
V následujících odstav-
cích se vám pokusíme před-
ložit fakta o v současnosti
médiích tak populárním té-
matu - úvěru pro město.
Ano či ne? V jaké výši?
Současné vedení radnice
navrhuje úvěrový rámec do
200 milionů korun na kon-
krétní investiční akce. Opo-
zice však tvrdí, že úvěr není
nutné brát a pokud se tak
stane, předluží město. Tak-
to se vyjadřují i média, ač
mají dostatek informací
a v rámci objektivity by mě-
la dát možnost komentovat
problém oběma stranám.
Pokusíme se rovněž odpo-
vědět na otázky, které zů-
staly v bouřlivé a vyhrocené
atmosféře, panující na mi-
nulých jednáních zastupi-
telstva města, nezodpově-
zeny.

■ Proč s přijetím úvěru sou-
časná Rada města Frýdku-
Místku tak spěchá?

Odpověď na tuto otázku je
velmi jednoduchá - snažíme
se ušetřit. Přijetí úvěru je vel-
mi komplikovaná procedura,
která od první diskuze na za-
stupitelstvu po vlastní realiza-
ci zabere několik měsíců.
Vzhledem k možnosti zvýšení
sazby DPH na stavební práce
bychom rádi alespoň část
úvěru proinvestovali už v le-
tošním roce. Považte sami:
místo dosavadních 5 % bude
s největší pravděpodobností
od příštího roku sazba DPH
22 %. To znamená, že pokud
by se nám v letošním roce po-
vedlo proinvestovat 30 mil.
korun, ušetříme téměř 5 mil.
Kč. To jsou peníze potřebné
na celoroční provoz jedné vel-
ké základní školy, opravení tří
kilometrů městských cest, pří-
padně na vybudování okružní
křižovatky.

■ Může si město úvěr dovo-
lit? Nezadluží současné ve-
dení radnice město Frýdek-
Místek nad únosnou míru?

Vedení města rozhodlo
o úvěru a o jeho výši do 200
mil. korun po zralé úvaze, na
základě ekonomických analýz
a porovnáním ekonomických

parametrů města v porovnání
s předepsanými hodnotami
nadřazených institucí. Opozi-
ce ale dělá, že nechápe, že
se v současnosti projednává
úvěrový rámec. Ne samotné
přijetí úvěru, jak tvrdí. Mo-
mentálně je zapotřebí stanovit
podmínky pro zájemce - ban-
ky, které nám nabídnou úvěr.
Abychom mohli vůbec jednat
a zajistit městu co nejvýhod-
nější podmínky, musíme mít
projednán záměr - úvěrový rá-
mec. Bez souhlasu měst-
ských zastupitelů s úvěrovým
rámcem bychom nemohli za-
čít jednat a vypsat výběrové
řízení na poskytovatele úvěru.

Hlavním ukazatelem, podle
kterého je úroveň města hod-
nocena, je DLUHOVÁ SLUŽ-
BA. Zjednodušeně lze říci, že
jde o poměr splátek dluhu vů-
či rozpočtu města v daném ro-
ce a vyjadřuje schopnost platit
dluh a schopnost plnit své po-
vinnosti vůči občanům města.
Ministerstvo financí stanovilo
jako maximální možnou úro-
veň tohoto ukazatele ve výši
15 %. Pokud porovnáme toto
číslo s hodnotami (viz graf 1 -
Ukazatel dluhové služby), kte-
ré dosáhne naše město po při-
jetí 200 milionového úvěru,
pak musí každý soudný člověk
dojít k závěru, že naše město
je ve skvělé kondici. Podívá-
me-li se na okolní města, pak
zjistíme, že se pohybujeme
v podobných relacích. V roce
2002 dosáhl tento ukazatel
v Ostravě hodnoty 3,38 %,
v Třinci dokonce 8,9 %, v Ha-
vířově 2,41 % atd.

Pokud se zahledíme do mi-
nulosti, kdy od roku 1990 pra-
vice disponovala většinou

v zastupitelstvu města, uvidí-
me velmi zajímavá čísla (viz
graf 2 - Maximální hodnota
ukazatele dluhové služby ve
volebním období). V roce
1998 za „vlády“ ODS byla
hodnota ukazatele dluhové
služby 11,17 %!!! Další ko-
mentář k těmto číslům snad
ani není potřeba.

Ve Frýdku-Místku je zvy-
kem poměřovat zadluženost
města k jeho majetku. Tento
ukazatel je z mnoha důvodů
problematický. Například do
majetku se počítají i akcie Mo-
ravia banky v nominální hod-
notě 25 milionů korun, které

město nakoupilo v době vlády
ODS. Jakou mají tyto akcie
dnes hodnotu? Pro komplexní
pohled a vyváženost informa-
cí ho nicméně také uvádíme
(viz. graf 3 - Zadluženost
vzhledem k celkové hodnotě
majetku). U tohoto kritéria ne-
existuje žádný limit Minister-
stva financí ČR ani jiné insti-
tuce. Jediné omezení je dáno
programovým prohlášením
RM, kde jsme se zavázali ne-

překročit 7 %. Tady nás napa-
dá otázka - proč opozice ne-
protestovala u předložení to-
hoto dokumentu v dubnu?
Nicméně i na tomto místě mů-
žeme potvrdit, že tuto sedmi-
procentní hranici nepřekročí-
me. 

■ Jak budou peníze utrace-
ny?

Budeme realizovat investič-
ní akce, které jsme voličům
slíbili v průběhu volební kam-
paně a v programovém pro-
hlášení Rady města Frýdku-
Místku. Jako první si dovolíme
jmenovat Aquapark. Tento

měli ve svých programech
snad všechny strany. Někteří
však na tento slib buď zapo-

mněli nebo své neukojené po-
litické ambice staví nad potře-
by občanů tohoto města. Ale
zpět k záměru. Mělo by jít
o letní aquapark s padesáti-
metrovým bazénem, bazé-
nem pro neplavce a několika
tobogány a skluzavkami.

Další akcí placenou z úvěru
by mělo být dobudování Měst-
ské památkové zóny Místek,

tzn. rekonstrukce nám. Svo-
body a jeho přilehlých částí.

V neposlední řadě by se za
pomocí financí z úvěru měla
vyřešit situace prvoligových
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Vážení 
spoluobčané,

toto vydání
zpravodaje,
které se vám
nyní dostává
do rukou, je
jiné, než pra-
videlná vy-
dání. Najde-
te zde údaje
a argumenty k některým téma-
tům, která se stala jedním
z důvodů bouřlivé diskuze
a vedla až k přerušení posled-
ního jednání Zastupitelstva
města Frýdku-Místku 23. červ-
na 2003.

Hysterie některých opozič-
ních členů zastupitelstva vyvr-
cholila při projednávání zámě-
ru přijetí úvěru pro město. Pro-
tože nemáme jinou možnost,
jak jinak vám, občanům naše-
ho města, tento záměr zdů-
vodnit, prezentujeme názor
Rady města Frýdku-Místku
v tomto čísle zpravodaje. Na-
leznete tady však i stanoviska
k jiným tématům, např. k vý-
stavbě „Kauflandu“.

Závěrem - chci věřit tomu,
že další jednání zastupitelstva
města budou konstruktivní
a věcná.

Eva Richtrová

Fakta o úvěru pro město
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Volební období 1994-1998 1998-2002 2002-2006

Průměrná hodnota
ukazatele dluhové 11,17 9,7 3,94
služby v procentech

Naše město se pohybovalo v úrovni dluhové služby od 11,17%
v letech 1994-1998 do 3,94% při současném úvěrovém rámci.
Největší úvěrové zatížení rozpočtu města bylo v letech 1994-1998,
tedy za vedení ODS.

házenkářů a volejbalistek, kte-
ří do této chvíle nemají důstoj-
ný stánek pro konání svých
zápasů. Objevila se však ne-
čekaná možnost získat Víceú-
čelovou sportovní halu, která
situaci nepatrně zkomplikova-
la. Vedení města o VSH velmi
stojí a protože ji nechceme
nechat zchátrat, budeme vše-
možně usilovat o její nabytí.
Záležitost je velmi kompliko-
vaná, ale všichni věříme, že
se vyřeší v dohledné době.
Rada má připraveno několik
scénářů pro případ, že by-
chom halu získali i pro případ,
že se halu získat nepodaří.

Věříme, že jsme vás výše
zmíněnými fakty přesvědčili,
že naše město kvůli 200 mili-
onovému úvěru nezkrachuje,
ale naopak tento úvěr napo-

může k jeho rozvoji. Samo-
zřejmě se nezříkáme ani mož-
nosti získat finanční prostřed-
ky i z jiných zdrojů - grantů,
dotací. Budeme o ně usilovat
a důkazem je snad i úspěš-
nost získání dotací v letošním
roce. Prozatím jsme získali 15
mil. Kč na tělocvičnu u 6. ZŠ ,
dalších 10 mil. Kč je schvále-
no, dále 8,3 mil. Kč na Park
pod zámkem, další 3,8 mil. Kč
na dostavbu průmyslové zóny
v Lískovci a 6,6 mil. Kč na re-
konstrukci Antonínova ná-
městí. Tento výčet není úplný,
ale dokazuje jednoznačně na-
ši úspěšnost a snahu dotace
a granty získávat.

