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Společně pro Přerov rozkvétající a vonící.

Vážení občané Přerova,
jsem předsedou Věcí veřejných
a jako politická strana máme stále
zastoupení v poslanecké sněmov-

ně v podobě dvou poslanců Věcí
veřejných Olgy Havlové a Davida
Kádnera. Tedy můžeme i nadále
otvírat korupční témata, hazard,
lichvu i problematiku exekucí.

Věci veřejné umožnily výměnu
závislého policejního prezidenta
a nejvyššího státního zástupce,
čímž se uvolnily ruce orgánům
činným v trestním řízení a začala

se šetřit korupce v nejvyšších politických patrech. Konečně půjde
Rath a další korupčníci minimálně
před soud. Ostatně, pro důkazy
nemusíme chodit daleko, snahu
policie dotáhnout kauzu senátora
Lajtocha vidíme i u nás v Přerově.
Čekají nás komunální volby a ty
budou rozhodovat o podobě
politické scény v Přerově. Osobně jsem dlouhodobě integrován
v politickém uskupení známém
jako Společně pro Přerov. To se
věnuje boji proti klientelismu přerovské radnice a kniha Vítka Olmera Bony a klid 2 se problematiky
naší činnosti v Přerově dotýká víc
než by se mohlo zdát.
V roce 1987 napsal Radek John
scénář k filmu Bony a klid. V roce
2013 natočil Vít Olmer film Bony
a klid 2, kde ukazuje, že nám stále
vládnou stejní veksláci jako dřív,
akorát poskočili do vyšších pater
politiky. Téma, které asi zůstane
aktuální v každém století. Památná je i věta Václava Klause: „Kmotři
plní na politické scéně podobně
důležitou roli jako kdysi veksláci.“
Myslíte, že v Přerově kmotry nemáme?
Přijďte na setkání s Romanem Skamene, Radkem Johnem, Vítem
Olmerem a Simonou Chytrovou.

Roman Skamene
zve na setkání před uvedením filmu

bony a klid ii

spojenou s autorským čtením. Simona Chytrová, Radek
John, Vít Olmer a jejich hosté.

25. 3. od 18 hod

Hotel Jana, Koliby 2, 750 02 Přerov

program
· Autorské čtení

Pojďte si povídat o přerovských
vekslácích ve vysokých politických funkcích.

· Podepisování knihy
Bony a klid 2
Jiří Kohout, Věci veřejné
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„Přerov, to býval malý Liverpool,“

Společně musíme Přerov pěstovat a zalévat, ať navážeme na jeho tradici.

vzpomíná Jiří Rosmus, známý sběratel a přerovský patriot na dobu, kdy
v Přerově byla spousta kapel a klubů. Hrálo se snad skoro všude, velmi
oblíbený byl klub Alfa, Beta, Besklub, hrálo se též v Avionu, v Pivovaru,
v Grandu a v další jiných restauracích.

Černá kronika: 140 milionovou zakázku
ovládla ČSSD a ODS
projektu, co se týče využitelnosti?
Jaký názor mají zaměstnanci magistrátu, kteří jsou první cílovou
skupinou projektu? Vědí, co je
čeká? Vysvětlil jim někdo, co konkrétně projekt 09 znamená pro ně
a ptal se jich někdo, jestli některé
oblasti nepokládají za samoúčelné, zbytečné, zatěžující? Jako obvykle nám chybí veřejná kontrola
projektu od prvopočátku, tedy od
záměru až po realizaci. Chybí nám
i další údaje: Je dotace 80 milionů
jistá? Jak je to se zastaráváním
technologií v této oblasti? Musí
mít město vlastní metropolitní
síť? (Některá ji odmítají jako zbytečnou.) Proč radním stačili dva
uchazeči o zakázku? Jak postupují jiná města? Nepřekrývá se
Projekt O9 s jinými – např. Výzva
06 a další?

Vyučil se mechanikem a později
pracoval v Meoptě, uměl fotoaparáty opravit i vylepšit. Kromě
rozsáhlého archivu fotek budov,
parků či přerovských kaváren
a restaurací vlastní Jiří Rosmus
díky svému otci i cenné informace
a fotografie z dob druhé světové
války.

