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ZPRAVODAJ
HELENY PEŠATOVÉ
volební obvod č. 69 / Frýdecko-Místecko

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
DOVOLTE MI V ZÁVĚRU ROKU TROCHU BILANCOVAT
A SHRNOUT NA TĚCHTO STRÁNKÁCH VYBRANÉ
UDÁLOSTI Z PRACOVNÍHO DĚNÍ V SENÁTU A NAŠEM
REGIONU.
TENTO ROK BYL PRO NÁS VŠECHNY PLNÝ PŘEKOTNÝCH
ZMĚN. PŘESTO SE NÁM DÍKY SPOLEČNÉ PRÁCI
PODAŘILO ZREALIZOVAT MNOHO ZÁMĚRŮ, A TO
ZEJMÉNA V OBLASTI DOPRAVY. VĚŘÍM, ŽE I DALŠÍ
ROZPRACOVANÉ A NAPLÁNOVANÉ PROJEKTY
DOTÁHNEME V BUDOUCNU KE ZDÁRNÉMU KONCI.
DO NOVÉHO ROKU VSTUPME S NADĚJÍ A PROŽIJME HO
VE ZDRAVÍ!
HELENA PEŠATOVÁ
SENÁTORKA PRO BESKYDY

„Začátek je ta
nejdůležitější
součást každé
práce.“
- Platón - klasický
řecký filozof -427 -347 př. n. l.

Vaší důvěry a podpory si velmi vážím.

Řešili jsme se starosty a managementem

Do politiky jsem vstoupila před více než

ČP především dlouhé fronty před poštami

deseti lety, kdy jsem se stala starostkou

související mmj. také s koronavirovou

podhorského města Frýdlant nad

krizí. Věnovali jsme se i problémům

Ostravicí.

spojeným s fungováním projektu Pošta

Mým hnacím pohonem je touha měnit

Partner. Nejeden starosta tehdy dosáhl

život lidí a prostředí, ve kterém žijí,

zlepšení ve fungování pobočky ČP ve své

k lepšímu.

obci.

Vstup do Senátu stále vnímám jako

Tíživým problémem však u nás stále

příležitost přiblížit hlas Beskyd z "dálného

zůstává špatná dopravní situace. Začali

východu" k Praze a přispět tak k rozvoji

jsme se v této souvislosti scházet nejen se

Frýdecko-Místecka.

starosty obcí, ale také se zástupci

Mimo své působení v Senátu spolupracuji

ředitelství silnic a dálnic, s Policií ČR, se

se starosty našeho regionu. Zajímá mě, co

zástupci Moravskoslezského kraje a vedli

naše obce aktuálně řeší, s jakými problémy

jsme jednání i s ministerstvem dopravy.

se starostové frýdecko-místeckých obcí

Výsledkem je práce hned na několika

nejčastěji potýkají. Účastním se proto

projektech. Věřím, že jejich postu- pné

jednání všech našich mikroregionů.

řešení povede ke zlepšení dopravní situace

Na začátku roku 2021 trápila obce zejména

v Beskydech.

změna otvírací doby České pošty.

Demonstrační akce u Vratimova
PODPORUJI ZRUŠENÍ DÁLNIČNÍHO POPLATKU NA
ÚSEKU D56 MEZI OSTRAVOU A FRÝDKEM-MÍSTKEM
Starostové

malých

obcí

podél

komunikace

D56

již

pravidelně

pořádají

demonstrační akce na podporu snížení zbytečného průjezdu aut jejich obcemi.
Toho lze dosáhnout využitím úseku D56 jako přirozeného obchvatu těchto obcí,
na kterém by nebylo potřeba mít platnou dálniční známku.
Letitou a vytrvalou snahu kolegů starostů o zrušení dálniční známky na úseku
D56 mezi Frýdkem – Místkem a Ostravou podporuji. Povinnost mít dálniční
známku na velmi frekventované spojce svádí mnohé řidiče využívat průjezd přes
okolní obce, čímž totálně paralyzují život v těchto obcích a hlavně ohrožují
bezpečnost jejich obyvatel.
V této záležitosti jsme proto spolu se starosty Žabně a Sviadnova vedli řadu
jednání, a to i s náměstkyní ministerstva dopravy paní Ing. Lenkou Hlubučkovou.
Z modelu vypracovaného ministerstvem dopravy vyplývá, že při znepoplatnění
požadovaného úseku D56 by se snížil průjezd přilehlými obcemi téměř o třetinu!
Teprve v roce 2023 však bude dokončena nová metodika pro stanovení výjimek
ze zpoplatnění úseků dálnice, která určí exaktní číselné limity pro její možné
stanovení.
Ministerstvo dopravy je ochotno o věci dále jednat, ovšem kromě samotných čísel
z exaktního měření (které bude potřeba znovu provést v roce neovlivněném
celoplošným lockdownem) bude přihlížet i k dalším proměnným. Ty se však v
současné době teprve do metodiky formulují a budou postupně upřesňovány.
Nevzdáváme to!

