Má první „harrachovská volba“
Vážení občané, čtenáři,
jak jistě všichni víte, následující víkend máme možnost jako voliči ovlivnit chod této země volbou
příští politické reprezentace v dolní komoře Parlamentu České republiky – Poslanecké sněmovny.
Letos budu poprvé volit v Harrachově, a proto si dovoluji napsat pár řádků k této volbě a zároveň
vyjádřit podporu všem kandidátům z Harrachova, zejména Tomáši Plocovi, který kandiduje za ODS.
Jsem přesvědčen, že pro každé město je opravdu velkým přínosem, čím více má zástupců ve volených
funkcích, a to jak na úrovni krajské tak celostátní. Z Harrachova máme tři kandidáty, a to Tomáše
Ploce za ODS, jeho bratra Pavla Ploce za ČSSD a Jindřicha Nestlera za Dělnickou stranu sociální
spravedlnosti.
Tímto příspěvkem se snažím vyjádřit svůj postoj k tomu, proč podporuji Tomáše Ploce a proč Tomáš
Ploc dostane můj preferenční hlas, a to i přesto, že jsem nikdy nebyl voličem ODS. Považuji jej za
slušného a politicky schopného člověka.
Dnes je však situace jiná a jsem přesvědčen, že rozumná volba je taková, která podporuje některého
z našich harrachovských kandidátů. V mém případě je rozhodování o to jednodušší, že Pavel Ploc má
téměř 100% zajištěn vstup do Poslanecké sněmovny, a to díky předpovídanému volebnímu zisku
ČSSD.

Tomášové Vašíček a Ploc při zahájení 1. ročníku dobročinné akce Pomáháme fotbalem

Vzhledem k tomu, že mi záleží na osudu a budoucnosti Harrachova a umím si přestavit, jakým
způsobem se dá využít v jeho prospěch účast až dvou poslanců v Poslanecké sněmovně ve prospěch
města Harrachova, bude moje volba jasná (vstup pana Nestlera do Poslanecké sněmovny se jeví,

dle předvolebních průzkumů Dělnické strany sociální spravedlnosti, jako naprostá utopie).
Navíc, letošní volby mají mnohá specifika a jedním z nich je, že tzv. „kroužkování“ bude mít ještě
většího významu než kdykoliv v minulosti. Každá politická strana, je bohužel většinou na prvních dvou
místech kandidátních listin reprezentována již „protřelými politickými matadory“, chcete – li „kmotry
svého druhu“ a nebo naopak lidmi, o kterých ještě před pár měsíci nikdo ani nevěděl, agrobarony,
různými cestovateli apod., tedy lidmi, jejichž politické postoje a minulost jsou obestřeny více než
různými tajemstvími. Jsem si jistý, že taková hnutí či lidé nemohou ani čistě teoreticky přinést naší
zemi, natož městu Harrachov cokoliv pozitivního. Ne nadarmo, je téměř unikátem, že v České
republice neustále vznikají a zanikají různá hnutí, a to zrovna podle toho, kdo je více či méně

v televizi, podle toho, kdo si koupí či nekoupí nějaké mediální impérium, kdo více či méně chytře či
hloupě komentuje situaci lidí, kteří z různých důvodů zůstali na své zahraniční dovolené z důvodu
krachu cestovní kanceláře apod. Ve vyspělých politických kulturách existují a různou měrou se podílí
na politické moci strany napravo od středu, nalevo od středu či levostředá či pravostředá politická
uskupení či zelení. I přes různé politické skandály, kterých není ani v těchto politických kulturách
málo, prochází tyto tradiční strany pravidelnou sebereflexí a samozřejmě se na těchto skandálech
odráží jejich politický vliv. Ovšem vznik různých rychloběžných sdružení, to opravdu není řešením
téměř nikde.

Proto si myslím, že je nezbytné pečlivě přečíst jména všech kandidátů a máme – li možnost zvolit tak,
že se taková volba může skutečně odrazit na životě v našem Harrachově, já budu vybírat nikoliv podle
názvu strany či politické orientace strany, ale podle osoby, která je z Harrachova a pro Harrachov.
Z nabízených jmen a z výše uvedených důvodů, budu volit č. 6 s kroužkem pana Tomáše Ploce.
Všem Vám přeji úspěšnou a spokojenou volbu.

Tomáš Vašíček