„Otec se po roce 1939 zapojil do
protiněmeckého odboje. Pracoval
jako spojka Obrany národa. Tato
aktivita však neušla pozornosti
Němců. Byl zatčen a poslán do
koncentračního tábora. V Buchenwaldu, Dachau a jiných strávil
přes pět let, až do konce války. Za
činnost v odboji obdržel Válečný
kříž a další vyznamenání“.
V poslední době si lidé posílají odkazy s videem na You Tube
(http://youtu.be/4CHNRlhc2nc),
kde klip složený z jeho pohlednic a fotografií starého Přerova
doplňuje známá písnička Jaroslava Wykrenta Strejček čas. „Velmi
mně potěšily milé reakce, které
přišly nejen z Přerova, ale také
ze zámoří,“ říká s radostí v hlase
k úspěšnému videu. „Lidé si díky
starým fotografiím připomínají
atmosféru předválečného Přerova,“ uzavírá.
Doufejme, že se Přerovu podaří
takovou atmosféru navrátit, určitě si to zaslouží. Děkujeme za
rozhovor.

Poznámka: Studii proveditelnosti
vytvořila firma RPSC Ideas, k ní
má vazby pan Chroust, propojený
s panem Kulíškem a napojený na
evropské dotace. Vítězem zakázky
je firma Tesco SW a Telefónica.
V čele Tesca SW stojí Josef Tesařík,
bratr bývalého hejtmana, nynějšího senátora za ČSSD a majitel
budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Na jeden hrací automat připadne

73,5

„S tatínkem jsem odmalička chodil po městě s fotoaparátem a fotili jsme budovy, parky, aby jednou
lidi viděli, jak město vypadalo.
Doma jsme měli hned několik
přístrojů,“ vypráví.

obyvatel Přerova (10.2.2014)

hlubší vztah radních k městu, jeho
správě. Veřejný zájem převažuje
nad vším. Osvícenost, patriotismu a moudrost, bez vedlejších,
partikulárních a osobních zájmů.
Na správě města se na nejrůznější úrovni podílely takové rodiny
jako Zejdové, Jaškové, Vignati,
Strojilové a další a další, bez rozdílu politické příslušnosti. Mnozí
z nich byli i nezištnými mecenáši.

Jedinečné území s řekou Bečvou,
spojnicí a město tvořícím prvkem,
Horní náměstí s hradbami, Městský dům, gymnázium J.Škody, sokolovna, Michalov a další architektonické hodnoty minulosti jsou
chloubou, kontinuitou vývoje.
Jejich zachování a zachovávání je
také výrazem úcty ke všem, kteří
město tvořili a budovali, Přerov
rozvíjeli vždy s nadhledem a dlouhodobou perspektivou.
Při čtení zápisů z rad města Přerova, např. z let dvacátých a třicátých minulého století, je patrný

Alternativní
přerovská
televize
www.pitv.cz

Velký vliv měl okrašlovací spolek, původní občanská iniciativa,
respektovaný partner radnice.
A společné úsilí zákonitě vyvrcholilo ve Středomoravskou výstavu v roce 1936, kdy byl Přerov
středem Moravy, a kde se prezentovaly podniky z celé Moravy.
Město mělo nakročeno k prosperitě. Ale…

dlážka, Kozlovská, Palackého, nešťastné vedení dopravy středem
města mostem Míru, kobercový
nálet paneláků, likvidace samosprávy města a zejména městu
nepřiměřený a bezohledný rozvoj průmyslu, přinesly výsledky.
Lhostejnost a pasivitu, zhoršené
životní prostředí. V současné době
i varující úbytek obyvatel.
Přerov dlouhodobě doplácí na
vývojovou nesouvislost, nespojitost, jakousi přetržitost, a to nejen
v urbanistickém a architektonické
slova smyslu. Např. „megastavba“
se „šiltem“ naproti nádraží. Další
jizva na tváři města, především
v politickém a občanském smyslu.

Hodnoty soudržnosti, odhodlání
a sebevědomí budovat město
podle „selského rozumu“ vzaly
v dalších desítkách let za své,
byly rozmetány. Destrukce Tyršova mostu, Komuny, plovárny,
krásných zákoutí, ulic jako Velká

Přerov hledá marně reprezentaci,
osobnosti radních, kteří budou
normálně a odpovědně, zejména
nesobecky řídit město spolu s občany, budou respektovat a chránit
území města před nesmyslnými
investičními záměry, např. regionální letiště, spalovna, digitalizace
veřejné správy… stanoví regulaci
rozvoje města, jasnou vizi a misi
odpovídající možnostem Přerova.

