Tři roky v Senátu
Ano, už je to tři roky, slib jsem složil 14. listopadu 2018. Jsem v polovině svého mandátu
a myslím, že je čas k bilancování a skládání účtů. Abyste věděli, co „v tom Senátu“
vlastně celou tu dobu dělám. Celkově mohu říct, že to byly velmi zajímavé a leckdy i
složité tři roky.
Na úvod by bylo dobré připomenout, že náš Karlovarský kraj nemá v parlamentu celkově
příliš velké zastoupení. Máme pět poslanců a tři senátory a obě komory mají dohromady
dvě stě osmdesát jedna členů. To opravdu není mnoho a podle toho také někdy vypadal,
zejména v poslanecké sněmovně, zájem a vůle se našimi regionálními tématy zaobírat a
prosazovat je. To není stěžování, to je konstatování faktu.
Za naše specifická regionální témata považuji například transformaci kraje od fosilního
průmyslu – šachta bude končit, a to sebou nese už dnes významné změny. Potom
problematiku sociálně vyloučených lokalit, nízký výkon ekonomiky našeho kraje,
problematiku exekucí, které jsou v našem kraji koncentrovány více než jinde, také
problematiku nízkého zacílení evropských dotací do našeho kraje oproti jiným a další
negativní jevy takzvaně strukturálně postižených regionů. Když je malá síla na prosazení
našich témat, může pomoci spojení s jinými. A proto jsem přišel loni na podzim
s nápadem na ustavení senátního Podvýboru pro regiony v transformaci, který se skládá
ze senátorů z regionů s obdobnými problémy, z Ústeckého a Moravskoslezského, a byl
zvolen jeho předsedou. Snažíme se společně tlačit na ministerstva a ministry, jednat o
nefunkční vládní politice přibližování regionů a podpoře v mnoha oblastech, navrhovat
změny zákonů a podobně. Zkrátka tlačit tato naše témata výš a být slyšet. Naráželi jsme
zejména u dosluhující vlády na nezájem a pevně věřím, že nyní vhledem k tomu, jak
dopadly sněmovní volby, by se mohla situace změnit. Zatím má podvýbor za sebou za
necelý rok činnosti 10 schůzí a jedno výjezdní zasedání v Ústeckém kraji, v listopadu
jedeme k nám do Karlovarského kraje a do Saska.
A dál už jenom stručný výčet další činnosti. Mojí hlavní prací jako senátora je práce na
zákonech. Absolvoval jsem za ty tři roky celkem 45 schůzí pléna Senátu, 54 schůzí
výborů, byl jsem autorem nebo spolupředkladatelem několika pozměňovacích návrhů a
jednoho senátního návrhu zákona, vzešlého z našeho podvýboru – návrh je v běhu, a
pokud vše dobře dopadne, mohl by do kraje přinést přibližně 45 milionů ročně navíc. Dál
jsem absolvoval bezpočet návštěv starostů, firmem, úřadů, škol, ministerstev. Pořádám
pravidelná setkání starostů mého obvodu, setkání s občany, na které zvu zajímavé
osobnosti jako je například generál Pavel, i když do těchto aktivit zasáhla coronavirová
krize. Během ní jsem se snažil pomáhat, jak jsem mohl, mimo jiné jsem založil FB
skupinu pro pendlery, kteří se potýkali zejména složitou situací na hranicích a
nedostatkem informací, tato skupina má více než 17 tisíc členů. Taky jsme spolu
s kamarády za STAN Sokolov založili FB skupinu na podporu sokolovských hospod, kterou
využívalo zejména v době covidu kolem tisíce členů. A více se mi sem už nevejde.
O své práci se snažím pravidelně informovat, jak těmito pravidelnými sloupky ve
zpravodajích, tak také na svých Facebookových stránkách. Pokud by vás něco dalšího
zajímalo, měli jste náměty nebo byste se chtěli nějak zapojit do práce pro náš region,
neváhejte mne kontaktovat. Budu moc rád.
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