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Hodonínsko: začíná vábení voličské přízně

Starosta skončí,
výběr je ale pestrý
PETR TUREK

Hodonín – Zhruba dvacet tisíc
hodonínských voličů bude mít
při podzimních komunálních
volbách pestrý výběr. O hlasy se
hodlají ucházet politici z více
kandidátek než před čtyřmi lety,
kdy jich sestavili deset. Chybět
na nich ale bude úřadující sta-
rosta Milan Lúčka. „Názor ne-
měním. Jak jsem avizoval, kan-
didovat nebudu,“ potvrdil Lúčka,
který je nejdéle sloužícím sta-
rostou v Hodoníně od roku 2010.
Lídra mění v současnosti nej-

silnější zastupitelský klub KSČM.
nej-
KSČM.
nej-

„Jedničku bude mít předsedkyně
okresního výboru Lenka Ingro-
vá,“ uvedl mluvčí městského
výboru Rostislav Blata, který se
na listině stane číslem tři. Dvoj-
kou bude právník a bývalý po-
slanec Jan Navrátil.
Sociální demokraty, již před

čtyřmi roky skončili třetí, chce
vést Jiří Janda. Ten v pozici pře-
dáka nahradí Romana Sedlačíka,
který ze strany vystoupil. Ani
dvojka z roku 2014, Květoslav
Přibil, se v nabídce ČSSD neob-
jeví. Hájí totiž barvy ODA.
Zato čtvrtému v pořadí, kan-

didátce Pozitivně pro Hodonín,
zůstává lídr a nynější místosta-
rosta Ladislav Ambrozek. Před-
volební koalice křesťanských
demokratů a konzervativců se
navíc rozšiřuje. „Pozitivní pří-
stup ke vzájemné komunikaci
a k řešení problémů motivoval
ke spolupráci další subjekt po-
dobného smýšlení – TOP 09,“
uvedl Ambrozek.
S novinkou přicházejí také

Svobodní. Ti budou kandidovat

spolu s třetí nejsilnější parla-
mentní stranou – Piráty. „Dlou-
hodobě spolupracujeme a máme
výraznou programovou shodu.
Společně máme šanci získat více
mandátů,“ vyjádřil se Buráň.
Sdružení nezávislých kandi-

dátů Změna i letos půjde do vo-
leb spolu s Moravany. „Na se-
tkání kandidátů jsem byl jme-
nován lídrem,“ zmínil místosta-
rosta Vítězslav Krabička.
Přípravu na volby potvrdil za

Nezávislé bývalý starosta Igor
Taptič. „O pořadí kandidátů
jsme ještě nerozhodli,“ dodal
Taptič. Do zastupitelstva se chce
po osmileté pauze vrátit bývalá
místostarostka a exposlankyně
Zuzana Domesová. „Přestalo mě
bavit to, jak zastupitelstvo vy-
padá,“ řekla Domesová. Dlouho-
letá sociální demokratka bude
zřejmě jako v roce 2010 lídryní
Sdružení nestraníků, tedy
i kandidátkou na starostku.
Poprvé postaví v Hodoníně

kandidátku Okamurova Svoboda
a přímá demokracie. „Zatím ale
ještě není schválená, i když lídra
máme vybraného,“ uvedl posla-
nec za SPD Lubomír Španěl.

posla-
Španěl.

posla-

Vlastní nabídku kandidátů pod-
pořenou pravicovými osobnost-
mi chystá nový klub soukrom-
níků se zakladatelkou a bývalou
krajskou zastupitelkou Andreou
Řičicovou.
krajskou
Řičicovou.
krajskou zastupitelkou
Řičicovou.

zastupitelkou

O předvolební strategii jednají
Zemanovci. ODS a ANO 2011 své
hodonínské jedničky zatím ne-
představily. Poprvé se o přízeň
voličů budou v Hodoníně uchá-
zet také Realisté, které povedou
zastupitelé Radana Stahalová
a Karel Balga.

Dokonceměsícemusejí strany a volební sdružení
odevzdat kandidátní listiny pro říjnové komunální
volby. Řada stran ale už naHodonínsku svoje jedničky
představila.

Další lídři
∙ Andrea Řičicová, Sou-
kromníci ČR, 43 let, manažer-
ka
∙ Zuzana Domesová, Sdru-
žení nestraníků, 69 let, stře-
doškolská učitelka v penzi
∙ Radana Stahalová, Rea-
listé, 45 let, lektorka

KYJOV

Čtyřnásobné vítěze povede Lukl
Kyjov – Sérii čtyř volebních ví-
tězství a přitom rostoucí podpo-
ru má za sebou Sedmadvacítka
nezávislých v Kyjově. Sdružení
připravilo kandidátku i pro le-
tošní podzim. „Prioritou je pod-
pora bytové výstavby a mladých,
aby neodcházeli z Kyjova. K to-
mu rekonstrukce koupaliště
a stavba bazénu,“ nastínil body
programu lídr Sedmadvacítky
nezávislých František Lukl, který
je starostou od roku 2005.
Druhé místo budou v říjnu

obhajovat sociální demokraté, již
se v posledním volebním období
podívali i do městské rady.
„O podobě kandidátky budeme
jednat v úterý,“ sdělil poslední
lídr ČSSD
jednat

