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Sjezd zvolil nové vedení ČSSD. Je 

nepochybně správné. Že premiér získal 

tak významný mandát od delegátů 

sjezdu. Dobré je to především proto, že 

má silný mandát, který může uplatnit i 

v koalici, přičemž především s Babišem 

to není příliš jednoduché. Problém ČSSD 

ale není Babiš, problémy si dělá ČSSD 

sama. Jsem opravdu moc zvědav, jak se 

v nejbližších volbách tedy krajských 

popasujeme s novými poněkud 

populistickými směrnicemi na 

sestavování kandidátek. V těchto 

volbách víc než kdy jindy bude platit, že 

kvalita kandidátky je nezbytným 

předpokladem k úspěchu ČSSD. Babiš 

dlouho a úspěšně se snaží využívat 

celostátních, krajských či místních 

veřejných autorit, lidí populárních a 

oceňovaných veřejností. Chce-li ČSSD 

uspět, musí být její kandidátky 

sestavovány především podle toho, co 

jednotlivé osobnosti na kandidátky 

zařazené dokázali ve veřejném, 

společenském životě nebo ve své práci. 

ČSSD musí být otevřena hledat takové 

lidi, zařazovat je na svou kandidátku a to 

bez ohledu na to jsou-li členy ČSSD či 

nikoli. Populismus, vedle personálního 

nedostatku, je vůbec největším 

problémem ČSSD. Máme neustále 

tendenci prosazovat věci takzvaně 

populární, ovšem často nedostatečně 

ekonomicky i fakticky zdůvodnitelné. 

Moje celoživotní zkušenost ovšem říká, 

že lidé mnohem lépe přijmou i 

nepopulární opatření pokud mají jasný 

důvod a jasné cíle. Naopak veřejnost 

velmi nelibě nese populistické sliby, 

navíc pokud nejsou splněny. 

WWW.MARTINEKRADKO.CZ 

Chudoba, migrace, uprchlíci a budoucnost.  

Pokud se zabýváme touto stěžejní záležitostí, tak bychom si měli říkat pravdu a neměli bychom si brát žádné servítky. To, co 

vidíme teď, je jenom začátek. A zcela jistě bude následovat mnohem větší problém, protože migrantů bude přibývat a přibývat, 

protože rozdíly mezi chudobou a bohatstvím na tomto světě jsou tak velké, že nic jiného nemůžeme čekat. 

Když si k tomu přidáme ještě rozpad států a obecnou nestabilitu, která je v současném světě, tak nemůžeme nic jiného 

očekávat.  

Dovolil bych si navrhnout, aby si všichni prohlédli na YouTube krásnou přednášku, jmenuje se Imigrace, chudoba a kuličky. 

Upřímně řečeno, neviděl jsem nic názornějšího, jednoduššího a jasného, než tuto poměrně subtilní přednášku, která jasně 

popisuje stav věcí i jejich řešení. 

Brzy ráno jsem se v Senátu bavil s paní uklízečkou. Pozoruhodné na celém tom zhruba půlhodinovém rozhovoru bylo, že tato 

žena použila zdravého selského rozumu a v té půlhodině se mě snažila přesvědčit o svém názoru na věc. Říkala: No přece 

nejdříve musíte zastavit ten příliv a pak se musíte zabývat těmi, kteří k nám přišli, a pak se teprve musíte zabývat tím, kam je 

dáte, co s nimi uděláte. Jestli je vrátíte nebo je někde rozdělíte, protože pokud nezastavíte tento příliv, tak vlastně nic neřešíte. 

Ptala se mě, proč válečné lodě už dávno neuzavřely jižní hranice. A potom mně říkala: Já nechápu, o čem se tady neustále 

bavíme, protože já jsem viděla na mnoha filmech, jak to vypadalo ve válečných střetnutích, když utíkali lidé, běženci.  Já jsem 

viděla vždycky babičku, dědečka, dítě, kočárek atd. A já u toho, co je i v Itálii, vidím především mladé ztepilé muže. Tak to asi 

není z převážné části útěk z válečných konfliktů nebo útěk před nějakým politickým pronásledováním. Myslím si, že tahle dáma 

trefila hřebíček na hlavičku.  

Je třeba si přiznat, že od Afghánistánu, dejme tomu s přestávkou Íránu, se táhne vlna rozpadu, totálního rozpadu, států a 

společenství až na hranice Maroka. Nemůžeme říkat, že je něco lepšího v Egyptě nebo v Alžírsku či v Tunisku, protože tam to 

jenom bobtná, ale zatím pod povrchem a drží to násilím armáda. Maroko je dneska vlastně už jediný stát v celém tomto 

obrovském pásmu, který je stabilní. A tudíž s tímto stabilním státem také Španělsko mohlo v minulosti úspěšně řešit celou 

situaci a uprchlíky. Ale jestli máme rozpadlou Libyi, jestli máme na cucky rozervanou Sýrii, jestli máme Irák, který je dávno na 

pokraji krachu, a o Afghánistánu ani nemluvím, tak to svědčí jenom o tom, k čemu dospěl vývoz americké a evropské 

demokracie do těchto států.  

Bohužel se obávám, že celá situace je o to komplikovanější, že my dnes nemáme nějaké rozumné řešení, protože jediné 

rozumné řešení je zbavit země, ze kterých tito lidé utíkají, chudoby. Ale jak můžeme teď v této situaci my řešit chudobu v Libyi, 

Sýrii a některých dalších zemích, když tam neexistuje stát, kdy tam lidé nemají ani základní předpoklady pro to, aby mohli žít. 

