Nečekaná posila lidovců: Starostka Kravař
a misska Žídková promluvila o plánech a
ambicích
Komunální volby se blíží a lidovci se nedávno pochlubili novou posilou. Do strany oficiálně vstoupila
Miss Europe a dlouholetá starostka Kravař Monika Brzesková, rozená Žídková. Zatímco v roce 1995
řešila vítězství v soutěži krásy, nyní se jako politička snaží rodné městečko přizpůsobovat na seniorní
život a za léta na radnici už se sžila i s řešením dalších problémů, se kterými se obec může potýkat.
Blesk Zprávám řekla, že právě komunální politika jí je blízká a odpověděla na to, zda má ambice se
dostat ještě výš.
Lidovci se pochlubili posilou, která je bude mezi dalšími zastupovat v Moravskoslezském kraji v
komunálních volbách.
„Monika Brzesková, rozená Žídková, se právě stala členkou KDU-ČSL. Monika není jen Miss ČR a Miss
Europe, ale úspěšně se angažuje i v komunální politice. Od roku 2014 je starostkou jejího rodného
města Kravaře a patří mezi dlouholeté podporovatele lidovců,“ prozradil na twitteru europoslanec
Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Ještě jako Žídková se nová lidovecká dáma stala v roce 1995 Miss Europe. Přízvisko modelky jí dle svých
slov na začátku dělalo trošku obtíže, to už ale nyní vzala voda, jak se svěřila Blesk Zprávám. „Je to lepší.
Samozřejmě už vidíte přímo do chodu města, víte o financování a setkáváte se s běžnými problémy
každodenního chodu města. Dnes už je člověk silnější v kramflecích,“ uvedla s tím, že doufá, že už na
ní jako na blonďatou modelku dávno nekoukají.
„Zázemí mám tady“
Brzesková zastává už podruhé roli starostky Kravaře a nyní ji v komunálních volbách čeká obhajoba
tohoto postu. Oficiální vstup do KDU-ČSL je i přípravou na volby. „Myslím si, že to nic nezmění a poběží
to ve stejných kolejích. Spolupráce se stranou byla a je intenzivní i v rámci projektů v
Moravskoslezském kraji a kraj s obcí jsou spojené nádoby,“ podotkla pro Blesk Zprávy. Lidovce do této
chvíle zastupovala jako nestraník.
O tom, zdali svůj post obhájí, nechce spekulovat, zmiňuje nicméně, že nyní už jsou za ní vidět alespoň
nějaké hmatatelné výsledky, nejen body na volebním programu. Prozradila, že se chce nadále věnovat
i sociální politice a přizpůsobování obce i k seniornímu životu.
„Ráda bych zůstala v komunální politice, to je něco, co mi sedí a jsem tu spokojená. Nemám větší cíle,“
řekla na dotaz, zdali by se viděla ve vyšší politice. „Je to práce, která mě naplňuje. Je různorodá a ráno
mnohdy nevíte, co vše budete ten den řešit,“ uzavřela.
Komunální volby se budou letos konat na podzim. Přesněji 23. a 24. září, na kdy je vyhlásil prezident
Miloš Zeman. Tradičně se bude k urnám chodit v pátek od dvou do desíti a v sobotu od osmi do dvou.
Lidé s budou na čtyři roky volit nové (či staronové) zastupitele na radnicích a magistrátech, a tedy i
starosty. Do voleb může jít kdokoliv, kdo nejpozději v den voleb dosáhnul 18 let a má v obci trvalé
bydliště. Nemusí přitom náležet k žádné straně. Na rozdíl od jiných druhů voleb, v komunálních nemusí
občané volit jednu stranu, ale mohou křížkovat více kandidátů z různých stran. Nemohou ale rozdat
více křížků než je členů v zastupitelstvu, jinak je lístek neplatný.

