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Znojemsko: lídři volají do boje o radnice

ČSSD čeká snaha o
nejistou obhajobu
Znojmo – Jak moc doplatí zno-
jemští sociální demokraté na
celostátní politický propad a
kolik mandátů přinesou hnutí
ANO jeho vysoké celostátní
preference i výsledky? To jsou
dvě otázky, kolem kterých se
nejspíš budou točit komunální
volby ve Znojmě.
Sociální demokraté před

čtyřmi lety volby jednoznačně
vyhráli, když v jednatřicetičlen-
ném zastupitelstvu získali je-
denáct mandátů za 31,3
procenta získaných
hlasů. KSČM
procenta

KSČM
procenta získaných

KSČM
získaných
a hnutí

ANO, pozdější koa-
liční partneři vítězů,
na druhém a třetím
místě získali kolem
12,5 procenta a po
čtyřech mandátech.
V loňských volbách

do Sněmovny dosáhlo
na výsledek 31 procent už
naopak právě hnutí ANO, soci-
ální demokraté se museli spo-
kojit s výsledkem 10,66 procen-
ta a komunisté zaostali o další
téměř dvě procenta.
ČSSD do voleb povede staros-

ta Jan Grois, který počátkem
února vystřídal svého spo-
lustraníka Vlastimila Gabrhela.
Grois se prezentuje jako dyna-
mický a praktický politik, ak-
tivně vystupující na sociálních
sítích. Čelí

vystupující
Čelí
vystupující

ovšem též kritice a
otázkám opozičních zastupitelů
kvůli údajným střetům zájmů z
dob, kdy býval místostarostou.
Do voleb jde odhodlaně. „Bu-

deme mít nejsilnější kandidátku
za poslední roky. Věřím, že ČSSD
má pořád co nabídnout,“ řekl
Grois.

Hnutí ANO navrhlo jako lídra
stávajícího místostarostu Jana
Blahu. Kandidátka nyní čeká na
potvrzení na celostátní úrovni.
Komunisté posílají jako lídra

zkušeného krajského zastupitele
Petra Krátkého. Přichází ale o
svou nejvýraznější politickou
osobnost. Sedmasedmdesátiletý
místostarosta Ludvík Hekrle už
mandát neobhajuje.
Představitelé opozice opako-
vaně hovořili a jednali o růz-

ných podobách sjedno-
cení. V zastupitelstvu
totiž po volebních
výsledcích kolem
osmi procent zase-
dají v tříčlenných
klubech.
Svoje záměry

naplnili jen částeč-
ně. Kluby spojila na-

příklad uskupení Změ-
na a Pro Znojmo. „Spojení

se bude odrážet i na kandidátce,
kterou nyní sesta-
vujeme,“ řekl před-
seda Pro Znojmo Ja-
kub Krainer.
Společnou kandi-

dátku pod názvem
Znojmáci sestavili
také zástupci TOP
09 a Svobodných.
Povede ji podnikatel
a sociolog Pavel Ko-
vařík. Lidovci, ob-
čanští demokraté a
Piráti se rozhodli pro
samostatné kandi-
dátky. Do voleb se
chystá i SPD. Jejich
kandidátka čeká na
schválení předsednictvem
hnutí. (mm, dak)

Sebevědoméprohlášení sociálních demokratů ve
Znojměonejsilnější kandidátce za poslední roky, ale
také třeba zásadní změnana radnici vMiroslavi.
I to budou letošní komunální volby v regionu.

Další lídři
∙ Pavel Nevrkla, lídr Pirátů,
právník, 32 let
∙ Pavel Kovařík, lídr Zno-
jmáků, podnikatel, 38 let
∙ Petra Svedíková Vávrová,
navržená lídryně SPD, práv-
nička, 38 let

MIROSLAV

Miroslavští vyhlížejí změnu
Miroslav – Po dvaceti letech
bude mít Miroslav nového sta-
rostu. A třiadvacet procent voli-
čů se musí poohlédnout po no-
vé straně. Svůj odchod na poli-
tický odpočinek totiž oznámil
starosta Augustin Forman, který
stojí v čele města páté vo-
lební období, dohromady
devatenáct let. Jen na rok
si po posledních volbách
vyměnil funkci s mís-
tostarostou Romanem
Volfem.
Podle dvaasedmdesá-
tiletého manažera For-
mana ke změně přišel
čas. „Je to osobní roz-
hodnutí. Nejde o to, že
bych se cítil věkově či
zdravotně nezpůsobilý,
ale dospěl jsem k závě-