A musíme bohužel konstatovat, že USA a západo evropské státy k tomuto stavu přispěly lvím podílem.  

To, co je na celé záležitosti absolutně smutné, je to, že jsme v Evropě celou dobu budovali schengenské hranici a tím vytvořili 

prostor volného procesu cestování ze státu do státu a ten se zhroutí s tím, jak se hroutí jižní hranice schengenského prostoru.  

To jak řeší dnes tento problém Maďaři, budou muset dřív nebo později využít i ostatní státy.   

Jak řekla žena z lidu, řešit kvóty není prioritní záležitost. Běžence tady budeme mít na našem území bez ohledu na kvóty, bez 

ohledu na to, jestli přijmeme nebo nepřijmeme. Protože ti lidé sem prostě docestují a není síly, která by je zadržela.  

Na závěr bych se chtěl vrátit k počátku, a to je ke krásné přednášce, která se jmenuje Imigrace, chudoba a kuličky. Celý dlouho 

doutnající problém je v neobyčejné chudobě, o které my tady nemáme ani představu, a je skutečnosti, že vyspělé státy tento 

problém neřešily a neřeší. A to je hlavní poselství, kde je jediná cesta, jakým způsobem do budoucna zachránit stávající 

civilizaci, Využít všech prostředků a bohatství, které vyspělé státy mají, ne k tomu, abychom ostatním chudým vnucovali svůj 
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Dění v Senátu 

13.05.2015 - 8. schůze Senátu 

Senát zahájil svoji osmou schůzi projednáním energetického zákona, ke kterému přijal usnesení nezabývat se. Dále 

pokračovali senátoři blokem bodů, které odůvodnil ministr spravedlnosti. Nejprve senátoři přijali pozměňovací návrhy k 

novele občanského soudního řádu, aby se následně vyslovili souhlas s vysláním vojáků do misí OSN UNDOF a MINUSMA. 

Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a 

Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického 

prostoru k mírovým účelům. Před obědovou pauzou pak senátoři projednali blok bodů, jejichž gestorem je úřad vlády. 

Senátoři tak vzali na vědomí informaci o zasedáních Evropské rady, které se konaly ve dnech 19. - 20. března 2015, 

respektive 23. dubna 2015. Posledním bodem před polední pauzou byla Zpráva Komise o České republice 2015 – k tomuto 

materiálu přijali usnesení, jež navrhl Výbor pro záležitosti Evropské unie. V úvodu odpoledního jednání si nejprve vyslechli 

a následně i vzali na vědomí Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu a Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. Poté schválili senátní návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a 

odročili ve druhém čtení projednávání senátní návrh novely zákoníku práce. Obě tyto předlohy předložil Senátu senátor 

Zdeněk Škromach a další senátoři. Pak v prvním čtení senátoři vrátili k dopracování senátorovi Liboru Michálkovi návrh 

senátního návrhu zákona o státním podniku. Poté senátoři projednali změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů a 

neschválili návrh na konání veřejného slyšení Senátu na téma „Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a 

změna některých navazujících zákonů“. V posledním bodě osmé schůze Senátu pak senátoři podpořili návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

17.06.2015 - 9. schůze Senátu 

Prvním bodem 9. schůze Senátu byla novela zákona o pozemních komunikacích. Po rozsáhlé diskuzi nakonec Senát vrátil 

tento zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Odpolední jednání zahájil ministr životního prostředí, který 

předložil senátorům Harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a následně Sdělení Komise - Pařížský protokol 

- plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020. Poté vystoupil zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček, 

který senátory seznámil s Výroční zprávou o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014, kterou senátoři vzali na vědomí. 

Poté se opět věnovali Evropské problematice. Přijali doporučení VEU k balíčku opatření k energetické unii, vzali na vědomí 

informace o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady a doporučení k národnímu programu reforem a stanovisko 

Rady ke konvergenčnímu programu na rok 2015. Následně schválili novelu trestního zákoníku a po něm i novelu občanského 

soudního řádu. Poté senátoři opět přijali doporučení VEU - tentokrát o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení 

počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí. Poslední dva body středečního jednání pak patřily ministerstvu obrany - senátoři vyslovili souhlas s vládním návrhem na 

prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky 

a s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v 

rámci operace NATO v roce 2015. čtvrteční den začal obdobně jako ten středeční, jen projednávaný zákon byl jiný. Senátoři 

měli na stole novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a témata očkování a hladina hluku se ve velmi rozsáhlé diskuzi 

probírala často a důkladně. Pozměňovací návrhy tak tomuto návrhu zákona senátoři přijali až v odpoledních hodinách. Po 

tomto bodu pak senátoři schválili novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, dali souhlas 

k ratifikaci mezi Smlouvy Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a přijali doporučení VEU k 

Evropskému programu pro migraci a Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní 

ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Následně se senátoři rozhodli nezabývat novelou zákona o veřejných dražbách a schválili 

novelu plemenářského zákona. Senátoři rovněž projednali Petici ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních 

záležitostí a zvolili novým členem Stálé komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury senátora Jiřího Šestáka. V 

samotném závěru pak senátoři přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o místních poplatcích a schválili dva zákony 

předložené ministrem financí - šlo o novelu důchodového zákona a novelu zákona o spotřebních daních. 

