
Události v Senátu 

Vystoupení na schůzích Senátu 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury 

Celý název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 

Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění 

pozdějších předpisů 

 
Na schůzi konané 13. ledna pan senátor Martínek 
vystoupil k zákonu o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury. 
 
V úvodu zmínil nedávnou diskuzi v rámci pléna 
s tehdejším ministrem Prachařem, kde pan 
senátor upozorňoval na možná rizika metody 
vykupování pozemků.  
 
„Stál jsem u tohoto stolku a vysvětloval jsem mu, 
že jestli se zvolí metoda, s kterou on přišel a kterou 
považoval za geniální, tak výsledek bude takový, 
že se nevykoupí nic a že všichni budou požadovat 
16násobek, což se také samozřejmě stalo. Moc 
dobře si pamatuji, jak se na mě tehdy osopil, jestli 
si myslím, že je špatný ministr a že on si s tím 
dokáže bez problémů poradit. Poradil si akorát s 
tím, že si sbalil kufry a z ministerstva odešel. Ale 
bohužel výstavby klíčových komunikací v ČR 
zůstaly ve stejném stavu, jako byly předtím, to 
znamená, v zásadě se nestaví nic.“ 
 
Dále připomněl slova svého předřečníka senátora 
Pavla Eyberta: „My jsme také, když se přijímala 
EIA, tak shodou okolností já jsem vypracoval návrh 
8bodového dotazu dopisu na ministra životního 
prostředí, v tomto případě musím říci, že  

 
 
stávajícího, kde jsme se ho ptali na konkrétní 
dopady EIA na výstavbu jednotlivých silnic, dálnic 
a na další věci. Bylo nám tehdy odpovězeno, že je 
vše v pořádku. Ovšem záhy se ukázalo, že nic není 
v pořádku a že naopak ti stejní úředníci, kteří mu 
zřejmě připravovali odpověď na to osmero dotazů, 
tak vzápětí připravili odpověď na další dotaz z 
našeho výboru, kde nám sdělili ty příslušné počty 
silnic, které se prostě stavět nebudou.“ 
 
Postesknul si nad prací úředníků na jednotlivých 
ministerstvech, kteří odsouhlasené návrhy 
považují za nerealizovatelné.  

„Nejhorší na celé záležitosti je to, že to, co je tady 
dneska navrhováno, tak je svým způsobem 
zbytečné, protože kdyby úředníci ministerstva 
financí tehdy nezačali vykládat, že vyhláška, 
kterou vydalo ministerstvo dopravy, resp. ŘSD, na 
výkup pozemků je protiústavní, dokonce je hnali k 
policii a prokurátorovi, zda náhodou nehazardují 
se státním majetkem. Tehdy to byla stovka za 
metr čtvereční. Všichni houfně prodávali pozemky 
jak na běžícím pásu. Nicméně ministerstvo financí 
sdělilo, že je to okrádání státu, protože je přece 
podle vyhlášky možné vykupovat za 15 korun. 
Nikdo samozřejmě za 15 korun, jak tady správně 
můj předřečník řekl, tak neprodal vůbec nic, takže 
výsledek je, že přestože jsme tady měli obrovské 
množství finančních prostředků z EU v minulém 
období, tak na ty klíčové stavby z nich nešlo 
prakticky vůbec nic.“ 
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„Já pevně doufám, že se jednou dožiji možná i 
praxe, že zákon bude platit tak, jak byl přijat, ne 
tak, jak ho vysvětlili jednotliví úředníci na 
jednotlivých ministerstvech. Takže přeji tomuto 
zákonu, abychom ho pokud možno schválili, aby, 
jak říkám, nedopadl jako všechny ty před ním.“ 
 
V rámci druhého vystoupení senátor mluvil o 
silnici R35, porovnal situaci s Německem a 
Chorvatskem a shrnul největší problémy. 
 