Ing. Petr Rafaj,
poslanec PSP ČR

a zastupitel města

Ing. Jaroslav Chýlek,
radní města

Fakta o úvěru…

Dětské oddělení Nemocni-
ce ve Frýdku-Místku bylo
předposlední červencový
den oceněno plaketou. Již
letos v únoru totiž získalo ti-
tul Baby Friendly Hospital -
Nemocnice přátelská dětem.
Nemocnice se tak připojila
k prolaktační iniciativě pod-
porované WHO/UNICEF.

Plaketu oddělení předávala
MUDr. Zdeňka Lišková z os-
travské městské nemocnice,
jež pracuje zároveň jako lektor-
ka a konzultantka WHO/UNI-
CEF s těmito slovy: „Frýdecko
- místecké  novorozenecké od-
dělení splňuje všechna kritéria
strategie Nemocnice přátelská
dětem, proto jim na základě

doporučení zástupců BFHI
v ČR předávám plaketu Baby
Friendly Hospital.“ Prospěch
dětí byl hlavním důvodem,
proč se Nemocnice ve Frýdku
- Místku k iniciativě WHO/UNI-
CEF, která podporuje a propa-
guje kojení, přihlásila. Veškerý
personál novorozeneckého
oddělení frýdecko-místecké
nemocnice byl proškolen v do-
vednostech a znalostech ne-
zbytných k provádění této stra-
tegie. V rámci oddělení tak
dnes pracují dva certifikovaní
laktační specialisté, kteří po-
máhají a radí nejen v rámci od-
dělení, ale poskytují i konzulta-
ce o kojení pro matky a zdra-
votníky na tzv. horké lince.

Dnešním rodičkám jsou takto
vyvraceny všechny po několik
generací předávané mýty
o kojení, jako například ‘Pře-
stože je novorozenec kojen, je
nutné mu podávat i čaj, aby
měl dostatek tekutin’. „Kojení
přináší četné a nezvratné vý-
hody pro dítě i matku, má bio-
logický, ekologický a v nepo-
slední řadě ekonomický pří-
nos,“ potvrdila primářka dět-
ského oddělení MUDr. Ivana
Röschlová. Proto Světová
zdravotnická organizace ma-
minkám doporučuje jako opti-
mum kojit půl roku plně a poté,
až do dvou let věku dítěte,
s příkrmem.

(jač)

Dětskému oddělení byla předána plaketa

Zleva: primářka dětského oddělení MUDr. Ivana Röschlová,
konzultantka WHO/UNICEF MUDr. Zdeňka Lišková a vedoucí
novorozeneckého oddělení MUDr. Magdalena Malcharová.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

• V rámci rozšíření soc. služeb - Denní zařízení Domovinka, ozna-
mujeme všem zájemcům z řad seniorů a jejich rodinným přísluš-
níkům rozšíření kapacity tohoto zařízení s možností umístění i na
krátkodobý denní pobyt občanů, kteří jsou částečně soběstační,
ale potřebují pomoc jiné osoby. Klienti zde tráví část dne, ve kte-
rém jsou mu poskytovány dostupné sociální služby, zejména pe-
čovatelská služba, ošetřovatelská péče, rehabilitační cvičení
a další služby dle přání klientů, např. pedikúra nebo kadeřník pří-
mo v zařízení. Rovněž je zajištěn dovoz i odvoz klientů i s dopro-
vodem do bytu. Touto službou nabízíme pomoc rodinám se star-
šími občany, lidem nemocným, osamělým, kteří potřebují kontakt
s okolím a chtějí prožít podzim života ve společnosti svých vrs-
tevníků.

Bližší informace získáte přímo v zařízení Domovinka na ulici
J. Lady 1791 v Místku nebo na tel. číslech: 558 434 359,
558 630 816.

• Pracovníci pečovatelské služby zabezpečují rozvoz obědů kli-
entům po celý rok nepřetržitě včetně prázdninových měsíců. Na-
příklad v měsíci červenci bylo rozvezeno celkem 5988 obědů.

Nastal konec školního roku
a pro děti to znamená užívat si
hezké prázdninové dny spolu
se svými rodiči, sourozenci
a kamarády. Těžko se však
loučilo se školním rokem dě-
tem z mateřské školy J. Mysli-
večka a především těm, které
již po prázdninách odchází do
1. třídy ZŠ. Vzpomínaly na pří-
jemné chvíle v MŠ i mimo ni.
Krásné zážitky měly z týdenní-
ho pobytu v přírodě na Palko-
vických hůrkách, kde si hrály
na Indiány, setkaly se v po-
hádkovém lese s vílou i ježiba-
bou a kde hledaly poklad les-
ních skřítků. Líbila se jim ná-
vštěva u hasičů, kde se nejen
seznámily s jejich náročnou
prací, ale samy si měly mož-
nost vyzkoušet hasičskou stří-
kačku. Zážitky měly i ze škol-
ního karnevalu, návštěvy pla-

netária v Ostravě a mnoha di-
vadelních představení. Všech-
ny děti se vždy těšily na akce,
kdy si pozvaly své rodiče do
MŠ, mohly si s nimi hrát, vý-
tvarně tvořit, předvést jim své
znalosti z anglického jazyka
a svůj talent a tvořivost na be-
sídkách „Posezení u vánoční-
ho stromečku“ a „Vítání jara“.
Nejkrásnější pocity měly děti
z výletu na Hukvaldy, kde si
v přestrojení pohádkových by-
tostí hrály přímo na místním
hradu. Co víc si můžeme přát,
než spokojený a krásný úsměv
na tvářích našich dětí. Snad
jen to, aby i ty další roky byly
pro děti i nás zaměstnance tak
nádherné, jako byl tento a aby
se k nám děti i po létech vždy
rády vracely.

MŠ na J. Myslivečka

Vážení spoluobčané, stále
zaznamenáváme, že někteří
z vás nezaregistrovali květ-
nové sjednocení telefonních
čísel v budovách Městského
úřadu ve Frýdku a v Místku.
Proto si vás ještě jednou do-
volujeme informovat (poprvé

zveřejněno v květnovém čís-
le Zpravodaje Rady města
Frýdek-Místek), že od 18.
května letošního roku byla
ve všech budovách Měst-
ského úřadu Frýdek-Mís-
tek (Radniční 1148, 1149
a 10 a Palackého 115) zpro-

vozněna jednotná telefonní
provolba 558 609 xxx. V pra-
xi to znamená, že od výše
uvedeného data je třeba při
volání na Městský úřad Frý-
dek-Místek vytáčet vždy pro-
volbu 558 609 xxx!

(jač)

Pečovatelská služba 
informuje

Loučení
před prázdninami

VELVYSLANECTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Moskvě  21. 7. 2003

Vážená paní starostko,
Dovolte mi, abych touto ces-

tou poděkoval Asociaci mla-
dých debrujárů České republi-
ky, konkrétně delegaci mla-
dých debrujárů z Frýdku-Míst-
ku pod vedením pana magist-
ra Libora Lepíka, za úspěšnou
reprezentaci České republiky
na výstavě „Expo-Nauka ESI
2003“.

IX. Mezinárodní výstava vě-
decko technických projektů
mládeže „Expo-Nauka ESI
2003“, organizovaná pravidel-
ně mezinárodní organizací
MILSET, se konala letos od
12. do 18. července v Moskvě
pod heslem „Osud planety je
v rukou mladých“.

Jsem rád, že jsem měl mož-
nost se seznámit s projekty,
které na výstavě představili
čeští zástupci. Chtěl bych jim
za jejich práci poděkovat a po-
přát hodně úspěchů do další
práce.

Ing. Vladimír Remek
vedoucí obchodně 

ekonomického úseku

Jednotná telefonní provolba

Pokračování ze str. 1
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V době nedávno minulé
vzbudilo velký rozruch od-
volání ředitele Technických
služeb a.s. Frýdek-Místek
Ing. Petra Kacíře. Opozice
v zastupitelstvu města vyu-
žila tento krok k tomu, aby
plamennými projevy rozpou-
tala další ze svých verbál-
ních bitev. To je v pořádku,
má to přímo v popisu své
práce. Myslím si ale, že se
kolem celé záležitosti strhlo
opravdu až příliš povyku pro
nic. Proto píši tyto řádky
a pokusím se celou záleži-
tost uvést na pravou míru.

