
Jasná, zřetelná 
a srozumitelná vize  
je pro město důležitá 
Vycházím ze slov Vladimíra Kořena, bývalého 
starosty Říčan u Prahy a moderátora Zázra
ků přírody. Možná si vzpomenete, když nás 
ve Fryštáku tehdy ještě před volbami v roce 
2018 navštívil. Na naše pozvání přijel a jeho 
povídání bylo nadčasové a velmi poutavé.

Před čtyřmi lety jsme vám i my předložili 
dlouhodobou vizi našeho města. Vize udává 
směr, kterým by se naše město mělo ubírat 
do budoucna. Během naší čtyřleté práce jsme 
usilovali o její naplňování, ale nebylo v našich 
možnostech o  podstatných záležitostech 
města rozhodovat. Snažili jsme se tak roz
hodnutí jiných, dle našich možností alespoň 
usměrňovat, což nebylo vůbec snadné.

Naší vizí, kterou v  celém znění nalez
nete na webových stránkách www.pro- 
frystakspolecne.cz, je zdravé a udržitelné 
město, radnice pro lidi a lepší životní pro
středí ve městě a  okolí. Akční plán, který 
je prostředkem k uskutečnění vize, by měl 
svými kroky vést k jejímu naplňování. Dle 
aktuálního vývoje života obyvatel ve městě 
by mělo průběžně docházet k jeho aktuali
zaci. Mohlo by se tak předejít situacím, kte

ré známe z minulosti, které místo toho, aby 
obyvatele města spojovaly, tak je rozdělují. 
Naše město se postupně rozrůstá, dochází 
k názorovým odlišnostem mezi starousedlí
ky a nově příchozími. Pokud však dokážeme 
toto překonat a podílet se společně na plně
ní vize, bude se nám tady všem žít mnohem 
lépe. Do minulosti se už nevrátíme, je třeba 
se dívat do budoucnosti. Politická uskupení 
lákají na předvolební sliby voliče, aby jim ve 
volbách dali svůj hlas. Kolik takových slibů 
se v minulosti již dalo? Kolik se jich za po
sledních několik desítek let skutečně splnilo? 
Kolik kandidátů aktuálně ve vedení města 
z různých politických uskupení vás opako
vaně každé 4 roky oslovuje a slibují znovu to
též? Kolik z toho, co slíbili skutečně naplnili? 
BĚH FRYŠTÁCKÝCH DĚJIN TAK ZŮSTÁVÁ 
NEZMĚNĚN.

Ale možná právě nyní už nazrál čas na 
skutečnou změnu! Co myslíte?

Michaela Nutilová

Vážení spoluobčané,  
milí Fryštačané, 

jako aktivní občané máme opět i po čtyřech 
letech snahu pracovat pro naše město. Roz
hodli jsme se proto znovu kandidovat v letoš
ních komunálních volbách. Jsme sdružení 
nezávislých kandidátů Pro Fryšták společ-
ně, kterou tvoří skupina zajímavých osob
ností. Jsme lidé různorodých profesí, zájmů 
a povah, jejichž odbornost může být městu 
Fryštáku užitečná v  rámci rozhodovacích 
procesů. Troufám si říct, že se „našla“ parta 
FRYŠTÁCKÝCH SRDCAŘŮ, ať rodilých tzv. 
starousedlíků nebo přistěhovaných. Všich
ni jsme si ve Fryštáku našli místo k životu 
a přejeme si pro město a jeho obyvatele jen 
to nejlepší. Když je vůle všechno jde, a my tu 
vůli máme. Chceme město, které žije, které 
kvete, pro které je důležitá péče a ochrana 
krajiny, které jde s dobou, které se zajímá 
o všechny věkové kategorie a skupiny oby
vatel, o kvalitu vzdělávání i trávení volného 
času všech generací, město, které využívá 
dotačních titulů, které se rozrůstá tak, aby 
život v něm přinášel hlavně radost a míň těch 
starostí. Přejeme si město, na které bu-
dou jeho obyvatelé hrdí. A to není zrovna 
malý cíl. Vaše podpora a spolupráce je vítaná 
a chtěná, protože MĚSTO TVOŘÍ PŘEDE-
VŠÍM JEHO OBYVATELÉ.
  

S důvěrou za tým PFS (pro Fryšták společně)
Michaela Nutilová
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O co jsme bojovali… v mnoha případech zatím bezvýsledně
Snažili jsme se zasadit o možnou změnu zave
deného hospodaření města tak, aby rozpočet 
v daném roce/období byl přehledný, napláno
vaný a nedocházelo k jeho častým nahodilým 
změnám. 

Usilovali jsme o vytvoření KOMISE PRO ŽI
VOTNÍ PROSTŘEDÍ, aby mohla být zajištěna 
ochrana a odborná péče o městskou zeleň a 
fryštátskou krajinu. 