Česká pošta jako součást české vesnice
POŠTA V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Mnohé malé obce (nejen) na FrýdeckoMístecku se zejména na začátku roku
potýkaly s problémy způsobenými
nedostatečnou otevírací dobou pošty.
Zdlouhavé odbavování občanů, kteří se
shlukovali v prostorách pošty nebo před ní,
bylo zejména s ohledem na sílící vlnu
pandemie Covid-19 nežádoucí. Lidé z
vesnic museli cestovat na tzv. velké pošty do
měst... Se starosty obcí jsme se proto
opakovaně sešli s ředitelem divize Státní
poštovní služby a manažerem Útvaru řízení
pobočkové sítě České pošty, s. p. panem
Miroslavem Štěpánem.
Dosáhli jsme zlepšení situace navýšením
počtu otevřených přepážek na některých
poštách. Na menších pobočkách, kde není z
prostorových důvodů možné počet
přepážek navýšit, bylo navrženo zrychlené
odbavování občanů prostřednitcvím
personálního posílení pošty.

"Můj známý
prý zná
člověka, jehož
příbuzná dělá s
chlapem, který
má manželku,
která si pro
"Balík do ruky"
nemusela na
poštu!"

Beskydy mají nový dopravní terminál
USNADŇUJEME PŘÍJEZD DO HOR

Realizace výstavby dopravního terminálu u vlakového a autobusového
nádraží byla úspěšně dokončena a hotové dílo bylo předáno občanům
Frýdlantu nad Ostravicí a návštěvníkům Beskyd.
Věřím, že nový dopravní terminál zajistí větší bezpečnost v bezprostřední
blízkosti obou nádraží, usnadní parkování a přispěje ke zkulturnění
daného prostoru výsadbou stromů a okrasné zeleně.
Spolufinancování této stavby bylo zajištěno z dotačních fondů Evropské
unie s dotací 90%

PODPORUJI...

KORESPONDENČNÍ VOLBY
Česká republika je jednou
z posledních zemí EU, která svým
krajanům v zahraničí neumožňuje
volit distančně, aniž by museli
v některých případech cestovat
stovky, někdy i tisíce, kilometrů...
Připojila jsem se proto k aktivitě
senátora Marka Hilšera a podporuji
změnu volebního zákona tak, aby
bylo krajanům žijícím v zahraničí
umožněno využít své občanské
právo volit i na dálku.
V rámci iniciativy za korespondenční
volby #ChcemeVolitDistancne
můžete svou podporu krajanům
žijícím v zahraničí vyjádřit i vy.

PODPORUJI...

ŽENY DO POLITIKY
I složení Senátu je ukázkou nevyrovnaného

D

ěti

zastoupení žen a mužů v politice a
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rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více
než 50 % populace, jejich zastoupení v politice
je průměrně pouhých 20 %.

Zodpovědný přístup
V Senátu jsem v souvislosti s jednáním o ekologicko-klimatickém balíčku
opatření Fit For 55 požadovala vypracování dopadové studie, na kterou se
již od schválení Green Dealu čeká. Ta by se měla opírat o dobrou znalost
podmínek ČR, díky čemuž bude možné posoudit konkrétní realizovatelnost
navržených opatření a vyčíslit efekty plánovaných změn.
Termín předložení Senátu je stanoven na březen 2022. Věřím, že studie
poskytne relevantní podklad pro další jednání.

Gadrew Way
2. 9. 2021
Jak probíhá "Kulturní léto v Senátu"? Každý Senátor
má možnost pozvat hudební formaci, divadelní či
jinou uměleckou skupinu, které umožní vystoupit v
krásném prostředí Valdštejnské zahrady.
Letos jsem dostala doporučení na výborné dámské
kvarteto Gadrew Way, které svou hudbou skvěle
podtrhlo krásu zářijového odpoledne.
Pokud jste se nestihli zastavit, určitě nepromeškejte
jinou příležitost k návštěvě jejich koncertu.

