
Pro prosperující Pardublcký kraj. Kandidátku osobností z regionu
povede hejtman Martin Netolický

Na svátek svatého Mikutáše byl v Pardubicích představen dlouho očekávaný koaliční
volební projekt s názvem 3PK, tedy Pro prosperující Pardubiclqi kraj, v rámci kterého
spojují své síly kandidáti České strany sociál'ně demokratické a potitického hnutí
Spotečně pro kraj. Lídrem kandidátní I'istiny je současný hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, následovaný starostou H]inska Miroslavem Krčilem, krajshým
starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem a lékařem V[adimírem Ningerem.
Kromě představení názvu koal'iční kandidátky byla prezentována také první dvacítka
jmen, které se budou v říjnu příštího roku ucházet o hlasy vo[ičů'

,,V poslednÍch měsících jsem byl oslovován různými osobnostml naŠeho krae, kterých si
velml vážím' Jedná se o Úspěšné starosty měst a obcí, představitele cele řady spolků a
organÍzací' Následnějsme začalispolečně debatovat s užšÍskupinou starostú, se kteýml
jsme v minulosti řešllÍ konkrétnÍproblémy a poznalijsme se nejen po pracovní, ale Í lidské
stránce' Z těchto debat vznikla myšlenka na spojenÍ sll kandldátŮ sociální demokracie,
hnutí Spo\eČně pro kra1 a nezávÍslých osobnostíz našeho reglonu' Celý tým je sestavený
na reálných výsledcÍch úspěšných lidí, kteřÍ pracují od Přelouče aŽ po JevÍčko a jsou ve
svém okolí známÍ a uznávaní. Jsem přesvědčený, Že \idé v kra1ských volbách nebudou
hlasovat podle centráIní,,pražské" polltlky, aIe budou hodnotÍt konkrétnÍosoby, ktere znají,
a které snlmi Ži1'Í,"řekl hejtman Martin Netol'ický ,,Celá kandidátní listina má celkem 5o
jmen kandidátů, z nichŽ Česká strana socÍálně demokratÍcká nominovala 27a 4 kandidátŮ
navrhlo polÍtlcké hnuti Společně pro krq' Téměř polovlna kandÍdátú pak není členem
Žádné politlcké strany, anl hnutÍ, "dopLniL Martin Netotický s tím, Že poČínaie Lednem bude
kaŽdý měsíc odtajněno daLŠích desetjmen na kandidátní Listině.

Předseda politického hnutÍ Společně pro kraj Petr Fiala dodal'' ,,NašÍm hlavnÍm cílem je
navázat na úspěšnou krajskou poLltiku posledních let' Proto jsme sejako dřÍve nezávisll
starostové rozhodlispojlt svoje síly a zaloŽlt politÍcké hnutÍSpoleČně pro kra1. V rámci řady
jednání se setkáváme a hovořÍme o problémech nejen naŠÍch měst a obcí, ate také o
kra1ských tematech' Všlchnl, kdojsme na kandidátnÍllstině, mámejednotný názor na to, co
pro náš kraj chceme v datšÍch letech udělat' Dlouhodobě ktadně vnímáme prácl Martlna
NetolÍckého a Í svým dÍlem chceme pomoci s rozvojem reglonu, ve kterém Žljeme,''řekl'
Petr Fiata.