Jsme amatérská internetová televize, působící nejen v Přerově
a okolí. Živě přenášíme například
vybrané zápasy přerovských hokejistů a do vysílání zařazujeme
i další sportovní klání. Aktuální
program visí vždy na našem webu
www.pitv.cz a na stejném místě
najdete také všechny přenosy,
jejich záznamy a rozhovory. Kro-

mě toho se můžete podívat na
úvodní dva díly nepravidelného
magazínu PitStop, v nichž přinášíme portréty dvou neobyčejných
přerovských sportovců – freestyle
fotbalisty Lukáše Munky a badmintonistky Zuzany Pavelkové.
V současné době chceme rozšířit
nabídku i o krátké kulturní dokumenty, profily významných pře-

Cílem zastupitelů má být krásný
a příjemný veřejný prostor (ne
Škodova ulice), spokojený život
všech a hlavně obnovení důvěry
ve volené zástupce, že lze město řídit a spravovat lépe než za
posledních 16 let, prostřednictví
politicko ekonomického kartelu
ČSSD–ODS.
Dokonalost správy města je v jeho
maličkostech, v čistotě veřejných
prostranství, ve stavu chodníků
a místních komunikací, v péči
o zeleň, v přiměřeném rozvoji
všech jeho částí, v nezadlužování,
v odpovědné správě městského
majetku… A přitom maličkost
ještě není dokonalost řízení města. Je to umění, schopnost nejen
překonat osobní zájmy, ale především podporovat občanskou iniciativu, naslouchat a rozhodovat
na desítky let dopředu, zbavit se
výlučnosti, že jen já a můj mandát.
Vladimír Puchalský,
Společně pro Přerov

rovských firem nebo videa z plesů.
To vše Vám je zdarma k dispozici
na výše uvedených stránkách, kde
nás můžete kontaktovat v případě, že máte tip na zajímavou reportáž či námět na přímý přenos.
Na začátek dubna připravujeme
unikátní přenosy z Valašské rally.

Helena Netopilová

V počtu obyvatel na jeden stroj jsme tak předstihli Olomouc (76), Ostravu (95) i Plzeň (103).
Průměr ČR je 172 obyvatel na jeden automat.
Proherní automaty mají výrazný negativní vliv na kvalitu života obyvatel. Společně pro Přerov
navrhuje vytrvale jejich zákaz na celém území města.

- inzerce -

Projekt 09 se posunul do další
etapy. Zakázku za 138 milionů na
digitalizaci veřejné správy vyhrálo
sdružení firem Tesco SW a Telefonica. Projekt byl zatím představován jako „krok do 21. století“,
nezbytný pro zlepšení služeb občanům a de facto nevyhnutelný
„z vyšší moci“. Podívejme se na
něj ale blíže. Tento projekt je určen
statutárním městům a zahrnuje 9
oblastí digitálních služeb – např.
portál občana, metropolitní síť,
digitální archív atd. Zatímco jiná
města, např. Zlín, Opava apod.
sáhla pouze po některých oblastech projektu, Přerov chce realizovat osm oblastí z devíti. Tou
nejdražší je metropolitní síť za
nějakých 40 milionů! Přerov na
projekt získal s obtížemi půjčku
100 milionů a obhajuje ji návratností dotacemi ve výši asi 80
milionů. Každá dotace z EU ale
znamená spoluúčast a ještě platbu za udržitelnost projektu další
roky. V dostupných materiálech
k projektu nejsou odpovědi na
následující otázky: Co s chybějícími financemi na běžné a životně
důležité potřeby města? Jak by si
Přerov počínal nebýt statutárním
městem? Nehledalo by město usilovně jiné způsoby řešení? Aby
byly levnější, pečlivě odůvodněné
a třeba postupné? Jaká jsou rizika

Jiří Rosmus, jenž se jako spoluorganizátor (se spolužáky z průmyslovky) podílel na vzniku přerovských Majálesů v letech 1965 – 66,
vedl fanklub známé přerovské
skupiny Synkopa, organizoval též
hromadné Člověče nezlob se na
podlaze Městského domu. Co by
sběratel se historií Přerova zabývá
už od dětství. Sběratelského ducha získal po otci, rovněž známé
postavě přerovské historie, Karlu
Rosmusovi.
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Odpadové fórum - Jak je to s často opakovanými mýty okolo skládkování - 2/2
S laskavým svolením autora přinášíme zkrácenou druhou část
článku k vyvracení mýtů v odpadovém hospodářství. Publikováno
v odborném časopise Odpadové
fórum 12/2013.

covávají technologie pro tuto
možnost. I zde jde jen o to, aby
se taková úprava uskladněných
odpadů ekonomicky vyplatila. Je
pravděpodobné, že dříve nebo
později se tak stane.

