zemědělské
agentury MZ

17 1816

Lucie Štursová
34 let,

zdravotní sestra

Antonín Doležel, DiS.
30 let, 

administrativní
pracovník

Mgr. Miroslava Bednářová
51 let,

vedoucí lékárny
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Petr Bárta
62 let,  

zaměstnanec
SOU Svitavy

Ing. Jan Tesař
66 let,  

ředitel Úřadu práce
Svitavy
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Ing. Julius Štaud
80 let,

důchodce

Miroslava Bršlicová
74 let, 

důchodkyně

Vlastimil Navrátil
46 let, 
dělník
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Jsem rodákem ze Svitav, navštěvoval jsem zde místní gymnázium. 
Krátce po absolvování univerzity v Praze jsme se vrátil do Svitav 
a začal se angažovat v místním basketbalovém klubu, který hrál 
nejvyšší českou profesionální basketbalovou soutěž. Nejprve jako 
hráč a následně jako výkonný manager, jednatel a spolumajitel. 

Jsem přesvědčený, že Svitavy jsou město slušných, vzdělaných 
a kulturních lidí a věřím, že naším společným cílem je, aby to tak 
zůstalo i do budoucna, a že společně budeme dělat Svitavy takové, 
jaké je chceme mít.

39 let, jednatel basketbalového klubu

Lídr kandidátky

Ing. Martin Lepold

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 Svitavy sestavil Pavel Havíř, komunální politik s bohatými 
zkušenostmi z městského, krajského zastupitelstva i parlamentu 
ČR společně s lídrem kandidátky Martinem Lepoldem a Monikou 
Pelíškovou. To, co je všem jmenovaným společné, je schopnost 
podívat na problémy města z různých úhlů pohledu a hledání cest, 
jak tyto problémy řešit. Celá kandidátní listina je potom skupina 
pracovitých a loajálních lidí, kteří stojí za svým lídrem. Jsem 
přesvědčen, že kandidátní listina 3PK – Pro prosperující Svitavy  
je skutečně dobrá volba.

Podporovatel

JUDr. Martin Netolický, PhD.
Hejtman Pardubického kraje
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3
Městskou dopravou  

z centra až do  
průmyslové zóny.

funkční 
a usnadňující 

lidem život

1
Dostupná lékařská 
péče - NE uzavírání 

oddělení.

ve spolupráci s krajem 
zapracujeme na lepším 
zázemí pro zdravotnický 

personál

2
Náměstí - bezpečné  

a průjezdné.

nekomplikovaný  
a bezpečný systém pro 

průjezd sanitkám, hasičům  
a ostatním, který neza-

těžuje další dopravu 
ve městě

4
Zrušení poplatku za 

komunální odpad dětem 
do 6 let a seniorům nad  

80 let.

přímá podpora 
konkrétním lidem

7
Funkce na 100%.

každá dobrá práce 
vyžaduje čas

6
Renovace prostor 

pod kostelem 
a před obchodní 

akademií.

úprava opomíjených, 
avšak viditelných míst 

města

5
Bazén pro Svitaváky ve 

Svitavách.

plnohodnotná 
rekonstrukce bazénu  
a koupaliště – číslo 1  

v okolí


