
Vážení občané Moravského Krumlova,

dovolte, abych Vás tímto oslovil s žádostí o podporu Vašich spoluobčanů na kandidátce TOP 09 v říjnových

komunálních volbách do zastupitelstva města Moravský Krumlov. 

Současně bych Vám také chtěl poděkovat za Vaše hlasy, kterými jste nás podpořili v nedávných parlamentních

volbách. V Moravském Krumlově jsme získali více jak 15 % hlasů, což je pro nás obrovský závazek

odpovědnosti a věřím, že Vás nezklameme.

Jsem přesvědčen, že lidé, kteří reprezentují naši stranu v Moravském Krumlově, jsou tím nejlepším, co Vám

v současné době můžeme nabídnout. Jsou to lidé, kteří byli ochotni přijmout naši výzvu a chtějí, společně

s námi, změnit vnímání a chápání politiky jako takové, vždyť i politika se dá dělat slušně a s grácií. 

Většina z kandidátů svou dosavadní činností ve veřejném životě, především pak prací s dětmi a mládeží

u neziskových organizací, jednoznačně prokázala, že jsou ochotni pracovat pro dobro společnosti, bez nároku

na jakýkoliv osobní prospěch. Tito lidé mají moji plnou podporu.

Prosím pomozte nám a podpořte kandidátku TOP 09 v Moravském Krumlově, děkuji.

S úctou Karel Schwarzenberg 

www.top09.cz
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1. Moje vnímání politiky nejlépe charakterizuje citát našeho předsedy Karla Schwarzenberga: „Nestačí mít
dobré úmysly, člověk je musí umět prosadit.“. Politika by neměla být cílem nýbrž pouze prostředkem –
nástrojem pro to, abychom právě prostřednictvím politiky mohli měnit věci kolem sebe k lepšímu.

2. Mé rozhodnutí kandidovat, nebylo rozhodnutím těchto komunálních voleb. Politika mě vždy zajímala,
a protože mě nikdy nebylo jedno, kde budu žít a jak to v mém okolí vypadá, byla komunální politika
jedinou možností jak tyto věci měnit. 

3. Co se týká veřejného života, nejviditelnější část mé aktivity je spojená s Orlem Rakšice, kde jsem
starostou. Společně se nám zde podařilo vybudovat krásný kulturně-sportovní areál, jehož realizace je
jen potvrzením toho, že nic není nemožné. Největší radost mi přináší práce s dětmi, ať už v rámci
pravidelných kroužků orla, nebo každoročních akcí jako je dětský maškarní ples, nebo sportovní dětské
dny. Tou nejsladší odměnou (a současně největší motivací) je pak pro mě nepředstíraná dětská radost
a rozzářené dětské oči, protože jedině děti Vám řeknou to, co si opravdu myslí. Všechny děti také srdečně
zvu na novou vzduchovou trampolínu, kterou jsme pro ně letos v našem areálu otevřeli.

4. Nevím, jestli budu dobrý garantem, to musí zhodnotit někdo jiný, ale jako rodák z Rakšic, kde s krátkou přestávkou celý život bydlím,
si myslím, že znám velice dobře problémy místních spoluobčanů. Vždycky jsem se snažil pomoci všem, kteří projevili jakoukoliv
iniciativu pro zlepšení veřejného života - těmto všem patří můj velký dík. Bez nich bychom dnes neměli ani krásně opravenou školku,
kostelík, fotbalové kabiny, hasičárnu, ale také v neposlední řadě ani orlovnu. Jsem přesvědčen, že dnes Rakšice patří k nejhezčím
čtvrtím našeho města a můžeme na to být právem hrdí.
Jsem také rád, že přestože jsou Rakšice nedílnou součástí města Moravský Krumlov, tak si pořád zachovávají tradiční prvky místní
kultury z dob samostatné obce, ať už v podobě tradičních Václavských hodů, nebo činností samostatných neziskových organizací
(hasiči, fotbalisti, rakšická chasa, orlové, atd.), které jsou pro mě těmi hlavními nositeli prvků „tradic“. Tito všichni si zaslouží ve své
činnosti podporu a já mohu garantovat, že budu v této podpoře pokračovat, ať už volby dopadnou jakkoliv.

1. Mám rád dva citáty: Koho chtějí bohové zničit, toho nejprve rozčílí. Druhý řekl Marcel Pagnola
a zní: Pravda je to nejtěžší, co lze lidem nabídnout.

