
FRYŠTÁK ZA 100 LET 

Jaký bude Fryšták za 100 let? Co tady našim potomkům 

zanecháme?  Rozhodneme moudře a udržitelně ku prospěchu obyvatel města a 

života v něm? Začátkem října se díky aktivnímu zájmu některých občanů konalo 

veřejné setkání, které se týkalo našeho náměstí. Náměstí je centrem dění 

městečka, srdcem, které tepe v jeho nitru. Jaké ho uděláme, v takové podobě 

ho budeme mít na dalších XXX set let. Není vůbec jednoduché najít kompromis 

a posoudit, co je z dnešního pohledu do budoucna ta „správná věc“, to si jistě 

dovede představit každý. Chce to však hodně odvahy a zároveň i citu, např. pro 

zeleň. Kdyby naše vzrostlé lípy na náměstí mohly dožít a mezitím se postupně 

vysadily další stromy, které je nahradí, by byl ten nejlepší možný scénář. Půjde 

to? Nebo budeme mít z náměstí parkoviště pod okny rodinných domů 

s převážně vydlážděným povrchem? A nově vysazené stromky, které nahradí 

stávající lípy, budou pouze jejich slabým „odvarem“, pod kterými člověk jen 

stěží najde stín v letním parnu. Podaří se zachovat stávající zelené plochy a 

provést úpravy parkového typu v centru náměstí k relaxaci obyvatel města a ke 

shromažďování při různých akcích? Podaří se umožnit díky dostatečně velkým 

zeleným plochám přirozený vsak dešťové vody a její přirozené zadržování 

kořenovým systémem stromů v půdě? Vybudujeme retenční nádrž, která zadrží 

dešťovou vodu i k zalévání, aby nemusela odtékat pouze do kanalizace? A je 

toho spousty dalšího, o co se lidé během setkání zajímali. Říjnové sekání 

hodnotím velmi kladně. Myslím, že podobné diskuse by mohly probíhat častěji. 

Lidé by měli mít možnost zapojit se do dění města a života v něm více aktivněji. 

S náměstím úzce sousedí objekt budovy č.p. 16 vedle kostela.  Občany také 

zajímá, jaké plány s místem ve veřejném prostoru Město Fryšták má. Informace 

např. na webových stránkách uveřejněny nejsou. Nicméně to může být 

předmětem dalšího veřejného setkání s občany, které se může týkat i dalších 

projektů města. Mezi námi Fryštačany jsou určitě odborníci různých profesí, 

kteří svojí cennou radou a zkušeností mohou přispět k rozkvětu města. Pokud 

máte jakékoliv otázky, postřehy, podněty nebo se chcete osobně zapojit, 

napište nám na info@profrystakspolecne.cz. 

Michaela Nutilová 

(článek zaslaný k uveřejnění ve FL 11/2019) 
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