Luboš Peterka, bývalý předseda našeho svazku, kandiduje do Senátu.
Luboš Peterka je 18 let starostou Radomyšle, je členem předsednictva
SOB a 4 roky byl také jeho předsedou. V letošních podzimních volbách
bude kandidovat do Senátu, tak jsme mu položili několik otázek.
Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat do Senátu?
Mám za sebou 30let praxe v řídících pozicích v bankovnictví, výrobní
a obchodní sféře z toho 18 let zkušeností z komunální politiky. Díky tomu
mám všeobecný přehled, který mohu v Senátu zúročit. Znám dobře
problémy samospráv, podnikatelů, rozumím problémům občanů našeho
regionu. Navíc je roky prověřené, že nejlepší průprava pro vysokou
politiku jsou právě zkušenosti z té komunální.
O jaké konkrétní výsledky ve svojí evidentně bohaté kariéře se můžete
opřít?
Když se ohlédnu za uplynulými 18 lety, které jsem strávil v komunální politice tak v Radomyšli se podařilo
realizovat investice za 600 miliónů korun, zejména díky úspěšnosti v získávání dotací z Evropských i národních
zdrojů (když bych to přepočetl na velikost Blatné, odpovídalo by to 3 miliardám investic). Vybudovali jsme
průmyslovou zónu kde je 200 nových pracovních míst. Díky bytové výstavbě vzrostl počet obyvatel o 220 a
dětí ve školách o 120 což se velmi výrazně projevilo na nárůstu daňových příjmů včetně daně z nemovitosti.
Opravili jsme kulturní památky a výrazně podporujeme spolkový život, což přispělo k tomu, že Radomyšl se
stala turisty vyhledávaným místem. Získali jsme řadu ocenění jako titul Vesnice roku Jihočeského kraje,
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, ocenění za péči o mládež, za spolkový život, podporu
podnikání, péči o památky a válečné hroby. Velmi si vážím také osobních ocenění jako Významná osobnost
roku od Jihočeské hospodářské komory a medaile II. stupně od KŘPČR. Snažím se rozvíjet nejenom náš
městys, ale celý region jako člen celostátního předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR a současně jako
předseda krajské organizace tohoto spolku, dále jako člen komise Programu obnovy venkova a Sportovní
komise Jihočeského kraje, člen předsednictva Svazku obcí Blatenska a Svazku obcí okresu Strakonice.
V poslední době jsem například jako předseda SPOV bojoval za to, aby stát vrátil obcím peníze, které
neoprávněně použil na zaplacení kompenzací podnikatelů. Díky tomu přijde na účty obcí 1200 korun na 1
obyvatele, což jsou pro všechny obce v této době strašně důležité peníze.
Pokud byste ve volbách uspěl, na co byste se v Senátu chtěl zaměřit?
Kromě té rutinní senátní práce bych určitě chtěl strávit hodně času v našem regionu a pomáhal řešit jeho
konkrétní problémy. Dlouhodobě apeluji na zvyšování finanční soběstačnosti obcí, a to formou posilování
sdílených daní. Je potřeba zastavit vylidňování venkova zejména tím, že zajistíme dostupnost a zachování
základních služeb jako jsou matriky, pošty, školy, školky, lékaři, obchody, hospody, finanční úřady, stavební
úřady, ale i dostupné bydlení pro mladé a seniory. Je třeba motivovat podnikatele, aby právě v našem regionu
provozovali svoji živnost. Velmi důležitá je také podpora komunitního života, regionální kultury a sportu.
Nesmíme zapomínat na ochranu zemědělské půdy, která mizí pod developerskými projekty, podporovat
lokální zemědělce, farmáře a vlastníky lesů v boji s kůrovcem, na kterého se nyní ve stínu koronaviru trochu
zapomnělo. Přetrvávajícím úkolem je také urychlení dostavby dálnice D4.
Co děláte, když nepracujete?
Ve volném čase se věnuji rodině, protože bez zázemí nejde podávat kvalitní pracovní výkon. Sedavé
zaměstnání kompenzuji sportem, který je mým celoživotním koníčkem. Hrál jsem závodně fotbal, nohejbal,
hokej, tenis, ale i šachy, nyní se spíše věnuji cyklistice, turistice, plavání a fitness. Nejvíce preferuji
cykloturistiku po Jižních Čechách a také v Itálii, kterou jsem si zamiloval i díky partnerství obcí Radomyšl a
Montoggio. Je mi blízká mentalita zdejších lidí a skvělá gastronomie.
Děkuji za rozhovor a přeji úspěch ve volbách.

