
Jaké jsou výsledky voleb
do zastupitelstva kraje?

Pardubický kraj/ Volby do
pardubického krajského za-
stupitelstva, které se konaly
ve dnech 17. a 18. října, suve-
rénně vyhrála ČSSD.

Získala téměř 36 procent
hlasů a v 45členném krajském
zastupitelstvu 19 mandátů.
ODS naproti tomu s necelými
21 procenty a 11 získanými
křesly zcela propadla za oče-
káváním.

Lidovecká Koalice pro Par-
dubický kraj s 18,5 procenty
obdrží 9 mandátů a komunis-
té s 13 procenty budou mít
šest zastupitelů.

Víc stran se do krajského
zastupitelstva nedostalo,
skončily pod nutnou pětipro-
centní hranicí.

ČSSD má nyní libovolné
možnosti, jak sestavit koalič-
ní vládu: většinu bude mít jak
s komunisty, tak s Koalicí pro
Pardubický kraj, vyloučena
není ani široká koalice ČSSD
s ODS.

Další možností je duhová
koalice sociálních demokratů
s ODS i lidovci, případně i s
KSČM.

K volbám se dostavilo 42,61
procent voličů.

Pohled do historie
Před čtyřmi lety byla účast
menší – 32,60 procent, zvítězi-
la tehdy ODS (34,45 %), druhá
byla Koalice pro Pardubický
kraj s 22,79 procenty, třetí
KSČM (17,34 %) a čtvrtá ČSSD
(13,22 %).

V zastupitelstvu tak bylo 18
zástupců ODS, 12 mandátů
měla Koalice pro Pardubický
kraj, 9 kandidátů Komunis-
tické strany Čech a Moravy a
šest křesel obsadili sociální
demokraté.

Co na to lidé?
Krátce po sečtení hlasů jsme
náhodně oslovili šest občanů
v Pardubickém kraji, aby se
vyjádřili k výsledkům. A zde
vám přinášíme jejich názory.

Karel Martiník, Svitavy:
„Volil jsem Koalici pro Par-
dubický kraj, která byla
vhodnou alternativou mezi
arogantní ODS a sociálními
demokraty. Výsledek voleb se

mi tedy moc nelíbí, protože se
k moci dostala u mě neoblíbe-
ná ČSSD. Zneužila jen celo-
státní témata a nálady obyva-
telstva.“

Vojtěch Sokol, Chrudim-
sko: „Jsem v naprosté euforii.
Mám opravdu hroznou ra-
dost, že to konečně Jiří Pa-
roubek všem ukázal. Když
jsem zjistil, že je takto oran-
žová celá republika, musel
jsem to jít dokonce oslavit!“

Klára Francová, Ústí nad
Orlicí: „Volila jsem ODS, pro-
tože si myslím, že to co se do-
kázalo v Pardubickém kraji
za dob Michala Rabase a nyní
za jeho pokračovatele Ivo
Tomana, je prospěšné pro
všechny občany. Bohužel
ostatní voliči rozhodli jinak.
Jen mě mrzí, že důchodci na-
letěli na sliby sociálních de-
mokratů. Copak kvůli třiceti
korunám u lékaře musíme
zbořit vše dobré, co nám kraj-
ští představitelé za uplynulé
čtyři roky vybudovali?“

Martin Vorel, Slatiňany:
„U voleb jsem bohužel z pra-
covních důvodů nebyl. A
upřímně se přiznám, že ani
nevím, koho bych si vybral.
Uvidíme, co nám nová síla na
krajích předvede.“

Pavlína Jelínková, Choceň:
„Volila jsem Koalici pro Par-
dubický kraj, stejně jako i ve
volbách před čtyřmi lety.
Jsem velmi překvapená, jak
moc se celostátní politika
promítla do té regionální. Mě-
la jsem dojem, že sociální de-
mokraté nemají v Pardubic-
kém kraji výrazné osobnosti a
že nemohou takto zásadně za-
bodovat. Mýlila jsem se.“

Josef Nováček, Pardubice:
„Jsem zklamán, volil jsem
ODS. Mrzí mě, že se k moci
dostanou sociální demokraté.
Jejich taktika – udělat z kraj-
ských voleb málem volby par-
lamentní – vyšla. Zapomnělo
se na to, co se v našem kraji
dobrého udělalo...
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Kdy bude zvolena nová rada Pardubického kraje?
Pardubický kraj/ Obecně se
očekává, že oficiálním dnem
vyhlášení výsledků voleb do
krajských zastupitelstev je
den 21. října.