„Dokud tady to nebude skutečně tak, že bude 
nějaké rozhodnutí, to rozhodnutí svobodný občan 
může buď přijmout, nebo nepřijmout, může se 
soudit, ale ta stavba se musí zrealizovat. A tak 
přesně, jak to mají v Německu, to znamená, že 
stavba se realizuje a občan se může soudit, jak 
chce dlouho. A buď mu bude dáno zapravdu, nebo 
mu nebude dáno zapravdu, ale může se také stát, 
že v konečné míře dostane méně než to, co mu 
nabízel stát, v té konečné verzi.“ 
 
„A já bych chtěl k tomu říct ještě jednu věc, a to je 
konkrétní situace té pětatřicítky. Ta pětatřicítky, 
to je ostuda téhle republiky. Je to 80 km dálnice, 
téměř po rovině, až na dva malé úseky. Za tu dobu, 
co my o tom diskutujeme, tak Chorvati postavili 
dálnici v nesrovnatelných podmínkách prakticky 
až do Dubrovníku. Já myslím, že toto je memento 
naší neschopnosti. Totální neschopnosti. A 
konkrétně na té pětatřicítce – vždycky to tak bylo 
a je to tak i teď – slušní a solidní lidi, ti se už dávno 
dohodli. A to, co my tady pořád řešíme, tak řešíme 
jednotlivosti lidí.“ 
 
„Takže, mám-li to shrnout, kdybychom se posunuli 
tam, kde jsou Němci, ať se spánembohem ten 
člověk soudí, jak dlouho chce, ale ta dálnice se 
prostě bude stavět. To je totiž o něčem jiném. Tady 
my se bavíme o právech jednotlivého člověka, a 
pak o právech většiny. A z tohoto důvodu si 
myslím, že je potřeba tenhle návrh zákona 
schválit.“ 
  

Zákon o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon) 

Celý název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

V rámci druhého dne 19. schůze konané 3. 3. 2016 
se pan senátor Martínek ujal slova v rámci výše 
zmíněného zákona, který považoval za stěžejní 
zákon 19. schůze a to tedy horní zákon. Na začátek 
pochválil vládu a shrnul aktuální situaci. Posléze 
vyjádřil určité obavy. 
 
„Já bych nejprve chtěl vládu pochválit, protože v 
každém případě se vláda odhodlala k tomu, že 
reaguje na vývoj situace v hornictví. Do jisté míry 
ta situace se díky změně zákona zlepšuje. A 

samozřejmě také vítám to, že došlo k určitému 
narovnání nebo mírnému narovnání vztahů mezi 
vlastníkem suroviny, což je stát, a těmi, kteří tu 
surovinu těží a mají z toho, dejme tomu, docela 
slušné zisky, když to řeknu velmi mírně.“ 
 
„Co mě už trochu méně uspokojuje, je to, že u obcí 
– sice obce teoreticky nic neztrácejí, ale fakticky, 
vzhledem k tomu, že tady existuje nějaký jev, 
kterému se říká inflace, takže když zafixujete ty 
částky, které obce dostávají ze záboru tedy vlastně 
toho pozemku, na kterém se těží, tak je to fakticky 
postupné snižování dávek, které ty obce 
dostávají.“ 
 
„Systémově se mi zdá správně, že obce tentokrát 
už jsou vlastně určeny jenom do té oblasti záboru, 
protože obce samozřejmě to nerostné bohatství 
nevlastní. Už od středověku vždycky nerostné 
bohatství země vlastnil tedy dříve panovník, nyní 
stát. Je to tedy vlastnictví státní. Z tohoto pohledu 
systémově se mi zdá správné, že obce nemají podíl 
na tom výtěžku přímo z té hornické činnosti nebo 
z té horniny, z toho horního bohatství, nebo 
nerostného bohatství. Nicméně jak jsem říkal, je 
potřeba zkompenzovat ty reálné náklady a 
reálnou zátěž, které mají z těžby. A ta je opravdu 
nemalá.“ 
 
„Co mě ovšem, musím říct, zcela šokovalo, tak to 
byl bod, o kterém se tady paní kolegyně Seitlová 
zmiňovala, a to jest, že z Poslanecké sněmovny 
nám sem přišel návrh, který fixuje to zvýšení na 
nejbližších 5 let a nedává možnost vládě zvyšovat 
tuto cenu. Mně se zdá být poměrně šílené, že tady 
někdo navrhuje to, že 5 let nebude mít možnost 
stát, tedy vlastník toho nerostného bohatství, s 
touto záležitostí cokoliv dělat.“ 
 
„Pozoruhodné trošku bylo také to, že pracovníci 
ministerstva průmyslu nám tady sdělili, že se jedná 
o křehkou dohodu. Tak jsem se zajímal, s kým je ta 
křehká dohoda. To už je těžké vystopovat, protože 
to je taková křehká dohoda s někým, kdo jako 
fakticky neexistuje. Ale ve skutečnosti jsem se pak 
neformálně dozvěděl, že určitá skupina poslanců z 
jistých oblastí se prostě dohodla, že takovýmto 
způsobem vyjde vstříc těm, kteří v těch oblastech 
těží.“ 
 
