
Pojďte s námi tvořit FRYŠTÁK

společně
Naší vizí je:
•  zdravé a udržitelné město, jehož podobu tvoříme my všichni společně: 

radnice, občané města i další veřejné subjekty

•  otevřená radnice, jejíž rozhodnutí jsou postavená na základě kultivované 
a věcné diskuze, lepší komunikace a informovanost občanů, uveřejňování 
smluv

•  lepší životní prostředí ve městě a jeho okolí, adaptace na změnu klimatu

•  úsporná energetická koncepce města

•  kvalitní vzdělávání pro život ve 21. století

Jsme skupina aktivních lidí, kterým 
záleží na místě, kde žijí.
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volte

www.profrystakspolecne.cz



Michaela Nutilová, DiS.
Budoucnost Fryštáku je na všech, kdo tady žijeme. 
Vztah k místu a chuť něco dělat, i nad své osobní 
zájmy, je v dnešní době neocenitelná. Přeji Fryštáku, 
aby aktivní zapojení občanů do rozvoje našeho 
města bylo samozřejmostí. Tak pojďme konečně 
tvořit Fryšták společně!

Jaroslav Faksa
Přeji si otevřené spokojené město se 
zázemím pro kvalitní vzdělávání, sport 
a kulturu, kde se občané nemusí bát 
vyslovit svůj vlastní názor.

Alois Langer
Chci aby se všichni občané 
mohli podílet na rozvoji 
města a udržování tradic.

Jan Majkus
Líbilo by se mi poskytnout mladým 
a perspektivním lidem ve Fryštáku 
rodinné a společenské zázemí. Chtěl 
bych přivést lidi blíž k sobě.

Ing. Tomáš Černý
Podporuji Pro Fryšták 
společně, protože jako 
jediné politické uskupení 
bere vážně transparentnost 
radnice a adaptaci města na 
změnu klimatu.

Antonín Rektořík
Někde jsem četl, že podle zastávky 
poznáte jak funguje město a starosta. 
Proto přeji Fryštáku přívětivou, 
funkční, nadčasovou, moderní, krásnou 
květinovou autobusovou zastávku nejen 
na náměstí. Je to taková vizitka města.

Bc. Dita Rubešová
Je to jen na nás, 
obyvatelích, aby 
Fryšták zase ožil :)

Viktor Slezák Radovan BrázdilJiří Kamenář Mgr. Roman 
Lauterkranc

Mgr. Petra 
Rafajová

Bc. Veronika
Lauterkrancová

Ing. Jan Černek Jan Dvořák Ing. Hana Černá Marie Jedličková

Facebook: pro FRYŠTÁK společně

info@profrystakspolecne.cz
www.profrystakspolecne.cz
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Kompletní Akční plán „pro FRYŠTÁK 
společně“ najdete na webu 
www.profrystakspolecne.cz
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1.  Transparentní komunikace a lepší 
rozhodovací procesy na radnici

•	 Město bude dbát na vyrozumění občanů o projednání 
jejich podnětů.

•	 Prosadili jsme on-line přenosy ZMF, chceme prosadit 
i dostupnost jejich záznamů.

•	 Prosadíme zavedení kontrolních nástrojů pro řízení pro-
cesů na radnici (od podnětu k realizaci). 

•	 Prosadíme zpřehlednění informací nejen na webových 
stránkách města (včetně uveřejňování smluv, studií pro-
jektových záměrů, strategických dokumentů apod.).

2.  Lepší životní prostředí ve městě  
a jeho okolí

•	 I nadále budeme usilovat o vznik komise odborníků pro 
životní prostředí.

•	 Budeme dbát na důsledné dodržování legislativy v oblasti 
ochrany životního prostředí.

•	 Doktrínu „Stromy do města nepatří“ nahradíme koncepcí 
„je-li strom zdravý, není důvod ho kácet.“

•	 Zajistíme srozumitelné informování občanů o fungování 
motivačního systému odpadového hospodářství (vyhod-
notíme efektivitu systému MESOH).

•	 Navážeme spolupráci s krajínářským architektem a pod-
poříme nejen výsadbu stromů.

•	 Budeme podnikat aktivní kroky pro zeleň a krajinu (do-
tace, granty, přírodě blízká protipovodňová a protierozní 
opatření, začlenění modrozelené infrastruktury, apod.).

•	 Zavedeme nástroj participace občanů v rozhodovacích 
procesech nejen v oblasti životního prostředí města.

3.  Kvalitní infrastruktura nejen pro auta

•	 Prosadíme řádnou péči o rekreační areál vodní nádrže 
v Horní Vsi („Žaba“) jako celku.

•	 Prosadíme projekt cyklostezky do Zlína ve spolupráci 
s ministerstvem dopravy.

•	 Otevřeme diskuzi o strategickém rozvoji města a jeho 
základních funkcích ve spolupráci s urbanistou v návaz-
nosti na aktualizaci územního plánu.

•	 Postaráme se o to, aby investiční záměry a priority obce 
byly dostatečně ilustrativní, k dispozici občanům, na 
jednom informačním místě, aby jim každý rozuměl.

•	 Aktivně budeme prosazovat zpracování a uplatňování 
pravidel pro developery.

•	 Podpoříme zachování dostupnosti zdravotní péče ve 
Fryštáku a zajištění kvalitního a moderního zázemí pro 
její poskytování.

•	 Podpoříme budování vysokorychlostního optického 
internetu na území Fryštáku včetně okrajových oblastí 
města.

•	 Podpoříme úsporná energetická opatření budov v majet-
ku města.

4.  Lepší zázemí pro sportovní  
a kulturní vyžití

•	 Podpoříme vznik komunitního a informačního centra dle 
dostupnosti dotačních titulů.

•	 Podpoříme vznik venkovního areálu pro pořádání hudeb-
ních a kulturních akcí většího rozsahu.

•	 Podpoříme realizaci moderní tělocvičny pro zajištění 
sportovních potřeb školy a občanů města.

•	 Podpoříme vznik workoutového hřiště.

•	 Zapojíme občany do rozhodování o drobných investicích 
v místních částech obce formou participativního rozpočtu 
na základě jejich návrhů.

5.  Kvalitní vzdělávání a inspirace 
od zkušenějších

•	 I nadále budeme usilovat o vyhlášení řádného konkurzu 
na pozici ředitele školy s důrazem na změnu strategie 
a řízení této instituce.

•	 Budeme iniciovat spolupráci s místními firmami a sub-
jekty – jak v materiální, tak legislativní rovině.

•	 Podpoříme kvalitní vzdělávání pro 21. století.

Jak na to chceme jít?