Ing. Petr Kacíř stál v čele
společnosti již dlouhých devět
let. Za tu dobu zde odvedl kus
pořádné práce, za což mu urči-
tě patří dík. Nové představen-
stvo společnosti se ale po
svém zvolení v březnu tohoto
roku ocitlo v poměrně svízelné
situaci. Ekonomické výsledky
za první měsíce nevěstily vů-
bec nic dobrého, navíc se stá-
le častěji ozývaly hlasy, že
v poslední době vázne komuni-
kace mezi vedením společnos-
ti a jejím jediným akcionářem -
Městem Frýdek-Místek. Po
zralé úvaze se většina členů
v představenstvu přiklonila
k tomu, abychom zkonfronto-

vali směr, kterým společnost
vede stávající ředitel Kacíř
s nápady dalších erudovaných
lidí. Proto jsme se rozhodli vy-
psat výběrové řízení na místo
ředitele a po potenciálních
uchazečích jsme kromě po-
drobného životopisu žádali ta-
ké podrobně zpracovanou
koncepci řízení společnosti
a směru, kterým by se měla vy-
dat. Zároveň jsme Ing. Kacířo-
vi sdělili, že pevně věříme, že
se do konkurzu přihlásí také
a bude svůj post obhajovat.
Nestalo se, Ing. Kacíř se roz-
hodl přihlášku do konkurzu ne-
podat! Tím pádem jsme muse-
li ve dvoukolovém výběrovém
řízení vybírat z jiných uchaze-
čů. Musím podtrhnout, že vý-
běrové řízení splnilo všechny
náležitosti, byla sestavena ko-
mise, v níž byly jak zástupci
představenstva, tak dozorčí ra-
dy společnosti i zástupce z řad
zaměstnanců. V obou kolech
dostal suverénně nejvíc hlasů
Ing. Jaromír Kohut, který se tak
od června stal novým ředite-
lem společnosti. Další bouři ve
sklenici vody rozpoutala opozi-
ce na červnovém zasedání Za-
stupitelstva města Frýdku-
Místku, když se domáhala po-
drobných důvodů odvolání Ing.

Kacíře z jeho postu a snažila
se tento akt dostat do roviny
„politické čistky“. Důrazně od-
mítám politické pozadí celé zá-
ležitosti. Představenstvo po-
stupovalo přesně v souladu se
Zákoníkem práce, kde se
v Oddíle pátém nazvaném Vol-
ba a jmenování v § 65 odstav-
ci 2 mimo jiné říká, že zaměst-
nance, který byl do funkce zvo-
len nebo jmenován, lze z této
funkce odvolat. Připomínám
fakt, že zaměstnanci, kteří vy-
konávají volené či jmenované
funkce, z nich mohou být od-
voláni a to kdykoliv a z jakého-
koliv důvodu nebo bez uvede-
ní důvodu. Přesně tak se stalo
i v případě Ing. Kacíře, jenž
měl jako každý jiný manažer
toto riziko možnosti případné-
ho odvolání kompenzováno
výší svého platu!

Snahou nového představen-
stva je posunout společnost
TS a.s. k dalším, vyšším me-
tám, než tomu bylo v minulos-
ti. Situace v podniku v součas-
nosti není nijak růžová. Nereál-
ně postavený plán bývalého
představenstva na tento rok
spolu s narůstajícími problémy
na tržnici, poklesem zakázko-
vé náplně z města a naprosto
nulovou reakcí bývalého vede-

ní v prvních měsících tohoto ro-
ku spolu s dalšími faktory s se-
bou přinesly k 31. 5. 2003, te-
dy datu, kdy Ing. Kacíř Tech-
nické služby opouštěl, finanční
ztrátu 6 mil. 145 tis. Kč!!! Z to-
ho cca 2,3 milionu byl stav roz-
pracovaných zakázek, takže
faktický hospodářský výsledek
činil ztrátu ve výši cca 3,8 mil.
Kč! Všichni členové vedení
společnosti v čele s novým ře-
ditelem i zaměstnanci musejí

nyní vyvíjet maximální úsilí
k tomu, aby se tuto ztrátu po-
dařilo do konce roku minimali-
zovat a Technické služby se
neocitly v červených číslech.
Pevně věřím, že v nové sesta-
vě a s novým kormidelníkem
se to podaří!

Mgr. Petr Cvik,
předseda představenstva
Technických služeb a. s. 

a místostarosta města

Kvůli TS a. s. až příliš povyku pro nic

V letošním roce bylo na
opravy místních komunikací
vyčleněno o 2 miliony korun
více finančních prostředků
než v roce loňském (v rozpo-
čtu města na letošní rok je na
opravy komunikací vyčleně-
no 14 mil. Kč).

K dnešnímu dni byly opra-
veny výtluky na většině míst-
ních komunikací, po kterých
jsou vedeny spoje městské
hromadné dopravy. Ve větší

míře se prováděly celoplošné
opravy povrchu komunikací.
Celkovou rekonstrukcí prošly
ulice Radniční, Nádražní, Pa-
lackého, Bezručova.

Do konce roku budou nové
živičné koberce položeny na
ulicích Hlavní (od Úřadu prá-
ce směrem k estakádě) a na
ulici Zámecká.

Ing. Miroslav Hronovský,
vedoucí odboru dopravy 

a silničního hospodářství

Opravy místních
komunikací

Školička v Penzionu Anen-
ská, kde žijí klienti pobočky
Ústavu sociální péče pro
mládež z Ostravice, funguje
již dva roky. S nápadem za-
vést i zde jakousi minimální
formu vzdělávání přišla vy-
chovatelka Lenka Pavelková.
Vedoucí zařízení Mgr. Edwin

Krč ji v tom samozřejmě pod-
pořil.

Proto se z vysvědčení
a nadcházejícího volna mohli
radovat i tito hendikepovaní.
Navíc byla některým z nich
praktikantem Zdeňkem Skal-
kou rozdána vysvědčení ran-
ního ptáčete za aktivní ranní

rozcvičky. Výsledky celoroční-
ho snažení školáků byly ohod-
noceny ve všech případech
samými jedničkami. Vyučova-
cí předměty se ale lišily podle
typu hendikepu žáků. Radost
z krásných známek a přichá-
zejících prázdnin byla na zá-
věr zpečetěna malým pohoš-
těním ve formě zákusků
a „rychlých špuntů“. Poděko-
vání z úst vedoucího zařízení
zaznělo jednak na adresu
Dagmar Zagyiové za sponzo-
rování školáků a umožnění
pobytu v přírodě, jednak sta-
rostce města, která si udělala
ve svém nabitém programu
čas a s klienty pohovořila.

(jač)

Vysvědčení se rozdávala
i v Penzionu Anenská

6.7. jezevčík rezavý hladkosrstý (pes) Slezská
11.7. kolie trikolor (pes) Jiráskova
11.7. pinč černý mladý (fena), nový majitel Frýdecký les
13.7. pudl černý (pes) Lískovec
14.7. bandog hnědý (pes), utracen Slezská
15.7. pudl černý (fena) Lískovec
17.7. dvě štěňata NO, nový majitel
18.7. štěně kříženec bílé (pes) utracen Frýdecký les
19.7. jezevčík černý hladkosrstý, nový majitel Frýdecký les
21.7. štěně kříženec černý (pes), nový majitel 17. listopadu
24.7. kříženec strakatý (pes), nový majitel Cihelní
25.7. basset (pes) Farní

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích:
558 636 200, pan Jan Ondračka

Úřední hodiny: po - st, pá: 16.00 - 18.00 hod.

„Chtěl bych společnost posunout o krok dále,“ říká nový ředitel
Technických služeb Ing. Jaromír Kohut.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Vychovatelka Lenka Pavel-
ková předává vysvědčení
školákům - vozíčkářům. Je-
jich vyučovací proces se od
mobilních spolužáků liší pře-
devším absencí hodin těles-
né výchovy.

FOTO: 
Jana Alžběta Čtvrtková
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Město Frýdek-Místek nabylo
rozestavěný objekt kina včetně
pozemku nacházejícího se
v lokalitě mezi ulicemi Na Půst-
kách a Na Blatnici dle zákona
č. 172/1991 Sb. o majetku ob-
cí v roce 1993.

Poté byl tento objekt i s po-
zemky prodán Městem Frý-
dek-Místek společnosti OMMA
s.r.o. pro účely komerčního vy-
užití - obchodního domu. V ro-
ce 1996 společnost OMMA
s.r.o. dále prodala předmětný
objekt i s pozemky společnosti
„Nákupní park Kréta s.r.o.“.
V témže roce proběhla demoli-
ce rozestavěného kina a byl
předložen první návrh výstav-
by nákupního centra Kaufland.
Výstavba byla navrhována
v celém prostoru vymezeném
ulicemi Na Půstkách, Na Blat-
nici, zdravotnickou školou
a západními trakty domů na
ulici Hluboké. Mělo se jednat
o hypermarket s prodejní plo-
chou cca 3700 m2 s dvěma
nadzemními podlažími. První
předložený návrh byl ze strany
jak orgánů Města Frýdku-Míst-
ku, tak i orgánů hájící zájmy
památkové péče, nepřijatelný.
Z tohoto důvodu několik archi-
tektonických ateliérů zpraco-
valo nové řešení s tím, že pro
další dopracování byla vybrána
varianta zpracovaná „Atelié-
rem TRIGA“ Havířov. Tato va-
rianta byla na základě připomí-
nek Města Frýdku-Místku pře-
pracována. Počátkem roku
1999 tuto studii, dopracovanou
do podoby dokumentace pro

územní řízení, Okresní úřad ve
Frýdku-Místku - referát regio-
nálního rozvoje a územního
plánování, rozhodnutím odmítl
jako nepřípustnou.