ru, že dozrál čas vyklidit pole,“
uvedl Forman. Pokračovat nej-
spíš nebude ani jím dosud ve-
dená kandidátka Za přítomnost
a budoucnost Miroslavi.
Kandidátku ale zatím sesta-

vují sociální demokraté. „Hoto-
vá bude v nejbližší době,“ řekl
místostarosta a dosavadní lídr
Roman Volf. Pod názvem Zelená
Miroslav – SNK za rozvoj Mi-
roslavi a Kašence pokračuje i
kandidátka vedená radním
Martinem Plechatým.
Nově se o hlasy voličů bude

ucházet Eliška Nohavicová. Ma-
nažerka a úřednice stojící v čele
uskupení Živá Miroslav. „Mi-
roslav potřebuje nové tváře,
aktivní lidi, kteří chtějí město
posouvat dopředu,“ sdělila No-
havicová. (mm)

MORAVSKÝ KRUMLOV

Třetina usiluje o třetí mandát
Moravský Krumlov – Tradičně
široké pole kandidátek a úsilí
nynějšího starosty Tomáše Tře-
tiny získat třetí mandát v čele
radnice bude charakterizovat
komunální volby v Moravském
Krumlově.
Třetina, který povede kandi-

dátku TOP 09, dokončuje druhé
starostovské období, předtím
byl ještě čtyři roky místostaros-
tou. „Chci dokončit práci, kterou
jsme začali. Ať už je to zámek,
vytvoření nové čtvrti v Novosa-
dech, opravy škol, nebo další
akce,“ naznačil starosta důvody,
proč jde znovu do volebního
klání. Doufá ve zdravý rozum a
v korektní kampaň bez ran pod
pás.
Mandát obhajuje i nynější

místostarosta Zdeněk Juránek,
který je lídrem lidovců. „Očeká-
vám, že volební klání bude po-
dobné jako před čtyřmi roky.

Věřím, že práce, kterou jsme
doposud odvedli, je za námi vi-
dět. S tím do voleb jdeme,“ pro-
hlásil Juránek. Současně dodal,
že kandidátku mají lidovci před
dokončením.
O přízeň voličů se opět uchá-

zejí i zástupci hnutí ANO vedení
učitelem Bořivojem Zieglerem.
„Usilujeme o výsledek, který
nám umožní převzít spoluod-
povědnost za správu města.
Chceme spolupracovat se stra-
nami, které nám budou progra-
mově blízké a budou čestně
pracovat pro lidi v Krumlově,“
vyjádřil se Ziegler.
Občanské demokraty povede

do voleb jednatřicetiletý podni-
katel Petr Lang. „K našim cílům
patří snížení koeficientu daně z
nemovitosti, starost o bezpeč-
nost města například kvůli
ubytovnám a vstřícná radnice,“
prozradil Lang. (mm)

Martin
Plechatý
∙ Zelená Miroslav
∙ 49 let, ředitel

ČSSD
∙ Sestavuje
kandidátku.

Vlastimil
Beneš
∙ Pro Miroslav
∙ 40 let, technik

Zdeněk
Juránek
∙ KDU-ČSL
∙ 37 let, místosta-
rosta

Tomáš
Třetina
∙ TOP 09
∙ 46 let, starosta

Bořivoj
Ziegler
∙ ANO
∙ 56 let, učitel

Petr
Lang
∙ ODS
∙ 31 let, podnikatel

Jan Grois
∙ lídr ČSSD
∙ 38 let
∙ starosta

Jan Blaha
∙ navržený
lídr hnutí
ANO
∙ 61 let
∙ místo-
starosta

Karel Podzimek st.
∙ lídr ODS
∙ 61 let
∙ lékař

Petr Krátký
∙ lídr KSČM
∙ 67 let
∙ krajský
zastupitel

Pavel Jajtner
∙ lídr KDU-ČSL
∙ 44 let
∙ lékař

PRO Znojmo/Změna
∙ Sestavují
kandidátku,
lídra teprve
určí.

S fotografiemi jsou pouze
lídři stran a uskupení, kte-
rá mají zastoupení v sou-
časném zastupitelstvu. Jed-
ničky dalších kandidátek
uvádíme v tabulce.

ZNOJMO

František
Šlapanský

∙ KSČM
∙ 64 let, manažer

Martin Procházka
∙ Svobodní
∙ 30 let, specia-
lista jaderné
bezpečnosti

Irena
Kočí
∙ ČSSD
∙ 63 let, vedoucí
DPS

Další lídři
∙ Eliška Nohavicová, Živá Mi-
roslav, 35 let, úřednice Volby 2018
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