
 

 

Zápis ze setkání volební strany pro FRYŠTÁK společně dne 16.11.2018 
 
   V pátek večer jsme se setkali ve fryštácké restauraci Continent ve složení  Míša Nutilová, Marie Jedličková, 
Alois Langer, Jaroslav Faksa, Tomáš Černý, Roman Lauterkranc, Bohuslav Komín, Hana Černá, Dita Rubešová, 
Viktor Slezák. Cílem setkání bylo: 
 

1. Vyhodnocení situace 
2. Projednání návrhu stanov zakládaného spolku 
3. Rozdělení do projektových týmů 
4. Revize akčního plánu 
5. Stanovení strategie komunikace 

 
   Po ustavujícím zasedání zastupitelstva se fryštácké volební strany rozdělily na koalici a opozici. PFS je jako 
jediná v opozici. Politická opozice zastává ve společnosti odpovědnou roli.  V standardní demokracii kontroluje 
vládnoucí strany. Na komunální úrovni řídí kontrolní a finanční výbory, nebo alespoň zastává členství v těchto 
orgánech. Do těchto orgánů jsme nebyli na ustavujícím zastupitelstvu koalicí zvoleni. Tento fakt nevnímáme 
jako omezení naší práce, odpovědnosti, neztěžujeme si, pouze měníme nástroje. Prosazování hodnot 
transparentní samosprávy bude probíhat prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
 
   Dohodli jsme se, že založíme spolek, který se bude jmenovat pro FRYŠTÁK společně, jeho činností bude 
ochrana životního prostředí, rozvoj školství, transparentnosti samosprávy, cykloturistiky a turistiky, 
organizování sportovních a kulturních akcí, mediální a politická činnost. V následujících týdnech proběhne 
diskuze a schválení finálního znění stanov. 
 
   V minulých dnech proběhlo v rámci PFS vytvoření tří projektových týmů: 1) Příprava projektu cyklostezky Zlín 
– Fryšták (Vedoucí projektového týmu: Roman Lauterkranc, členové hlavního týmu za PFS: Jaroslav Faksa)         
2) Příprava projektu ochrany životní prostředí města Fryštáku a okolí (Vedoucí projektového týmu Michaela 
Nutilová, členové týmu za PFS: Dita Rubešová, Hana Černá, Eva Jurčíková, Kristýna Kopecká), 3) Podpora 
realizace stávajícího projektu Andrýskovy stezky (Vedoucí projektového týmu : Alois Langer, členové týmu za 
PFS: Bohuslav Komín, Viktor Slezák).  Týmy do konce měsíce zpracují časový plán činnosti. 
  

   Z našeho akčního plánu jsme vybrali tyto aktuální body k bezprostřednímu prosazování. V režimu zákona         

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozběhly body akčního plánu týkající se systematické 

kontroly plnění usnesení ZMF, a soustředění plánu investic na jednom informačním místě, ve srozumitelné 

ilustrativní formě.  V režimu projektových týmů  se rozběhly body akčního plánu týkající se  zlepšení životního 

prostředí ve městě a jeho okolí, cyklostezky do Zlína, a dalších investic. V oblasti vzdělávání se zastupitelé PFS 

zúčastní školení zastupitelů na začátku prosince.  

   Dohodli jsme se, že zastupitelé PFS, v zájmu zvyšování úrovně vzdělávání žáků základní školy, v souladu 

s akčním plánem PFS, a se zřetelem ke lhůtám, budou na nejbližším zasedání zastupitelstva iniciovat rekonkurz 

na pozici ředitele základní školy ve Fryštáku. Rekonkurz je samosprávami běžně užívaný nástroj analýzy               

a rozvoje školní instituce. Je v současné době vnímaný jako proces, kterého se standardně účastní aktivní 

(stávající) ředitelé. Ředitel prezentuje své zkušenosti, odborné znalosti a inovační dovednosti. Schopnost 

zpracovat a obhájit společensky odpovědný projekt, pozitivně ovlivňující vstup nastupující generace do 

samostatného života.  

   Prověříme možnosti získání zlevněného jízdného, na území města Zlína, pro žáky a studenty z Fryštáku.  

 

   Z debaty o společných zásadách komunikace zatím vyplynulo, že z našich politických jednání budou vždy 

pořizovány a zveřejňovány zápisy. Předpokládáme, že vytvoříme dokument o našich zásadách komunikace.  

  

   Zapsali Roman Lauterkranc a Tomáš Černý dne 17.11.2018, schválili členové výboru PFS dne 19.11.2018.     

 

Roman Lauterkranc, 19.11.2018 