Poté Město Frýdek-Místek
nezaznamenalo žádné další
oficiální aktivity. Probíhala
však neoficiální jednání inves-
tora, který připravoval projek-
tovou dokumentaci tak, aby
byla v souladu s platnými práv-
ními předpisy i vyhláškami
Města Frýdku-Místku.

V roce 2002 byla obnovena
příprava předmětné stavby,
ovšem na jiném místě, na
okraji památkové zóny, v ná-
vaznosti na občanskou vyba-
venost postavenou z konstruk-
ce typového montovaného
skeletu. Toto umístění respek-
tuje platnou územně plánovací
dokumentaci. Výškové uspořá-
dání je o jedno nadzemní po-
dlaží nižší než umožňuje
územně plánovací dokumenta-
ce. Na základě těchto skuteč-
ností vydal Okresní úřad ve
Frýdku-Místku v rámci památ-
kové péče rozhodnutí o pří-
pustnosti stavby „Obchodního
centra Frýdek-Místek“ za spl-
nění jeho podmínek. Toto pra-
vomocné rozhodnutí bylo za-
čátkem roku 2003, v rámci pře-
zkumu Krajským úřadem v Os-
travě, pro formální chyby zru-
šeno.

Městský úřad Frýdek-Mís-
tek, odbor územního a ekono-
mického rozvoje, jako výkonný
orgán památkové péče, vydal
z hlediska památkové péče, na

základě nové žádosti investora
a po vyžádání odborných sta-
novisek tří nezávislých odbor-
níků, rozhodnutí o přípustnosti
stavby Obchodního centra Frý-
dek-Místek. Tato rozhodnutí
jsou pravomocná.V listopadu
roku 2002 vydal stavební úřad
územní rozhodnutí a v březnu
2003 stavební povolení pro vý-
stavbu „Obchodního centra
Frýdek-Místek“. Bude se jed-
nat o dvoupodlažní objekt,

v částečně zapuštěném 1.
nadzemním podlaží bude u-
místěno parkování v počtu 192
parkovacích míst, ve 2. nad-
zemním podlaží pak prodejní
plocha hypermarketu doplně-
na o několik drobných samo-
statných prodejen. Žádný z 29
účastníků řízení se proti roz-
hodnutí neodvolal.

Předmětná lokalita byla
ostudou našeho města. Vlast-
ník pozemků nebyl ochoten
tento pozemek Městu Frýdek-
Místek zpět odprodat za obvy-
klou cenu, protože do ceny po-
zemku zakalkuloval náklady
na odstranění rozestavěného
objektu, náhradu škody a ušlé-
ho zisku. Cena se pohybovala
kolem 100 mil. Kč. Výše zmi-
ňovaná stavba se nachází na
okraji Městské památkové zó-
ny Frýdek a dopomůže dotvořit
její nezastavěnou část v soula-
du se schváleným územním
plánem, ale i regulačním plá-
nem Městské památkové zóny
Frýdek. Dále bude provedena
dostavba ulice Hluboká. 

Po zahájení výstavby ob-
chodního centra se dne 2. 4.
2003 na staveništi uskutečnilo,
mj. i za účasti zástupců Národ-
ního památkového ústavu, ú-
zemní odborné pracoviště Os-
trava, místní šetření. Zástupci
Národního památkového ústa-
vu Ostrava na základě místní-
ho šetření vyzvali ihned sta-

vební úřad k okamžitému za-
stavení stavebních prací. Toto
opatření bylo podle zástupců
Národního památkového ústa-
vu Ostrava jedinou možností,
jak zabránit dalšímu poškozo-
vání či ničení archeologických
nálezů ve smyslu odst. 1, § 23
zák. č. 20/1987 Sb. o státní pa-
mátkové péči.

Stavební úřad podal dne 4.
4. 2003, v souladu s ust. § 127,
odst. 1 stavebního zákona č.
50/1976 Sb., v platném znění,
na odbor územního a ekono-
mického rozvoje žádost a sta-
novisko k zastavení prací na
stavbě obchodního centra Frý-

dek-Místek. Odbor územního
a ekonomického rozvoje uvedl
k výše uvedené žádosti násle-
dující:
■ Dne 31. 3. 2003 byl na stav-
bě provedený státní stavební
dohled, při kterém nebyly zjiš-
těny žádné archeologické ná-
lezy.
■ Dne 2. 4. 2003 oznámil Ná-
rodní památkový ústav Ostra-
va domněnku, že se na urči-
tém místě stavební jámy na-
chází substrukce kamenné zdi.
Následně bylo provedeno
místní šetření, provedena foto-
dokumentace inkriminovaného
místa a nařízeno investorovi,
aby na tomto místě práce ne-
pokračovaly. Toto nařízení by-
lo zkontrolováno dne 3. 4.
2003 a bylo konstatováno, že
na předmětném místě práce
nepokračují.

■ Dne 4. 4. proběhlo na Kraj-
ském úřadě Moravskoslezské-
ho kraje v Ostravě, odboru kul-
tury jednání, na kterém bylo
dohodnuto, že Národní památ-
kový ústav Ostrava provede
téhož dne následující průzkum.
Tento průzkum byl ze strany
Národního památkového ústa-
vu provedený.
■ Dále byl investor upozorně-
ný, že je nutno ihned oznámit
jakýkoliv nález.

Před zahájením prací sku-
tečně nedošlo k dohodě mezi

investorem a Národním pa-
mátkovým ústavem, odbor-
ným pracovištěm v Ostravě
o provedení archeologického
výzkumu pro nepřijatelné po-
žadavky ze strany památkové-
ho ústavu. Nicméně investor
a realizační organizace umož-
nila provedení ohledání stave-
niště při objevení předpoklá-
daných archeologických nále-
zů. V současné době je roze-
stavěna hrubá stavba v soula-
du se schválenou projektovou
dokumentací.

Dne 7. 4. 2003 bylo dodava-
telem stavby, firmou Skanska
CZ a. s. oznámeno, že dne
4. 4. 2003 bylo pracovníky Ná-
rodního památkového ústavu
Ostrava na stavbě při dohlídce
nalezeno několik málo drob-
ných střepů neurčitého věku,
stáří a původu, které byly pro-
hlášeny pracovníky Národního
památkového ústavu Ostrava
za archeologický nález. V sou-
ladu s ustanovením § 23 odst.
3 zákona č. 20/1987 Sb. bylo
naleziště řádně zabezpečeno.
Protože staveniště se nachází
v lokalitě, kde byla prováděna
v sedmdesátých letech naváž-
ka z jiných částí města ze
zbouraných starých domů, a to
až do výše 8 metrů z důvodu
přípravy staveniště pro budou-
cí sídliště na Růžovém pahor-
ku, je možné, že tzv. „architek-
tonické nálezy“ nemají s danou
lokalitou souvislost a pocháze-
jí z návozu.

Dne 11. 4. 2003 oznámil
v souladu se stavebním záko-
nem na Městský úřad Frýdek-
Místek investor stavby, že dne
10. 4. 2003 bylo při pochůzce
po výkopu v části sesypané
hrany výkopu budoucí nové
hradební zdi nalezena souvislá
cihlokamenná část stavby, kte-
rá by mohla být pozůstatkem
bývalé hradební zdi. Toto
oznámení o nálezu bylo nepro-
dleně zasláno na Národní pa-
mátkový ústav v Ostravě.

Na základě výše uvedeného
nálezu probíhala jednání mezi
stavebníkem a zástupci Národ-
ního památkového ústavu
v Ostravě, která vyústila podpi-
sem „Dohody o provedení zá-
chranného archeologického
výzkumu“ mezi stavebníkem
a Národním památkovým ústa-
vem, územním odborným pra-
covištěm v Ostravě se zaháje-
ním prací od 22. 4. 2003
a ukončením terénních prací
do 30. 8. 2003 s polovičními
náklady, proti původně poža-
dovaným nákladům ze strany
Národního památkového ústa-
vu. Záchranný archeologický
výzkum byl předčasně ukon-
čen a v současné době již ne-
probíhá.

Podpisem dohody byly u-
končeny spekulace, které byly
pepřeny tiskem, že investor
stavby nechce umožnit provést

Pravda o „Kauflandu“

Práce na výstavbě silnice
R48 postupují podle schvále-
ného harmonogramu. Dokon-
čeny byly přeložky inženýr-
ských sítí, zprovozněna byla
i místní komunikace, navazující
na ulici M. Alše, na jejím úpl-
ném dokončení se průběžně
pracuje. Ostatní místní komuni-
kace na území města budou
zprovozněny po dokončení
mostních objektů v následují-
cím roce. Postupně budou do-
končovány opěrné zdi v pro-
storu mimoúrovňové křižovat-
ky u autoservisu Bártek. V tom-
to prostoru se intenzívně pra-
cuje také na polovině mostu
přes budoucí komunikaci a trať
ČD, který by měl být zprovoz-
něn v říjnu tohoto roku, aby
mohla být doprava odkloněna
a uvolněn prostor pro výstavbu
druhé poloviny mostu. Nepo-

daří se však dodržet příslib ze
strany dodavatele stavby na
urychlení výstavby lávky pro
pěší a její zprovoznění do kon-
ce prázdnin. Po prověření
zpracované dokumentace „in-
ženýrem stavby“, který zajišťu-
je firma Mott MacDonald, bylo
nutno přepracovat celou doku-
mentaci lávky pro pěší. Toto
zdržení představuje ztrátu cca
6 týdnů, o které se zprovozně-
ní lávky oddálí. Do té doby bu-
de spojení obou přilehlých čás-
tí města pro pěší možné pouze
přes lávku pro pěší u Auto
Scheyer, s navázáním na
chodník k poště. Zprovoznění
lávky je přislíbeno na druhou
polovinu měsíce října.

