STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ?
Pokus o seznámení s hranickými volebními stranami v roce 2006

Následující text nemá být propagací Příjemných Hranic a očerněním
ostatních stran. Spíše jde o pohled na hranickou politickou scénu očima
Příjemných Hranic po čtyřech letech fungování v zastupitelstvu. Pořadí
není dáno důležitostí na hranické politické scéně.

ODS

Občanská demokratická strana, jako jediný akceschopný dědic Občanského fóra, ovládala hranickou radnici fakticky až do roku 1998. V letech
1990–1998 byl starostou za ODS Vladimír Juračka. Po rozštěpení ODS
na „starou ODS“ a Unii svobody v roce 1997/98 Juračka ODS opustil
a vytvořil pod křídly Unie svobody vlastní stranu Hranice 2000. ODS pod
vedením Pavla Krejčiříka a Miroslava Nehyby získala v roce 1998 pouze
tři mandáty, totéž se opakovalo v roce 2002, přičemž lídři strany se do
zastupitelstva vůbec nedostali. V letech 2002–2006 byl místostarostou za
ODS Miroslav Wildner (57 let), ex-ředitel ZŠ 1. máje, který vede letošní
kandidátku, vliv „staré ODS“ s jejím sklonem k „silácké“ politice je ovšem
stále určující, o čemž svědčí umístění Miroslava Nehyby na třetí místo
letošní kandidátky.

ČSSD

Zcela v souladu s celostátními výsledky slavila hranická ČSSD svůj triumf
v roce 1998. Tehdy získala ČSSD stejný počet mandátů jako Juračkovy
Hranice 2000 (5 míst v zastupitelstvu) a starostou se stal lídr ČSSD Rudolf
Novák (v letech 1990–1994 zastupitel za KSČM), který sestavil širokou
koalici všech hranických stran s výjimkou Hranic 2000. Po čtyřech letech,
charakteristických odvážnými projekty (např. budování průmyslové zóny
pro Philips) a řadou kauz kolem nedemokratických postupů tehdejší radnice, se ČSSD dostala do opozice. Letos se stal lídrem kandidátky technik
Vojtěch Zima (54 let, zastupitelem od roku 1998), celkově se ale zdá, že
hranická ČSSD je ve stádiu přechodu a na výraznější osobnosti čeká.
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KSČM

Jako na parlamentní úrovni, udržuje si i hranická KSČM velice slušné
výsledky – v roce 1994 pět mandátů, 1998 a 2002 čtyři mandáty. Dosud
měly hranické volební výsledky trend pozvolného poklesu. KSČM si důsledně buduje image strany „chodníkových zastupitelů“ (tedy důraz na
drobné problémy a závady), s výjimkou let 1998–2002, kdy byl Milan
Střílka členem rady města, je strana v opozici. Kandidátku letos vede už
podruhé psycholog Miroslav Raindl (52 let), který se od svých stranických kolegů sympaticky odlišuje mladistvou image.

KDU-ČSL

KDU-ČSL po dlouhá tři volební období (1990–2002) reprezentoval ve
funkci místostarosty Josef Ježík. V roce 2002 se lídrem kandidátky stal
kontroverzní Jiří Jašek, majitel firmy Sestav, a strana utrpěla citelnou
porážku – získala jen dva mandáty místo dosavadních čtyř. V letošních
volbách kandiduje KDU-ČSL se Stranou zelených, lídrem se stal překvapivě opět projektant Josef Ježík (69 let), což buď signalizuje nedostatek
kvalitních osobností, nebo vnitrostranické neshody. Pro druhou možnost
svědčí umístění schopného Jiřího Haši až na sedmé místo kandidátky.

ZELENÍ

Zelení se ucházeli o hlasy hranický voličů už v roce 1994, úspěšní ovšem
nebyli. Letos se pokoušejí znovu, tentokrát ovšem ve zcela jiném obsazení. Do svého čela postavili ředitele městské firmy Ekoltes Milana Vinklera (54 let) a své síly spojili poněkud paradoxně s KDU-ČSL, přestože
v Hranicích se nabízel logičtější spojenec v občanském sdružení Zdravé
Hranice. Otázkou je, nakolik mohou být kompatibilní zájmy „mladých“
Zelených se „starými“ křesťanskými demokraty.

REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA

Populistická Sládkova SPR-RSČ propadla v roce 1998 v parlamentních
volbách i v obecních volbách v Hranicích. Do té doby měla v zastupitelstvu jednoho zástupce. Letos je na kandidátce RMS obsazeno jediné
místo – Jana Wagnerová (55 let), což díky volební aritmetice znamená
minimální šanci RMS na vstup do zastupitelstva .
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HRANICE 2000

Specifickou hranickou záležitostí je strana Hranice 2000, kterou vytvořil
Vladimír Juračka (starostou v letech 1990–1998 a 2002–2006). Strana se
dlouhodobě profiluje jako středová strana pro středostavovského voliče
střední generace. Poprvé kandidovala v roce 1998 a získala pět mandátů,
starostou se však stal Rudolf Novák z ČSSD a Hranice 2000 se musely
spokojit s opoziční rolí. Po jednom roce však H2000 na protest vůči
Novákovým praktikám zastupitelstvo opustily. Pokus vyvolat předčasné
volby byl sice neúspěšný, ale neúčast v „novákovském“ zastupitelstvu
se příznivě projevila na volebním výsledku v roce 2002 – strana získala
šest mandátů a Vladimír Juračka se znovu stal starostou. V letošním roce
2006 strana opět kandiduje pod názvem Hranice 2000. Pokud by strana
dopadla dobře, stal by se Vladimír Juračka (57 let) starostou Hranic již
počtvrté.

NEZÁVISLÍ

Politické sdružení Nezávislí úzce navazuje na projekt strany Volba pro
Hranice (LSNS), s nímž v roce 1998 uspěli Jiří Jašek (Sestav) a Jaromír
Volf (Jureka). Nezávislí kandidovali v Hranicích poprvé v roce 2002 s poměrně malým úspěchem – zastupitelem se stal pouze Jaroslav Sedláček
(Moravská brána, 69 let), který vede i letošní kandidátku. Strana reprezentuje zájmy hranických – zejm. stavebních – podnikatelů, z jejich kruhů
se také rekrutují kandidáti strany.

PŘÍJEMNÉ HRANICE

Příjemné Hranice kandidovaly poprvé v roce 2002 jako volební strana
mladých lidí, kteří vyjadřovali nespokojenost s praktikami „novákovské“ radnice. Na kandidátce se spojili lidé z nejrůznějších hranických
kulturních aktivit. Programem bylo především zlepšení vztahu radnice
k občanům. Nečekaný úspěch ve volbách (3 mandáty) a účast ve „vládní
koalici“ zastihl stranu poměrně nepřipravenou. Letos strana kandiduje
znovu a profiluje se jako strana pro mladé rodiny s dětmi. Průměrný věk
kandidátů je 33 let. Překvapením na kandidátce je MUDr. Daniela Jablonská (5. místo), dosavadní zastupitelka a radní za ODS. Hranická ODS ji
odmítla nominovat kvůli tomu, že podpořila vybudování kulturního klubu
v zámeckých sklepích, což naopak Příjemné Hranice ocenily.
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PRÁVO A SPRAVEDLNOST

Pod poněkud obskurním názvem neparlamentní strany Právo a spravedlnost – ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě se v Hranicích spojily členové občanského sdružení Zdravé Hranice s několika dalšími kritiky
současné radnice. Zajímavým rysem u takovéto „negativistické strany“ je
poměrně vysoký věk kandidátů. Lídrem kandidátky je podnikatel Ivo Holec (47 let), překvapením je Radka Ondriášová, bývalá vedoucí odboru
rozvoje města MěÚ Hranice na druhém místě.
abecední řazení stran*
ČSSD
Hranice 2000
KDU–ČSL
KSČM
LSNS / Nezávislí
ODS
Příjemné Hranice
Republikáni

1994
3
–
4
5
2
8
–
1

1998
5
5
4
4
2
3
–
0

2002
4
6
2
4
1
3
3
–

* uvedeny jsou pouze strany zastoupené v letech 1994–2006 v zastupitelstvu

Zdá se, že hlavním tématem letošních voleb bude „střídání stráží“. Vystřídá generace, narozená v 60. a 70. letech generaci svých rodičů, nebo si
moc udrží skupina padesátníků, spjatá s počátkem 90. let? Starší generace se postupně vzdaluje problémům, které trápí nejpočetnější mladší
a střední generaci a zároveň jsou její reprezentanti propojeni pozitivními
i negativními vazbami natolik, že to často znemožňuje řešit skutečné problémy města.
Jiří J. K. Nebeský

http://www.volby.cz
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