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dovolte mi Vás se sklonkem roku 2022 pozdravit. 

S ohlédnutím za posledními roky našeho života, kdy jedna krize střídá druhou,
bych ráda vyjádřila naději, že rok 2023 bude konečně rokem lepších zpráv.

Snažím se k tomu přispět i já svými aktivitami. 
Ráda bych Vás proto na stránkách tohoto zpravodaje informovala o

nejvýznamnějších událostech, kterými jsem se v posledních dvanácti měsících
svého pracovního života zabývala. 

Být Vaší senátorkou je pro mě čest, proto se snažím reagovat na podněty, které
ke mně od obcí či občanů přicházejí. Zaměřila jsem se zejména na řešení

problémů týkajících se dopravní situace v regionu a zlepšení kvality života lidí v
obcích, kterými projíždí často přetížená nákladní doprava. 

 

Vážení přátelé, 

2022

volební obvod č. 69 / Frýdecko-Místecko



25 LET SENÁTU
Za dobu své existence Senát projednal téměř 2 500 návrhů zákonů, z toho přes
600 z nich navrhl opravit a ve více než 300 případech byl návrh opravy
Poslaneckou sněmovnou přijat. Senát tak v průměru opravil každý osmý zákon.

Již na konci roku 2021 tomu bylo 25 let od historicky první ustavující schůze
českého Senátu. Jsem ráda, že jsem mohla být na jaře letošního roku součástí
připomínky čtvrtstoletí od ustavení našeho Senátu.



Tato změna totiž velmi negativně zasáhla do života občanů našeho kraje.
Zmíněným rozhodnutím bylo umožněno, aby přes CHKO Beskydy, která je
dnes zahrnuta do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000,
tranzitovala přeshraniční nákladní doprava nad 12 tun. 

S vědomím nízkého rizika postihu (pokuta je stanovena maximálně do částky
2.000,-Kč) vysílají firmy celoročně své řidiče přes CHKO Beskydy na
Slovensko a dále do jižních států. Při dopravních nehodách v horském úseku
komunikace I/56 pak vznikají zejména v zimních měsících několikahodinové
uzávěry, které znemožňují průjezd osobních vozidel, autobusových linek i
vozidel IZS do horských obcí a do turistických oblastí. Závažné dopravní
situace ohrožují v konečném důsledku celý ekosystém CHKO Beskydy –
nejvíce však desítky živočišných druhů a rostlin, které jsou samy již
ohroženy vyhynutím.

 CHKO Beskydy bez tranzitní nákladní dopravy 

Záhy po svém nástupu do role senátorky pro Frýdecko-Místecko, tedy bez
nadsázky pro Beskydy, jsme spolu s více než 50ti zástupci obcí regionu podali
žádost k rukám hejtmana MSK, v níž usilujeme o nápravu důsledků rozhodnutí
Ministerstva dopravy ČR, kterým v devadesátých letech došlo k rozsáhlé změně v
uspořádání silniční sítě v ČR. 

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují zapadlý kamion s naftou unikající do řeky Ostravice:
HZSMSK, Frýdecko-Místecko, 17. října 2020.



Snad nejpalčivějším problémem však zůstává skutečnost, že obsah    
 projíždějících cisteren ohrožuje kvalitu vody v přehradní nádrži Šance. Ta
je zásobárnou pitné vody nejen pro Frýdecko-Místecko, ale i pro část
Ostravy či Karvinska, a na jejích dodávkách závisí statisíce našich
obyvatel.

V souvislosti se zprovozněním obchvatů Frýdku-Místku a Třince se nám
nyní, po více než čtvrtstoletí, otevírá možnost změnit současný
nevyhovující stav a stále se zhoršující dopravní situaci v oblasti zlepšit
odkloněním tranzitní nákladní dopravy na nový obchvat.