Stáli jsme o zapojení občanů do otevřenější 
komunikace s radnicí. RADNICE PRO LIDI je 
o tzv. PARTICIPACI, zapojení, pravidelných 
setkávání s občany, aby lidé v místních čás
tech měli možnost vyjádřit se k lokalitě, kde 
žijí, avšak s ohledem na původ daného místa. 

Usilovali jsme o kompletní přehodnocení pro
jektu našeho NÁMĚSTÍ vypracovaného téměř 
před 12 lety.

Snažili jsme se svým působením sdílet pří
klady dobré praxe jiných obcí, od např. vytvo
ření STAVEBNÍCH ZÁSAD pro investory, až po 
lepší kulturní a sportovní vyžití občanů města 
či dětí v naší škole (navrhli jsme projekt TRE
NÉŘI VE ŠKOLE či lepší využívání školního 
sportoviště pro širokou veřejnost). Účastnili 
jsme se webinářů a komunikovali jsme s od
borníky při řešení místních problémů. 

Naše podněty byly RMF, ZMF, případně 
členy komisí vzaty na vědomí, ale dále se jimi 
nikdo nezabýval. Konkrétní příklad – DOTAZ

NÍK SPORTOVNÍHO VYŽITÍ VE FRYŠTÁKU, 
proběhl na náš podnět, ale tím to také pro 
město skončilo. Stejně jako dokument PLÁN 
ROZVOJE SPORTU, který byl umístěn na 
webových stránkách města až po našich ur
gencích nebo vznik KRAJINÁŘSKÉ STUDIE 
studentkami Mendelovy Univerzity, který 
skončil tzv. v šuplíku. Velká škoda nevyuži
tých možností, které se nabízely, zároveň vy
naložených peněz nás daňových poplatníků. 

Ne všechno se vleze do jednoho článku, ale 
v našem BLOGU na webových stránkách se 
můžete dočíst o našich konkrétních aktivi
tách více.

Michaela Nutilová

Čas utíká jako voda…
Před 4 lety jsme do toho šli s  vel
kým nadšením, respektem, snahou 
změnit zajeté postupy k  lepšímu 
a  díky podpoře Fryštačanů jsme 
v roce 2018 získali 3 mandáty, čtvr
tý nám utekl o pouhých pár hlasů. 
Vhledem celkovému výsledku voleb 
a rozdělení mandátů jsme byli nu
ceni přijmout roli první skutečné 
fryštácké OPOZICE. S ohledem na 
podporu, kterou jsme od voličů zís
kali, to pro nás nebylo vůbec snadné. 
Tedy minimálně pro mne, introver
ta, docela očista … Ale nějak … ne 
dokonale, jsem to dala … učím se, učíme se 
všichni … prostě někomu je dáno, umí lidi 
přesvědčit na efekt, ale potom řeší hlavně své 
zájmy. A TO JE PRÁVĚ TO, proč jsme jako pro 
FRYŠTÁK společně jiní, v čem se chceme 
odlišit od ostatních. Populismus a osobní 
prospěch není naším zájmem. Chceme Vám 
dokázat, že umíme věci dotahovat.

Sebereflexe – Pro Fryšták 
společně

Svými postoji k řízení radnice jsme se jako 
opoziční zastupitelé snažili postřehy, pod
něty a příspěvky vnášet do dění města nové 
myšlenky, které z velké části nebyly akcep
továny. Role úmorná, mnohdy marná, ale 
velmi důležitá. Nepodařily se nám usku
tečnit naše vize a plány, ale díky působení 
v zastupitelstvu jsme vykonávali daleko dů
ležitější funkci – stali jsme se pomyslnými 
HLÍDAČI, Upozorňovali jsme na věci, které 
by jinak zůstaly nepovšimnuty. Sledujeme, 
jak se naše postřehy, podněty a příspěvky, 
o kterých s námi nechtěl nikdo jednat nyní, 
objevují jako nosná témata u všech volebních 
subjektů kandidujících v komunálních vol
bách 2022.

OTEVŘENÁ RADNICE už zní skoro jako 
klišé, ale stále je na čem pracovat a vylepšo
vat. Orientace na webových stránkách města 
je nepřehledná, při porovnání s jinými obce
mi, víme, že to jde i lépe. Navrhli jsme změ
nu JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA, 
abychom vyšli vstříc občanům, kteří projeví 
zájem přednést svůj příspěvek na jednání 
zastupitelstva, aby nemuseli čekat až na zá
věrečnou diskuzi (neprošlo). Bylo toho hodně 
za ty 4 roky, některé naše postřehy můžete 
zaznamenat na našich webových stránkách 
v BLOGU nebo na Fb pro Fryšták společně. 
Podařilo se nám potkat se a pracovat s in-
spirativními Fryštačany, jejichž potenciál 
je zatím pro město nevyužitý, ale věřím, 
že i to se časem změní. Nebylo v našich si
lách uskutečnit všechno, co jsme si předse
vzali, ale byla to pro nás ohromná zkušenost, 
nervy, stres, ale i radost a naděje. A tak to má 
nejspíš být. 