 

 

 

 

 

 

22.07.2015 - 10. schůze Senátu 

Středeční jednání 10. schůze Senátu bylo vyhrazeno senátním bodů - vláda České republiky měla na tento den dlouhodobě 

naplánované výjezdní zasedání na Severní Moravu. Senátoři tak zahájili schůzi projednáním výročních zpráv, které 

předkládají Senátu jednotlivé instituce. A tak Senát vzal postupně na vědomí Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních 

režimů, Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů a Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu.  
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Poté přišly na řadu senátní návrhy zákonů. Senátoři nejprve vrátili k dopracování návrh senátního návrhu zákona o státním 

podniku a poté dva návrhy senátních návrhů Senátu zamítli. Jednalo se o novelu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem Vozidla a novelu zákona o České televizi. Čtvrtý projednávaný návrh senátního návrhu zákona - 

zákoník práce - pak senátoři již podruhé odročili, tentokrát do 31. prosince 2015. Poté senátoři schválili návrh Senátu na 

propůjčení nebo udělení státních vyznamenání a nominovali paní Ivanu Janů jako první ženu do funkce předsedy Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Ve čtvrtek dopoledne zavítal mezi senátory předseda vlády Bohuslav Sobotka, který seznámil 

senátory s výsledky jednání Evropské Rady a představil Národní program reforem pro rok 2015. Tyto dva body senátory velmi 

zaujaly a rozprava k nim trvala téměř celé dopolední jednání. v samotném závěru "dopoledního" jednání pak senátoři ještě 

schválili novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Odpolední jednání se pak již neslo v rychlejším tempu a tak postupně 

stihli senátoři dát souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv, mezi nimi například Dohodu o Visegrádském patentovém 

institutu či Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Senátoři rovněž 

schválili šest zákonů - zákon o pyrotechnice, zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna, zákon o regulaci reklamy, 

zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a zákon o přestupcích. Senátoři rovně dali za pravdu Výboru pro evropské záležitosti a 

přijali jeho doporučení k Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských 

států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

12.08.2015 - 11. schůze Senátu 

Jednání 11. schůze Senátu zahájil se svými body ministr životního prostředí. Senátoři se nejprve věnovali zákonům, a to 

konkrétně zákonu o prevenci závažných havárií a novele zákona o odpadech. Oba tyto zákony byly senátory dlouho 

diskutovány a navzdory různým pohledům na některé jejich části byly oba zákony schváleny. Posledním bodem, se kterým 

seznámil senátory ministr životního prostředí, byla Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních: Opatření k dosažení 

"dobrého stavu" vod EU a snížení povodňových rizik, ke které senátoři přijali usnesení, jenž jim doporučil Výbor pro záležitosti 

Evropské unie. Ve druhé části dopoledního jednání byl v roli navrhovatele ministr vnitra. Senátoři nejprve schválili novelu 

zákona o svobodném přístupu k informacím, dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

Německo o policejní spolupráci a přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Evropskému program pro 

bezpečnost. V posledním bodě zastoupil ministr vnitra nepřítomného předsedu vlády a předložil senátorům novelu zákona o 

zpravodajských službách, kterou po relativně krátké rozpravě schválili. Odpolední jednání zahájil blok ministra financí, v rámci 

kterého schválili senátoři novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a novelu zákona o účetnictví. 

Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu 

zdanění. Následně se senátoři věnovali svým bodům. Schválili usnesení ke společnému dopisu zástupců parlamentů 

členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu a schválili návrh na uspořádání 

veřejného slyšení Senátu na téma "Ochrana proti šikaně". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

23.09.2015 - 12. schůze Senátu 

V úvodu 12. schůze Senátu se senátoři nejprve rozsáhle věnovali asi nejpalčivější otázce, která trápí nejen občany České 

republiky, ale celé Evropské unie, tedy nečekaným a rozsáhlým přílivem uprchlíků a ekonomických migrantů do Evropské 

unie. Senátoři se zaměřili nejen na řešení problémů s přicházejícími, ale snažili se nalézt i konstruktivní řešení, jak vůbec 

tomuto exodu zabránit již v zemích, odkud se na Evropu příval uprchlíku žene. V závěru bohaté diskuze přijali usnesení, 

kterým podpořili kroky naší vlády a zavázali se, že se tímto problémem budou i nadále zabývat. Poté ještě projednali žádost 

prezidenta republiky a vyslovení souhlasu s jmenováním Jaromíra Jirsy soudcem Ústavního soudu – táto žádosti, navzdory 

nepřítomnosti prezidenta na jednání Senátu vyšli vstříc a pan Jaromír Jirsa se tak stal na deset let dalším ústavním soudcem. 