2. V Moravském Krumlově jsem se narodil a mám rád osobitý ráz našeho města, naše lidi.
Prostě Vás musí píchnout u srdce, když se vracíte domů. Miluji pohledy na město – od rakšického
nádraží, od Polánky, z Křižáku.Nejen proto chci i nadále pracovat ve prospěch města a dokončit
tak svoji práci pro město. Nejde jen o investiční akce (kladu důraz na stavby, jejichž realizace usnadní
lidem život – kanalizace, místní doprava a silnice, maximální možnosti pro likvidaci odpadů),
ale i o zvýšení prestiže města. Rád bych, aby se tady lidem líbilo a vnímali Moravský Krumlov jako svůj
domov, jako místo, kam se rádi a s pýchou vrací a jsou hrdí na svůj původ.

3. Původní profesí jsem učitel a ze svých aktivit bych zdůraznil práci s dětmi a pro děti v oblasti sportu,
především ve fotbalovém a basketbalovém oddíle.

4. Vnitřní město znám velmi dobře – prožil jsem zde dětství a chodil do školy. Většinu obyvatel znám
osobně a všichni ví, kde mě najdou. Město je centrem veškerého dění a považuji prostě za svoji
povinnost být garantem pro tuto část. 

Garantům jsme položily čtyři otázky.

1. Vaše životní (politické) krédo (oblíbený citát)?
2. Proč jste se rozhodnul(a) kandidovat?
3. Zapojil(a) jste se nějakým způsobem do veřejného života (například prací s dětmi, v neziskových

organizacích, organizací nějaké veřejné akce, apod.?
4. Proč si myslíte, že budete dobrým garantem vašeho okrsku?

Vlastimil Kocanda

pro Rakšice

Tomáš Třetina

pro Vnitřní město

Představujeme Vám tým garantů, lidí zodpovědných za jednotlivé okrsky našeho města.

Chceme více přiblížit politiku Vám občanům a více se opírat o názory lidí ze všech čtvrtí našeho města.
Proto máme v každém městském okrsku kontaktní osobu, garanta, kterému můžete sdělovat svoje názory
a probírat s ním vaše problémy. Každý občan Moravského Krumlova, tak má možnost obrátit se přímo na
osobu, která velmi dobře zná své okolí a má přímou odpovědnost za řešení problémů v daném okrsku. Tito lidé
jsou na předních místech kandidátky TOP 09 pro volby do zastupitelstva našeho města.

1. 2. Moje krédo není ani tak politické, jako lidské. Bydlím tu skoro šedesát let a neustále nám zde
něco chybělo. Teď mám možnost pomáhat chybějící doplňovat. 

4. Garanti budou dobří a účelní jen tehdy, budou -li mít podporu u představitelů města. Jako garant
okrsku „Zachráněná“ bych se rád postaral zejména o tyto věci:

- vybudování sportovního a relaxačního hřiště v ulici Pionýrská,
- zvýšení počtu míst s nádobami na tříděný odpad a doplnění o nádoby na sběr papíru,
- změnu místa pokladny Městského úřadu nebo vybudování bezbariérového přístup k ní,
- přípravu projektové dokumentace pro domov důchodců tak, aby se mohl postavit v dalším

volebním období. Oldřich Dohnal

pro Zachráněnou



Lenka Dobešová 

pro Rokytnou

David Čech

pro Polánku

1. „Je to srdce, čím vidíme správně. To nejpodstatnější zůstává našemu oku skryto.“ Antoine de Saint
Exupery, Malý princ.

2. Rozhodla jsem se kandidovat, poněvadž mi osud našeho města není lhostejný. Žiji a pracuji
v Moravském Krumlově moc ráda. Jsem přesvědčena, že právě tato kandidátka je pro naše město tou
správnou volbou a nadějí do budoucna.

3. Mou profesí je práce s dětmi. Pracuji ve školství již 31 let a musím přiznat, že mě to stále těší a
inspiruje. Jistě, jsou problémy, ale ty jsou v každé profesi i v našich osobních životech. Záleží jen na
nás, jak se k nim postavíme. Drtivá většina z nich se dá v klidu a s nadhledem vyřešit a nakonec
zjistíme, že vše špatné je vždy pro něco dobré. A takhle nás život posunuje ve zkušenostech krůček po
krůčku dál. V současné době jsem členkou kulturní komise a redakční rady. Každý měsíc se podílím na
opravě Moravsko-krumlovských novin. Od roku 2000 píši Kroniku města Moravský Krumlov. Pravidelně
spoluorganizuji Vítání občánků - chvíle, které mi vnáší radost do života. Pokud mi občas zbude chvilka
času, projedu se ráda na kole, něco si nakreslím, jdu si zacvičit do našeho krumlovského Domečku,
jsem šťastná se svými dětmi, s rodinou, s přáteli. Ve všech směrech u mě převažuje optimistický pohled na život. Snažím se vidět ho
z té lepší stránky.