Děkujeme všem, kdo jste nám pomáhali, 
spolupracovali s námi, (i přes nejistý výsle
dek), drželi nám palce, nezlomili nad námi 
hůl, pochopili, že děláme to nejlepší, co je 
v našich silách a možnostech. Děkujeme za 
vaši důvěru! 

Michaela Nutilová

Vážení občané,

Rada města Fryštáku jednomyslně znemož
nila v roce 2022 předvolební kampaň voleb
ních stran v radničním periodiku Fryštácké 
listy. Znemožnila tak vyjádřit politické ná
zory politickým začátečníkům. Novým kan
didátům, novým volebním týmům, novým 
volebním stranám. V radničním periodiku, 
respektive v médiu, jež je placeno z veřejných 
prostředků, a jehož klíčovou funkcí je šíření 
politických názorů umožňovat. Jeden z čle
nů městské rady odůvodnil toto rozhodnutí 
slovy, že je to férové. Jeho snaha obhajovat 
toto rozhodnutí slovy, že je to férové, tedy 
poctivé, je lichá a neobhajitelná. Jediné, co 
tímto členové městské rady zřejmě sle-
dují je zajistit si neotřesitelnost své poli-
tické pozice ve městě doživotně. Příkladů, 
kam obdobné politické paradigma v Evropě 
spěje, vidíme v přímém televizním přenosu 
dnes a denně.

 Na druhé straně, jaký lepší důkaz zoufa
lé úrovně aktuálních členů městské rady by 
dokázal vytvořit někdo jiný, než oni sami.

 Rozhodl jsem se v roce 2022 nekandido
vat na tzv. volitelné pozici, to však nezna
mená, že budu nečinně přihlížet takovýmto 
falešnostem.

 Roman Lauterkranc

Pro informaci veřejnosti

Členové městské rady ve 
volebním období 2018–2022

Mgr. Lubomír Doležel, Ing. Pavel Gálík, 
Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Pavel Nášel, 

Mgr. Pavel Ševčík.
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Odpadové hospodářství ve Fryštáku
Pokud Vám někdo slibuje snížení cen za li
kvidaci odpadu, jde v současné době o čistý 
populismus a slibování nesplnitelného.

Vzhledem k vývoji ekonomiky, se zdražo
váním všech myslitelných vstupů, současně 
s nutností plnit zákonné požadavky k ukon
čení skládkování, ceny likvidace odpadů 
v nadcházejících letech jen porostou.

Jedinou možnou cestou ke snížení dopa
dů na rodinné rozpočty je snižování celkové 
produkce odpadů, jejich důsledné třídění a 
na straně města hledání cest k jejich ekono
mickému využití.

Systém MESOH ani jiný systém evidence 
sám o sobě nakládání s odpady nevyřeší. Je 
to pouze nástroj k spravedlivějšímu stano
vování ceny za svoz a likvidaci odpadu pro 
jednotlivce  a domácnosti.

Úkolem města je potom zajistit maxi
mální možné využití vytříděného odpadu, 
jeho ekonomické zhodnocení, tam kde je to 
možné, a zajištění nejnižších možných cen 
za likvidaci toho, co jinak zužitkovat nejde. 

Zde je třeba zajisti řádné a transparentní 
výběrové řízení na dodavatele služeb spoje
ných se svozem a likvidací odpadů, a ne jako 
v současnosti, donekonečna jen navyšovat 
cenu u stávajícího dodavatele (aktuálně 16 
dodatků ke smlouvě).

Je také třeba zvýšit úroveň nakládání s od
pady na sběrném dvoře (např. kompostování, 
štěpkování biologického odpadu) a ne jeho 
vyvážení naházeného volně v kontejnerech.

Podstatným úkolem města je také infor
mování občanů o možnostech a správné pra
xi při nakládání s odpady tak, aby systém byl 
pro všechny srozumitelný, dostupný a včas 
zveřejněný. 

Ne jako letos, kdy bylo hodnocení stano
višť MESOH na základě požadavku města 
uveřejněno po uplynutí 8 měsíců od zahájení 
MESOH roku. Pro hodnocení nakládání s od
pady je totiž hodnocené období od 1. října do 
30. září, není shodné s kalendářním rokem.

Prostor pro zlepšování vidím ve výběru 
dodavatele pro likvidaci jednotlivých složek, 
zjišťování možností práce s odpady, aktivní 
pravidelné zjišťování cen, které se u druhot
ných surovin v průběhu času proměňují, in
formovat občany a dělat opatření vedoucí ke 
snížení nákladů na likvidaci odpadů.