Odpolední jednání zahájil Miroslav Singer, který seznámil senátory se zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 

2014. Po něm vystoupil místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Chýle, který senátory seznámil v 

výroční zprávou svého úřadu za rok 2014. Obě tyto zprávy vzali senátoři na vědomí. Jako další vystoupil ministr obrany, který 

seznámil senátory s působením AČR v Turecku – tuto zprávu vzali senátoři na vědomí a požádali vládu, aby je dále o působení 

AČR v Turecku pravidelně informovala. Poté přišel čas i na evropský blok. nejprve vzal Senát na vědomí zprávu o vývoji 

evropské unie v roce 2014 a poté přijal postupně doporučení Výboru pro záležitosti evropské unie k Balíčku k lepší regulaci v 

EU, Strategii pro jednotný digitální trh v EU a Akčnímu plánu EU proti převádění migrantů (2015-2020). V samotném závěru 

pak senátoři dali souhlas k těmto mezinárodním smlouvám: Změně Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu 

ve sportu, Dohodě o účasti Chorvatské republiky v EHS, Dohoda o hospodářském partnerství se státy CARIFORA, Opčnímu 

protokolu k Úmluvě o právech dítěte a Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu  pracovní 

dovolené. 
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Memorandum o partnerství a spolupráci při 

přípravě a implementaci „Teritoriálního paktu 

zaměstnanosti Pardubického kraje“ 

 V úterý 14. dubna 2015 byl senátor Radko Martínek 

přítomen slavnostního podpisu Memoranda o 

zaměstnanosti, které podepsali společně Pardubický 

krajský úřad, Úřad práce ČR, Krajská hospodářská 

komora  a Českomoravská konfederace odborových 

svazů. 

Dokument také podepsala ministryně práce a sociálních 

věcí Michaela Marksová Tominová. Teritoriální pakt 

zaměstnanosti je programový dokument k podpoře 

zaměstnanosti a vzdělanosti Pardubického kraje 

v letech 2014 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Shromáždění delegátů OSH Pardubického 

kraje 

V sobotu 18. 4. 2015 se v Chronicích konala okresní 

konference hasičů, které byl přítomen i senátor Radko 

Martínek. 

Jako výraz ocenění za mnohaletou obětavou práci pro 

naplnění hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj 

hasičských záchranných služeb dostal Radko Martínek 

Řád sv. Floriána od Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska.  

Výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu 

Ve dnech 14. – 15. dubna 2015 navštívili poslanci 

Královéhradecký a Pardubický kraj. Tohoto výjezdního 

zasedání se také zúčastnil senátor Radko Martínek, 

který si společně s poslanci ve středu 15. dubna prohlédl 

Multifunkční dopravní terminál Jana Pernera v České 

Třebové a následovalo jednání s regionálními 

představiteli Českých drah, Správou železniční dopravní 

cesty a vedením města Česká Třebová. 

Dalším bodem programu byla prohlídka zámku 

v Litomyšli a jednání s představiteli města Litomyšl a 

Pardubického kraje. Při této příležitosti si senátor 

Radko Martínek a poslanci prohlédli prezentaci festivalu 

Smetanova Litomyšl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prvomájová veselice 2015 v Moravské Třebové 

Již tradičně v Moravské Třebové na zámku pořádala 

místní organizace ČSSD Prvomájovou veselici. Svátek 

práce oslavil společně s občany Moravské Třebové také 

senátor Radko Martínek. Počasí se nakonec vydařilo a 

zámek navštívilo několik stovek rodičů s dětmi, které si 

den opravdu užily. K dispozici byl pro děti skákací hrad, 

nafukovací balónky, drobné dárky  a nejrůznější 

sladkosti. Pro dospělé návštěvníky hrál swingový 

orchestr Františka Zeleného a kapela Epicentrum.  Na 

závěr navštívil slavnost také premiér Bohuslav Sobotka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce v regionu 
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Zahájení výstavy 135. let sociální demokracie 

V úterý 5. května 2015 zahájil senátor Radko Martínek 

výstavu historie sociální demokracie u nás a 

v Německu. 

Při této slavnostní příležitosti se sešli členové sociální 

demokracie a všichni si společně prohlédli výstavu, 

která je umístěna v sídle krajského výboru sociální 

demokracie v Pardubicích. Zájemci mohou výstavu 

shlédnout až do 2. června 2015.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Den Střední školy zemědělské a veterinární 

V pátek 8. května slavila Střední zemědělská škola 

v Lanškrouně již 55 let své existence. Tuto již tradiční 

slavnost si přijel prohlédnout senátor Radko Martínek. 

U příležitosti 70. výročí zemědělského školství proběhl 

slavnostní křest almanachu a na programu byly 

jezdecké závody, přehlídka zemědělské techniky, 

ukázka práce ovčáckých psů, lukostřelba a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pietní akt k 70. výročí ukončení II. světové 

války 

V pátek 8. května 2015 uctili sezemičtí občané a hosté 

památku padlých v I. a II. světové válce položením 

květin. Tohoto pietního aktu se zúčastnil také senátor 

Radko Martínek.  

Květiny byly položeny také u památníku kpt. Alfréda 

Bartoše, velitele paravýsadku Silver A, který zemřel 

před 73 lety. Čestnou stráž u tohoto pomníku drželi 

uniformovaní vojáci RAF. Dále byly položeny květiny u 

památníku praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka, 

letos uplynulo 100 let od jeho smrti. Zde drželi čestnou 

stráž v dobových uniformách z Francie, Ruska a Itálie 

legionáři z Hradce Králové. Zazněla československá a 

francouzská hymna a proletěl dobový letoun Bücker 

1.131 Jungmann. Slavnost pokračovala před 

sezemickou radnicí, kde hrála dechová hudba 

Živaňanka.   

 

 

 

 

Vedoucí odboru školství PK v M. Třebové 

Senátor Mgr. Radko Martínek společně s vedoucím 

odboru školství Pardubického kraje    Mgr. Martinem 

Kissem, starostou JUDr. Milošem Izákem a 

místostarostou Ing. Václavem Mačátem  navštívili 

v pátek 15. května 2015 postupně Integrovanou střední 

školu, Vojenskou střední školu a Gymnázium 

v Moravské Třebové.  