„Musím říct, že už mě delší dobu rozčiluje právě 
ten stav, kdy my rabujeme naše nerostné 
bohatství – a v mnoha případech je to, myslím to 
rabování, zcela správný a na místě termín. A stát 
ani obce, tedy veřejnost, z toho fakticky nemá nic, 
protože jestliže si vezmeme, a to nám také dali 
jistou chvíli, abychom zjistili, jak to tedy ve 
skutečnosti vypadá. A ono to, přátelé, vypadá tak, 
že i když my tuhle pětiletou blokaci odstraníme, 
tak existuje ještě další předpis, který ukládá státu, 
že nemůže požadovat víc než 10 % z hodnoty té 
horniny. Když si to vezmete, tak to je další šokující 
věc, kdy vlastně vlastník, já nevím, který z vás jako 
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soukromý vlastník by někomu něco prodal, nebo 
mu poskytl právo, aby s tím hospodařil – a sám pro 
sebe si nechal 10 %. Ve skutečnosti ovšem se této 
částky, těch 10 %, ani nedosahuje, protože ve 
skutečnosti se to pohybuje někde kolem 6 %, 
zhruba 6 %.“ 
 
„Já si myslím, že jestliže ten vývoj těch komodit je 
nějaký, tak samozřejmě ten stát by měl na to taky 
nějakým způsobem reagovat. A pokud, dejme 
tomu, chce, aby se něco těžilo, a ta cena komodity 
jde dolů, tak by měl eventuálně pomoci tím, že 
bude ty své poplatky snižovat, ovšem zdůrazňuji, 
že jsou už v této chvíli prakticky zanedbatelné, 
nicméně v okamžiku, kdy zase ta komodita jde 
nahoru, tak nevidím vůbec žádný důvod, proč by 
ten stát na tom nemohl mít nějakou spoluúčast. 
Takže jinak řečeno, já budu zcela určitě 
podporovat pozměňovací návrh výboru, který je 
pod bodem 5 a který řeší celou tuto záležitost, to 
znamená – odstraňuje tuto změnu.“ 
 

Návrh zákona o evidenci tržeb 

Do pořadu 20. schůze, kde byl velice hojně 
diskutován návrh zákona o evidenci tržeb, přispěl 
i pan senátor Martínek. 

„Jsem už 22 let v politice a musím říct, že za ta léta 
jsem mluvil se stovkami různých podnikatelů. 
Musím říct, že všichni tito podnikatelé, ať už to byli 
velcí podnikatelé, drobní podnikatelé nebo střední 
podnikatelé, kterých já si vážím, protože 
podnikání věnuji celý svůj čas a jejich činnost je 
bezesporu vynikající a výsledky jejich podniku, ať 
je to malá řemeslná dílna nebo velký podnik, jsou 
také vynikající. A musím říct, že ani od jednoho z 
těchto podnikatelů jsem neslyšel, že by horoval 
proti výši daní a výběru daní, ale unisono u všech 
jsem slyšel neustále stejnou větu: Nám nevadí, že 
platíme daně, ale vadí nám, že ostatní daně 
neplatí.“ 
 
„A proto já budu vždycky hlasovat pro všechno, co 
tuto nerovnost odstraní. A ať se na mě nikdo 
nezlobí, ale mně je úplně jedno, jestli zkrachuje 
řemeslník, podnikatel nebo kdokoliv další, který 
neplatí daně. Ať zkrachuje! To není totiž o tom, že 

ten člověk jako se sám živí, jak se nám tady snaží 
někteří říct, a tudíž je vlastně prospěšný pro stát. 
Ono je to o tom, že ti, kteří jsou slušní, kteří daně 
platí, kteří dodržují zákony této země, a neplatí to 
jenom o daňových předpisech, jsou tady potom za 
hlupáky. A myslím si, že máme povinnost udělat 
všechno pro to, aby ti slušní hlupáky nebyli, ale 
aby právě ti neslušní byli těmi hlupáky, jejichž 
neslušná činnost nakonec povede ke krachu jejich 
podnikání.“ 
 