Mýtus číslo 4 – Odpad je na skládkách
jen zahrabán pod zem a na vždy ztracen.
Skládky ohrožují ŽP, odpady z nich unikají
do okolí

Mýtus číslo 5 – Je potřeba razantní zdražení skládkovacího poplatku, jinak se v ČR
bude vše skládkovat a žádné další technologie se zde nerozvinou

Tento mýtus je pravda z těch slabších, ale řada lidí mu skutečně
věří. Skládky jsou stejně jako jiné
technologie nakládání s odpady řešeny legislativně-technicky
přísnými evropskými a národními
přepisy. Do roku 2009 musely být
všechny skládky dány do úplného
souladu s nejpřísnějšími požadavky EU. Ty, které to neučinily,
byly zavřeny. V ČR tak všechny
skládky odpovídají nejpřísnějším
požadavkům EU.

Toto je jeden z nejjednodušeji
vyvratitelných mýtů. Poslední
zdražení příslušného poplatku se
v zákoně o odpadech odehrálo
v roce 2009 (na výši 500 Kč/t).
Od té doby, bez nutnosti dalšího
zdražení, míra skládkování poměrně razantně klesla.

Moderní řízené skládky své okolí
skutečně nezamořují, žádné sanační práce se v jejich blízkosti
neodehrávají, skládkový plyn je
jímán a využíván v kogeneraci
na výrobu elektřiny. Skládky jsou
podrobeny stálému hydrogeologickému monitoringu a jsou
každoročně kontrolovány z pozice státu.
K otázce „na vždy ztracen“ je
vhodné opět zmínit část textu
usnesení evropského parlamentu,
kde se uvádí, že skládky mohou
v budoucnu sloužit jako zdroje
cenných surovin. Takové cestě
se říká „urban mining“ a některé
státy světa už mají a dále rozpra-

Dále se v ČR realizovalo mnoho
zařízení na úpravu a zpracování
odpadů. Jen pro příklad uveďme cca 230 kompostáren s roční
kapacitou 2,6 milionů tun, 582
zařízení na třídění odpadů s kapacitou 7,1 milionů tun, 651 recyklačních zařízení na materiálové

Co mýtus není a je vhodné to zde
konstatovat, je skutečnost, že zásadní zdražení je však nezbytné
pro určité, velmi nákladné typy
technologií, které v současné
době nemají ekonomickou smysluplnost v ČR (např. spalovny).
V tomto směru je nutné si uvědomit, že zvýšené náklady nakonec
vždy zaplatí občané a firmy.
Mýtus číslo 6 – ČAOH hájí pouze zájmy
skládkařů. Nechce jakékoli zdražování
skládkovacího poplatku a nechce přijmout
parametry k omezení skládkování
ČAOH je sdružení cca 80 firem
v sektoru odpadového hospodářství. Část z nich se zabývá výhradně materiálovým využitím
odpadů, část zase přípravou odpadů na energetické využití odpadů a samotným energetickým
využitím, část jsou svozové firmy,
část firmy se skládkou. ČAOH hájí
zájmy všech členů.
ČAOH po vnitřní široké diskuzi
sama již několik měsíců aktivně

PROSAZOVATELÉ SPALOVEN NAVRHUJÍ ZDRAŽENÍ
POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ ODPADU V PRVNÍ
FÁZI O 100%. V DALŠÍCH AŽ NA 2750 - 2900 Kč/t
V ROCE 2025. DNES PLATÍME 500 Kč/t.
využití odpadů s kapacitou 19,3
milionů tun, apod. (data MŽP
2011). Část z onoho 1 milionu tun
odpadů, o které pokleslo skládkování, skončila právě v těchto dalších zařízeních na využití odpadů.
Ta zde vznikají a fungují, a to za
stavu, kdy se poplatek nezvyšoval
již 4 roky.