ČSSD
jednat úterý,“

ČSSD
úterý,“
Oldřich Talaš. Třetí

koaliční stranou jsou v Kyjově
lidovci, které opět povede Pavel

Berka. Tentokrát však mezi jeho
spolukandidáty bude zřejmě
chybět dlouholetý zastupitel Pa-
vel Celý. „Po listopadu 1989 jsem
byl v zastupitelstvu – kromě
jednoho volebního období –
vždy,“ připomněl osmašedesáti-
letý houslař.
Čtvrtí

letý
Čtvrtí

letý
skončili před čtyřmi lety

v Kyjově komunisté, kteří mají
v zastupitelstvu nejsilnější opo-
ziční klub. „Očekávám, že kan-
didátku mírně obměníme,
i když čelo zůstane stejné,“ řekl
poslanec a dvojka kyjovské
KSČM
poslanec
KSČM
poslanec

Ivo Pojezný. Jedničkou by
podle něj měl být opět Antonín
Rajda. Sdružení nestraníků pů-
jde do letošních voleb pod jmé-
nem Pro Kyjov. Hlasy voličů se
pokusí získat i kandidáti, kteří
nyní v zastupitelstvu nejsou. (pt)

VESELÍ NAD MORAVOU

Vítězná ODS vyměnila lídra
Veselí nad Moravou – O pře-
kvapení v čele kandidátky se
postarali vítězové posledních
voleb ve Veselí nad Moravou.
Občanské demokraty totiž po-
vede předsedkyně místního
sdružení a radní Evelína Jocho-
vá. Na pozici jedničky nahradí
současného starostu Miloše Ko-
zumplíka. „Podporuji nástup
mladších kolegů. Kandidovat ale
budu,“ reagoval Kozumplík. Ten
při posledních volbách obdržel
téměř dvojnásobný počet hlasů
než jeho stranická kolegyně.
Zato nejsilnější opoziční stra-

na, sociální demokraté, sázejí v
čele na známou tvář – na býva-
lého starostu. „Lídrem bude opět
Jaroslav Hanák,“ sdělil někdejší
poslanec za ČSSD Ivan Ohlídal.
I tento vysokoškolský profesor
se bude ucházet o hlasy voličů.
Naopak v nabídce sociálních de-
mokratů bude chybět bývalý za-

stupitel Petr Šelepa, který se stal
velvyslancem v Portugalsku.
Také v roce 2014 třetí křes-

ťanské demokraty povede i letos
do voleb z pozice jedničky sou-
časný místostarosta a ředitel
veselské Charity Petr Kolařík.
Změnu připravila třetí koaliční

strana – TOP 09. Lékařku
a radní Evu Bezděkovou vystřídá
na postu lídra místostarosta
a právník Petr Kolář. „Do voleb
půjdeme jako kandidátka TOP
09 a nezávislé osobnosti,“ dopl-
nil Kolář. Pro podobný krok se
rozhodlo také ANO 2011. První
na kandidátní listině tak bude
podnikatel Miroslav Mořický
a dvojku dostane vysokoškolský
pedagog Přemysl Michálek.
Naopak komunisté, kteří byli

v městské radě naposledy v roce
2010, musí změnit lídra. Ten
poslední, Igor Michalík, totiž
kandidovat nebude. (pt)

Pavel
Berka
∙ lídr KDU-ČSL
∙ 46 let, inženýr
chemie

Antonín
Rajda
∙ lídr KSČM
∙ 69 let, podni-
katel

František
Lukl
∙ lídr Sedma-
dvacítky nezá-
vislých
∙ 40 let, starosta

Miroslav
Mořický
∙ lídr ANO 2011
∙ 52 let, podnika-
tel

Evelína
Jochová
∙ lídryně ODS
∙ 45 let, právnička

Jaroslav
Hanák
∙ lídr ČSSD
∙ 68 let, auditor

Jiří Janda
∙ lídr ČSSD
∙ 54 let
∙ mís-
tostarosta

Lenka Ingrová
∙ lídryně KSČM
∙ 40 let
∙ předsed-
kyně OV
KSČM, ma-
nažerka

Ladislav Ambrozek
∙ lídr Pozitiv-
ně pro Ho-
donín
(KDU-ČSL,
TOP 09
a KONS)
∙ 48 let
∙ místosta-
rosta

Vítězslav Krabička
∙ lídr Změny
∙ 59 let,
1. mís-
tostarosta,
právník

Petr Buráň
∙ lídr společ-
né kandi-
dátky Svo-
bodní +
Piráti
∙ 31 let
∙ pilot

ANO
∙ lídra ne-
zveřejnilo

S
fotografiemi
jsou pouze
lídři stran
a uskupení,
která mají za-
stoupení v sou-
časném zastu-

pitelstvu. V Hodoníně jednič-
ky dalších kandidátek uvádí-
me v tabulce.

HODONÍN

Petr
Kolařík
∙ lídr KDU-ČSL
∙ 54 let, místostarosta

Vilém
Reichsfeld
∙ lídr Veselské
volby
∙ 67 let, projek-
tant

KSČM
∙ o lídru kandi-
dátky pro říjno-
vé volby se jedná

Nezávislí
∙ o pořadí
kandidátů
ještě ne-
rozhodli

Kamil
Filípek
∙ lídr ODS,
∙ 55 let, správce
budov

Petr
Valihrach

∙ lídr Pro Kyjov
∙ 40 let, pro-
jektant

ČSSD
A ANO
∙ podoba kan-
didátek není
oficiálně známá

Petr
Kolář
∙ lídr TOP 09 a
nezávislých osob-
ností
∙ 44 let, místostarosta
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