Stále vedu v této věci aktivní jednání se zástupci Ředitelství silnic a
dálnic, projekční kanceláře RSE, Dopravního inspektorátu PČR a experty z
hlediska dopravy, Povodí Odry, CHKO Beskydy, SMVaku, náměstky
hejtmana MSK i vedení města Frýdek-Místek, právníky a dalšími.

Pro podporu záměru zavedení celoročního zákazu tranzitu nákladní
dopravy přes CHKO Beskydy kolem zdroje nádrže s pitnou vodou -
přehrady Šance, jsem získala podpůrná stanoviska Ministerstva životního
prostředí, ředitelství Povodí Odry, Chráněné krajinné oblasti Beskydy či
SMVaku. 

V situaci, kdy bude již brzy kompletně otevřena objízdná trasa, tj. obchvat
města Frýdku-Místku, považuji vjezd tranzitní nákladní dopravy do CHKO
Beskydy a do I. a II. ochranného pásma zdroje pitné vody - přehrady
Šance - za nepřijatelný! 

Věřím, že vedle ochrany zdroje pitné vody umožní 
směřování dopravy na nově vybudovaný obchvat 
také uchování přidané hodnoty Beskyd coby 
rekreační, turistické a chráněné krajinné oblasti,
která se řadí do soustavy chráněných oblastí 
EU Natura 2000.



Práce v senátním výboru a na schůzích Senátu

Za účelem rozdělení senátní práce jsou senátoři rozděleni do tematicky
zaměřených výborů, kterým jsou přidělovány legislativní návrhy
přicházející z Poslanecké sněmovny PČR. 

Být členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí mi vyhovuje, protože tento výbor projednává obvykle velmi
praktická témata, se kterými se často setkávám rovněž coby starostka
cca desetitisícového města Frýdlantu nad Ostravicí. V roce 2022 jsem
byla určena zpravodajkou k několika legislativním návrhům. Zmíním se
níže o jednom z nich.
 



Na podzim byl senátorem Petrem Orlem předložen Senátu návrh
senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Tento návrh se týká práva obcí na informace a možnost vyjádřit se k
vydávání časově omezeného povolení pro překročení limitů hluku a
vibrací, týká-li se řízení jejich katastrálního území.

Pan senátor Orel podal tento návrh v návaznosti na jednání Spolku pro
přijatelný život kolem dálnic v MSK a jeho dlouholetou neúspěšnou
snahu o doplnění odhlučnění silničního tělesa D1, kdy hluk silně
zasahuje Klimkovice a zejména jeho osadu Václavovice.

Dnes je účastníkem v těchto řízeních pouze Krajská hygienická stanice a
žadatel - obvykle nějaká stavební firma nebo Ředitelství silnic a dálnic.
Občané, jejichž životních podmínek se dodržení stanovených limitů
bytostně dotýká, se o výsledcích řízení dozvídají až následně, a to jen
pokud si informace sami vyžádají. Přitom hluk kvalitu našich životů velmi
ovlivňuje a podle Světové zdravotnické organizace je dokonce jedním z
nejvýznamnějších environmentálních rizik pro zdraví.

Účast obcí v řízeních "ČOP" proto považuji za velmi důležitou. Právě obce
nejlépe znají místní poměry a mohou tedy co nejúčinněji svá území a
občany před škodlivými vlivy chránit.

 

Účastenství  obcí v řízeních při vydávání časově omezeného
povolení pro překročení limitů hluku a vibrací



Na jaře letošního roku postihla frýdecko-místeckou nemocnici personální
krize, která vyústila v omezení provozu dětského oddělení včetně dětské
pohotovostní služby. Děti jsou tak aktuálně ve většině případů odkazovány
do desítky kilometrů vzdálených nemocnic.
I s ohledem na příhraniční horský terén našeho regionu, kde již nyní nejsou
v některých obcích plněny zákonné časové limity pro dojezd rychlé
záchranné služby, usilujeme o nápravu situace. Město proto iniciovalo
petici za obnovu oddělení včetně pohotovosti, kterou podepsalo více než 11
tisíc lidí.
PETICI ZA OBNOVU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ v Nemocnici ve Frýdku-Místku,
p.o. jsme s primátorem města Petrem Korčem představili senátnímu
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.
V petici občané Frýdecko-Místecka s podporou vedení Statutárního města
Frýdek-Místek, představitelů okolních obcí, zdravotníků a řady senátorů a
poslanců se vztahem k Moravskoslezskému kraji žádají o obnovení
plnohodnotné 24hodinové lékařské péče na dětském oddělení v místní
krajské nemocnici, a to včetně obnovení nepřetržitého fungování dětské
pohotovosti.