„Každopádně si myslím, že v této chvíli je potřeba 
pro tento zákon hlasovat, je třeba ho podpořit, 
protože ať už má chyby, tak v každém případě 
přispěje k tomu, co jsem tady chtěl říct, že přispívá 
k tomu, aby ti nepoctiví měli nesnadnější život a 
aby se ti poctiví dostávali snadněji do rovné 
soutěže.“ 
 

Informace vlády ČR o pozicích vlády a 

programu jednání Evropské rady, 

která se koná ve dnech 17. - 18. března 

2016 

Dalším bodem programu 20. schůze byl výše 
zmíněný bod. Úvodní slovo měl premiér Bohuslav 
Sobotka. Hovořil především o uprchlické krizi a 
plánované dohodě EU s Tureckem. Pan senátor 
Martínek se do probíhající diskuze přihlásil taktéž 
a část z jeho projevu si můžete přečíst 
v následujícím odstavci. 
 
„Já jsem tady před časem řekl, trošku nesprávně, 
že Evropa je v klinické smrti. Já jsem měl spíš říct, 
že Evropa je v kómatu. Měli bychom se zamyslet, 
od té doby tady uplynula spousta času, nebo určitý 
čas, ledacos se změnilo. A chtěl bych se zamyslet 
nad myšlenkou, jestli se z toho kómatu tedy 
probouzíme, nebo v tom kómatu zůstáváme? A já 
bohužel musím konstatovat, že přes všechny 
takzvaně pozitivní syndromy a pozitivní nějaké 
náznaky, tak se bohužel obávám, že v tom kómatu 
zůstáváme.“ 
 
„A to z mnoha důvodů. Celá příčina všeho toho, co 
se teď děje ve světě, je dle mého názoru ve dvou 
věcech. Zaprvé v tom, že zde existuje strašný rozdíl 
mezi bohatstvím a bídou. Nekonečnou bídou a 
nekonečnou nevzdělaností.“ 
 
„Druhá věc, z které jsme se podle mě vůbec 
nepoučili, a podívejte se, jak reagujeme i na jiné 
konflikty, které se v téhle chvíli odehrávají. My 
pořád máme tu představu, že máme patent na 
rozum, že máme patent na demokracii a že máme 
patent na to, jak se má řídit stát. A my neustále 
dokolečka a pořád vnucujeme celému světu, 
jednotlivým zemím, o nichž vůbec nic nevíme, 
nevíme nic o tom, co vevnitř v té zemi je důležité, 
ale neustále jim vnucujeme tu svou představu, co 
je správné a co je nesprávné. A když nedejbože oni 

Senátor Petr Gawlas, senátorka Eva Syková a pan senátor 
Radko Martínek na tiskové konferenci 
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to nepochopí nebo se nepřizpůsobí, tak to dokonce 
v mnoha případech řešíme jinak, zpravidla 
vojensky.“ 
 
„Turecko není žádný stát, který by neměl 
vybudovaný mocenský aparát, notabene už celá 
léta bojuje proti Kurdům. A celý systém, od tajné 
služby, policie až armádu, celá společnost je tím v 
podstatě prosáklá. 
 
A snad si někdo myslíte, by jeden jediný emigrant 
se dostal na pláže západního Turecka, kdyby to 
Turecko nechtělo? Kdyby Turecko tomu chtělo 
zabránit? Že by tihle lidé putovali volně Tureckem? 
Samozřejmě že ne.“ 
 
„A já se musím zase vrátit k té jedné základní 
myšlence, která podle mého názoru vyplývá z 
historie. Žádný stát, žádné seskupení států nikdy 
nepřežilo situaci, kdy nebylo schopno bránit své 
hranice. A jestliže my nebudeme schopni bránit 
své hranice, tak nám žádná dohoda s Tureckem 
nepomůže. Turecko za nás naše hranice nebude 
bránit. A Turecko bude pouze využívat slabosti 
Evropy a toho, že není schopno bránit svou hranici 
k tomu, aby prosazovalo své další požadavky.“ 
 
„Prostě to není řešení. To řešení je, abychom 
ubránili své hranice, byli schopni nepustit sem 
nikoho, kdo nemá příslušné doklady, které 
potřebuje na přestoupení hranice. Pokud to 
nedokážeme, tak nám nikdo nepomůže. Naše 
imigrační politika České republiky – a myslím, že 
se v tom vůbec nijak nelišíme od Evropy, je 
opravdu svérázná. Když si vezmete, imigranti, 
kteří by se sem chtěli dostat legálně, tak vám 
garantuji, že se sem nikdo nedostane.“ 
 