navrhuje možné zdražení skládkovacího poplatku, avšak v případě, že to bude sociálně únosné,
skutečně potřebné a v progresi, která už se v podmínkách ČR
osvědčila v dosavadním zákoně
o odpadech, tedy o cca 100 Kč
jednou za tři roky. Při této progresi se odpadové hospodářství
v ČR v posledních letech zdravě

rozvíjelo a vznikala zde řada nových zařízení. Návrhy prosazovatelů ISNO a spaloven na zdražení
v první fázi o 100% a v dalších až
na míru 2750 - 2900 Kč za tunu
v roce 2025 podle našeho názoru
neodpovídají podmínkám a potřebám v ČR (jsou výhodné jen
pro jednu stranu – podobně jako
fotovoltaika). V poslední době
prosazované zdražení na 1000 Kč
nepomůže ani realizaci spaloven,
které dle svých zastánců potřebují
nejméně 1800 Kč, ani sektoru samotnému. Toto zdražení má, dle
svých zastánců, být využito principem přerozdělování z centrální
úřední úrovně krajů do stávajícího
tržního prostředí v OH. Je zřejmé, že takové nahodilé dotační
či subvenční centrální průběžné
financování může zcela zničit tržní
prostředí v sektoru. V regionech
budou vznikat uměle dotované
kapacity bez vztahu k potřebám
trhu. To hodnotíme jako velmi
nebezpečnou cestu.
To, co navrhujeme my, je technologická neutralita, dosavadní volný trh, svoboda původců odpadů volit si své dodavatele služeb,
tlak na co nejnižší cenu služeb při
širokém spektru uplatnění různých technologií. Jako vhodná
vnímáme lokální investičně nenáročná zařízení bez dlouhých
dojezdových vzdáleností, která
jsou schopna rychle reagovat na
technologické změny a trh vytvářející lokální pracovní místa.
Ing. Petr Havelka,
ředitel České asociace
odpadového hospodářství
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Aby třídění odpadu ušetřilo peníze každému
Snad se již brzy budeme moci potěšit na webových stránkách města
tím, kolik letos ušetříme na poplatcích za komunální odpad. Společně
pro Přerov totiž na dubovém zastupitelstvu navrhne zavedení systému
bonusů za důsledné třídění odpadu, které zvýhodní toho, kdo
více a lépe třídí.
Jak by takový motivační program fungoval? Předně je
třeba zmínit, že do systému se člověk zapojí dobrovolně, popelnice na tříděný odpad by byly i nadále
k dispozici. Po jednoduché registraci na magistrátu
by účastník programu dostal jedinečný kód, kterým
by označil pytle s vytříděným papírem, sklem, všemi
možnými plasty, nápojovými kartony a možná i hliníkovými obaly. Může se zavést odvoz přímo od domu
nebo by se pytle odevzdávaly na sběrné místo. Tam
by pracovníci zkontrolovali, zdali je odpad opravdu
vytříděn podle jednoduchých pravidel, zvážili,
čtečkou podobně jako v supermarketu sejmuli kód
a na váš účet by naskočilo, že jste právě odevzdali
třeba 10 kilo papíru. Stav účtu si pak můžete pochopitelně
kdykoli zkontrolovat na internetu. Na konci roku se všechny odevzdávky sečtou a příští rok zaplatíte o to méně za komunální odpad.

Dobré zkušenosti odjinud jsou důvodem zkusit takový motivační
program i v Přerově. Díky vyšší kvalitě vytříděného odpadu se nejen
ušetří práce na dotřiďování, ale finanční motivace občanů
pak zvyšuje jeho množství na úkor odpadu zbytkového,
a tak se méně cenných surovin uloží na skládku. Navíc
zavedení takového programu není drahé, třeba
ve zmiňovaném Novém Boru za to dali zhruba
80 tisíc (software, pytle, čárové kódy a čtečka,
váha). To vše snad půjde podpořit dotacemi na
třídění odpadu, které teď ministerstvo životního
prostředí usilovně připravuje.
Zlepšovat se v Přerově rozhodně máme kam:
podle posledních dat z magistrátu vytřídíme
jen 16,63% komunálních odpadů.
Ve Společně pro Přerov jsme připravili návrh
na usnesení zastupitelstva, který umožní
takový motivační program pro lepší třídění
odpadu spustit. Jestli ale nakonec projde, záleží
i na vůli ostatních zastupitelů. U nás má podpora třídění zelenou!
Ing. arch. Jan Horký, Mgr. Helena Netopilová
Společně pro Přerov

Utopie? Ale kdepak, podobně to funguje již na mnoha místech v Česku:
Mohelnice, Staré Město, Letohrad, Mikulov, Boleslav a třeba i v Horní
Moštěnici. V Novém Boru odečítají například za každý kilogram vytříděného plastu až 1,5 Kč.