NEMOCNICE F-M

Podporuji zachování plného provozu dětského oddělení
 a pohotovostní služby Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 



Díky tomu, že občané podpořili petici, dochází k částečnému pozitivnímu
vývoji situace. Ministerstvo zdravotnictví ČR reagovalo prostřednictvím své
náměstkyně Heleny Rögerové vyjádřením, že se Moravskoslezský kraj i
vedení nemocnice snaží situaci stabilizovat a předpokládá postupný návrat
k plnému rozsahu dříve poskytované péče. 

Petice byla dále postoupena také k vyřízení senátnímu Výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku. Věřím, že upozornění na situaci nemocnice
ve Frýdku-Místku předáním petice Senátu PČR přispěje nejen k řešení
místního problému, ale zejména k otevření širší celospolečenské diskuse o
nedostatku pediatrů v mnoha českých nemocnicích.

Úryvek z vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögerové:



Každý senátor má možnost  zarezervovat
jednou za rok krásný prostor Sala terreny ve
Valdštejnské zahradě pro vystoupení svého
hosta.
Ráda jsem této možnosti využila a 5. května
představila kulturním příznivcům pěvecký
sbor ECHO s koncertním pásmem "Hezky
česky". 
Sbor se stal jedním z prvních hudebních
uskupení, které zahájily letošní Kulturní léto 
v Senátu.

Bylo mi ctí uvítat
pěvecký sbor Echo v

prostorách Senátu

Pěvecký sbor ECHO z
Frýdlantu nad Ostravicí
vystoupil v Senátu

Pěvecké sdružení ECHO je
smíšený sbor, který působí již
od roku 2003. Od té doby se
schází na pravidelných
zkouškách pod uměleckým
vedením Josefa Melnara.
Během své činnosti sbor
vystoupil již na mnoha
festivalech a koncertech po
celé České republice. V roce
2012 podnikl zájezd do
Slovinska a Rakouska a v roce
2019 do sousedního Polska.
Nejčastěji však vystupuje ve
Frýdlantu nad Ostravicí a jinde
v Moravskoslezském kraji.



K desátému výročí vzniku bylo
vydáno CD Slunéčko zachodí. 
V repertoáru sboru je široký
sortiment písní různých žánrů a
časových období. Často jsou
předmětem vystoupení lidové
písně z moravského prostředí,
duchovní i světské skladby
renesance a baroka nebo pro
sbor moderně upravená
populární hudba. Velice
oblíbenou je jazzová a
swingová hudba a obecně
skladby 20. století.



Stříbrná medaile předsedy Senátu pro prof. PhDr. Alenu
Macurovou, CSc., „matku českého znakového jazyka“

V Den české státnosti byly oceněny významné osobnosti ČR. Mám velkou radost, že
Stříbrnou medaili předsedy Senátu získala také mnou nominovaná prof. PhDr.
Alena Macurová, CSc., „matka českého znakového jazyka“.

Paní profesorka se mj. podílela na legislativním ukotvení českého
znakového jazyka jakožto základního dorozumívacího jazyka neslyšících v
České republice.
Český znakový jazyk (ČZJ) se svými studenty oboru Čeština v komunikaci
neslyšících (obor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy) již řadu let
zkoumá a odborně popisuje.
Spolu s popisem struktury a fungování ČZJ se začalo rozvíjet také jeho
tlumočení a kultura a vzdělávání neslyšících, což má nedocenitelný přínos
nejen pro komunitu neslyšících, ale i pro celou společnost.