Třídění odpadů má smysl zejména z důvo
dů ekologických a mělo by motivovat občany 

i ekonomicky. Jako astmatik se děsím nedo
konalého spalování odpadů v kotlech v zimě, 
kdy bude následně nedýchatelný vzduch. 
Čistý vzduch a voda jsou základním předpo
kladem pro dlouhé dožití a zdraví. Pomozte 
nám, třiďte odpad, nikdy neházejte pneuma
tiky do potoka, i když takto chcete vytvořit 
přechod přes potok, jako v listopadu 2020. 
Nespalujte prosím plasty ani mokré dřevo 
v kotlech, protože dosažení vysoké kvality ži
vota a odolnosti proti alergiím a respiračním 
nemocem, je v zájmu nás všech.

Jaroslav Faksa

Úsporná energetická koncepce  
– téma dnešní doby
Chci maximálně snížit energetickou nároč
nost všech budov ve správě města Fryšták.

Jako řešení se nabízí FOTOVOLTAICKÉ 
PANELY na výrobu elektřiny nebo tepelná 
čerpadla pro vytápění budov a samozřejmě 
výměna veškerého starého osvětlení za nové 
– energeticky úsporné osvětlení,  ideální je 
kombinace všech nabízených řešení.

Samozřejmostí je využití veškerých dota
cí na snížení energetické náročnosti měst, 
které dnes stát nabízí a podporuje. Jednou 
možností je využívání tzv. komunitní ener
getiky pro města. Jedná se např. o přebytky 
elektřiny vyrobené fotovoltaikou umístěnou 
třeba na školní budově a tyto přebytky se ve 

vyúčtování elektřiny promítnou ve sníže
ných platbách energií za jiné městské ob
jekty budovy.

Bez těchto realizací budou drahé energie 
vysávat z městského rozpočtu nemalé fi
nanční prostředky, které můžou chybět  na 
financování jiných realizací prospěšných pro 
občany Fryštáku. 

Myslím si, že město by mělo jít v době 
energetické krize  příkladem jak se dá ušetřit 
nejen na energiích ale i na ostatních výdajích 
z rozpočtu města Fryštáku.

Antonín Rektořík

Když je vůle, jde to všude
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Rozvoj sportovišť 
a podpora sportu  
ve Fryštáku

Vážení spoluobčané,

možná jste zaregistrovali naši snahu 
o rozšíření místních sportovišť o workou
tové prvky.  Protože víme, že hřiště podobné
ho typu ve Fryštáku chybí, stejně jako např. 
skatepark, a  mezi staršími dětmi je o  ně 
značný zájem, reagovali jsme konkrétním 
podnětem. Navrhli jsme WORKOUT nej
dříve na fotbalovém hřišti, následně pak na 
školním sportovišti. 

Na základě jednání Zastupitelstva měs
ta Fryštáku ze dne 15. 9. 2021 dle usnesení 
U Z 6/2021/VIII/16f ) – ZMF pověřuje zastupi
tele Aloise Langera zpracováním koncepční
ho návrhu rozšíření sítě venkovních sporto
višť města Fryštáku.Termín zpracování byl 
stanoven do 31. 10. 2021.

Souhlasil jsem a  rozhodl se zmapovat 
potenciální další možnosti ve všech míst
ních částech Fryštáku, oslovit vás a poprosit 
o spolupráci, děkuji.

Pokud máte zájem a chuť připojit se a po
dílet se na vzniku či doplnění stávajících 
sportovišť, dětských hřišť o další sportovní 
prvky, neváhejte se na mne obrátit na tele
fonním čísle:+420  603  942 473 či emailu: 
alanger352@seznam.cz 

Společné mapování SPORTOVIŠŤ MĚS-
TA může ideálně hned začít, děkuji. 

Zároveň bych Vás rád požádal o vyplnění 
dotazníku, který je umístěn na webových 

stránkách města. Dotazník a výtvarná sou
těž pro děti na webových stránkách školy a to 
pouze po dobu 14 dní. Bude tak možné za
hrnout aktuální výstup dotazníku do živého 
dokumentu „Plán rozvoje sportu města 
Fryšták 2020–2026“, který je na náš podnět 
umístěn na webových stránkách města. 

Děkuje Vám a na spolupráci se těší                   
Alois Langer, ve Fryštáku 21. 9. 2021

(Článek byl uveřejněn ve Fryštáckých listech 
v říjnu 2021.)

A jak to zatím dopadlo? 