Ing. Anděla Chalupová,
pracovnice odboru 

územního 
a ekonomického rozvoje

Opět k výstavbě
hlavního tahu R48

Pokračování na str. 5



záchranný archeologický vý-
zkum. Zde se zase vyřádili „ne-
závislí“ novináři.

Současně s výzkumem pro-
bíhá, dle upraveného harmo-
nogramu, výstavba obchodní-
ho centra v souladu se schvá-
lenou projektovou dokumenta-
cí.

Místním šetřením bylo zjiště-
no, že Národní památkový
ústav, územní odborné praco-
viště v Ostravě, provádí zá-
chranný archeologický výzkum
i na pozemcích města Frýdku-
Místku, aniž má s Městem Frý-
dek-Místek uzavřenou dohodu.
Na tuto skutečnost byla píse-
mně upozorněna ředitelka Ing.
arch. Naďa Goryczková, která
se několikrát v tisku k celé kau-

ze vyjadřovala a nabádala
k dodržování příslušných záko-
nů. Zákony však platí i pro ni
a jako státní úředník by měla
vždy pečlivě uvážit svá slova
pro tisk.

Doufám jen, že s archeolo-
gickými nálezy budou sezná-
meni občané města Frýdek-
Místek a také s náklady, které
záchranný archeologický prů-
zkum stál, a který musel zapla-
tit investor stavby. Pokud by
náklady průzkumu měl platit
Národní památkový ústav, ur-
čitě by „výzkum“ neprováděl.

Celé problematiky se „od-
borně“ chopili iniciátoři nazvaní
„Občané proti Kauflandu“. Se
svou troškou do mlýna přišla
i Ing. Šárka Košťálová ze sdru-
žení „Beskydčan“, která sama
má trvalé bydliště v Muchovi-
cích na Ostravici. I když jde

o sdružení pro obnovu a udrže-
ní kvality životního prostředí
Moravskoslezských Beskyd,
pustila se do problematiky pa-
mátkové péče. To, že jde o ji-
nou oblast působnosti, jí však
zřejmě nevadilo, hlavně když
je proti čemu bojovat a dojde
ke zviditelnění sdružení i její
osoby. Do dne uzávěrky toho-
to vydání Zpravodaje Rady
města Frýdek-Místek nebyla
„petice“ Městu F-M doručena,
i když v tisku již vícekrát bylo
deklarováno, že ji podepsalo
více než pět tisíc občanů.

Město Frýdek-Místek spolu-
pracuje s investorem stavby
a koordinuje práce při rekon-
strukci lávky pro pěší přes ulici
Revoluční. Část nákladů souvi-
sejících s rekonstrukcí lávky
pro pěší se provádí v režii in-
vestora. Pro vstřícnost investo-

ra hovoří i fakt, že investuje
částku ve výši 2 mil. Kč na pro-
vedení prací dle výběru Měs-
tem Frýdek-Místek. Město
předpokládá, že finanční pro-
středky budou použity na za-
kládání zeleně na území města
dle dohody s investorem. Ulice
Hluboká bude dokončena vý-
stavbou čtyř polyfunkčních do-
mů (kupecké domy) dle studie,
kterou v současné době připra-
vuje Město Frýdek-Místek. Vý-
běr investorů bude proveden
následně. Zásobování obchod-
ního centra bude prováděno
pouze z ulice Revoluční, ulice
Na Blatnici bude zprůjezdněna
jen pro pěší a osobní automo-
bily. Také replika hradební zdi,
kterou postaví na vlastní nákla-
dy investor, dotvoří kolorit této
části města a tímto dojde k od-
dělení historické části města
od komerční části. Celá lokali-
ta bude navazovat na Zámec-
ké náměstí ve Frýdku-Místku
a tak dojde k logické dostavbě

centra Městské památkové zó-
ny Frýdek a tím i k zatraktivně-
ní Zámeckého náměstí.

Přes všechnu hysterii, která
byla kolem dostavby této zatím
nezastavěné části lokality
uměle vyvolána, jsem pře-
svědčen, že obchodní centrum
„Kaufland“ bude již v měsíci
prosinci otevřen veřejnosti.
Teprve v budoucnu lze objek-
tivně posoudit, zda rozhodnutí
Zastupitelstva města Frýdku-
Místku ve volebním období
1998 - 2002 bylo správné či
ne. Zastupitelé zvolení v roce
2002 - tedy současní, pouze
dokončili směnu pozemků
a tak bylo možno tento inves-
tiční záměr realizovat. Dosáhlo
se také umístění obchodního
centra až k ulici Revoluční,
čímž byl určitě nalezen kom-
promis mezi možností a nut-
ností.

JUDr. Miroslav Dokoupil,
místostarosta města
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Pravda o „Kauflandu“
Pokračování ze str. 4

„Ve Frýdku trubili, až se
v Místku rozléhalo“. Slova
písničky vhodně vystihují
dění kolem Mezinárodního
folklorního festivalu Frýdek-
Místek 2003, který se v ter-
mínu od 17. - 23. června ko-
nal v kraji pod Lysou horou
již po deváté.

Peripetie téměř celoročních
příprav dobrovolných pracovní-
ků z řad mládeže, souborové-
ho výboru a mnoha rodičů dětí
z folklorního souboru Ostravič-
ka jsou zapomenuty. Nahradily
je bohaté kulturní zážitky a pří-
jemné chvilky strávené během
šesti festivalových dnů s nový-
mi přáteli z Ruska, Srbska, Slo-
venska, Maďarska, Španělska
jako i dalšími účastníky 13 sou-
borů z Čech a Moravy. Celkem
830 účastníků různých věko-
vých skupin frýdecko-místec-
kého festivalu se podílelo na
opět vysoké umělecké úrovni
všech připravených programů.

Vyvrcholením festivalu ve
Frýdku-Místku byl galakoncert.
Kino P. Bezruče opět praskalo
ve švech. Dvě a půl hodiny ne-
skutečně rychle utekly téměř
čtyřem stovkám účinkujících
i šesti stovkám diváků. Všichni
si na závěr unisono zazpívali
festivalový „hit“ Okolo Frýdku
cestička. a plni dojmů se jen
těžce rozcházeli. - Diváci do-
mů a účinkující na poslední
setkání v Národním domě, kde
z rukou místostarosty Petra
Cvika, pana Háby - zástupce
FoS ČR a prezidentky festiva-
lu Evy Gerykové, převzali oce-
nění a pamětní dárky, ale hlav-
ně si užili poslední chvilky s no-
vými kamarády, které poznali
na půdě města Frýdku-Místku.

Zástupci hlavních pořada-
telů neopomněli poděkovat za
účinnou pomoc všem spolu-
pořadatelům: průvodcům a tlu-
močníkům hlavně z VOŠ
Goodwill, týmu pedagogů a ku-

chařů ze 7. ZŠ, učitelům a ka-
pelám ZUŠ, ochotným spolu-
pracovníkům ze souboru Os-
travica, pracovníkům Národní-
ho domu a Muzea Beskyd,
obětavým rodičům a vedení
souboru Ostravička i bývalým
studentům zdejších středních
škol, kteří se na festival každo-
ročně vracejí a nabízejí pomoc-
né ruce. Slova díků patří i ob-
cím: Kunčice, Frýdlant, Hu-
kvaldy a Stará Ves, které se je-
den festivalový den kompletně
postaraly o zahraniční soubo-
ry.

Tímto chceme poděkovat
i všem sponzorům, bez jejichž
podpory by jen ztěží bylo mož-
né uskutečnit tak náročnou ak-
ci a již nyní je poprosit o zvá-
žení podpory příštího - jubilejní-
ho 10. ročníku, jenž se plánuje
na termín 15.- 21. června roku
2004.

Dr. Eva Geryková,
prezidentka festivalu

Město podpořilo 
mezinárodní folklorní festival

Děkujeme sponzorům 9. Mezinárodního folklorního festiva-
lu Frýdek-Místek 2003: městu Frýdek-Místek (100 000 Kč), TS
a.s. FM, DISTEPu a.s. FM, FRÝDECKÉ SKLÁDCE a.s. FM
a dalším.

Poděkování si zaslouží také tito mediální partneři: ČESKÝ
ROZHLAS OSTRAVA, Region FRÝDECKO-MÍSTECKO, RADIO
PROGLAS.