Stříbrné medaile udílí předseda Senátu již od roku 2007 
významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a 
dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech 
nebo svými zvláštními činy či schopnostmi.



Yemi Akinyemi Dele za odvahu překračovat každodennost a hledat
výjimečnost.
Igor Blažević za odvahu chránit člověka a prosazovat lidskost.
Ing. Milan Hluchý, Ph.D. za ochranu přirozenou a lepší cestou.
Petr Hora-Horejš za úžasnou možnost toulat se proti proudu času.
Ida Kelarová za péči o talenty a lidskou identitu.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. za dar jazyka, díky kterému může být
každý slyšen.
Ing. Filip Maleňák za možnost zachránit jediným kliknutím.
Mgr. Jakub Helebrant a Mgr. Karel Müller (Pastoral Brothers) za
originální přístup k tradičnímu.
Dagmar Pecková za silný hlas a podporu talentů.
Lída Rakušanová za nekompromisní obhajobu svobody.
Petra Třešňáková a Petr Třešňák za sílu pomáhat a burcovat.
Josef Jelínek, Jan Lála, Ing. Václav Mašek, Adolf Scherer, Mgr. Jozef
Štibrányi za úspěch, který nikdo nečekal.
prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. za ochranu hmyzí říše a její přiblížení
lidem.

Mezi dalšími oceněnými laureáty pro rok 2022 byli dále například:



Za jeden den stihla skupina starostek a starostů z mikroregionu
Sdružení obcí povodí Morávky navštívit hned obě dvě komory
Parlamentu ČR!

Po prohlídce prostor Senátu jsme zkonzultovali nejen výsledky voleb,
problémy regionu, ale i návrh řešení dlouholetého trápení těchto obcí
- nedostatečného odhlučnění kolem silničního tahu D48.
Hluk z dálnice obyvatele obcí podél D48 obtěžuje již řadu let. Je přitom  
zřejmé, že s dokončením obchvatu města Frýdku-Místku dojde na 
 tomto silničním tahu k navýšení hustoty provozu.
Řešení této problematické situace je podmíněno měřením intenzity
hluku a následnými hygienickými opatřeními. I v této souvislosti
aktuálně v Senátu obhajuji právo dotčených obcí na jejich zařazení
mezi účastníky řízení při vydávání časově omezeného povolení pro
překročení limitů hluku a vibrací.

Děkuji starostkám a starostům za milou návštěvu!

Sdružení obcí povodí Morávky v Senátu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064732986962&__cft__[0]=AZV71JBfXUc3EpZIYr83qLCvD6xgsKgFD3RH31m1_sSwWKU-KZwiJAwhmBa0EZ1-iFLHcYgd000R5c7SrvEr0FVjO0HQ5j7jl_P6m1fmfz-TVmLFbrXqoWsymqACUl0Xpd5K2_8A_SDIiWWyW7YgmUKRrtNMv455TjfD6NBVj1ONnhu6j3C74z09pV_XxDIcUyTl0bkLZo59Sk_t9KkQno92&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064732986962&__cft__[0]=AZV71JBfXUc3EpZIYr83qLCvD6xgsKgFD3RH31m1_sSwWKU-KZwiJAwhmBa0EZ1-iFLHcYgd000R5c7SrvEr0FVjO0HQ5j7jl_P6m1fmfz-TVmLFbrXqoWsymqACUl0Xpd5K2_8A_SDIiWWyW7YgmUKRrtNMv455TjfD6NBVj1ONnhu6j3C74z09pV_XxDIcUyTl0bkLZo59Sk_t9KkQno92&__tn__=-]K-R


Jednou z aktivit komise je i vyhlašování vítězů soutěže
 „VESNICE ROKU 2022“.
Jsem poctěna, že jsem se jako členka Stálé komise 
Senátu pro rozvoj venkova mohla zúčastnit předávání 
pamětních listů a ocenění vítězů. 
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně
vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je ocenit obyvatele
venkova za aktivní účast na rozvoji svého domova a poukázat na
rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic.
Jde i o snahu vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů,
kteří se snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjet místní tradice a
zapojovat se do společenského života v obci.

