Ve Sklářské Porubě mají nového starostu
Stejně jako u nás, tak i u polských sousedů byl letošní podzim obdobím volebním do orgánů místních
samospráv. Díky tomu mají od první adventní neděle v sousedním a partnerském městě Harrachova,
ve Sklářské Porubě svého nového starostu (burmistrza), jímž se stal pan Mirosław Graf a též
obměněné zastupitelstvo (Radu Miasta), to již bylo však bylo zvoleno o dva týdny dříve.
Volební komunální systém v Polsku se od toho našeho výrazně liší. Je totiž z naprosté části založen na
většinovém principu obsahování křesel a funkcí. Zvlášť se volí starosta a zastupitelstvo. V případě
výběru zastupitelů (v Polsku se nazývají radními – neplést s českým komunálním orgánem
podobného názvu) jde o jednokolovou většinovou volbu. Konkrétně ve Sklářské Porubě, jež je za
tímto účelem rozdělena do patnácti okrsků, získává zastupitelský mandát ten kandidát, který ve svém
okrsku získal nejvyšší počet hlasů. Zvolené zastupitelstvo (Rada Miasta) je tedy pak patnáctičlenné,
tedy shodou okolností početně stejné jako to harrachovské se cca 1250 oprávněnými voliči, přitom
však Sklářská Poruba má více než 6500 obyvatel s právem volebním. Stejně jako u nás jsou u
severních sousedů komunální politici voleni na období čtyř let. V Polsku je tradičním volebním dnem
neděle a volby do zastupitelstev a první kola starostenských voleb se uskutečnily dne 16. listopadu
2014. Souběžně s tím volili Poláci ještě své zástupce do okresních a krajských zastupitelstev.
Na rozdíl od nás si svého starostu (v polských městech se nazývá tato funkce Burmistrz) Poláci volí
zvlášť přímou (většinou dvoukolovou) volbou. Asi tak jako u nás si volíme své senátory nebo
prezidenta republiky. První kolo voleb starostů je vždy souběžné s volbou členů zastupitelstva a
v případě, že v daném městě či obci jeden z kandidátů na burmistrza v úvodním kole získá od voličů
přes 50% podpory je do starostenské funkce rovnou zvolen a druhé kolo o čtrnáct dní později se již
nekoná.
To však nebyl případ sousední Sklářské Poruby. Do druhého kola z pěti kandidátů postoupili dva
uchazeči o post starosty, a to stávající burmistrz Gregorz Sokoliński a jeho vyzyvatel Mirosław Graf.
Druhý jmenovaný byl nakonec úspěšnějším o 78 hlasů navíc, což byl velmi těsný výsledek a stal se tak
novým starostou (burmistrzem) Sklářské Poreby. Stejně jako v případě Harrachova i komunální volby
ve Sklářské Porubě soudě dle postřehů z různých webových serverů a sociálních sítí se nesly v duchu
poněkud rozjitřenější atmosféry mezi příznivci toho či onoho tábora. Nicméně šlo o volbu veskrze
demokratickou a tak by se jistě slušelo ze strany samosprávy města Harrachova co nejrychleji
novému vedení našeho partnerského města poblahopřát a začít jednání o běžných a projektových
záměrech ve vzájemných vztazích. Společných témat vzájemného přeshraničního rozvoje je tu více
než dost. Není tajemstvím, že nově zvolený burmistrz Sklářské Poruby má hodně blízko k lyžařskému
profesionálnímu sportu, zvláště pak ke skokanským disciplínám.
Výsledky voleb ve Sklářské Porubě si pro zajímavost můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz:
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/020604
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