Dotazník sportovního vyžití proběhl, ale ne
podařilo se mi vyvinout dostatečný tlak, aby 
byla vůle RMF (Rady města Fryštáku) se jím 
dál zabývat. Dosud se nepodařilo s městem 
doladit seznamy hřišť a  sportovišť, jejich 
vybavení a revidování (pasport…), která jsou 
v  jeho vlastnictví. Je také důležité zajistit 
jejich pravidelnou kontrolu a údržbu. Spo
lupráce školy spočívala pouze v uveřejnění 
dotazníku a výtvarné soutěži na webových 
stránkách školy, ale bez dalšího aktivního 
přístupu zapojení dětí a rodin... 

Naším cílem je, aby sport byl nedílnou 
součástí života obyvatel Fryštáku a chce-
me ho i nadále podporovat jak volnočaso-
vě, tak vrcholově.

Spolupráce 
s podnikatelským 
sektorem

Za podnikatele bych si přál, aby se město více 
zajímalo a bylo vstřícnější k podnikatelům 
a firmám působících ve Fryštáku – komuni
kace je minimální, především v oblasti roz
voje a revitalizace průmyslové části města. 
Očekávaná spolupráce ze strany města ne
musí být vždy finančního charakteru, ale 
velmi prospěšná by byla komunikace a pod
pora stran legislativy a územního plánování 
v daném území. 

Všechny firmy v bývalém areálu TON a bý
valého zahradnictví by uvítaly, aby se město 
nejen finančně zapojilo do vybudování širší 
příjezdové cesty k areálu a k tomu je nutné 
vybudovat parkoviště pro zaměstnance fi
rem, které sídlí v těchto areálech. Současný 
stav je naprosto nevyhovující. Příkladem by 
mohl být přístup sousedního Lukova. Spolu
práce s podnikatelským sektorem může do 
města přinést nové možnosti, nabídky za
městnání pro místní obyvatele, ale i podporu 
neziskového sektoru.

Antonín Rektořík

www.profrystakspolecne.cz
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Strategické plánování 
ve Fryštáku
Představte si, že jste předseda Věnečku, fot
balistů, skautů, anebo podnikatel z Fryštá
ku. Najdete si dotační titul, z kterého byste 
na svůj rozvoj mohli získat dotace. Začnete 
se zajímat o podmínky dotace a zjistíte, že 
povinnou přílohou je soulad projektu se 
strategickým rozvojem města. Bez této 
přílohy Vám Vaši žádost vyřadí hned na za
čátku. Nebo tato příloha není povinnou, ale 
soulad projektu se strategií obce je hodno
tícím kritériem. A vy ztratíte bod, který Vás 
dělil od zisku dotace, právě na tom kritériu, 
protože obec nemá žádnou platnou strategii. 
Tak přesně v této situaci se teď nacházíme 
ve Fryštáku.

Na stránkách Fryštáku je k dispozici stra
tegický plán na období 2015–2020. My  už 
jsme však v roce 2022. Nyní je k dispozici 
pouze Plán rozvoje sportu města Fryštáku 
2020–2026. Takže sportovci mají štěstí, 
ostatní však mají smůlu. Abychom se ne-

snižovali šance získat dotace pro rozvoj 
Fryštáku, považujeme za nutné neprodle-
ně dokončit a schválit Strategický plán 
rozvoje města Fryštáku. 

Mnozí mohou považovat strategický do
kument rozvoje Fryštáku za něco nevýznam
ného, něco se musí zpracovat, protože se to 
musí nebo to někdo chce. Ve skutečnosti však 
strategické plánování může přispět k tomu, 
aby byl Fryšták úspěšný v zisku dotací, které 
využije pro svůj další rozvoj. 

Řada dotačních titulů je uzavírána po ně
kolika hodinách či dnech, protože do nich 
bylo předloženo tolik projektů, že jejich 
rozpočet několikanásobně převýšil množ
ství finančních prostředků, které na ní bylo 
určeno. Není možné tedy vyčkávat na to, že 
se vypíše dotační titul a my do něj něco vy
myslíme. Než my vše zpracujeme, mezitím 
se možnost předložit projekt uzavře. Daleko 
výhodnější je tedy nastavit strategii a vybrat 

ty projekty, které jsou pro nás stě
žejní a pro ně hledat možné cesty 
financování a věnovat se jejich pří
pravě v předstihu. 

Dobře připravený projekt zna
mená, že Fryšták zvýší své šance na 
zisk dotací na jeho realizaci. 

Aby Fryšták zvýšil šance 
na získání co nejvíce finanč-
ních prostředků pro svůj roz-
voj z vnějších zdrojů, je nutné 
nastavit systém strategického 
plánování, což je také naší pri-
oritou.  