„Já jsem tady měl před 14 dny, vlastně před 
týdnem, pana ministra zahraničí a několik našich 
podnikatelů, kteří se snažili získat z Ukrajiny 
pracovníky, kteří by pracovali v jejich fabrikách. 
Nepřekonatelný problém. Nikdo z nich se sem 
legálně nedostane. Ten systém, který vytvořilo 
ministerstvo zahraničí, je vytvořen tak, že se sem 
nikdo nedostane.“ 
 
„Já jsem přesvědčený, že snad slovenský příklad, 
německý příklad – a ony budou další následovat – 
by nás měl poučit, že demokratické strany by měly 
přestat řešit žabomyší války a hádat se mezi sebou 
a měly by začít opravdu řešit stěžejní záležitosti 
tohoto státu, tak, aby nedovolily, aby se pronikli ti, 
které považujeme za nedemokratické, a které jsou 
skutečnou hrozbou pro tuto společnost a pro celou 
Evropu.“ 
 
„Takže já osobně se domnívám, že není větších 
problémů, než jsou tyto. A domnívám se, že 
nakonec dojde stejně na tzv. alternativní 
balkánskou variantu Visegrádské čtyřky. Já 
nespoléhám na to a nevěřím tomu, že Turecko a 
Řecko budou schopni nějakým způsobem na 

jakoukoli dohodu reagovat tak, že ji dodrží. A 
nakonec to skončí stejně tak, jak to vypadá, to 
znamená, že ty hranice se uzavřou nad Řeckem.“ 

Zasedání Výboru pro územní rozvoj, 

veřejnou správu a životní prostředí 

Od ledna do března zasedal výbor celkem pětkrát. 
Senátor Martínek byl zpravodajem následujících 
zákonů:  

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 Návrh zákona o zadávání veřejných 
zakázek 

 Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
zadávání veřejných zakázek 

 Zákon o místním referendu 
 
Zákon i místním referendu se na půdě Senátu 
projednal v rámci 20. schůze Senátu. Zbylé tři 
zákony budou projednány v rámci dubnového 
zasedání Senátu 6. 4. 2016. 
 
Seminář na téma: Veřejný registr smluv a 
jeho možné dopady 
 
V rámci 20. schůze Výboru byl projednán postup v 
pořádání semináře na téma „Veřejný registr smluv 
a jeho možné dopady“, který výbor uspořádá dne 
26. dubna 2016. Gestor semináře sen. R. Martínek 
přítomným sdělil dosavadní postup při přípravě 
semináře. Zároveň předložil návrh pozvánky spolu 
s programem. Členové výboru s postupem 
souhlasili. 
 

Komise pro rozvoj venkova 

13. a 26. ledna se konaly schůze Stálé komise pro 
rozvoj venkova, kde se diskutovalo o plánu 
činnosti komise pro rok 2016. Usneslo se 
například uspořádání výjezdního zasedání komise 
v Novém Boru a okolí spojené s návštěvou Srbské 
Lužice v termínu 28. – 30. dubna 2016, zahraniční 
návštěva Izraele či květnová pracovní cesta do 
Slovinska. 

Plánované akce v měsíci duben 

6. 4. – Zasedání Senátu PČR 
13. 4. – Zasedání Výboru pro veřejnou správu 
13. 4. – Zasedání Podvýboru pro dopravu 
26. 4 – Zasedání Stálé komise pro rozvoj venkova 
26. 4. – „Veřejný registr smluv a jeho možné 
dopady“ 
28. – 30. 4. – Výjezdní zasedání Komise pro rozvoj 
venkova 
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Ostatní akce v Senátu 

Československé stopy ve vesmíru 

Je nová filatelistická výstava věnovaná 55. výročí 
startu J. A. Gagarina, prvního kosmonauta světa, 
která se koná ve Výstavní síni Senátu pod záštitou 
senátora Radko Martínka a velvyslance Vladimíra 
Remka.  
 
Vernisáže se ve čtvrtek 14. ledna 2016 osobně 
zúčastnili senátor Radko Martínek, velvyslanec 
České republiky v Ruské federaci Vladimír Remek, 
Rada vyslankyně Ruské federace v České 
republice Anna Ponomareva, autor výstavy Petr 
Fencl a další hosté. 