Výjezdní zasedání mají smysl
SE SENÁTNÍM KLUBEM I VÝBOREM VYRÁŽÍME DO REGIONŮ
Z každého výjezdního zasedání si odnáším mnoho inspirativních poznatků. Jakožto
bývalou kantorku mě například v rámci našeho výborového výjezdu do Jindřichova
Hradce zaujala návštěva Gymnázia Vítězslava Nováka. Vedení školy zde studenty
podporuje k plnění mezinárodního programu DofE.
DofE je prestižní neformální vzdělávací program založený britskou královskou
rodinou, který studenty motivuje k osobnímu rozvoji a smysluplnému trávení volného
času.
Studenti si sami zvolí jednu aktivitu z oblasti dovedností, pohybu a dobrovolnictví
(např. učení se znakového jazyka, zlepšení v nějakém sportu, pomoc ve školní jídelně,
návštěvy seniorů v domově důchodců aj.) a těmto aktivitám se pravidelně vždy
nejméně 1 hodinu týdně věnují.
V závěru programu obdrží absolventi mezinárodně uznávaný certifikát. Do programu
se zapojilo již mnoho českých středních škol a zájmových organizací, přihlásit se ale
mohou i studenti jako jednotlivci. U nás na Frýdecko-Místecku se dá počet
zapojených škol spočítat na prstech jedné ruky.
Uspořádala jsem proto ve spolupráci s koordinátorkou DofE pro náš kraj, paní Mgr.
Veronikou Ormaniecovou, k tomuto programu informační seminář, a to pro ředitele
všech našich škol. Za poskytnutí zázemí, ale i praktických zkušeností s programem,
děkuji panu řediteli POJ F-M, panu Mgr. Martinu Tobiášovi.
Veškeré informace k programu DofE naleznete zde: www.dofe.cz .

Senátoři rozváželi respirátory
Po dobu několika měsíců měli
senátoři díky Senátu
Parlamentu ČR možnost
darovat respirátory třídy FFP2.
Tyto respirátory jsou vyráběny
v ČR na darovaných linkách
z Tchaj-wanu.
Nalevo je fotografie z předávky
v Charitní pečovatelské službě
Frýdek-Místek.
Senátní respirátory
udělaly radost i v
místeckém parku.
Díky frýdeckomísteckému kolektivu
Food not Bombs, který již
dlouhodobě pomáhá
lidem v nouzi, byly
předány přímo těm, kdo
je potřebují.

Další část zásilky byla
věnována Slezské diakonii,
a to přímo azylovému domu
SÁRA F-M, zařízení pro matky
s dětmi, které se ocitnou v
tíživé životní situaci bez
střechy nad hlavou.
Děkuji Mgr. Jana Doricová,
Mgr. Marcela Piskořová, Mgr.
Martin Hořínek, MBA a všem
dalším zaměstnancům obou
institucí za jejich plné
nasazení při péči o své klienty.

Kamioňák jede šílenou
rychlostí v obci a nestihne se
vyhnout neopatrnému chodci.
Dupne na brzdy, ale nestihne
zastavit a chlapa převálcuje.
Naštvaně se vykloní z okýnka
a křičí:
"Člověče, dávej pozor!"
Chodec:
"Proč? Pojedeš nazpátek?"

CHCEME BESKYDY BEZ KAMIONŮ A ROZBITÝCH CEST
Dopravní situace na Frýdecko-

jako velmi potřebné. V rámci snahy

Místecku není příznivá. Po svém

o řešení problému v jedné obci či

nástupu do funkce senátorky se

oblasti však existuje reálné riziko, že

snažím dostát svému slibu a pečlivě

dojde k přesunu problému s

se věnuji podnětům, které dostávám

dopravou do vedlejší

od starostů obcí. Tyto podněty

obce/regionu/okresu. Proto vyvíjím

průběžně projednáváme se zástupci

iniciativu ke společnému postupu,

obcí, ministerstva dopravy, silničním

kdy se spolu se starosty frýdecko-

správním úřadem města Frýdek-

místeckých obcí prioritně řešíme

Místek, zástupci dopravního

několik dopravních problémů, které

inspektorátu PČR, zástupci

spolu do jisté míry souvisí. V první

Ředitelství silnic a dálnic, právním

řadě se jedná o zamezení průjezdu

zástupcem a dalšími odborníky.

tranzitní kamionové dopravy

Individuální snahy starostů našeho

beskydskými obcemi a zamezení

regionu o zklidnění dopravní situace

poškozování komunikací

v obcích a regionu vnímám

přetíženými vozidly.