Petra Rafajová 

Chceme zapojit občany do vypracování územního plánu 
města Fryšták
Územní plán je jeden z nejdůležitějších do
kumentů každé obce. Říká, jaké prostory 
jsou určeny pro stavbu domů či bytových 
domů, kde může být umístěno obchodní cen
trum či průmyslová zónu, které plochy bu
dou určeny pro zemědělství. Proti tomu, co 
je zaneseno do územního plánu, se už těžko 
bojuje. A právě v současné době se připravuje 
nový územní plán také ve Fryštáku. 

Jsme si vědomi toho, že územní plán se 
týká všech občanů Fryštáku, a proto by měli 
být občané jasně a srozumitelně informová
ni o všech krocích tvorby územního plánu, 
do kterých se mohou zapojit. Nestačí nám 
zveřejnění na úřední desce, jak je určené zá

konem, ale našim cílem je Vás, občany, infor
movat o těchto krocích všemi dostupnými 
sdělovacími prostředky, třeba jasným a sro
zumitelným článkem ve Fryštáckých listech, 
na webu Fryštáku či na Facebooku. 

Ptáte se, v jaké fázi je příprava územního 
plánu ve Fryštáku? V současné době je schvá
leno Zastupitelstvem města Fryšták Zadání 
územního plánu. V době vypracování článku 
je vyhlášena veřejná zakázka na zpracovatele 
Zadání územního plánu. Vítězný zpracovatel 
poté vypracuje Návrh územního plánu, který 
bude možné najít na úřední desce Fryštáku 
po dobu 30 dnů. A v této fází chceme Vás, 
občany města Fryšták, informovat všemi 

možnými prostředky o  možnosti zapojit 
se tvorby územního plánu. Poté proběhne 
veřejné projednání a do 7 dnů po veřejném 
projednání se mohou podávat námitky či při
pomínky k Návrhu. Námitky mohou podat 
všichni vlastníci pozemků a staveb ve Fryštá
ku a jejich (ne)akceptace musí být řádně zdů
vodněna. Ostatní obyvatelé Fryštáku budou 
moci podávat připomínky. U připomínek je 
zpracováván návrh jejich vyhodnocení, není 
však třeba uvádět důvod. 

Petra Rafajová

Proces vypracování  
územního plánu

Návrh na pořízení územního plánu

Schválení Zastupitelstvem města Fryšták

Návrh zadání územního plánu

Podání připomínek 

Zadání územního plánu 

Schválení Zastupitelstvem Fryšták

Návrh územního plánu  
(nyní vyhlášena veřejná zakázka  

na zpracovatele) 

Veřejné projednání

Podání námitek a připomínek

Návrh na vydání územního plánu

Schválení Zastupitelstvem Fryšták

Vydání územního plánu
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Vážíme si ve Fryštáku kvalifikovaných pracovníků…?
S Katkou Formánkovou jsem nejdříve plá
novala rozhovor, protože strávila nemalý 
čas v místní škole a říkala jsem si, že by se 
mohla podělit o své pedagogické zkušenosti. 
Zajímalo mne také, proč v naší škole přestala 
pracovat. Vždyť, co mi bylo známo, ohlasy 
na její pedagogickou práci, přístup k  dě
tem, laskavost a ochotu pomoci byly kladné 
u mnohých dětí i rodičů. Je upřímná a ote
vřená novým věcem, má chuť se vzdělávat 
a v rámci Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání v ORP Zlín III se stala jedním 
z MÍSTNÍCH LÍDRŮ. 

Nakonec nevznikl rozhovor, ale upřímný 
text, o kterém si každý může udělat svůj úsu
dek sám. Především však rodiče, jejichž děti 
chodí nebo chodily do místní školy, protože 
zkušenost každého je nepřenositelná. Dokud 
však sami rodiče neprojeví skutečný zájem 
o změny, tak se nic nezmění.

„Ve Fryštáku jsem začala pracovat jako 
asistentka pedagoga před cca pěti lety. Prá
ce to byla obohacující a sama jsem si říkala, 
že pokud chci být dobrým učitelem já sama, 
je zapotřebí, abych svět školy poznala od zá
kladu. Svou práci jsem milovala, pedagožka, 
které jsem asistovala mi byla cenným příno
sem. A v podstatě ona mi vnukla myšlenku 
posunout se v kariéře dále. Ve fryštácké škole 
jsem tedy usilovala o pozici učitele matema
tiky a anglického jazyka. Byla jsem odmítnu
ta a po zvážení všech pro a proti zůstala ještě 
rok jako asistentka v jiné třídě. Opět jsem to 
brala jako zkušenost, jako výzvu, jako pozná
ní. Práci jsem milovala, zejména pak hodiny, 
které jsem mohla opravdu odučit. Troufám si 
tvrdit, že děti mě měly rády a já je též. Stejně 
tak jsem vycházela i s rodiči a ostatními spo
lupracovníky, kteří mi nikdy nedali pocítit, 
že jsem „něco míň“.

