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Věc: žádost o revizi rozhodnutí o demolici sportovní haly ve Frýdku–Místku
Vážený pane primátore,
dovoluji si Vás požádat jako nejvyššího činitele města Frýdek–Místek a bývalého
kolegu ze studií, abyste zcela přehodnotil plán demolice Sportovní haly (SH). Coby
vystudovanému historikovi by Vám nemělo být lhostejno, že Frýdek–Místek v posledních
třiadvaceti letech učinil jen málo proto, aby se zbavil urbánní genocidy, které na něm po
čtyřicet let páchal komunistický režim. V pozici primátora jste přímo odpovědný za fakt, že
město pod Vaším vedením zhoršuje podmínky života stálých obyvatel města a činí jej
neatraktivním pro návštěvníky.
Úkolem politické reprezentace je jistě fiskální přiměřenost chodu svěřené obce, ta je
ovšem bezcenná, pokud absentuje ohled na stávající obyvatele a historickou kontinuitu.
Demolice SH a její nahrazení objektem „Polárka“ je očividnou ukázkou politické
krátkozrakosti, bohužel nikoliv první svého druhu ve Frýdku–Místku posledních let.
V roli akademického funkcionáře jsem si velice dobře vědom, jak nákladná a
problematická je údržba starších budov a je mi zřejmé, že údržba SH není snadná. Za zcela
neadekvátní však považuji nejen demolici haly, ale také proponovaný plán vybudovat nové
obchodní centrum ve městě, které v hustotě velkých obchodních středisek stojí na smutné
„špici“ v České republice. Zkuste se, prosím, inspirovat ve Vašem rodném Žamberku, kde je
hustota supermarketů mnohem menší než ve Frýdku–Místku.
Síla a význam politického mandátu jsou měřeny nejen délkou funkčního období
primátora, ale především také uznáním lidí, které přetrvá pobyt primátora v úřadu. Jsem si
jist, že Vaši ambicí nejsou pouze dobré vztahy se silnými obchodníky, uspokojení
stranických kolegů a další funkční období, ale také uznání uvažujících občanů Frýdku–
Místku.
Srdečně Vás zdraví
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