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Lenka Smolová
55 let, 

 vychovatelka, členka komise 
pro výchovu a vzděláváni

Milan Vaculík
53 let, 

referent odboru investic  
a majetku 

Mgr. Naděžda Jánešová
69 let, 

důchodkyně, členka 
sportovní komise

Miroslav Vicenec
44 let, 

hokejový trenér, člen 
sportovní komise

Jiřina Linková
52 let, 
účetní

Petr Jadrníček
58 let, 

obráběč kovů, člen 
dopravní komise

Tomáš Kühnert
47 let, 

obchodní manažer, 
muzikant

Alena Kühnertová
35 let, 

učitelka základní školy

Milan Švub
65 let, 

IT pracovník

Miloslav Šípek
71 let, 

 důchodce, člen 
dražební komise

Ing. Jiří Hejl
68 let, 

důchodce, člen 
majetkové komise 

Milena Lechnýřová
58 let, 

manažerka

Gabriela Mačudová
49 let, 

asistentka ředitele, členka 
kulturní komise, ochotník

Eliška Vávrová
65 let, 

 důchodce

Ondřej Fenyk
53 let, 
dělník

Petr Černý
45 let, 

řidič - záchranář ZZS, 
dobrovolný hasič

Josef Stejskal
52 let, 

strážník městské policie

Pavel Knápek
52 let, 

pracovník logistiky, 
DJ PAJAS

Miloš Smola 
53 let, 

místostarosta města

1

Bc. Kamila Kuběnková DiS 
24 let, 

tlumočnice znakového
jazyka, asistentka

2

RNDr. Bronislava Davidová 
57 let, 

bezpečnostní, požární  
technik a lektor
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Jsem rodák z Lanškrouna. V našem krásném městě jsem prožil 
mládí a založil rodinu. V roce 2014 jsem se stal členem Rady 
města Lanškroun a od roku 2016 zastávám funkci místostarosty. 
Lanškroun je město s úžasným potenciálem a ten se nám daří 
rozvíjet i díky významným investicím, jako je nový kulturní dům 
či právě dokončená moderní poliklinika. Projekty celoročního 
čistého koupání jsou mou srdeční záležitostí. Osobně jsem 
se nejvíce zaměřil na realizaci koupacího biotopu a rád bych 
současně prosadil i kvalitní projekt krytého bazénu s relaxačním a 
odpočinkovým zázemím. Tyto záměry už nesmí zůstat jenom na 
papíře. 

Podařilo se mi sestavit úžasný tým lidí, pro který je nejdůležitější 
to, aby se lidé ve městě cítili dobře a v bezpečí.  Děkujeme za 
podporu. 

53 let, místostarosta města

Lídr kandidátky

Miloš Smola

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 
sestavil Miloš Smola, komunální politik s bohatými zkušenostmi 
z městského zastupitelstva. Miloš 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 
Lanškroun je skutečně dobrá volba.

Podporovatel

JUDr. Martin Netolický, PhD.
Hejtman Pardubického kraje
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LANŠKROUN

10
hřbitov:

nové prostorné parkoviště 
u hřbitova, nové 

kolumbárium a pamětní 
deska na rozptylové 

loučce

9
oživení
města: 

podpora služeb, 
cestovního ruchu, sportu, 

školství, kultury  
a volnočasových 

aktivit

8
dobrovolní

hasiči:

vylepšení prostor pro 
jejich kvalitní činnost  

a práci s mládeží

7
čisté a příjemné město: 

tříděním odpadů  
a snižováním jeho produkce 

k nižším a spravedlivým 
poplatkům, úprava 

zanedbaných ploch, 
garance oprav 

komunikací

6
rozvoj 

bydlení: 

podpora výstavby dalších 
bytů pro mladé rodiny  

a seniorského 
bydlení s péčí

5
sociální

péče: 

pomoc pro postižené  
a seniory s ohledem na 

jejich potřeby

4

zahradkaření:

zřízení komunitních 
zahrad a nové 

zahrádkářské kolonie

3
podpora 
sportu:

rozvoj nových  
a stávajících aktivit 

včetně rozvoje jejich 
zázemí

2
spokojený 

občan: 

zavedení čipové městské 
karty pro občana, který 
může využívat výhod  

a služeb poskytovaných 
městem 

1
celoroční 

čisté koupání:

léto – venkovní koupací 
biotop, zima - plavecký 

bazén, obojí s relaxačními 
zónami a odpočinkovým 

zázemím

Zadavatel: 3PK
Zpracovatel: feopatito s.r.o.

Sledujte, co se právě děje:

www.3pk .cz/lanskroun3pkoficialni f /