SpP ČSSD ODS TOP09

Jak to ale dopadne? A jak to už dopadalo?
Aby však snižování poplatku za
odpady začalo fungovat, budou
jej muset schválit zastupitelé.
Podívejme se na to, jak hlasovali zastupitelé jednotlivých stran
o jiných našich návrzích, jejichž
cílem bylo zlepšit život obyvatel.
Ale pozor, je jen jeden způsob, jak
návrh podpořit (hlasování PRO),
ale tolik způsobů, jak návrh potopit: proti, zdržet se, nehlasovat
nebo prostě nepřijít.

pro

5

nepřítomen

1

Navrhli jsme zákaz hracích automatů v celém proti
Přerově a jeho místních částech. Jak kdo zdržel se
nehlasoval
hlasoval? (21.10.2013)
Koalice přišla s tím, ať se nepokračuje v záměru zbudování železničních zastávek
v Předmostí a v Dluhonicích. Byli jsme proti.
Kdo to chtěl taky stopnout? (17.6.2013)

pro
proti
zdržel se
nehlasoval
nepřítomen
pro

Náš protinávrh na přesunutí 2 mil. Kč urče- proti
ných na letiště do rezervy pro místní části zdržel se
nehlasoval
nezískal podporu ostatních. (9.12.2013)

Časová osa toho, co jsme pro Přerov dělali a udělali 2010-2014
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Vize a mise v dopravě
Doprava v Přerově – politické téma
číslo jedna, předmět mnoha planých slibů stávající politické reprezentace města i terč oprávněné
kritiky ze všech stran – od řidičů,
cyklistů, chodců až po všechny obyvatele, kteří žijí u přetížených silnic.
Ano, je to věc nás všech. Uplynulo
mnoho času, padlo mnoho slov,
ale zlepšení je v nedohlednu. Jak
z toho ven?

Co nechceme?
Nechceme stávající poptávkový
systém rozvoje dopravní infrastruktury. Když někdo chce parkovací stání, tak postavíme parkovací stání, když chtějí cyklostezku,
tak možná uděláme cyklostezku.
Nakonec se ukáže, že by možná
bylo potřeba udělat zastávku autobusu, ale minulý rok jsme tam
postavili parkovací stání, protože

nás to zrovna tehdy napadlo, a nepřemýšleli jsme o tom, že by šel
prostor řešit jinak, takže zastávka
nemůže být. TAKTO NE!

Co chceme a nutně
potřebujeme?
Vizi a koncepci. Potřebujeme vědět, jak se vůbec chceme v Přerově dopravovat, kde chceme který
druh dopravy zvýhodnit, a kde
nutně potřebujeme jiný druh
dopravy usměrnit, redukovat.
Dopravní prostředí je nezbytné
AKTIVNĚ TVOŘIT!

Co je vize 25?
Jde o celostátně se prosazující
koncepci, jejíž cílem je dosáhnout
v městském provozu podílu 25 %
pěší dopravy, 25 % cyklistické dopravy, 25 % hromadné dopravy
a 25 % automobilové dopravy.
Vize 25 jde jinou cestou, než je
nekonečné čekání na mnohdy
neúčelné zkapacitňování komunikací pro motoristy, k niž se jako
„přílepek“ přidá nahodilý a nenavazující kousek cyklostezky.
Její nosnou myšlenkou je pomocí
chytrých a efektivních investic vytvořit takové dopravní prostředí,
které bude pro město a uživatele
všech druhů dopravy příjemné
a bezpečné. Vize 25 neexistuje ani
pro někoho, ani proti někomu – je
to snaha o nalezení rovnováhy
a přijatelného stavu pro všechny.
Pokud výrazně zlepšíme neutěšený stav chodníků, přestaneme
cyklisty „vytěsňovat“ z dopravníTakový prostor dáváme v Přerově chodcům na hlavní třídě? (foto autor)
Komenského třída v roce 1959 (archiv J. Rosmus)