Účelem návštěvy bylo zjištění aktuální situace na 

školách, počty stávajících a nových studentů a výhled 

do budoucna. Poté byli na pracovní oběd pozváni 

zástupci těchto škol – za Integrovanou střední školu 

Mgr. Libor Čáp, Vojenská škola podplukovník Ing. Josef 

Lorenz, Gymnázium Mgr. Alena Plocová a přizváni 

ředitelé základních škol v Moravské Třebové – Mgr. 

Petr  Vágner, Mgr. Jaroslava Skácelíková, Mgr. Lenka 

Bártová a také statutární zástupce speciální školy 

v Moravské Třebové Mgr. Miroslav Muselík a radní 

Moravské Třebové PaeDr. Hana Horská.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

145 let Sboru dobrovolných hasičů v Jevíčku 

V sobotu 16. května 2015 na Palackého náměstí 

v Jevíčku pořádal sbor dobrovolných hasičů soutěž 

Okresní liga Svitavska mladých hasičů v požárním 

útoku.  

Tato soutěž byla pořádána v rámci oslav 145 let SDH 

Jevíčko. Mladé hasiče přišel podpořit také senátor 

Radko Martínek. Náměstí bylo v Jevíčku zcela 

zaplněné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní návštěva ve Skutči 

Senátor Radko Martínek navštívil ve čtvrtek 28. května 

2015 městský úřad ve Skutči. Se starostou města 

panem Pavlem Bezděkem a místostarostou Ing. 

Romanem Hřebíkem probrali aktuální situaci ve městě 

a domluvili se na další spolupráci při řešení problémů. 
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Návštěva III. základní školy v Moravské 

Třebové 

Senátor Radko Martínek navštívil ve čtvrtek 28. 

května III. základní školu v Moravské Třebové. S paní 

ředitelkou Mgr. Jaroslavou Skácelíkovou pohovořil o 

současné situaci ve škole a o plánech do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Návštěva firmy CZ Loko v České Třebové 

Senátor Radko Martínek navštívil v pátek 3.4.2015 

firmu CZ Loko v České Třebové. O neustále se 

rozvíjející firmě pohovořil a po provoze provedl pana 

senátora ředitel nákupu a logistiky pan Petr Zemek.  

CZ Loko hledá obchodní příležitosti v zahraničí, 

proto se účastní zahraničních veletrhů a odborných 

konferencí, které firmě otevírají dveře k novým 

obchodním partnerům a zákazníkům. Společnost 

CZ Loko se v rámci zahraničních aktivit zúčastnila 5. 

Ročníku veletrhu EURASIA RAIL 2015, který se 

konal v Istanbulu od 5. do 7. března. Expozice byla 

součástí oficiální prezentace České republiky pod 

záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 

kterou realizovala Asociace podniků českého 

železničního průmyslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Návštěva Speciální ZŠ v M. Třebové 

Senátor Radko Martínek navštívil den otevřených 

dveří ve speciální základní škole v Moravské Třebové. 

S paní ředitelkou Mgr. Jitkou Kánskou, statutárním 

zástupcem Mgr. Miloslavem Muselíkem a zástupkyní 

ředitelky Mgr. Lenkou Moravcovou pohovořil o 

stávající situaci ve škole, o tom co se podařilo, o 

problémech a plánech do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Železniční stanice Česká Třebová 

V pátek 3. 4. 2015 navštívil senátor Radko Martínek 

také přednostu stanice Česká Třebová pro nákladní 

přepravu Ing. Zdeňka Kudrnu. Společně spolu 

probrali všechny problémy a nedostatky, ale i 

úspěchy v železniční dopravě v Pardubickém kraji. 

 

 

 

Návštěva MÚ Česká Třebová 

Senátor Radko Martínek také nezapomněl navštívit 

městský úřad v České Třebové.  

Společně se starostou města panem Jaroslavem 

Zedníkem a místostarostkou Ing. Jaromírou 

Žáčkovou pohovořili o stávající situaci ve městě a o 

úkolech, které město v nejbližších letech čekají.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrans – Česká Třebová 

Senátor Radko Martínek navštívil v pátek 3.4.2015 

terminál firmy Metrans v České Třebové.  

Manažer terminálu Česká Třebová Miroslav Kotrba a 

generální ředitel Jiří Samek potvrdili, že firma 

v následujících dvou letech postaví v České Třebové 

řídící centrum mezinárodního koncernu a 

zdvojnásobí stávající počet zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Slavnostní ukončení školního roku 

Školní rok slavnostně zakončili na základní škole 

v Kunčině společně s ředitelkou školy Miloslavou 

Hutirovou také senátor Radko Martínek a starosta 

obce Miroslav Kubín. S žáky deváté třídy se rozloučili 

všichni žáci školy společně s učiteli a vychovatelkami. 

Paní ředitelka odměnila za uplynulý rok nejen žáky 

ale i učitele. Na závěr krásně zazpívala žákyně deváté 

třídy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Moravskotřebovské arkády 2015 

Záštitu nad 15. ročníkem výtvarné části festivalu 

převzal senátor Parlamentu ČR Radko Martínek. 