Komise pro rozvoj venkova



V červenci mohli návštěvníci Senátu shlédnout v předsálí Jednacího
sálu Senátu PČR výstavu  beskydské malířky a sochařky Ledy
Pešatové. 
Vedle malby obrazů (tempera a olej) vytvořila autorka během svého
profesního života také řadu plastik a keramiky.
Od roku 1968 se prezentovala uspořádáním 36 samostatných výstav
a účastí na společných výstavách Unie výtvarných umělců České
republiky SVUT oblast Ostrava. Pravidelně vystavuje s výtvarníky z
Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí. Její obrazy jsou umístěny ve
sbírkách Ostravského muzea, Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku a v
Galerii Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Za hudební doprovod na vernisáži děkuji české zpěvačce, houslistce,
violistce, hráčce na kvinton, hudební skladatelce, performerce a
herečce Gabriele Vermelho.

Leda Pešatová vystavila svá díla v Senátu PČR



Starostové malých obcí podél komunikace D56 stále apelují na
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.
Snaha  kolegů starostů o zrušení dálniční známky na úseku D56
mezi Frýdkem – Místkem a Ostravou trvá již několik let. 
Zpoplatněný úsek D56 z Ostravy do FM objíždějí řidiči po silnicích
vedoucích přes obce a znepříjemňují život lidem v nich. Daný úsek  
by mohl být chápán jako přirozený obchvat obcí.
V této záležitosti jsem již realizovala řadu jednání se starosty
„zainteresovaných“ obcí a vedeme jednání i s ministerstvem
dopravy - konkrétně s náměstkyní paní Ing. Lenkou Hlubučkovou a
Ing. Martinem Janečkem.
Problematika je však složitější, na ministerstvu evidují mnoho
podobných žádostí z celé republiky a nelze rozhodovat o výjimkách
bez patřičných dat - tj. dat, která dokazují snížený průjezd obcemi
o desítky procent + budou zvažovány i další možné parametry.
Aktuálně pracuje ministerstvo na metodice, podle které bude při
svém rozhodování postupovat. Po novém roce by měla být hotová. 

Obávám se však, že podmínky vyloučení ze zpoplatněného 
úseku budou přísné a budou založeny na přesných 
statistických údajích z měření intenzity dopravy...

Úsek D56 jako přirozený obchvat obcí



Studenti gymnázia na návštěvě v Senátu

Maturanti gymnázia z Frýdlantu nad Ostravicí zažili v září na školním
výletě schůzi Senátu PČR tzv. "naživo".
Po prohlídce reprezentativních senátních prostor a návštěvě
Valdštejnské zahrady se studentům vyskytla možnost sledovat část
našeho jednání o pomoci občanům a firmám s růstem cen energií.
Jednání se zúčastnili i  někteří členové vlády včetně pana premiéra
Petra Fialy.

Děkuji studentům a jejich doprovodu za milou návštěvu!



Krajané žijící v zahraničí tvoří neopominutelnou část české společnosti.
Mimo Českou republiku žije dočasně nebo trvale až pětina Čechů! 

Hlas krajanů žijících v zahraničí považuji za důležitý, proto i nadále
podporuji náš senátní návrh na zavedení korespondenčních voleb, které
jsou samozřejmostí j iž ve 23 státech Evropské unie, v USA, Austrálii a
dalších zemích. Česká republika je tak jednou z posledních zemí EU, která
svým krajanům v zahraničí neumožňuje volit distančně, aniž by museli v
některých případech cestovat stovky i tisíce kilometrů...Senát PČR
korespondenční volby dlouhodobě podporuje.

Historický i současný význam krajanů žijících v zahraničí 
jsme si letos na jaře připomnněli u sochy Panny Marie 
z Exilu za účasti předsedy komise Tomáše Czernina. 
Právě socha Panny Marie z Exilu je svým příběhem 
symbolickou připomínkou osudů české emigrace. 