Na výstavě je prezentován filatelistický exponát 
Petra Fencla, který mapuje československé, české 
a slovenské kosmické aktivity. List exponátu tvoří 
krátký tematický text, který je ilustrován pomocí 
filatelistického materiálu. Na 80 listech formátu 
A4 jsou představeny rozmanité druhy, například 
známky, aršíky, razítka, dopisnice, otisky 
výplatních strojů ale také výtvarné návrhy na 
známky. 

  

Pan senátor, Rada vyslankyně Ruské federace a pan 
velvyslanec 
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Program záchrany architektonického 

dědictví 2016 

Senátor Radko Martínek je členem komise pro 
rozdělování finančních prostředků z Programu 
záchrany architektonického dědictví, který 
každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury. 

I letos, než komise rozhodne o přidělení 
finančních prostředků na rok 2016, si senátor 
Radko Martínek prohlédl kulturní památky 
v Pardubickém kraji, které o finanční příspěvek z 
Ministerstva kultury žádají. Jedná se celkem o 16 
památek, mezi které patří např. hrad Svojanov, 
kostel sv. Václava v Lažanech nebo Kněžská 
rezidence v Jaroměřicích a další. 

Návštěva ministryně Kateřiny 

Valachové  

Cílem návštěvy ministryně v Pardubickém kraji 
byla vzájemná informace se zástupci odborné 
veřejnosti o aktuálních tématech vzdělávání a 
výchovy mládeže na všech stupních škol a zároveň 
informace o současných aktivitách a záměrech 
Ministerstva školství a možnostech podpory a 
spolupráce. 
 
Jednání se zástupci tripartity, zástupců 
samosprávy a odboru školství Pardubického kraje 
se zúčastnil také senátor Radko Martínek. V 
otevřené debatě se zástupci vzdělávacích zařízení 
Pardubického a Královéhradeckého kraje k 
současným aktuálním tématům ve školství se 
řešily konkrétní otázky Pardubického regionu.   

Pracovní návštěva obce Chmelík 

Obec Chmelík – starosta obce pan Karel Šindelář 
přivítal senátora Martínka společně s předsedou 
ZD Trstěnice panem Pavlem Krejsou a 
podnikatelem Jaroslavem Pekařem, který se 
zabývá preparacemi loveckých trofejí. Největším 
problémem, který obec řeší, je její odkanalizování 
a zatím není vůbec rozhodnuto, jakou variantu 
obec zvolí. 

 
Předsedu družstva nejvíce trápí nízké výkupní 
ceny mléka nyní 7 Kč/litr a prodej půdy cizincům. 
Půda by se měla nejdříve nabízet místním, pak v 
okolí a nakonec ostatním. 

Senátor Radko Martínek navštívil firmu pana 
Jaroslava Pekaře a osobně si prohlédl, jak probíhá 
preparace loveckých trofejí. Firmu tvoří osm 
zaměstnanců, 90% práce tvoří zakázky lovců.  

Pracovní návštěva obce Čistá 

Další zastávkou byla obec Čistá. Zde přivítal pana 
senátora starosta obce pan Bohumil Pavliš. Obec 
také řeší otázku kanalizace a stejně jako ve 
vedlejší obci, také nejsou rozhodnuti. Tlaková 
kanalizace byla občany zamítnuta. Jednání byl 
přítomen pan Jiří Kmošek ze Spolku archaických 
nadšenců, který vysvětlil, že spolek se snaží o 
zachování a prezentaci dříve běžné zemědělské 
činnosti a záchranu dnes již zapomenutých 
řemesel spojených se zpracováním slámy, vlny a 
lnu. 

Akce v regionu 

Prohlídka kostela sv. Václava v Lažanech 

Zleva: Pan starosta Karel Šindelář, předseda ZD Trstěnice 
Pavel Krejsa, pan senátor a Jaroslav Pekař 

Diskuse se starostou obce Čistá 
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Pracovní návštěva obce Osík 

V obci Osík se senátor Radko Martínek setkal se 
starostou obce panem Karlem Rothscheinem. 
Obec má již hotovo 98 % kanalizace, kvůli níž jsou 
ve špatném stavu místní komunikace, a které by 
bylo potřeba opravit. Do budoucna obec uvažuje 
o opravě statku. Pan starosta rovněž připomněl, 
že obce nedostávají žádné finanční prostředky na 
výkon opatrovnictví. 