Nutno podotknout, že jsem již v té době 
studovala na UPOL, učitelství pro 1.stupeň 
a speciální pedagogiku. Rovněž jsem si udě
lala akreditovaný kurz na šachovou pedago
giku a doufala, že tuto uplatním v následují
cím školním roce, ať již v šachovém kroužku 
či v přímé implementaci do výuky matema
tiky. Usilovala jsem o tento post opakovaně. 
Opakovaně a bezúspěšně. Prostě jsem se mu
sela vyrovnat s faktem, že mne ve Fryštáku 
nechtějí. Proč? Zůstává nezodpovězeno.

Nicméně po několikanásobném odmítnu
tí a po uvědomění si toho, že jsem nechtěná, 
jsem odpověděla na inzerci pozice učitele 
matematiky na zlínskou běžnou ZŠ. Pro 
místo jsem byla plně kvalifikovaná, v obou 
jsem měla dveře otevřené. Rozhodla jsem se, 
že své děti vezmu z fryštácké školy s sebou. 
Jednak skrz logistiku dopravy, ale též pro
to, že jsem si uvědomovala, že novou školou 
svým dětem otevřu nový, lepší start na cestě 
za vzděláním (ano, učím své děti matemati
ku, ale jde nám to výborně, nastavili jsme si 
s mými dětmi jasná pravidla. Nyní tedy za 
vše mohu akorát poděkovat, poděkovat panu 
řediteli a paní zástupkyni za odmítnutí, po
děkovat sobě za správné rozhodnutí, podě
kovat svým dětem za trpělivost, rodičům za 
bezmeznou pomoc, kolegům a kamarádkám 
za pochopení.

Jsem vděčná. Rok učení matematiky uply
nul velice rychle a  čelila jsem řadě výzev. 
Ale víte co? Já to miluji! Miluji to, že dělám 
přesně to, co mne baví – tedy matematiku 
a v kombinaci s učením dorůstajících dětí je 
to to nejlepší, co mne mohlo potkat. Našla 
jsem sama sebe, našla jsem cestu, možná 
i cíl, ale já na cestě neustrnu, budu se i nadá
le snažit o to, cestu zdokonalovat, posouvat 
hranice, posouvat své žáky, a tím i sebe samu.

Na novém pracovním místě jsem maxi
málně spokojená, mohu se neustále vzdělá
vat, účastnit se různých seminářů, webiná
řů. Vedu šachový kroužek, připravuji žáky na 
přijímací zkoušky a jako metodik prevence 
i na život.

K žákům přistupuji individuálně, každý 
z nich je jiný, jedinečný. Každému z nich se 
snažím dát ze sebe maximum a stejně tak 
z nich maximum nenásilnou formou „vy
dolovat“. Neučím podle učebnic, tyto mám 
jen pro potřeby distanční výuky (která snad 
už nebude). Pracujeme co nejvíce v realitě, 
propojujeme matematiku s praxí, snažíme 
se o  mezipředmětové přesahy. Pracujeme 
interaktivně, protože to je dnešní doba, svět 
digitalizace. Při učení mám více než dosta
tečnou materiální oporu. Hodnotím zásad
ně formativně a slovně. Jedině tak lze totiž 
vyzdvihnout plný potenciál žáka, jeho silné 
i  slabé stránky, možnost dalšího rozvoje. 
Do příštího roku zavedeme sebehodnotící 
portfolia, aby postupně žáci sami převzali 
iniciativu nad svým vzděláváním. Aby byli 
sami motivováni, bez toho, aniž by se museli 
nazpaměť nabiflovat nějaký vzoreček, nebo 
definici, to odvykládat a hned zapomenout. 
Cestu za vzděláním má každý otevřenou, jde 
jen o to, jak si vše nastavíme. Jde o vnitřní 
motivaci. Jde o radost z učení, o radost z ob
jevování, radost z porozumění a toto je cíl. 
Teprve tehdy pokud tohoto u žáků dosáh
neme, můžeme si říci, že jsem jako učitelé 
odvedli dobrou práci.

Co říci závěrem? Fryštácká školo, děkuji 
za odmítnutí a otevření nové životní etapy, 
etapy úspěšného učitele matematiky na 1. 
i 2. stupni.“

Kateřina Formánková

12 let aktivní ve veřejném prostoru
První politické zkušenosti jsem nasbíral 
v  roce 2010 během komunálních voleb. 
V programu za stranu Zelených jsem mimo 
jiné sliboval farmářské trhy a podporu alter
nativních směrů ve vzdělávání. Trhy se ve 
Fryštáku úspěšně konaly čtvrtletně po dobu 
sedmi let. K alternativnímu vzdělávání mě 
přivedly až děti, které prošly lesní školkou. 
O sedm let později jsem se podílel na projek
tu vybudování nového zázemí pro lesní škol
ku a vzniku nového ekocentra ve Velíkové.