Práce ve Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí

https://www.facebook.com/tomasczernin/?__cft__[0]=AZXjHH2ppytxVnO9_LpDckcT7HLzBqsDjppS5YwayFglGNIBpmgDORfprrcf9jqNBVJdGq-ZOuUtK3Yxg6U3A39w526dR6MA8Jd18AeVlaIbCXlDSWTgS175XdMBJMA725o&__tn__=kK-R


Jsem ráda, že se po letech stavebních prací dokončuje obchvat města
Frýdek-Místek, a to právě v době mého funkčního období coby
senátorky. V prosinci těsně před Vánoci jsme se zástupci města a
ŘSD uvítali přímo na stavbě ministra dopravy Martina Kupku, který
přijel oznámit dobré zprávy pro Frýdek-Místek. Ještě před svátky se
řidiči poprvé projedou po II. části obchvatu města. Prozatím bude
tato část spuštěna v polovičním profilu, avšak  kompletní dokončení
je plánováno již na léto 2023.
Obchvat jistě uleví centru města od těžké nákladní dopravy. Je však
potřeba současně zajistit, aby tato doprava nesjížděla z obchvatu na
tzv. „beskydskou zkratku“ – tedy komunikaci I/56, která vede do
CHKO Beskydy a protíná ochranná pásma zdroje pitné vody –
přehradní nádrže Šance. S panem ministrem jsem toto téma proto
znovu diskutovala.

Okolo Frýdku-Místku cestička



                     .  

Jak jsme byli informováni, váhy byly již v měsíci l istopad a prosinec
nasazeny ve 13 případech, z toho v 11 z nich bylo zjištěno porušení
povolené hmotnosti. Padly kauce v celkové výši 275tisíc korun.
Předání vah se zúčastnil náměstek ředitele pro vnější službu
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Libor
Schejok, vedoucí odboru služby dopravní policie plk. Petr Štencel,
předsedové mikroregionů a zástupci obcí, které poskytly finanční
dar.
Plk. Schejok vyzdvihl spolupráci se zástupci obcí a uvítal pořízení
mobilních vah. Plk. Štencel poté přiblížil jejich fungování a uvedl
informace k činnosti dopravní policie v souvislosti s touto
problematikou. V následné diskuzi byla řešena doprava v našem
okrese v souvislosti s dokončovaným obchvatem Frýdku-Místku.
Cílem finančního daru je umožnění pokud možno co nejčastějších
kontrol nákladních vozidel, které svým přetížením poškozují místní
komunikace.

Nákup mobilní váhy pro Policii ČR

Ve spolupráci se starosty frýdecko-místeckých obcí
a městem Frýdek-Místek se nám podařilo dokončit
nákup mobilní váhy pro potřeby dopravních
policistů v našem okrese.
Zařízení bylo na konci roku slavnostně předáno
Policii ČR do užívání.



Fér města a obce
Iniciativa Jsme fér vyzvala české primátorky a primátory, starostky a starosty
k podpoře svazků párů stejného pohlaví. K této výzvě jsem se připojila  a
první severomoravské políčko na mapě férových starostů je tímto
zaplněno.

S panem Kozubíkem jsem si povídala o manželství pro všechny a o
nedostatcích v legislativě, které homosexuálním párům způsobují řadu
problémů.



Prosincová schůze Senátu se nesla ve
svátečnějším duchu.
V Jednacím sále si senátorky a
senátoři nazdobili vánoční stromeček.

Děkuji kolegům za spolupráci v
uplynulém roce!

Jesličky  v  Senátu

Zdobili jsmestromeček i v  Senátu

Vánoce v Senátu



 
V následujícím roce Vám přeji jen to nejlepší, 

hlavně hodně zdraví, elánu a moudrých rozhodnutí.
 
 
 

Helena Pešatová
senátorka pro Beskydy


