
Obhájit post
chtějí všichni
tři poslanci
Politické strany na
Břectavsku dávají do-
hromady jména plo
volby do poslanecké
sněmovny, Nejdál jsou
zatim lidovci.

Břeclavs}o lasnozačiná
být o lidech z Břeclavska,
kteří se budou ucházet
o křeďa ! po51anecké sně
movně okr€sni nomina(e
maji hotové sociální demo-
kraté či komunisté t.idov.i
zatim iJko j€dini dokon.e
už i klJlskou, \' současném
slozenl snemovnv ma Br€c
l.r,.ke Eoit z.&ú9ení ob_,]-,,_,,|E.,tr, \
něiši pos]ancl o Iellch d€íl
nlt]vnich pozicich íozhod
nou krajské sněmy

je mezi nimi j sociálni
demokrat Jiři Petrů ž valtic,
-Jako lidra isme nayrhli
s!ávaiíciho pos]ance Jiřlho
Petru, který obdržel všech
šestačtyň(et platných h]asú
Na dalšich misterh se
umístili Dagmar Xošutová,
ř€ditel bře.lavského domo
va důchod.ú David Malin,
kovjč, vedouci stavébního
úřadu v Mjkulově Leoná
Álexová á piacovnice socj
álnlho odboru v tlusLope
čich Antonie xobllhova "
,]vedli zástupci okresniho
výkonného \"ýboru ČsSD,

"cHcE PoKRAčovAT"
Podoba jihomoídvské kan,
didátky. a tedy i pořadí pet_
rů na nl, bude jasně počdt.
Bem dubna podobna situac€
panuje také v hnulí ANo,
kd€ by měl poslan€ckÝ
mandát obhajovat daiši Val
ličan Mi]oslav ranuiik,
,o jmenech diskutujeme Do
konce breznd §e uskutetnl

LUKÁŠ iVÁNEK

okre§ní nominačnl sněm.
Každopádně pan Janulik
chce pokíačovat v rozdě]ané
píáci, Mysllm si, že podporu
l tomu bude mlt nei€n za
Břeclavsko, ale i za dalšj ťe,
giony iihomoravského kra,
]e.- uvedl předseda oblastní
ho qrboru ANo Ml]an Voita,

Jasno ie U lidovcd, Lidr
strany na Břeclavsku Richard
Z€mánek .le mezi nejvýš€
ndvíženou trojitl chybl, Nd
§Dolecné kJndldat.., <é
5T^N budou za jižni Morávu
současni podanci Jiii Mihola,
]aroďav Klaška d ]osef Uhlík
Z Ie8ionu nepoóázl ani je
d.n z nich

CO NE VYŠi POZCE
vybráno D.ÉĚn.. rdirF
]]!l. jea:],..Ju 5e ,J oKr€s
stal siarosta Tvldonic Zde,
něk Tesáňk, Násl€dují ho
zastupiteIkv Břec]av j Adriana
Lehutová a Dagmar Švendo
vá. Dlouioletý po§Ianec Mi
loslav creb€nlček žijíCi v
MikUlově zlskal podporu na
znojemsku, kde iei okŤesnl
!]jbor vybral |ako jedni{ku,

Ambice naloukiout do
sněmohy neskrývá slarosta
Mikulova Rostislav Koštial
Probojovat 5e lam chce na
kandidátc€ své mateřské
oDs _Nominace mame ještě
před sebou. lonat 5e budou
někdy do měsíce. chci na ni
usilovat o co nejlyšši pozici"
řekl Koštia], jenžj€ současně
stíanickým předsedou ob_
lastniho sdružení,

Nominace má před sebou
ToP 09. lednotlivé kandidá-
ty tam vyberou v březnu,
pňpadné dubnu, Do te doby
j€ podle piedsedy 

"topky" ;a
Bř€clavsku FíantĚka Čecha
vše otevřené on §ám na
dotaz redakce, zda má
o misto V Praze zajem, od-
věti1 že nikoliv

vtz AEbtce... §tl, 5