POBESKYDSKÝ AVIATICKÝ KLUB Frýdek-Místek 
pořádá ve dnech 23. a 24. srpna 2003 na letišti na letišti v Místku - Bahně

III. ročník SETKÁNÍ OBŘÍCH MODELŮ LETADEL
Program:
Sobota 23. 8.
10.00 hodin Zahájení setkání obřích rádiem řízených modelů letadel
10.30-19.00 hodin Letové ukázky rádiem řízených modelů letadel a vrtulníků

Neděle 24. 8.
10.30-12.00 hodin Letové ukázky rádiem řízených modelů letadel a vrtulníků
12.00-13.00 hodin Letové ukázky ultralehkých letadel
13.00-13.15 hodin Vystoupení modelu, který zvítězí v divácké anketě o nejzajímavější model
13.15-16.00 hodin Pokračování letových ukázek rádiem řízených modelů letadel a vrtulníků
16.00 hodin Oficiální ukončení programu setkání
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Dne 25. 6. 2003 ve 13.00
hodin se v malé zasedací
místnosti Městského úřadu
ve Frýdku-Místku uskutečni-
la tisková konference, na je-
jímž zorganizování se podíle-
li předsedové opozičních
klubů zastupitelů. Po jejím
ukončení přišli do mé kance-
láře novináři a televizní štáb
a položili mi řadu otázek. Mi-
mo jiné jsem se vyjádřil k tvr-
zení opozice, že jejich návrhy
nemají šanci na schválení,
neboť koalice má 21 hlasů
a každý návrh opozice je již
předem odsouzen k zamítnu-
tí. Uvedl jsem konkrétní pří-
klady, že opak je pravdou.
Tato část rozhovoru se však
ani v novinách ani v televizi
neobjevila. Proto vám nabí-
zím své odpovědi k posouze-
ní, zda je tvrzení opozičních
zastupitelů pravdivé.

Klub zastupitelů KDU-ČSL
navrhl, aby se z rozpočtu měs-
ta uvolnilo 300 tis. Kč na opra-
vy kostela sv. Martina ve Ska-
lici. Rada tento návrh projed-
nala, doporučila a v rámci ná-
vrhu 2. změny rozpočtu města
Frýdek-Místek pro rok 2003
předložila zastupitelstvu na

jednání dne 23. 6. 2003. Při
hlasování tento návrh podpoři-
lo 11 zastupitelů ČSSD a 10
zastupitelů KSČM. Ostatní za-
stupitelé, tedy ani iniciátoři -
zastupitelé za KDU-ČSL, tento
návrh nepodpořili. Finanční
částka 300 tis. Kč může být na
opravu kostela uvolněna pou-
ze díky jednadvaceti hlasům
zastupitelů koalice.

Klub Nezávislých navrhl
uvolnění částky 606,9 tis. Kč
z rozpočtu města jako investič-
ní dotaci pro Nemocnici ve
Frýdku-Místku na pořízení u-
mělé ledviny. Rada má ve
svém prohlášení závazek „na-
dále přispívat na přístrojové
vybavení Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku“, proto i tento poža-
davek byl zapracován do 2.
změny rozpočtu. Při hlasování
tento návrh podpořilo 11 zastu-
pitelů ČSSD a 10 zastupitelů
KSČM. Ostatní zastupitelé, te-
dy ani Nezávislí, tento návrh
nepodpořili. Finanční částka
606,9 tis. Kč může být na ná-
kup umělé ledviny uvolněna
pouze díky jedenadvaceti hla-
sům zastupitelů koalice.

Zřejmě se tyto odpovědi ani
novinářům ani televizi nehodily.

Měl bych pro opoziční zastu-
pitele návrh na svolání společ-
ných hovorů s občany. Bez no-
vinářů a bez televize. Pak by
mohli přímo občanům odpově-
dět např. na otázku, proč jako
opoziční zastupitelé nepodpo-
řili 250 tis. Kč dotace pro Sokol
Chlebovice? Proč nepodpořili
příspěvky pro základní školy ve
výši 2,65 mil. Kč? Proč nepod-
pořili investiční akci plynofika-
ce Baranovic v částce 2,4 mil.
Kč? Proč nepodpořili příspě-
vek na nákup operační soupra-
vy - oscilační pily a vrtačky pro
Nemocnici ve Frýdku-Místku
ve výši 200 tis. Kč? Proč ne-
jsou ochotni pracovat v komi-
sích pro otevírání obálek u ve-
řejných zakázek vyhlášených
městem a proč se nechtějí po-
dílet na práci výběrových ko-
misí?

Toto jsou jen některé dota-
zy. Hlavní otázka, která by mě-
la být položena v každém pří-
padě je: Když nechcete v za-
stupitelstvu zastupovat a hájit
zájmy občanů, kteří vás volili,
proč se nevzdáte mandátů za-
stupitelů?

Mgr. Ivan Vrba,
místostarosta města

Co v novinách nebylo Dne: 23. 6. 2003, 13.30 hodin
Výsledek hlasování:4/v) Návrh 2. změny rozpočtu

města Frýdek-Místek pro rok 2003
Zastupitel Strana Hlasoval(a)

1 Adam Miroslav, MUDr. ČSSD PRO
2 Adamus Petr, Ing. KDU-ČSL ZDRŽEL SE
3 Brožová Eliška, Ing., CSc. KSČM PRO
4 Buček Petr, MUDr. Sdružení nez. NEHLASOVAL
5 Cvik Petr, Mgr. ČSSD PRO
6 Dokoupil Miroslav, JUDr. KSČM PRO
7 Dudek Radim, MUDr. ODS NEPŘÍTOMEN
8 Geryková Eva, MUDr. ODS ZDRŽEL SE
9 Hartmann Petr, Ing. KDU-ČSL ZDRŽEL SE

10 Holý Pavel KSČM PRO
11 Horváth Vladimír ČSSD PRO
12 Hrabec Dalibor, Ing. ODS ZDRŽEL SE
13 Chlopčík Roman ODS ZDRŽEL SE
14 Chrostek Martin, MUDr. Sdružení nez. ZDRŽEL SE
15 Chýlek Jaroslav, Ing. ČSSD PRO
16 Janásek Jan ODS ZDRŽEL SE
17 Janiga Ján, Mgr. KSČM PRO
18 Kajzar Jiří, Ing. Sdružení nez. ZDRŽEL SE
19 Káš Jan, Ing. ODS ZDRŽEL SE
20 Kleinwächter Josef KDU-ČSL ZDRŽEL SE
21 Knödlová Marie ODS ZDRŽEL SE
22 Kocich Pavel, Ing. ODS ZDRŽEL SE
23 Kozák Petr, MUDr. Sdružení nez. NEPŘÍTOMEN
24 Muroň Jaroslav ČSSD PRO
25 Nytrová Pavlína, Ing. ČSSD PRO
26 Paršová Zlatuška KSČM PRO
27 Pavlík Ivo, Ing. KSČM PRO
28 Pospíšil Oldřich, Ing. KSČM PRO
29 Rafaj Petr, Ing. ČSSD PRO
30 Recman Svatomír, RSDr., Ing. KSČM PRO
31 Richtrová Eva, Ing. ČSSD PRO
32 Roháč Jan, Ing., CSc. ČSSD PRO
33 Skotnica Petr ČSSD PRO
34 Svoják Igor, Ing. ODS ZDRŽEL SE
35 Šimík Mojmír, Ing. KSČM PRO
36 Šrubař Pavel, MUDr. Sdružení nez. NEPŘÍTOMEN
37 Švejkovský Dalibor, Ing. ODS ZDRŽEL SE
38 Vojvodík Josef, Mgr. KDU-ČSL ZDRŽEL SE
39 Vrba Ivan, Mgr. KSČM PRO
40 Zaoral Jiří ČSSD PRO
PŘÍTOMNÝCH:     37 PRO:  21 ZDRŽELO SE:   15
NEPŘÍTOMNÝCH:  3 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
ČLENŮ ZM:          40 NÁVRH BYL PŘIJAT

Sen mnoha dětí i vyučují-
cích ze ZŠ na ulici Pionýrů
v Místku se pomalu stává
skutečností. Po měsících
příprav a shánění finančních
prostředků zde do konce říj-
na vyroste zbrusu nová mo-
derní tělocvična, v níž žáci,
kantoři ale i další sportovci
najdou konečně důstojné
prostředí pro kvalitní spor-
tovní vyžití.

Drtivou většinu 
zaplatil stát

Na úvod mi dovolte pár čí-
sel. Finanční náklady na vybu-
dování nové tělocvičny se po-
hybují okolo 30 milionů korun.
Celých 25 milionů se podařilo
sehnat díky skvělé práci sociál-
ně demokratického poslance
parlamentu Petra Rafaje ze
státního rozpočtu! Pouze zbý-
vajících 5 milionů korun zapla-
tilo město ze svého rozpočtu.
Reaguji tímto výčtem zejména
na reakce některých z vás, kte-
ří nás kritizují za to, že jsme
veškeré prostředky utratili
z městské kasy a ty že násled-
ně budou chybět jinde. Není to-
mu tak!

Podmínky pro výuku 
už byly nedůstojné

Protože v poslední době
přibývají i další dotazy souvi-

sející například s využitím tě-
locvičny, pokusím se po krát-
kém exkurzu do minulosti na-
stínit, jak a kým bude využívá-
na.