Opravdové setkání s komunální politikou 
přišlo až v roce 2014 úspěchem kandidátky 
Nezávislých. Zisk čtyř mandátů mi umožnil 
zasednout v radě města, vedl jsem finanční 
výbor, IT komisi a byl jsem členem tiskové 

komise. Naivita a nulové vyjednávací zku
šenosti vedly k tomu, že čím větší silou jsem 
prosazoval některé z programových bodů, 
o to s větším protitlakem jsem se potýkal. 

Během čtyř let jsem nasbíral řadu cenných 
zkušeností.

Ve volbách v roce 2018 už jsem věděl, že 
je čas se upozadit a od dění na radnici si od
počinout. Potřeboval jsem se seberealizovat 
v něčem smysluplném…

Pořádáním farmářských trhů, festivalu 
Fair Play nebo provozem Ekocentra můžu 
aktivně šířit ve veřejném prostoru myšlenky 
z oblasti ochrany přírody, zdravého životní
ho stylu, transparentnosti nebo adaptace na 
změnu klimatu a posouvat přístup společ
nosti k těmto tématům. Ale být zastupite
lem znamená převzít odpovědnost a změny 
skutečně realizovat.

Tomáš Černý
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Najde se ve Fryštáku druhý Marada?
Petr Marada je v českém zemědělství 
unikátní postavou. Na svých pozem-
cích nepěstuje primárně suroviny 
pro výrobu potravin ani biomasu pro 
bioplynové stanice. Jeho hlavním 
produktem je, jak sám říká, zdravá 
a zelená krajina.
 S panem Maradou jsem se osobně 
potkal dvakrát. Poprvé u něj na farmě 
Šardicích, kde jsme společně s Loizou 
Langrem, Míšou Nutilovou a panem 
Raškou mohl vidět tu krásu na vlastní 
oči. Podruhé při přebírání první ceny 
v soutěži Adapterra 2021 za stavbu 
ekocentra na Velíkové. Pan Marada je 
přesně naše krevní skupina. Nedalo 
mi, abych vám ho ve stručnosti pro-
střednictvím rozhovoru nepředstavil. 

V čem spočívá vaše zemědělská činnost?

Vnímám svoji zemědělskou půdu jako pro
stor pro tvoření, ze kterého mám následně 
radost. Ano, své aktivity směřuji k tomu, aby 
každý díl půdního bloku produkoval rostli
nou produkci, ale zaměřuji se též na poskyto
vání tzv. ekosystémových služeb, to znamená 
aby na mých pozemcích byla voda zadržová
na, aby na mých pozemcích měly místo tzv. 
škodliví činitelé škůdců kulturních rostlin, 
snažím se též, aby má zemědělská půda slou
žila jako nástroj k udržování jisté kultury na 
venkově, které je velmi významná.

Proč je vaše činnost pro krajinu důležitá?

Pokud nebudeme mít krajinu jako zdravé ži
votní prostředí, tedy prostředí vhodné pro 

život, nemůžeme očekávat, že budeme zdra
ví, že budeme mít vyšší životní úroveň; bo
hužel spojitost vyšší životní úrovně s vyšším 
zdravím, které je podmíněno zlepšujícím 
životním prostředím si málo kdo uvědomu
je. Není totiž možné, aby nám degradovala 
půdní úrodnost, zvyšovala se kontaminace 
vod přípravky na ochranu rostlin a my jsme 
měli kvalitnější zdraví. 

Jak může jít obec podobným zeměděl-
ským aktivitám naproti?

Je třeba, aby vedení obce území, které je 
mimo zastavěnou část obce, za tou „přeškrt
nutou“ cedulí intravilánu, vnímalo stejně 
významně jako zastavěnou část. Tepelné 
ostrovy nejsou pouze vyasfaltované plochy 
na návsi, ale také díly půdních bloků, které 

jsou například v srpnu po osetí řepkou pros
té biomasy. Je třeba, aby obce se stejnou ra
zancí, s jakou budují chodníky a kanalizace, 
budovaly biokoridory a revitalizovaly vodní 
toky… Obec musí celý katastr vnímat jako 
prostor pro život, kterého v současné době 
neustále ubývá. Tedy, návrat života do kraji
ny by měl být cíl všech, kteří chtějí, by jsme 
se měli v budoucnu lépe. 

Děkuji za rozhovor,

Tomáš Černý
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Sousedské sázení  
na Skalce

občanská iniciativa
duben 2022
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Jsme skupina aktivních lidí, kterým záleží na místě, kde žijí.

Kompletní Akční plán „pro FRYŠTÁK společně“ najdete na webu:

Naší vizí je:

• zdravé a udržitelné město

• radnice pro lidi

• lepší životní prostředí ve městě a jeho okolí

• úsporná energetická koncepce města
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