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Ustavující zastupitelstvo Kra-
je Vysočina bylo po říjnových 
volbách odloženo. Důvodem 
je podání návrhu na soudní 
přezkum voleb ke Krajskému 
soudu v Brně. 
� Lenka Kopčáková

Učinila tak v souladu se zákonem 
volební strana Pro TOP Vysočinu. 
K překročení pětiprocentní hrani-
ce a k zisku dvou mandátů v kraj-
ském zastupitelstvu jí chyběl jeden 
hlas, přitom dle předsedy krajské 

TOP 09 Jiřího Blažka byla v díl-
čích výsledcích voleb nalezena řada 
nesrovnalostí. „Ty při takto těsném 
výsledku považujeme za nutné objas-
nit,“ očekává. 

Nový termín pro svolání ustavují-
cího zastupitelstva kraje bude mož-
né určit až 11. den od soudního roz-
hodnutí, kdy nabude právní moci. 
V období tzv. povolebního mezido-
bí má veškeré pravomoci dosluhují-
cí rada kraje.

Zde je přehled politických usku-
pení s původně získanými mandáty 
do zastupitelstva kraje (ZK): ANO 

2011 10 mandátů; Česká pirátská 
strana 7 mandátů; ODS a Staros-
tové pro občany 7 mandátů; KDU-
ČSL 6 mandátů; ČSSD 6 mandátů; 
Starostové pro Vysočinu 6 man-
dátů; KSČM 3 mandáty.

Ve Žďáře kandidující politic-
ké strany a uskupení skončily dle 
počtu získaných hlasů v tomto 
pořadí: 

1. ANO 2011 18,5 %; 2. ČSSD 
13,1 %; 3. ODS a Starostové pro 
občany 13 %; 4. Starostové pro 
Vysočinu 12,7 %; 5. Česká pirát-

ská strana 11,9 %; 6. KDU-ČSL 
10,4 %; 7. Pro TOP Vysočinu 
5,7 %; 8. KSČM 5,6 %; 9. Svoboda 
a př. demokracie (SPD) 3,7 %; 10. 
TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI 
3,3 %.

Zbývajících pět stran a hnutí mělo 
pod 1 % hlasů. 

Naše redakce sestavila exkluziv-
ně pro své čtenáře tabulku, jak jsme 
volili po čtvrtích města. V ní sledu-
jeme, jak si ve Žďáře vedla politická 
uskupení s mandátem do ZK. 

 -lko- 

Výsledek krajských voleb zpochybnili

Vítězné ANO odchází na 
kraji do opozice. Považuje to 
za ukradené vítězství. Koalice 
svůj postup považuje za legi-
timní. 
� Pavel Bajer, region

Prezident republiky Miloš Zeman 
tomu říká spiknutí poražených a 
premiér Andrej Babiš to označuje za 
nenávist. Oba mají na mysli vytvoře-
ní koalic bez vítězného ANO v něk-
terých krajích. 

K tomu došlo i na Vysočině, kde 
jde vítězné ANO spolu s komunisty 

do opozice. 
Po čtyřech dnech zde vznikla pěti-

členná koalice, která se domluvila 
na volebním lídru ODS Vítězslavu 
Schrekovi jako na hejtmanovi. 

Vysočinský lídr ANO Martin Kuk-
la nám nebral opakovaně telefon. K 
celé situaci však vydal tiskové pro-
hlášení. 

V něm mimo jiné píše, že na Vyso-
čině nezvítězil zdravý selský rozum. 
„Vítězi voleb bylo jeho vítězství ukra-
deno poraženými. ODS od začátku 
nerespektovala naše vítězství–kmot-
rovská politika z devadesátých let se v 
nich nezapře,“ uvádí mimo jiné. 

Podle něho všem poraženým stra-
nám chybí základy slušného a seri-
ózního jednání. 

Schrek naopak považuje koalici 
bez vítěze voleb za zcela legitimní. 
Jako největší překážku pro spoluprá-
ci s ANO označil politiku jeho hlav-
ního představitele premiéra Andreje 
Babiše. 

„Měli by se zamyslet nad tím, proč 
ostatní politici ve své většině nechtějí 
přistoupit na politiku, kterou reprezen-
tuje Andrej Babiš,“ vzkázal vysočin-
ským politikům za ANO Schrek. 

Ačkoliv na Vysočině skončili na 
druhém místě Piráti, post hejtma-

na získala třetí ODS. Piráti se budou 
muset spokojit v radě s pozicí prv-
ní náměstkyně hejtmana a s jedním 
radním. 

„Piráti se nakonec rozhodli netrvat 
na hejtmanském postu, aby neblokova-
li vznik koalice demokratických stran,“ 
vysvětlila jejich vysočinská lídryně 
Hana Hajnová. 

Volby rovněž rozhodly, že po 12 
letech skončila na kraji éra hejtma-
na Jiřího Běhounka (za ČSSD). Dle 
Schreka by se Běhounek neměl obje-
vit ani v krajské radě jako zástupce 
ČSSD. 

Éra hejtmana Běhounka skončila

Senátorský duel
Senátora za obvod Žďár nad Sázavou jsme v říjnu volili na-

dvakrát. Po prvním kole žádný ze šesti kandidátů nedosá-
hl potřebné převahy získaných hlasů. Ivana Horká (NEZ), 
Libor Černý (Nes. za ANO), Bohumil Kasal (Nes. za SPD) 
a Zdeněk Střítecký (KSČM) dál nepostoupili.

Nejúspěšnější dvojici čekal duel o týden později. Byli to 
49letý Josef Klement, místostarosta Žďáru a nes. za KDU-
ČSL (1. kolo přes 37 %), a Michal Šmarda, 45letý starosta 
Nového Města n/M., za uskupení ČSSD + Zelení + Budouc-
nost (1. kolo ke 24 %). 

Volba skončila převahou Josefa Klementa s téměř 61 % hla-
sů. Michal Šmarda získal přes 39 % hlasů. -lko-

Letošní říjnové volby se nejspíš zapíší do 
české historie. To kvůli mimořádným opat-
řením během covidové pandemie a díky 
novince v podobě hlasování z auta drive-in 
pro voliče v karanténě. 

Do celkem 26 žďárských volebních míst-
ností, kde panovala přísná bezpečnostní pra-
vidla, směli voliči jen v rouškách. Také členo-
vé volebních komisí po celou dobu krajských 
a opakovaných senátních voleb pracovali 
v rouškách a rukavicích.

Jak se pro ŽN ohlíží Drahoslava Komín-
ková z odboru tajemnice MěÚ ve Žďáře n. 
S., členové okrskových komisí tyto volby za 
přísných bezpečnostních opatření zvládli 
velice dobře. „V průběhu voleb mi několik čle-
nů oznámilo, že se setkali s někým pozitivním, 
a do komise už nedorazili. V současné chví-
li nemám zprávy o tom, že by někdo ze členů 
komisí onemocněl covidem v souvislosti s volba-
mi,“ uvedla pro ŽN Drahoslava Komínková 
s odstupem 14 dní.  (Pokračování na str. 5)

Nikdo z komisí se nenakazil


