Moje úloha v Senátu ČR
a v regionální politice?
Poměrně často dostávám otázku: "Proč máme Senát, jakou úlohu zastává v našem
ústavním zřízení a čím je vlastně občanům užitečný ?"Pokusím se tedy odpovědět jak
to vidím po více jak pěti letech působení v této komoře Parlamentu ČR.
Za tuto dobu jsme projednali více než 430 běžných zákonů. Z toho jsme jich 113
vrátili Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a 17 zákonných předloh jsme
zamítli. Ze statistiky vyplývá, že více jak v 62% se k senátnímu názoru přiklonili i
poslanci při svém opětovném hlasování o návrhu zákona. Tato úspěšnost vzbuzuje
respekt zejména v zahraničí v porovnání s úspěšností jiných horních komor.
Tento a i další argumenty však většina občanů voličů moc nebere a ptá se:
Co konkrétně pro nás pro naši obec jsi jako senátor udělal, kolik peněz
jsi „přihrál“ do našeho rozpočtu na výstavbu toho neb onoho?
Senát je z tohoto hlediska mimo hru, nemá žádný bezprostřední vliv,
protože neschvaluje státní rozpočet, ani dotace ze státního rozpočtu.
Ale z této zdánlivé nevýhody pramení poměrně značná výhoda pro
lobování na ministerstvech, různých fondech a u poslanců napříč
celým politickým spektrem.

“Moje práce senátora se ve své podstatě podobá účinku chemického katalyzátoru,
který urychluje reakci, do reakce přímo nevstupuje, ani se reakcí nespotřebovává.”
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 Josef DUSÍLEK, starosta
Sboru dobrovolných hasičů Bystré:
Nedávno jsme se obrátili na
pana senátora s prosbou o
pomoc při organizaci mezinárodní soutěže mladých hasičů.
Projevil velkou vstřícnost,
poradil nám. Obrátili jsme se
potom na Euroregion Glacensis
a prostřednictvím malých programů fondu Phare se nám
podařilo získat 1 500 euro na
organizační zajištění soutěže,
které se pak zúčastnili mladí
hasiči z Německa, Slovenska a
Polska. Pan senátor se nakonec
soutěže zúčastnil i osobně a
věnoval nám sponzorský dar v
hodnotě tisíc korun. Dokonce
se pak zúčastnil i naší výroční
schůze a vyslechl připomínky a
podněty řadových hasičů a
informoval nás o své práci v
Senátu.

 Ing. Pavel FEIFER, předseda Hospodářské komory
Hradec Králové:
Je to jeden z mála politiků,
který ve svém funkčním období
navštěvoval náš region a hovořil s námi. Zajímal o otázky,
které mu přísluší, o názory k
zákonům v oblasti školství.
Projednával s námi i věci, které
nás zajímaly jako výrobce. Byl u
nás během svého volebního
období nejméně čtyřikrát.
 Ing. Josef DANIEL, starosta města Týniště nad
Orlicí:
Má zájem, je vstřícný, ochotný, pracovitý, po celé volební
období navštěvuje naše město
pravidelně jen on a poslanec
Snítilý. Pan senátor se zajímal a
snažil se řešit otázky v oblasti
sociální, veřejné správy, dopravní obslužnosti.

 Iva VINAŘOVÁ, starostka obce Dolní Roveň:
Na pana Bartoše jsme se obrátili s žádostí o pomoc při řešení
rekonstrukce silnice Litětiny Horní Roveň - Dolní Roveň Komárov. Je to pro naši obec
nesmírně důležitá 8 km dlouhá
silnice. Vloni, přesně 31. října,
byl její první úsek, to je asi
jedna třetina, předán po rekonstrukci do provozu.
 Ing. Josef JANSA, ředitel
Okresní agrární komory
Rychnov nad Kněžnou:
Jsme ve velmi dobrém kontaktu
a občas spolu konzultujeme
návrhy zákonů, které jdou do
Senátu. Jsme rádi, že máme v
tomto orgánu člověka, který měl
k zemědělství blízko. Společně
jsme navštívili i naše výrobní
podniky v Uhřínově, Zdobnici,
Slatině a Přestavlkách.

 Bohuslav KOPECKÝ, starosta města Sezemic:
Problém je v tom, že Senát má
podle mého názoru malé pravomoce, ale co se týká senátora
pana Bartoše, vycházíme s ním
velmi dobře. Kdykoliv ho
pozveme k účasti při nějaké pro
nás důležité akci, přijede.
Naposledy se zúčastnil vyhlašování
sportovce
roku
v
Sezemicích. Mohu s čistým svědomím říci, že z těch, kteří jsou
v Senátu, si vážím právě jeho
práce a práce paní senátorky
Mooserové.
 MUDr. Drahomíra PEŘINOVÁ, ředitelka Dětského
centra Veská u Sezemic:
Navštěvuje nás přibližně 2x za
rok. Je to jediný politik, o kterém
vím, že se stará o věci, o které se
má starat, nejen, že nás navštěvuje, ale nám i pomáhá. Živě se

zajímá o problematiku financování rekonstrukce našeho kojeneckého ústavu. Konzultoval s
námi zákony o rodině a sociálněprávní ochraně dítěte.
 Ing. Václava DOMŠOVÁ,
starostka obce Deštné v
Orlických horách a předsedkyně sdružení Regionu
Orlické hory:
Pan senátor nám pomáhá při
prosazení hraničního přechodu v
Orlickém Záhoří a úpravě přístupových komunikací. Když mohl,
tak pomohl a vážím si toho, že
loboval užitečně. Kéž by všichni
politici pracovali jako on.
 Ing. Antonín Mikeš, CSc.,
ředitel SPŠE Dobruška:
Pana senátora Bartoše znám a
vážím si ho pro jeho lidský cit,
opravdový zájem o problémy
regionu a v neposlední řadě též

pro jeho pracovitost. Byl vždy
ochoten nejen vyslechnout, ale i
postytnout potřebnou pomoc
při řešení konkrétních problémů, s nimiž jsem se na něj obrátil. Pokud bude hodnotit své
volební období z pohledu svého
volebního obvodu, může být s
jeho průběhem spokojen.
 Radek BARTONÍČEK,
redaktor MF Dnes, uveřejněno dne 29. 12. 1997:
Zřejmě jeden z mála lidoveckých senátorů, se kterým by vedení strany mohlo počítat na některé významné ministerské funkce.
Podobně jako Žantovskému, také
jemu sedla funkce předsedy výboru, v jeho případě Výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku.
Kolegové v Senátu na něm oceňují především to, že se více soustředí na řešení odborných problémů
než na stranické polemiky.

