Rozhovor pro Českobudějovický deník 27.2.2008
Jihočeské voliče chce ODS v říjnu oslovit místními tématy. České Budějovice/Regionální sněm ODS vybral na začátku týdne v
Českých Budějovicích jako lídra kandidátky pro podzimní krajské volby současného hejtmana Jana Zahradníka. V nynějším
zastupitelstvu Jihočeského kraje drží ODS27 mandátů z celkových 55. Koalice ODS, SNK - EDa KDU - ČSL má v zastupitelstvu
dohromady 36 hlasů. Jan Zahradník bude svou pozici obhajovat už podruhé. Poprvé byl zvolen hejtmanem v roce 2000,
podruhé v roce 2004.
OTÁZKA: Pane hejtmane, pro připomenutí, kdy jste vstoupil do politiky.
ODPOVĚĎ: Za svůj vstup do politiky považuji založení Občanského fóra učitelů v prosinci 1989. Do městského zastupitelstva
jsem byl poprvé zvolen v roce 1990.
OTÁZKA: Při výběru lídra jste byl jediným navrženým kandidátem. Nemrzí Vás, že se nenašel alespoň symbolický vyzyvatel?
ODPOVĚĎ: Situace v krajské politice je poměrně stabilní. Já si myslím, že už se rodí generace politiků, která nastoupí po
odchodu té naší generace, politiků, kteří jsme kraj založili. V tuhle chvíli však vstupují do politiky. Chtějí si své první ostruhy
získat v zastupitelstvu. Nemyslím si, že bychom tady měli málo mladých lidí. Z tohoto pohledu mě to nemrzí. Mladých lidí máme
dost, jistě přijde jejich čas.
OTÁZKA: Nyní máte 27 mandátů z 55. ODS v posledních komunálních volbách velmi posílila. Povede se to i v krajském
zastupitelstvu?
ODPOVĚĎ: Jaký bude výsledek voleb, to opravdu nevím. Považoval bych za výborný výsledek, kdyby se nám podařilo naše
zastoupení udržet.
OTÁZKA: Je horší obhajovat, když celostátní preference ODS klesají?
ODPOVĚĎ: Obecně je horší obhájit než dosáhnout nějaký výsledek. I vzhledem k celkové situaci. Volby v roce 2000 i 2004 se
odehrály za jiné konstelace. ODS byla opoziční strana, ČSSD byla ve vládě a bylo tak říkajíc snadné se do ní strefovat. I když
tady u nás, a to bych chtěl zdůraznit, jsme vždy vedli věcnou a pozitivní kampaň. Nyní je ODS v jiném gardu. Jako vládní strana
musí dělat reformy. Z toho může plynout i možná ztráta v letošních volbách, ale tím se nechci zaštiťovat. Pro mě je ODS jedna
strana, a teď, když máme po dlouhých letech čekání vládní pozice, musí být vládní politika podporována ze všech míst i na
krajské nebo komunální úrovni. V jižních Čechách také přicházíme do voleb s našimi tématy a máme docela dobrou bilanci
výsledků za současnou krajskou koalici. Například nemocnice jsme přejali zadlužené a dnes mají kladné výsledky hospodaření.
OTÁZKA: Pro blížící se volby už se šikují i další strany. ČSSD dala najevo, že si přeje korektní kampaň, ze strany KSČM zazněla
už poněkud drsnější prohlášení na adresu ODS. Jak to vnímáte?
ODPOVĚĎ: Já se ostřejších tónů nebojím. Sám je první hrát nebudu, ale pokud s nimi někdo začne, nebojím se jich, zejména
ne od komunistů.
OTÁZKA: Kromě formy kampaně bude důležitý i obsah. Jaké budou priority ODS?
ODPOVĚĎ: Jednou z priorit bude sociální sféra. Populace se dožívá vyššího věku a je potřeba na to reagovat. Dalšími tématy
budou dálnice a železniční koridor. Kraj musí na stát v těchto věcech pořád tlačit. Myslím si, že bude snaha dostavět Temelín,
aby si Česká republika uchovala nezávislost v energetice. Jako rozumní lidé jsme schopni to akceptovat. Ale pokud stát podpoří
investici do jaderné energetiky, tak by měl investovat také do naší infrastruktury, do dálnice a železničního koridoru. To jsou
dvě ramena vah, která by měla být vyvážená.