MATURANTI V SENÁTU
Valdštejnskou zahradu, Sala Terrenu,
jednací sál nebo třeba i mou pracovnu mohli
studenti vidět na vlastní oči...
Studenti dvou tříd Gymnázia Frýdlant nad
Ostravicí, kde jsem sama řadu let působila jako
kantorka, zavítali do sídla Senátu.
Společně jsme prošli reprezentativní prostory
a stihli jsme si i popovídat o tom, co vše práce
senátora obnáší.
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NÁKUP MOBILNÍ VÁHY PRO FRÝDECKO-MÍSTECKO
Pro zamezení dalšího

v Moravskoslezském kraji

poškozování beskydských

pouze dvoje váhy. Námi

komunikací přetíženými

zakoupené zařízení dle

vozidly vyvíjím s podporou

smlouvy mezi obcemi a Policií

frýdecko-místeckých

ČR neopustí hranice Frýdecko-

mikroregionů iniciativu k

Místecka.

zakoupení mobilní váhy pro

Věřím, že se díky zvýšené

účely kontrolního vážení

frekvenci vážení sníží průjezd

nákladních vozidel.

přetížené nákladní dopravy

Jedná se o váhy kompatibilní

beskydskými obcemi a zamezí

se systémem aktuálně

se tak mimo jiné i

používaným PČR.

nadměrnému poškozování

Doposud byly pro účely

našich cest.

kontrolního vážení používány

Češi - Slováci - Poláci
MÉ PŘEDSEDNICTVÍ V EUROREGIONU BESKYDY

Národy, které k sobě mají - zvláště u nás v Moravskoslezském
kraji - velmi blízko. Vzájemné navštěvování bylo bohužel
v časech pandemie přerušeno a cestovní ruch utrpěl vážné
škody.
Jako předsedkyně české části Euroregionu Beskydy proto vzájemné
vztahy a spolupráci utužuji, a to zejména realizací přeshraničních
projektů.
Fotografie je z akce „Dny Bielsko-Bialej a Beskyd v Ustce“, kde
byly návštěvníkům z celého Polska představeny možnosti trávení
volného času u nás v Beskydech.

Sváteční den pro Beskydy
PODĚKUJ HORÁM

Díky spolku Čisté Beskydy, společnosti
MamiArt, firmě Heimstaden CZ a dalším
partnerům se i letos konala tradiční akce
Poděkuj horám.
Na stanovištích ve Frýdlantu, Frenštátu a
Třinci probíhaly po celé dopoledne
interaktivní vzdělávací hry zaměřené na
správné nakládání s odpady. Na dopolední
úklid poté navázala afterparty s bohatým
programem pro celou rodinu jako poděkování
dobrovolníkům za snahu pomoci dobré věci.
Nepromeškejte další ročník!

ODKLONÍ OBCHVAT FRÝDKU-MÍSTKU
TRANZITNÍ KAMIONOVOU DOPRAVU Z
BESKYDSKÝCH OBCÍ?
V souvislosti s
dokončováním obchvatů
Frýdku-Místku a Třince se
nám právě nyní, po více
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

než čtvrtstoletí, otevírá
možnost přesměrovat
tranzitní kamionovou
dopravu a naši beskydskou
přírodu vrátit jejich

Nadměrný průjezd

občanům, turistům a

tranzitní kamionové

návštěvníkům. V této

dopravy způsobuje

dopravní záležitosti proto

ohrožení celého

také podnikáme potřebné

ekosystému podhorských

kroky.

obcí a chráněné krajinné

Jsem přesvědčena, že

oblasti kolem přehradní

jedině díky vzájemné

nádrže Šance. Ta přitom
zásobuje pitnou vodu nejen
Frýdecko-Místecko, ale i
část Ostravy či Karvinska.

podpoře obcí a společnému
úsilí můžeme dosáhnout
úspěchu.