4. Věřím, že jako garant okrsku Kavalírka - Hříbek, jsem schopna tlumočit názory našich spoluobčanů. Vždyť o tom by politika měla být.
Aby zastupitelé zvoleni lidmi dokázali i po svém zvolení těmto lidem naslouchat, inspirovat se jejich názory, pomáhat jim v tíživých
situacích. Věřím, že toto mohu splnit. Podmínkou není, abych byla zvolena. Podmínkou je, abych splnila svůj slib a tlumočila názory
spoluobčanů nově zvoleným zastupitelům.

1. „Tím, že učíme jiné, učíme sebe.“ Seneca.
2. Kandidaturu za TOP 09 beru jako výzvu něco dokázat, ne pro sebe, ale hlavně pro obec Rokytná.
3. Jsem učitelka na SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov, pracuji každý den s dětmi a mládeží, dělám

kronikářku na škole, organizuji kulturní a sportovní akce pro žáky a v neposlední řadě pracuji jako
knihovnice obce Rokytná.

4. Již čtyři roky působím jako předsedkyně Osadního výboru Rokytná, snažím se pozvednout kulturní život
v obci, vybudovat sportoviště pro mládež a tyto priority budu prosazovat i nadále.

1. „Člověk, který nic nedělá, nic nedokáže.“
2. Kandidaturou za TOP 09 chci pomoc obci Polánka.
3. Jsem členem Sdružení dobrovolných hasičů Polánka a spolu s dalšími členy se snažíme o udržení více

než stoleté tradice Polánských hasičů.
4. Jako garant za obec Polánka chci prosadit vybudování kanalizace, rekonstrukci vozovky a chodníků

a další věci pro blaho občanů Polánky.

Květoslava Kotková

pro Hříbek a Kavalírku

1. Životní krédo, které bych mohl prezentovat, nemám, ale co se týká oblíbeného citátu s politickým
podtextem, je velmi stručný a jednoduchý: „Nezávislý názor vzniká tříbením mnoha nezávislých
myšlenek!“

2. Současná moravskokrumlovská komunální politika skrývá jedince s nemocnými až anarchistickými
názory, kteří se bohužel postupně (zejména mediálně) derou k moci. Rád bych se, protože mi není
lhostejná budoucnost Moravského Krumlova, aktivně zapojil do boje proti tomuto trendu. 

3. Pracuji ve školství již pětadvacet let a to samo o sobě znamená účast ve veřejném životě. Základní
škola Ivančická každoročně, kromě zdravých žáků, zabezpečuje základní vzdělávání a základy
vzdělávání zdravotně postiženým dětem (v letošním roce je ve škole 49 dětí s různými typy postižení). 
Jsem předsedou tenisového oddílu při TJ Moravský Krumlov a současně tenisovým trenérem mládeže
- každoročně vychováváme okolo dvaceti malých tenisových žáčků.

4. Jsem garantem okrsku „Sídliště“.  Jsem sídlištním starousedlíkem, takže znám nejpalčivější problémy
této městské čtvrti, kterými jsou:

- čisté, zelené, upravené sídliště s hracími koutky pro matky s dětmi a lavičky pro starší spoluobčany,
- zajištění bezpečnosti občanů při zvyšujícím se množství projíždějících motorových vozidel pomocí zpomalovacích retardérů nebo

označením obytná zóna,
- revitalizace mateřské školy na ulici Husova,
- podpora mimoškolních aktivit dětí - klub Coolna, zájmové útvary na ZŠ Ivančická pro děti z částí Sídliště a Zachráněná,
- podpora stavebních firem, které projeví zájem o pozemky v oblasti Sídliště na stavbu bytových domů,
- urychlený prodej bytového domu č. 351-2 bytovému družstvu založenému nájemníky,
- revitalizace bytů v majetku města na ulici Břízová - výměna oken a zateplení.

Bořivoj Ziegler 

pro Sídliště
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