Pracovní návštěva obce Dolní Újezd 

V Dolním Újezdě navštívil senátor Radko Martínek 
se starostou obce panem Jaroslavem Hladíkem 
základní školu a i s jejím ředitelem společně 
poobědvali. Poté si prohlédli budovu školy, které 
by měla projít rekonstrukcí a mateřská školka, 
která má nyní nevyhovující prostory, se stane 
součástí základní školy. Ve stejné budově je i 
základní umělecká škola. 

Dále senátor Radko Martínek navštívil 
zemědělské družstvo, kde si prohlédl společně s 
předsedou družstva nově vybudovanou 
posklizňovou linku a nakonec navštívil soukromou 
zemědělskou farmu pana Drahoše, který pěstuje 
jahody, česnek, brambory, jablka. 
 

Pracovní návštěva obce Sebranice 

Poslední zastávkou byla obec Sebranice. Společně 
se starostkou obce paní Lenkou Karalovou si 
senátor Radko Martínek prohlédl budovu školky, 
kterou čeká rekonstrukce. Obec zasíťuje několik 
stavebních pozemků pro novou výstavbu domů. 

Obec by také potřebovala opravit místní 
komunikace. Společně se starostkou obec 
navštívil senátor Radko Martínek firmu SKH 
Sebranice, která prodává a opravuje zahradní a 
lesní techniku, dále Agro družstvo Sebranice, kde 
si prohlédl výrobu plastů a automatické dojení 
krav a nakonec firmu 2Strade, která se zabývá 
výrobou kuchyní. 
 

Shromáždění hasičů Pardubického 

kraje 

V pátek 18. března v České Třebové se konalo 
krajské shromáždění hasičů Pardubického kraje, 
které si nenechal ujít i senátor Radko Martínek. Na 
jednání byla podepsána smlouva o spolupráci 
krajského úřadu s dobrovolnými hasiči. Smlouvu 
podepsal hejtman Martin Netolický za krajský 
úřad a starosta dobrovolných hasičů Josef 
Bidmon. 

Pracovní návštěva obce Opatov 

V Opatově se setkal se starostou obce panem 
Petrem Kovářem. Pohovořili spolu o současné 
situaci v obci, o změnách při vynětí pozemku ze 
zemědělského půdního fondu.   Obec by uvítala 
dotaci na komunikaci k průmyslové zóně a na 
opravu místních komunikací. Další zastávkou byla 
firma JP – Prolak, spol. s.r.o., která je velmi 
úspěšnou firmou v obci.  

Od svého vzniku se firma zabývá výrobou v oblasti 
kovovýroby. Během své působnosti se firma 
rozrostla na téměř 80 pracovníků. Zde si senátor 

Pan starosta obce Chmelík Karel Rothschein 

Pan předseda ZD Dolní Újezd Václav Klejch, starosta obce 
Dolní Újezd Jaroslav Hladík, pan senátor a paní zastupitelka 
obce Dolní Újezd 

Obrázek Pan senátor pravidelně navštěvuje krajská hasičská 
shromáždění 

Pan senátor s panem starotou Petrem Kovářem 
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Radko Martínek prohlédl výrobní haly, výrobu a s 
jednatelem firmy Jaroslavem Prokopem st. a 
vedoucím výroby Jaroslavem Prokopem ml. 
pohovořili o firmě a záměrech do budoucna.   

Pracovní návštěva obce Koclířov 

Senátor Radko Martínek navštívil také obec 
Koclířov, kde se setkal se starostou panem Jiřím 
Tesařem, který nejdříve mluvil o současné situaci 
v obci. Nejnutnější budoucí akcí je zbudování 
hřiště, na které již má obec zažádáno o dotaci.  

Další nutností je oprava komunikace v části obce 
Hřebeč a vyřešení křižovatky na Svitavy. 
Křižovatka je znepřehledněná kvůli skladu 
materiálu Správy a údržby silnic PK. Občané 
Koclířova by také uvítali zbudování cyklostezky na 
Svitavy. V obci navštívil senátor Radko Martínek 
také poutní místo Českomoravské Fatimy – 
Fatimský apoštolát v ČR. Celý areál si prošel a 
navštívil klášterní cukrárnu. V prostorách 
bývalého kláštera se mohou návštěvníci ubytovat, 
funguje zde i restaurace Fatima a prodejna Pastýř. 
Je zde možné také využít konferenční a školící 
prostory. 
 

Pan senátor se starostou panem Jiřím Tesařem 