V sobotu 30. května zahájil vernisáž výstavy obrazů a 

litografií Emmy a Barbory Srncových a výstavy 

výtvarných prací žáků základní umělecké školy.    
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Zahradní slavnost v Domově na rozcestí ve 

Svitavách 

Zaměstnanci Domova na rozcestí spolu se svými 

klienty pořádali v pátek 26. června zahradní slavnost, 

kterou navštívil také senátor Radko Martínek. Celý 

den si mohli návštěvníci zakoupit výrobky klientů 

domova, odpoledne probíhaly různé soutěže o ceny a 

k poslechu hrála skupina ABC.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

IVECO BUS - 120. výročí od založení firmy 

Josefem Sodomkou ve Vysokém Mýtě 

Senátor Radko Martínek přijal pozvání a společně 

s dalšími významnými hosty se zúčastnil oslavy 120. 

výročí založení firmy IVECO BUS ve Vysokém Mýtě. 

Firma vyrábí a vyvíjí vozy hromadné dopravy s cílem 

uspokojit potřeby současné i budoucí mobility – 

městské autobusy, meziměstské autobusy, turistické 

autobusy a minibusy. V České republice je 6 dealerů a 

17 prodejních míst. Dále firma nabízí prodej kvalitních 

ojetých vozidel, která prošla přísnými 

bezpečnostními testy. A další službou je servis 

vozidel. Ve Vysokém Mýtě se firma řadí mezi největší 

zaměstnavatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietní akt k 73. výročí vyhlazení obce Ležáky  

Stovky lidí si v neděli 21. června 2015 připomněly na 

místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku 73. výročí 

jejího vyhlazení nacisty. Na místě, kde stojí na 

půdorysech devíti domů žulové náhrobky s 

vytesaným křížem, uctili památku 52 vyvražděných 

obyvatel. Pietní vzpomínky se zúčastnili pamětníci 

událostí a další hosté z Česka i ze zahraničí, mezi nimi 

i senátor Radko Martínek, místopředsedkyně senátu 

Miluše Horská, místopředseda ČSSD Martin Starec, 

předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček, 

obyvatel. Pietní vzpomínky se zúčastnili pamětníci 

událostí a další hosté z Česka i ze zahraničí, mezi nimi 

i senátor Radko Martínek, místopředsedkyně senátu 

Miluše Horská, místopředseda ČSSD Martin Starec, 

předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček, 

poslanec Jan Chvojka, hejtman Martin Netolický a 

další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pracovní návštěva senátora Radko Martínka 

ve volebním obvodu  

1. 6. 2015 – Jevíčko, Chornice, Jaroměřice a 

Městečko Trnávka 

V Jevíčku navštívil senátor Radko Martínek nového 

pana starostu dipl. um. Dušana Pávka a pana 

místostarostu Mgr. Miroslava Šafáře. Společně 

pohovořili o současné situaci ve městě a o plánech do 

budoucna. Město aktuálně řeší projekty na rozvoj 

bydlení a dále připravuje ochranu průmyslové zóny 

před vodou. Senátor Radko Martínek také krátce 

navštívil Gymnázium v Jevíčku a ředitele pana Mgr. 

Jiřího Janečka, který přiblížil současnou situaci ve 

škole. A poslední zastávkou v Jevíčku byla základní 

škola. Ředitel školy pan Mgr. Miloslav Parolek 

provedl senátora Radko Martínka školou, pochlubil se 

rekonstruovanými učebnami, tělocvičnami i novými 

projekty.  

 

Další zastávkou byla obec Chornice. Pan starosta Jiří 

Smékal připravuje v letošním roce kolaudaci 

kanalizace. Dále by chtěli v obci opravit cesty a 

zároveň provést úpravu pozemků. Obec v listopadu 

chystá k výročí 5 let otevření kulturního domu 

koncert Lucie Bílé.  
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chystá k výročí 5 let otevření kulturního domu 

koncert Lucie Bílé.  

V Jaroměřicích chystá paní starostka Mgr. Iveta 

Glocová rekonstrukci stávajícího vodovodu a 

kanalizace. Jedná se o finančně velmi náročnou akci, 

proto je celý projekt rozdělen do částí. Dále by obec 

chtěla vybudovat dvě nové odborné učebny pro 

základní školu. 

Poslední zastávkou byla obec Městečko Trnávka. 

Pan starosta Ing. Milan Šedaj a paní místostarostka 

Jana Sáblíková informovali o dění v obci a dále o 

připravovaných záměrech obce. Obec by chtěla do 

budoucna využít budovu, kde byl obecní úřad a 

vybudovat dům pro seniory a dále podporovat rozvoj 

bydlení v obci.    

2. 6. 2015 – Karle, Trstěnice a Benátky 

Starosta obce Karle pan Pavel Pavliš, místostarosta 

pan Miloš Jadrný, předseda Zemědělského družstva 

Trstěnice pan Ing. Pavel Krejsa a senátor Radko 

Martínek společně pohovořili o situaci v obci a o 

plánech do budoucna. Předseda družstva je spokojen 

s výsledky rostlinné i živočišné výroby.  V roce 2011 

družstvo postavilo a zprovoznilo bioplynovou stanici 

o celkovém výkonu 1MW.  Firma poskytuje práci 

přibližně 54 zaměstnancům. Družstvo má také trvalý 

zájem nakupovat pozemky od vlastníků.      

Další zastávkou senátora Radko Martínka byla obec 

Trstěnice. Se starostou obce panem Romanem 

Kmoškem a místostarostou Ing. Josefem Sotonou 

pohovořili o aktuálním problému obce – vyřešení 

kanalizace, občané v referendu vyjádřili nesouhlas 

tlakovou kanalizací. Do budoucna by chtěla obec 

vybudovat větší společenskou místnost a 

zrekonstruovat pro tento účel prostor nad stávajícím 

obecním úřadem a budovu zateplit.  

