Výsledky krajských voleb harrachovskou optikou
Máme za sebou volby do krajských zastupitelstev (12.-13.10.2012) a jejich výsledky teď budou po
několik týdnů zaměstnávat nejenom novináře, ale hlavně samotné politiky na všech úrovních naší
země, od starostů po premiéra. Nás Harrachováky pochopitelně nejvíce zajímají výsledky voleb do
zastupitelstva Libereckého kraje a hlavně následná povolební jednání o složení krajské rady. Podaří
- li se vítězným Starostům pro Liberecký (SLK) kraj dát dohromady stabilní krajskou vládu, to
budeme vědět v řádu několika týdnů. Teď si však zaslouží malou rekapitulaci harrachovský podíl na
výsledcích těchto posledních regionálních voleb.
Začněme volební účastí. Ta zde v porovnání s celostátním i krajským průměrem byla nepatrně silnější.
K urnám se tu dostavilo 39,05% oprávněných voličů. Z 503 vydaných obálek se do volební urny
dostalo o jednu méně, tedy 502. Platných jich pak bylo 466. Z toho lze usuzovat, že přes 7%
neplatných hlasů mohly tvořit barevně přehozené obálky (neboť v našem obvodu se volilo i do
Senátu Parlamentu ČR) anebo i jejich prázdný obsah. V níže přiložených odkazech ve formě tabulek
se můžete přehledně dočíst, jakou procentuální podporu zde získala daná strana či hnutí. Stejně jako
v celém kraji tu zvítězilo uskupení SLK (116 hlasů, 24,89%), o druhou příčku v počtu hlasů se pak dělí
ODS a Změna pro LK (66 hlasů, 14,16%). Ze zbylých dvou levicových stran, které budou tvořit nový
krajský parlament, tu téměř shodně bodovali komunisté (58 hlasů, 12,44%) a sociální demokraté (52
hlasů, 11,5%). Harrachovští voliči tak vesměs kopírovali postoj ostatních hlasujících obyvatel kraje.
Jen s tím rozdílem, že mírné sympatie od celokrajských výsledků dali kandidátům za ODS, která
v rámci libereckého regionu skončila na posledním místě, co do obdržených mandátů. Triumf
Starostů byl jinak zasloužený, dlouhou dobu totiž vedli neúnavnou opoziční činnost v krajském
zastupitelstvu a jejich předvolební kampaň byla také slušně propracovaná. To vše si zaslouží obdiv i
pogratulování.
Ještě se zastavme u vítězných Starostů pro Liberecký kraj a jejich nejviditelnější tváře zde
v Harrachově (měla tu dokonce svůj billboard a o své vlastní vůli nechala pokoutně osadit cedule
s informací
o
majetkových
poměrech
u
krajských
silnic
v Harrachově
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1346265759_1346191200.pdf, které po kritice zanedlouho
potajmu přikázala sejmout http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1346744917_1346709600.pdf),
nynější starostky Evy Zbrojové, jež jinak v komunálních volbách v roce 2010 kandidovala, za úplně jiný
subjekt, a to v barvách dávno vyhaslé Demokratické regionální strany. Její kandidátská pozice byla na
čísle 19. Díky tomu, že se do krajského zastupitelstva za SLK dostalo všech prvních 13 kandidátů,
zůstalo jí po volbách 6. místo v pozici náhradníka. Dá se to i přeneseně interpretovat tak, že voliči
v rámci osobních preferencí se více měně ztotožnili s předloženou sestavenou kandidátní listinou SLK.
A tak starostka nejvýznamnějšího zimního střediska kraje, vlastně dle preferencí a očima tohoto
politického uskupení byla vhodně umístěna na 19 pozici. Méně lichotivě to však vypadá s jejími
celokrajskými přednostními hlasy. Dostala jich přesně 337, což činí 1,17% hlasů a zde je třeba zmínit,
že bylo nemálo dalších kandidátů ze zadních pozic, kteří jich získali více, ale ne tolik, aby ji mohli
přeskočit. V samotném Harrachově pak starostka Zbrojová získala ze 116 hlasů pro SLK největší počet
přednostních hlasů, a to celkem 56. Dalo by se říci, že dle možných kroužkovacích preferencí si více
než polovina harrachovských voličů SLK příliš nepřála, aby naše paní starostka poskočila do krajských
poslaneckých lavic.
Z harrachovských občanů ve volbách dále kandidoval jako dvojka v barvách národních socialistů – LEV
21 Karel Dolejší a Jindřich Nestler, jenž byl lídrem DSSS. Ze známých osobností harrachovského dění
pak ještě zmiňme majitele sklárny Františka Novosada za SNK-ED (15. místo na listině).

Souběžně s volbami do krajů probíhalo po 6 letech ve volebním obvodě Jablonec nad Nisou také
hlasování do Senátu Parlamentu ČR. Zde se volí většinových systémem a jelikož v celém obvodu

nikdo nedostal před 50% hlasů bude se konat druhé kolo (19.-20.10.2012). Podporu do něj
v Harrachově, stejně jako v celém obvodu, získali dva kandidáti, a to Jaroslav Zeman z ODS a Stanislav
Eichler z ČSSD (viz poslední odkaz níže).
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Odkazy v tabulkové formě ze serveru volby.cz
Souhrnný výsledek krajských voleb v Harrachově
http://volby.cz/pls/kz2012/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=6&xobec=577081
Přednostní hlasy pro kandidáty SLK v Harrachově
http://volby.cz/pls/kz2012/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=6&xobec=577081&xstrana=
23
Přednostní hlasy pro kandidáty SLK v rámci celého kraje
http://volby.cz/pls/kz2012/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=6&xstrana=23
Výsledek prvního kola senátních voleb v Harrachově
http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xobvod=35&xobec=577081

