Předvolební rozhovor
s Ing. Petrem Blažkem
stavební inženýr | jednatel společnosti
48 let
Vzdělání: Psaní a základní počty jsem se
naučil (i díky pár fackám od otce) na V. ZDŠ
v Šumperku - tehdy v tzv. “experimentální
třídě“, od 5. třídy jsem chodil na II. ZDŠ do
sportovní (hokejové) třídy. Následovalo
Gymnázium v Špk a po něm VUT Brno
FAST. Závěrem bych chtěl podotknout, že
nejdůležitější pro můj současný život byla
Autoškola v Šumperku.
Tu potřebuji denně a nejvíce! Vše ostatní chápu a učím se „za pochodu“.
Práce: Ihned po škole jsem nastoupil u Ingstav Brno, s. p., po vojně Pozemní stavby Šumperk,
s.p., následovala pražská firma Inkoma, s.r.o. S přítelem, přezdívaným „Dušín“, jsme založili v
Praze v roce 1994 Estab. Od roku 2000 pracuji v zábřežské společnosti Ekozis.
Zájmy: Boj s nespravedlností (již od dětství), návštěvy hradů a zámků, dívání se na věci kolem
nás „jiným pohledem“, Jára Cimrman, písničky Z. Svěráka a J. Uhlíře, české filmy, koncerty a
divadelní představení. Sledování dokumentárních a vědeckých pořadů - o kosmu a naší
planetě, četba, esoterika, sporty - spíše již pasivně.
Co mě motivovalo kandidovat v těchto volbách: Naprostá bezmocnost a bezradnost z
lhostejnosti a amatérismu lidí, kteří se dostali do zastupitelstva, potažmo řídí/li město. Naprostý
údiv nad tím, že ve většině lidí stále přežívá strach z předlistopadové éry, bojí se něco říci,
napsat, podepsat. Úžas nad tím, že pokud zastupitelům pošlu námět jak ušetřit, tak ani jednomu
z těchto 27 "politiků" nestojí za to, se tím zabývat a problém řešit. A to vše bych chtěl společně
se svými kolegy KONEČNĚ změnit!
Co vnímám jako největší problém města/regionu: Odtržení našich politiků od reality. Nemají
zájem a čas potkávat se s lidmi, kteří to myslí s regionem dobře, naslouchat jim a pomáhat,
případně spolupracovat na rozvoji. Rovněž zde vidím velkou manipulaci se starosty menších
obcí a neuvěřitelnou souhru vedení naší radnice s cizími subjekty, což vede k tomu, že kapitál,
který by měl zůstat zde v regionu (a tím nemyslím jen stavební zakázky) velkým proudem
odtéká pryč. S tím úzce souvisí i dosazování politických loutek/trafikantů do řídicích funkcí firem
spojených s městem/městy a hazard s městským rozpočtem, případně přerozdělováním peněz
do podpor a grantů. Vadí mi, že o zásadních věcech nemohou rozhodovat občané v referendu,
a že ve městě zakořenily konstantní klientelistické vazby.
Jak bych charakterizoval svůj vztah k tomuto regionu: Již na studiích v Brně, jsme se my Šumperáci - hrdě hlásili ke svému „Perku“. Lidé, kteří opustili a opouštějí tento region, se ve
světě většinou neztratili, vyrostli z nich velmi šikovní, inteligentní a pracovití lidé, takže je velká
škoda, že náš okres o ně zchudnul. Skutečnost, že jsme se v roce 2000 přestěhovali z Matičky
stověžaté i s rodinou sem do Šumperka, mluví asi za vše! Většinou totiž stěhování probíhá
úplně obráceně. A my všichni víme proč!