Poslední zastávkou senátora Radko Martínka byla 

obec Benátky. Starosta obce pan Dis. Jan Rada má 

aktuálně nejvíce práce s právě probíhající výstavbou 

kanalizace. Po dokončení akce bude třeba opravit 

silnici. Novou zkušeností bude pro pana starostu 

oddávání, které se uskuteční na potůčku kousek od 

obecního úřadu.   

 

 

 

3. 6. 2015  – Banín, Rohozná, Pomezí a Stašov 

V Baníně navštívil senátor Radko Martínek starostu 

obce pana Josefa Peterku. V obci se podařilo dokončit 

výstavbu kanalizace, ke které se připojilo 100% 

domácností v obci. V nejbližší době by chtěl pan 

starosta vyřešit problém s rozpadlým statkem v dolní 

části obce, který vlastní soukromý majitel. Další 

plánem do budoucna je opravení místní komunikace, 

která je nadměrně zatížena těžkou dopravou. 

V obci Rohozná se pan starosta Vladimír Žídek 

pochlubil zrekonstruovanou bývalou budovou 

základní školy, kterou nyní obec využívá pro potřeby 

obecního úřadu. Obec bude muset v nejbližších 

letech vyřešit odpadní vody z domácností, 

s budováním kanalizace zatím čekají, protože by byl 

velmi zatížen obecní rozpočet. Pan starosta by uvítal, 

kdyby bylo možné vyvážet kompost jako hnojivo na 

pole. 

Další zastávkou byla obec Pomezí. Starostka obce 

paní Věra Chemišincová by chtěla v nejbližší době 

rekonstruovat střechu a sociální zařízení v základní 

škole. Dále obec podala žádost o finanční prostředky 

na vybudování veřejného hřiště. V plánu je také 

oprava silnice, která je přetěžována těžkou dopravou 

do kamenolomu ve Stašově. 

Poslední zastávkou byla obec Stašov. V obci by chtěl 

pan starosta Leoš Vendolský a místostarosta Josef 

Penias také opravit místní komunikaci ve směru 

Stašov – Hamry, kde došlo k sesuvu půdy a silnice 

není dosud průjezdná. Obec aktuálně řeší problém 

s kvalitou pitné vody. Bioodpad vyřešila obec tím, že 

do každé rodiny bude přidělen kompostér. V obci se 

po několika letech podařilo obnovit činnost 

dobrovolných hasičů.   

 

5. 6. 2015  – Telecí, Sádek a město Bystré 

První obcí, kterou senátor Radko Martínek v tento 

den navštívil byla obec Telecí. Starosta obce pan 

Jaroslav Šimon společně s místostarostou obce a 

zároveň předsedou zemědělského družstva v jedné 

osobě panem Ing. Pavlem Gregorem pohovořili o 

současné situaci v obci a o projektech, které v obci 

byly dokončeny. Krásně zrekonstruovanou základní 

školu a mateřskou školku si senátor Radko Martínek 

prohlédl osobně a také nově vybudované sociální 

zázemí na hřišti. Návštěvu obce zakončil senátor 
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byly dokončeny. Krásně zrekonstruovanou základní 

školu a mateřskou školku si senátor Radko Martínek 

prohlédl osobně a také nově vybudované sociální 

zázemí na hřišti. Návštěvu obce zakončil senátor 

Radko Martínek prohlídkou soukromé sbírky starých 

zemědělských strojů, nářadí a také starého vybavení 

domácností jako jsou pračky, tkalcovský stav, šicí 

stroje, nádobí a mnoho dalších předmětů. 

  

 

 

 

 

 

 

Další zastávkou byla obec Sádek. Starostka obce 

paní Ludmila Sládková se pochlubila nově 

zrekonstruovaným obecním úřadem a hlavně velkým 

společenským sálem s plně vybavenou novou 

kuchyní a sociálním zázemím. Základní škola by 

nutně potřebovala rekonstrukci střechy a budovy, 

aby vznikly nové učebny a uvolnil se prostor pro 

tělocvičnu, kterou nyní škola nemá, žáci dojíždí do 

tělocvičny v Poličce. Obec také požádala o dotaci na 

hřiště. 

Poslední zastávkou bylo město Bystré. Zde se 

jednání zúčastnil starosta obce pan Ing. Miloslav 

Sejkora, místostarosta Mgr. Jan Neudert, vedoucí 

stavebního odboru a financí pan Ing. Jiří Pruška a 

vedoucí přímé péče v Domově na zámku Mgr. Martin 

Dvořák. Hlavním úkolem v blízké budoucnosti je 

rekonstrukce základní školy, rozšíření tělocvičny a 

vznik dalších učeben. Město je velmi zatíženo 

administrativní prací ve veřejném opatrovnictví 

klientů Domova na zámku, pan starosta by uvítal 

možnost další pracovní síly.    

Cihelna 2015 – Králíky 

Senátor Radko Martínek navštívil v sobotu 22. srpna 

2015 město Králíky, kde se konala akce k 70. výročí 

konce 2. světové války a prezentace Sil podpory 

armády ČR. Součástí programu byly statické a 

dynamické ukázky vybraných schopností sil podpory 

Armády ČR, historické ukázky bojů s tématem „Boj o 

Moravskou bránu“, ukázky činnosti integrovaného 

záchranného systému, statické a dynamické ukázky 

soudobé i historické vojenské techniky, prezentace 

firem, kulturní vystoupení Vojenské hudby Olomouc 

a další.  

