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61 let, ředitel divize

Lídr kandidátky

Jan Vítek

Rodinný osud mi nedopřál zakotvit na jednom místě, až 
před osmnácti lety mě pracovně zavál ze severních Čech na 
Pardubicko – do malebné vesničky Semín. Tady jsem teprve 
pochopil, jak velký je rozdíl mezi kočovným městským životem 
a životem mezi „svými“ – stálými spoluobčany. I když stěhování 
bylo pro moji rodinu zásadní změnou, určitě toho nikdo  
z mých nejbližších nelituje. Za svůj pracovní úspěch považuji 
vybudování strojní divize, kde zaměstnanci mají stabilní práci  
a jistotu výdělku. V osobním životě si vážím své rodiny, zajímá 
mě historie, četba, rekreačně sport. Protože jsem  
v Semíně našel spokojený domov, rád bych se Vám svou prací 
v zastupitelstvu odvděčil a něco i vrátil. Spoluprací s dalšími 
kolegy / zastupiteli se budu snažit o další rozvoj obce  
a spokojenost Vás, občanů. 

Podporovatel

JUDr. Martin Netolický, PhD.

Můj život je spjatý s naším regionem. Žiji od narození v České
Třebové, kde jsem navštěvoval místní gymnázium. Poté jsem
vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
a následně jsem pracoval jako odborný asistent na Právnické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pardubický kraj
a jeho problémy jsem začal vnímat během studií na vysoké 
škole, když jsem začal spolupracovat se svým předchůdcem 
Radko Martínkem. Od té doby je pro mě regionální politika
nejen výzvou, ale i koníčkem. V roce 2011 jsem byl pověřen
řízením oblasti zdravotnictví jako radní kraje. Od roku 2012
pracuji jako hejtman se zodpovědností za rozpočet a finance.
Za největší osobní úspěch považuji ekonomickou stabilizaci
dříve ztrátových nemocnic, které jsme spojili z pěti
samostatných subjektů do jedné akciové společnosti, dále 
jejich modernizaci a nastartování nových projektů, které nyní 
realizujeme. Ve volném čase se zajímám o novodobou historii,
jezdím na kole a v zimě lyžuji. V posledních měsících 
jsem našel odpočinek i v kulinářském umění.

Hejtman Pardubického kraje
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Zvýšit propagaci 
místního rodáka 

architekta  
Josefa Gočára: 

busta, muzeum, 
tělocvična apod.

Zaměřit se  
na hospodárnost 

využívání energie:

alternativní zdroje  
energií u osvětlení,  

vytápění apod.

Snaha o zlepšení 
stávajícího 

zázemí: 

škola, školka, obecní úřad, 
chodník, obecní bydlení

Pokračování v rozvoji 
kulturního a sportovního 
vyžití obyvatel Semína, 

včetně podpory stávajícím 
zájmovým spolkům:

hřiště, tělocvična,  
sál apod.

Rozumně hospodařit  
s rozpočtem 

obce:

využívat v maximální  
míře dotace  

na rozvoj obce

Zlepšit 
informovanost 

občanů:

na webových stránkách  
a sociálních sítích

Změna územního  
plánu pro další  

rozvoj obce: 

nové stavební pozemky 
pro občany Semína

Zajištění  
bezpečnosti:

za účelem bezpečnosti 
občanů zajištění 

informačního měření 
rychlosti v obci
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