Musím zdůraznit, že ZŠ na
ulici Pionýrů (známější pod
starým názvem 6. ZŠ) je čtvr-
tou největší školou ve Frýdku-
Místku, a přitom měla k dispo-
zici na rozdíl od mladších
a modernějších škol po celá
léta pouze jedinou tělocvičnu.
Také podmínky, v nichž děti
cvičily v letech minulých, byly
více než nedůstojné. V zimě
opravdová zima, v létě špatná
klimatizace, ke všemu ještě
stará palubovka, nevyhovující
skleněné výplně a když k to-
mu připočtu i fakt, že se na
ploše určené ke cvičení sešly
často i dvě nebo tři třídy, byl
tělocvik často pouze o hře na
»Škatulata škatulata hýbejte
se!« Tolik na úvod k tomu,
proč jsme se rozhodli stavět
právě tady. Jsem rád, že děti
budou využívat paralelně dva
sály a kvalita výuky i sportov-
ní zážitek z pohybu se určitě
zkvalitní.

Parametry haly únik
hluku nedovolí

Myslím si, že areál svou po-
lohou a konečným řešením
nebude nikomu vadit. Při jeho

výstavbě jsme museli dodržet
ty nejpřísnější hygienické nor-
my a nebudu přehánět pokud
sdělím, že jenom náklady na
odhlučnění se vyšplhaly téměř
ke 4 milionům korun. Faktem
je, že za tyto peníze bychom
mohli tělocvičnu špičkově vy-
bavit a doplnit její vnitřní zá-
zemí, ovšem na druhé straně
právě tyto kroky znamenají, že
se nám podaří vybudovat ta-
kovou halu, v níž budeme mo-
ci pořádat s nadsázkou řečeno
i rockové koncerty a nikdo
z obyvatel sousedních domů
nic neuslyší. V souvislosti
s tímto bych chtěl poprosit
o shovívavost ty, kteří jsou
v těchto týdnech v souvislosti
s více jak dvanáctihodinovým
pracovním nasazením na stav-
bě rušeni a vytrhováni ze za-
slouženého odpočinku. Pevně
věřím, že tyto nepříjemnosti co
nejdříve odezní. Termín do-
končení celé akce je 31. 10.
a já doufám, že toto datum bu-
de také konečným dnem, kdy
v tamním areálu i okolí opět
zavládne klid. Obavy z toho,
že i poté bude z haly zaznívat
permanentní hluk jsou vzhle-
dem k výše uvedeným protih-
lukovým opatřením opravdu
zbytečné!

Pokračování na str. 7

Tělocvična by měla stát do konce října

Starostka Ing. Eva Richtrová spolu s místostarostou Mgr. Petrem
Cvikem na letošním předávání cen nejlepším frýdeckomísteckým
žákům.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková



Akce, kterou již po něko-
lik let pořádá slovenský Ve-
terán club Turzovka pod zá-

štitou Euroregionu Besky-
dy, proběhne i v našem
městě.

V sobotu 9. srpna bude to-
tiž ve Frýdku-Místku dojezd
mezinárodní etapy „Veterán
rallye Beskydy“. Rallye povede
ze Slovenska na hraniční pře-
chod Bílá, pokračovat bude
přes Frýdlant nad Ostravicí,
Metylovice, Frýdek-Místek,
Čeladnou, Bílou zpět na Slo-
vensko. 

Okružní jízda naším městem
bude probíhat po této trase:
ulice Beskydská, 17. listopa-
du, J. Opletala, Revoluční, Zá-
mecké náměstí (příjezd 10.45
- 12.00 hodin), třídu T.G.M až
na parkoviště u Billy. Tam bu-
de, stejně jako na Zámeckém
náměstí ve Frýdku, jako sou-
část akce možnost prohléd-
nout si historická vozidla. 

(jač)
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Pokračování ze str. 6

Azyl najdou 
odbíjenkářky i házenkáři,

mladí i dospělí
A nyní k vlastnímu využití

nového areálu. Od začátku ak-
ce zdůrazňuji, že nestavíme
novou halu na míčové sporty,
ale tělocvičnu, která bude v pr-
vé řadě sloužit zejména výuce
dětí ze školy. Teprve poté, co
budou uspokojeny nároky ško-
ly, nabídneme moderní prosto-
ry i dalším subjektům. V prvé
řadě musím zmínit TJ Sokol
Frýdek-Místek, který finančně
na této akci participuje a také
házenkářský klub HC Frýdek-
Místek. Oba oddíly by prostory
využívaly nejen svými dospělý-
mi sportovci hrající nejvyšší
soutěže v zemi, ale zejména
tím, že by zde našly zázemí je-
jich mládežnické celky. Sny
například mladých házenkářů

o tom, že konečně vyběhnou
na hřiště s regulérními rozmě-
ry a nebudou mít pak problémy
v mistrovských zápasech na
půdě soupeřů jsou všeobecně
známy. A ještě k ligovým spor-
tům. Jak mužská házená, kte-
rá pro naše město vydobyla
mistrovský titul, tak ženská od-
bíjená, která se také pomalu
šplhá k absolutní volejbalové
špičce v zemi, potřebují kultur-
ní zázemí. Protože prozatím
nemáme vhodnější prostory,
nabídneme tělocvičnu oběma
subjektům k tomu, aby ji do-
časně využily pro svá mistrov-
ská utkání. Pamatovali jsme
i na Vás, sportovní diváky,
a v rámci možností vybudovali
v hale tribunu, kam se vejde
500 fanoušků. Vím, že to není
nijak závratné číslo, na druhou
stranu jsem přesvědčen, že
pro základní část házenkářské
soutěže a prakticky pro celý
soutěžní ročník volejbalistek je

to dostatečný počet na to, aby
jste už po sobě nemuseli ne-
důstojně šlapat tak jako např.
v miniaturní hale na SOUT,
kam vejde necelá polovina
sportuchtivých občanů. Existu-
je předběžná dohoda o tom, že
se házená s odbíjenou domlu-
ví na hracích dnech a vy uvidí-
te sport nejvyšší kvality jak
v sobotu, tak i v neděli.

Hala bude 
hodně vytížena

Brány tělocvičny budou sa-
mozřejmě v rámci kapacitních
možností otevřeny také dalším
zájemcům. Už v této době do-
stávám spoustu dopisů a žá-
dostí s tím, za jakých podmínek
a zda vůbec bude možno no-
vou tělocvičnu využívat. Je-
nom to svědčí o tom, jak po-
třebné zařízení pro toto město
stavíme, o tom, jak velký je po-
tenciál sportovců. Mohu Vás
ubezpečit, že se vynasnažíme

uspokojit co možná nejvíce
z Vás, tělocvična pojede prak-
ticky nepřetržitě po celý rok
a budu rád, pokud si v ní za-
cvičí maximum lidí.

Pokud všechno dopadne
podle plánu, vyroste v našem
městě krásné moderní zaříze-
ní, které splňuje dnes i ty nej-
náročnější požadavky na kva-
litní sportování. Chtěl bych to-
muto zařízení popřát co nejvíce
spokojených sportovců. Pevně
věřím, že tato stavba není v ob-
lasti sportovních aktivit posled-
ní. Vím, že problémy s tělocvič-
nou pálí i jiné školy, dnes snad
nejvíce 7. ZŠ. Budu se proto
v rámci svých kompetencí
i možností a v úzké spolupráci
s naším poslancem snažit, aby
podobný sportovní stánek ne-
byl v tomto volebním období
posledním!

Mgr. Petr Cvik,
místostarosta města

Jednou z oblastí, kde se
v rámci naší země vyskytují
nádorová onemocnění tlus-
tého střeva a konečníku nej-
častěji, je Moravskoslezský
kraj. Na tento fakt již v roce
1998 reagovali frýdecko-mís-
tečtí gastroenterologové,
kteří zorganizovali regionál-
ní screeningový program.
Letos se rozhodli uspořádat
I. Moravskoslezské gastro-
enterologické sympozium.

Akce s mezinárodní účastí
úspěšně proběhla ve frýdecko-
místecké Nové scéně Vlast
22. července. „Tématem akce
byla včasná endoskopická dia-
gnostika a léčba nádorů trávicí
trubice,“ upřesnili gastroente-
rologové MUDr. Ondřej Urban

a MUDr. Petr Vítek, organizá-
toři sympozia. Pozvání na
sympozium přijal i celosvětově
uznávaný odborník v oboru en-
doskopie - pan profesor Masa-
fumi Tabuchi, M.D., z Tokijské
univerzity. Na sympoziu vy-
stoupil s přednáškou o časném
kolorektálním karcinomu, en-
doskopické diagnostice a ná-
sledné léčbě. Účastníci se-
mináře mohli také v přímém
přenosu sledovat profesora
provádějícího endoskopické
vyšetření s využitím chromoen-
doskopie a zvětšovací kolono-
skopie přímo ve frýdecko-mís-
tecké nemocnici. Záštity nad
sympoziem se mimo hejtmana
Moravskoslezského kraje ing.
Evžena Tošenovského ujala

starostka našeho města ing.
Eva Richtrová. 