 

           

 

Jednalo se o největší společnou akci AČR, civilních 

subjektů a klubů vojenské historie mimo vojenské 

výcvikové prostory.  

 „Loučení s létem“ Domov u fontány 28. srpna 

2015 

Tradiční akci „Loučení s létem“ si tentokrát nenechal 

ujít senátor Radko Martínek.  Na této akci, kterou 

každoročně připravuje domov pro své klienty, byla 

slavnostně přestřižena páska u nově vybudovaných 

altánů. Ty byly vystaveny díky finančním darům od 

sponzorů a zřizovatele. Součástí programu bylo 

hudební vystoupení kapely Čtveráci, návštěvníci si 

mohli zakoupit originální výrobky a občerstvení.   

 

Lesní družstvo Vysoké Chvojno 

1. 9. 2015 oslavilo Lesní družstvo Vysoké Chvojno, 

s.r.o. 20 let své existence. Při této příležitosti byl 

slavnostně založen nový les. Významní hosté, kteří s 

družstvem spolupracují, zasadili nové stromy. Za 

Pardubický kraj společně vysadili nový strom senátor 

Radko Martínek a senátor Petr Šilar. 

 

Trstěnické dožínky 2015 

Ve dnech 21. – 23. srpna 2015 se v Trstěnicích konal 

již sedmnáctý ročník dožínek, které pořádá obec 

Trstěnice ve spolupráci s divadelním souborem 

Vojnarka v přírodním areálu za školou. 
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Nedělního dožínkového průvodu se zúčastnil také 

senátor Radko Martínek v historickém automobilu. V 

průvodu byly také trstěnické ženy, děti a mládež v 

krojích společně s koňmi zapřaženými do žebřiňáků a 

kočárů, mažoretky, mládež na koních a do kroku 

hrála dechová kapela Pohoranka. 

První školní den v Moravské Třebové 

1. září 2015 prožilo svůj první školní den celkem 128 

malých prvňáčků. V tento pro ně významný den jim 

přišel popřát hodně školních úspěchů i senátor Radko 

Martínek společně se starostou města Milošem 

Izákem a každému prvňáčkovi věnovali malý dárek. 

Učitelům pak společně popřáli hodně chytrých a 

hodných žáků  a hlavně hodně trpělivosti a pevných 

nervů. 

 

 Prohlídka nově zrekonstruované základní školy 

v Moravské Třebové 

Žáci, kteří navštěvují základní školu na Palackého 

ulici v Moravské Třebové, se po letošních prázdninách 

vrátili do krásně zrekonstruované školy. Na 

slavnostní prohlídku přišlo mnoho hostů, mezi nimi i 

senátor Radko Martínek, starosta města Miloš Izák, 

místostarosta města Václav Mačát, radní 

Pardubického kraje Jana Pernicová, zástupci města a 

firem, kteří rekonstrukci prováděli. Rekonstruovanou 

školou se pochlubil její ředitel Petr Vágner a osobně 

provedl hosty všemi budovami školy.     

Návštěva kostela sv. Václava v Lažanech u 

Skutče 

Senátor Radko Martínek navštívil kostel sv. Václava v 

Lažanech u Skutče. Starosta Skutče pan Pavel 

Bezděk společně s páterem Vidourkem seznámili 

senátora Martínka s výsledky průzkumu tohoto 

kostela a domluvili se na společném postupu při 

záchraně tohoto památkového objektu. Dále také 

pohovořili o budoucích projektech, které město v 

nejbližších letech hodlá realizovat.    

 

           

 

 

 

Vzpomínkové oslavy k památce padlých za 

světové války  

Senátor Radko Martínek společně s dalšími 

významnými hosty uctil památku padlých za světové 

války položením květin u památníku v Mladějově na 

Moravě za účasti historických jednotek. Po skončení 

pietního aktu se všichni přesunuli do areálu Muzea 

průmyslových železnic, kde pokračoval další 

program. K vidění byly manévry a cvičení historických 

vojsk, bojová ukázka dělostřelectva a letectva a dále 

výjevy ze starého mocnářství.  

  

Slavnostní otevření nové budovy a expozice 

Natura – Parku 

25. září 2015 byla slavnostně otevřena nová budova a 

expozice Natura – Parku ve Štolbově ulici v 

Pardubicích. Zároveň oslavilo Ekocentrum Paleta 25 

let trvání. Za účasti senátora Radko Martínka, 

zástupců kraje a dalších významných hostů byla 

slavnostně přestřižena páska a hosté si mohli 

prohlédnout novou budovu, interaktivní expozici 

věnovanou přírodě a také zahradu nebo 

dalekohledem pozorovat okolní přírodu. 

Den železnice 2015 

V sobotu 19. září se konaly v areálu Depa kolejových 

vozidel v České Třebové již tradiční oslavy Dne 

železnice. Na této oslavě nechyběl ani senátor Radko 

Martínek společně se starostou města panem 

Jaroslavem Zedníkem a další hosté. Den byl věnován 

milovníkům železniční techniky a především dětem. 

Největší zajímavostí byly motorový vůz RegioSpider, 

RegioShark a nehodový jeřáb EDK 1000. 

           

 

 

 

 

 

 

 


