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Kroužkujte na kandidátce KSČM č. 22 – PORVICH LUBOMÍR

Něco o sobě?
Narodil jsem se na letní slunovrat roku 1962 v Toužimi na okrese Karlovy Vary. V roce
1981 jsem maturoval na Střední zemědělské škole v Plzni-Křimicích, obor mechanizace
zemědělské výroby. Do roku 1990 jsem pracoval v mládežnickém hnutí. Od ledna 1990 žiji
a pracuji na Domažlicku. Do dnešního dne 22 let pracuji v zemědělství. V roce 2010 jsem byl
zvolen do zastupitelstva města Horšovský Týn.

Proč právě zemědělství?
Maminka, která se dožije příští rok 80 let, pracovala celý život tvrdě v zemědělství.
Od malička jsem byl kolem traktorů, polí a zvířat a odtud logicky vedla cesta na zemědělskou
školu. V roce 2010 jsem promoval na České zemědělské univerzitě v Praze, kde jsem
v bakalářském programu obhájil práci na téma pěstování kukuřice.

Politická angažovanost?
Jsem levicově zaměřený člověk s důrazem na význam práce fyzické či duševní jako
nejdůležitějšího elementu rozvoje společnosti a vlastně i lidstva. Důležité je, aby se člověk
podílel na konkrétní tvorbě hodnot kolem nás. Nemám rád „tlachání“ v hospodě u piva. Chci
se podílet a i přispět ke zlepšování prostředí kolem sebe v Horšovském Týně, kde žiji.
V Domažlickém okrese, který má svá kouzla s „chodskou“ perlou. V kraji kolem sebe, aby my
z vesnice jsme mohli užívat „výhod“ měst. Jejich více rozvinutou kulturu a další možnosti.
A my všichni, abychom mohli i nadále z aut, ze sedla kola či koně a i pěšky užívat a vnímat
krásy venkova a hlavně Šumavy a Českého lesa. Těchto nádherných vzdušných lázní.

Ovlivnění dění v kraji?
Chtěl bych se zasadit o vytvoření podmínek pro rovnoměrný vývoj celého kraje, všech
jeho měst a obcí i těch nejmenších vesniček. Vzhledem k tomu, že pracuji v zemědělství bych
rád, aby se posílila zemědělská prvovýroba, která ovšem musí být součástí venkovského
prostoru. Zemědělství musí být nadále aktivním spolutvůrcem životního prostředí,
aby nedocházelo k zanedbávání obdělávání zemědělské půdy. Ladem ležící pozemky jsou
potom často cílem a později zdrojem různých invazivních plevelů jako je například bolševník
velkolepý.
Ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků Šumavy by měla být dořešena otázka zákona
o Národním parku Šumava. Zasadím se o podporu rozvoje turistiky v Českém lese a s tím
možným vytvořením dalších pracovních míst. Je třeba zachovat a nadále zvyšovat nejen
počty spojů veřejné dopravy, ale zlepšit celkový stav a údržby silnic 2. a 3. třídy, aby se
občané včas dostali do práce, do škol i za nákupy.
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