Od tohoto data mají politic-
ké strany a voliči desetidenní
lhůtu pro možné soudní na-

padení výsledků voleb. Pokud
nikdo návrh soudu nepodá,
má kraj lhůtu o délce 15 dnů
pro svolání ustavujícího za-
stupitelstva. Termín jeho ko-
nání musí být zveřejněn 10
dnů před jednáním, tzn. že
ustavující jednání Zastupitel-

stva Pardubického kraje by se
mohlo konat pravděpodobně
nejpozději 20. listopadu. Za-
stupitelé by na tomto zasedá-
ní měli zvolit hejtmana, jeho
náměstky a další členy Rady
Pardubického kraje. Stávající
krajští radní ve svých funk-

cích zůstávají podle zákona až
do dne ustavujícího jednání
zastupitelstva a zvolení nové
rady. Radě i po volbách tak
zůstávají veškeré dosavadní
kompetence rady potřebné k
výkonu své funkce v zájmu
zajištění činnosti kraje.

Zastupitelstvo
našeho kraje
ČSSD (19 mandátů)
Radko Martínek – 6275 hlasů
Jan Tichý – 1342 hlasů
Markéta Tauberová – 1787 hlasů
Radomír Lána – 2509 hlasů
Jaroslav Trávníček – 1142 hlasů
Jana Pernicová – 1091 hlasů
Ladislav Effenberk – 1068 hlasů
Václav Neubauer – 844 hlasů
Martin Netolický – 1673 hlasů
Václav Kroutil – 1123 hlasů
Jaroslav Kacálek – 711 hlasů
Petr Fiala – 683 hlasů
Robert Křepinský – 271 hlasů
Miroslav Tejkl – 709 hlasů
Lenka Svobodová – 611 hlasů
Martin Kiss – 417 hlasů
Vítězslav Podivínský – 818 hlasů
Miroslav Stejskal – 521 hlasů
Milan Davídek – 417 hlasů
ODS (11 mandátů)
Ivo Toman – 3828 hlasů
Josef Janeček – 1233 hlasů
Marie Málková – 995 hlasů
Jana Smetanová – 1229 hlasů
Magda Křivanová – 988 hlasů
Simeon Karamazov – 1295 hlasů
Rudolf Jonák – 242 hlasů
Milan Stejný – 211 hlasů
Miroslav Mareš – 744 hlasů
Martin Košťál – 681 hlasů
Tomáš Soukup – 603 hlasů
Koalice pro Pardubický kraj (9
mandátů)
Roman Línek – 5559 hlasů
Petr Šilar – 3507 hlasů
Miloslav Macela – 2097 hlasů
Štěpánka Fraňková – 2080 hlasů
Jiří Brýdl – 1718 hlasů
Jaroslav Zedník – 1516 hlasů
Josef Jílek – 494 hlasů
Petr Řezníček – 1222 hlasů
Věra Rybová – 624 hlasů
KSČM (6 mandátů)
Miroslav Krejčí – 1105 hlasů
Jaroslav Moučka – 799 hlasů
Zdenka Šťastná – 978 hlasů
Miroslav Žítek – 572 hlasů
Martin Dudla – 724 hlasů
Květa Končická – 895 hlasů
Pardubický kraj má 45ti členné
zastupitelstvo.

PARDUBICKÝ  KRAJ

ČSSD 19

ODS 11

Koalice pro Pardu-
bický kraj 9

KSČM 6

Krajské volby
2008: kompletně
ČSSD - 35.73 %
ODS - 20.80 %
Koalice pro Pard. kraj - 18.59 %
KSČM - 13.00 %
„Nezávislí starostové pro
kraj“ - 3.66 %
Strana zelených - 2.40 %
Dělnická strana - zrušení poplat-
ků ve zdravotnictví - 1.28 %
Strana drobných živnostníků a
podnikatelů - 1.20 %
Strana zdravého rozumu - 1.00 %
Volte Pravý Blok - www.
cibulka.net - 0.83 %
SDŽ - Strana důstojného
života - 0.53 %
S.O.S. pro kraj - 0.41 %
Demokracie - 0.18 %
Moravané - 0.13 %
Konzervativní koalice - 0.11 %
Sdružení pro republiku - Republ.
str. Čsl. - 0.07 %
Tučně jsou strany, které se do-
staly do zastupitelstva.

VOLBY 2008. Volební místnosti se otevřely ve dnech 17. a 18. října. K
urnám v Pardubickém kraji dorazilo 42,61 % voličů.

ODS. Pro Občanskou demokratickou stranu nebyly tyto volby vůbec
šťastné. Hejtman Ivo Toman již ví, že nezvítězil. Jeho strana získala jen
20,80 procent hlasů a 11 mandátů v zastupitelstvu.

KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ. Ani záchranný kruh nepomohl
lídrovi strany a vicehejtmanovi Pardubického kraje Romanu Línkovi k
lepšímu výsledku. Koalice obsadí v krajském zastupitelstvu 9 křesel.

ČSSD. Lídr sociálních demokratů v Pardubickém kraji Radko Martínek je
zajisté spokojen. Jeho strana zvítězila se ziskem 35,73 procent hlasů a v
krajském zastupitelstvu obsadí 19 míst.