„Třiadvacátého července byl
tento významný host přijat na
radnici, kde se setkal s před-
staviteli našeho města. Byl mu
předán pamětní list, novodobá
fotografie města a kniha
o Frýdku-Místku. Poté se konal
slavnostní oběd v kavárně
Radhošť,“ sdělila Ida Kořená,
vedoucí oddělení informací,
občanských záležitostí a za-
hraničních vztahů městského
úřadu. (jač)

Profesor Masafumi Tabuchi
právě přebírá pamětní list od
starostky města.

FOTO: Ida Kořená

Červencové lékařské sympozium ve Frýdku-Místku

Veterán rallye Beskydy Odbor sociálních
služeb a zdravotnictví

informuje
Dětský tábor na Ploštině

Městský úřad Frýdek-Mís-
tek zorganizoval v 1. prázdni-
novém týdnu dětský tábor
pro děti ze sociálně slabších,
převážně romských rodin.
V prostředí Vizovických vr-
chů děti prožily 8 dní plných
her, koupání a výletů do oko-
lí. Děti nejvíce nadchla hra -
výměna jehly. Každé dítě ob-
drželo jehlu, kterou se snaži-
lo vyměnit ve vesničce Drno-
vice za co nejhodnotnější
věc. Místní lidé komunikovali

s našimi dětmi slovy „ty hod-
ná dcérečko - synečku“, což
se jim ohromně líbilo.

Výlet do Luhačovic a Va-
lašských Klobouků, projížďka
na koních v Lipině, diskotéka
a hry prověřující vědomosti
a dovednosti dětí, měly rov-
něž kladný ohlas.

Za největší úspěch pova-
žujeme hodnocení personálu
střediska ELSEREMO, kde
jsme byli ubytovaní: „Děti po
sobě uklidí a umí pozdravit,
to se dnes málokdy vidí“.

Již tradičně 
patří závěr prázdnin ve Frýdku 

historii a romantice…

Město Frýdek-Místek 
a UA. GRYFF

vás srdečně zvou na

FR¯DECKÉ 
HISTORICKÉ 
SLAVNOSTI

V sobotu 30. srpna
od 21.00 hodin (po setmění) 

na Zámeckém náměstí
„burattinesco e ballabile

spettacolo di varieta a broletto“

Pouliční divadlo, šerm a tanec 
ve vtipných etudách a scénkách

na téma komedie dell’atre.

a v neděli 31. srpna 
od 12.00 do 18.00 hodin

v areálu Frýdeckého zámku
a parku
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8 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍZPRÁVY Z RADNICE

1. máje
17. listopadu
2. května
28. října
4. května
8. pěšího pluku
Anenská
Antala Staška
Antonínovo náměstí
Bahno-Hlíny
Bahno-Příkopy
Bahno-Rovňa
Bahno-Štandl
Bavlnářská
Bedřicha Václavka
Beethovenova
Beskydská
Bezručova
Bohuslava Martinů
Boženy Němcové
Brožíkova
Bruzovská
Březinova
Březová
Cihelní
Collo-louky
Čajkovského
Čelakovského
Černá cesta
Československé armády
Čs. červeného kříže
Divišova
Dlouhá
Dobrovského 
Dolní
Dr. Antonína Vaculíka
Dr. Jánského
Dr. M. Tyrše
Dr. Petra
Dr. Vančury
Družstevní
Dvořákova
El. Krásnohorské 
Emy Destinové 
Erbenova 
F. Čejky 
Farní 
Farní náměstí 
Fibichova 
Foerstrova 
Foglarova 
Fráni Šrámka 
Františka Linharta 

Františka Prokopa 
Frýdlantská 
Fügnerova 
Gagarinova 
Gajdošova 
Gogolova 
H. Salichové 
Habrová 
Hálkova 
Hasičská 
Havlíčkova 
Heydukova 
Hlavní třída 
Hluboká 
Horní 
Horymírova 
Hraniční 
Husova 
Hutní 
I. J. Pešiny 
I. P. Pavlova 
J. Božana 
J. E. Purkyně 
J. Jabůrkové 
J. Kaluse 
J. Opletala 
Jabloňová 
Jana Čapka 
Jana Švermy 
Janáčkova 
Jaroslava Haška 
Jaroslava Lohrera 
Javorová 
Jeronýmova 
Jiráskova 
Jiřího Hakena 
Jiřího Mahena 
Jiřího Trnky 
Jiřího z Poděbrad 
Josefa Hory 
Josefa Kajetána Tyla 
Josefa Kavky 
Josefa Lady 
Josefa Myslivečka 
Josefa Skupy 
Josefa Suka 
Josefa Václava Sládka 
Joži Uprky 
Jungmannova 
K Dolům 
K Fojství 
K Hájku 
K Lesu 

K Olešné 
K Rovni 
K Sedlištím 
K Zelinkovicím 
Karla Hynka Máchy 
Karolíny Světlé 
Ke Kotlině 
Ke Kůtám 
Ke Splavu 
Ke Studánce 
Klicperova 
Kolaříkova 
Kollárova 
Komenského 
Kostikovo náměstí 
Kpt. Nálepky 
Krátká 
Křižíkova 
Křížkovského 
Kvapilova 
Květná 
Legionářská 
Lesní 
Libušina 
Lidická 
Lipová 
Lískovecká 
Lubojackého 
Luční 
M. Chasáka 
Malá 
Malé náměstí 
Malý Koloredov 
Mánesova 
Mariánské náměstí 
Marie Majerové 
Marie Pujmanové 
Maryčky Magdonové 
Maxe Švabinského 
Maxima Gorkého 
Mikoláše Alše 
Míru 
Mozartova 
Myslbekova 
Na Aleji 
Na Bažinách 
Na Blatnici 
Na Hrázi 
Na Konečné 
Na Kopci 
Na Podlesí 
Na Podvolání 
Na Poříčí 

Na Příkopě 
Na Půstkách 
Na Stráni 
Na Štěpnici 
Na Veselé 
Na Vyhlídce 
Na Výsluní 
Nad Lipinou 
Nad Mostárnou 
Nad Potokem 
Nad Přehradou 
Nad Rybníkem 
Nad Stadionem 
Nádražní 
Náměstí Svobody 
Národních mučedníků 
Nerudova 
Nová 
Nové Dvory-Hlíny 
Nové Dvory-Kamenec 
Nové Dvory-Podhůří 
Nové Dvory-Vršavec 
Novodvorská 
Ô. Lysohorského 
Okružní 
Olbrachtova 
Ondrášova 
Ostravská 
P. Jilemnického 
Palackého 
Palkovická 
Panské Nové Dvory 
Pavlíkova 
Pekařská 
Petra Cingra 
Pionýrů 
Piskořova 
Pivovarská 
Pod Kabáticí 
Pod Školou 
Pod Štandlem 
Pod Vodojemem 
Pod Zámečkem 
Podlesní 
Podpuklí 
Politických obětí 
Polní 
Potoční 
Prokopa Holého 
Přemyslovců 
Příborská 
Příčná 
Příkrá 
Puškinova 
Radniční 
Raisova 
Resslova 
Revoluční 
Riegrova 
Rokycanova 
Rovenská 
Rudolfa Vaška 
Růžová 

Růžový pahorek 
Rybnická 
Řeznická 
Říční 
Sadová 
Skautská 
Slavíčkova 
Slezská 
Slunečná 
Smetanova 
Sokola Tůmy 
Sokolská 
Spořilov 
Stanislava Kostky Neumanna 
Stará cesta 
Stará Riviera 
Staroměstská 
Staříčská 
Střelniční 
Svatopluka Čecha 
Svatoplukova 
Svazarmovská 
Šeříková 
Škarabelova 
Školská 
Štursova 
Těšínská 
Tichá 
Tolstého 
Topolová 
Tržní 
tř. T. G. Masaryka 
Třanovského 
Třebízského 
Třešňová 
U Náhonu 
U Nemocnice 
U Ostravice 
U Staré pošty 
U Zavadilky 
V Zahradách 
V. Vantucha 
Václava Talicha 
Valcířská 
Viléma Závady 
Vítězslava Nezvala 
Vodárenská 
Vodičná 
Vojanova 
Vojtěcha Martínka 
Vratimovská 
Vrchlického 
Vřesová 
Wolkerova 
Za Školou 
Zahradní 
Zahradnická 
Zámecká 
Zámecké nám. 
Zátiší 
Zborovská 
Zdeňka Štěpánka 
Zelená 
Žižkova OVV

Seznam ulic ve městě Frýdek-Místek
Vzhledem ke skutečnosti, že Zastupitelstvo města Frýdku-Místku schválilo na svém po-

sledním zasedání určité úpravy v názvech ulic města (gramatická úprava některých názvů ulic,
schválení názvu nové ulice), považujeme za vhodné zveřejnit aktuální seznam přesných ná-
zvů všech 286 ulic ve městě Frýdek-Místek.

Tento seznam slouží pouze pro informaci občanů (resp. pro jejich lepší orientaci při poš-
tovním styku) a nemá vliv například na údaje uvedené v dokladech totožnosti. Údaje v nich,
ale např. i údaje na výpisech z katastru nemovitostí, jsou čerpány z informačního systému Mi-
nisterstva vnitra České republiky a tento systém nepracuje s malými písmeny, proto jsou
v něm údaje (tedy i názvy ulic) uvedeny pouze velkými písmeny.