Pojďte s námi pokecat.
Společně pro Přerov zajímá, v jakém Přerově byste chtěli.
žít, nebo naopak, jaký by Přerov vůbec neměl být. Pojďme
si o tom pokecat, poznejte nás a naše názory osobně. Témat
je skutečně mnoho.
Třeba hned 9. dubna 2014 v BaseCampu, od 18.00 hod.
http://www.facebook.com/SpolecneProPrerov
http://www.spolecneproprerov.cz

ho prostoru, začneme je místo
toho integrovat a tvořit jim podmínky, pokud v hromadné dopravě nabídneme nejenom autobusy, ale i nové zastávky na železnici,
jejíž potenciál pro obsluhu území
Přerov dosud naprosto nevyužívá,
potom opravdu znatelně ulehčíme zatíženým komunikacím, po
kterých se bude lépe a plynuleji
jezdit i řidičům.

Jen plané sliby?
Ne – my jednoznačné kroky k naplnění „Vize 25“ děláme už dávno.
Přinesli jsme myšlenku stavby nových železničních zastávek, zasazovali jsme se o stojany pro jízdní
kola u nádraží, vyvíjeli jsme tlak
na jmenování cyklokoordinátora,
aktivně jsme pomáhali snaze zřídit novou autobusovou zastávku
v Předmostí, prosazujeme rozšíření podjezdu do Předmostí o cyklostezku. Víme co chceme, víme jak
toho chceme dosáhnout. I přes
značně omezený prostor, daný
vyloučením našich zástupců např.
z komisí rady, jsme stále ochotni
a schopni aktivně a konstruktivně
navrhovat, spolupracovat přesvědčovat. Pokud má být naše
snaha úspěšná, potom k tomu potřebujeme i Vás – občany a voliče.
Přerov a doprava v něm je pouze
a jen v našich rukách.
Ing. Tomáš Tužín
Strana zelených
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Radek John:

Euro přinese ČR
nezaměstnanost!
Kandiduji za všechny, kteří jsou proti překotnému přijetí eura. Vládní politici přijetí prosazují i v situaci, kdy
to této zemi ekonomicky uškodí. Kandiduji za všechny
ty, kdo jsou proti překotnému přijímání dalších ﬁnančních závazků vůči EU, do kterého se hujersky pustila
současná vláda. Přijetí ﬁskálního paktu by dalo Bruselu
pravomoc k ovlivňování českého státního rozpočtu.
Vstup do bankovní unie znamená nebezpečí, že zahraniční banky budou moci podle své libovůle vysávat
kapitál ze svých zdravých poboček v České republice.
Proto je třeba burcovat veřejnost, aby si zničující politiku
současných vládních stran vůči
EU nenechala líbit. Proto jsem
se rozhodl kandidovat do evropského parlamentu s podporou občanů nesouhlasících
s novým podlézavým kurzem
vládních stran vůči Evropské
unii.
Receptem Evropské unie na
život v Evropě jsou regulace,
směrnice, zákazy a příkazy,
převýchova národů Evropy pro
šťastnější zítřky. S převýchovou
pro šťastné zítřky máme své
historické zkušenosti. V současnosti nám hrozí, že bude
dokonce ohrožovat životní úroveň obyvatel České republiky
a rozvoj její ekonomiky.
Europoslanci ČSSD a KDU-ČSL hlasovali v Bruselu pro
zvýšení podílu obnovitelných
zdrojů na 30%. Zvýšení podílu na 20%, přijaté dříve, nás
bude stát na tisíc miliard na
podporu solárních elektráren.
Další zvýšení podílu obnovitelných zdrojů tuto částku ještě dramaticky zvýší. Zatímco
dnes každá domácnost platí za
podporu obnovitelných zdrojů

v ceně elektřiny průměrně 6200
korun ročně, navýšení podílu
obnovitelných zdrojů bude stát
násobně větší částku. Odborníci
odhadují až 20000 korun ročně.
Bude to tedy znamenat výrazně
vyšší účty domácností, nekonkurenceschopné české firmy
platící příliš drahou elektřinu,
omezení vývozu a tedy propouštění a zvýšení nezaměstnanosti. To je jeden z příkladů, proč je
třeba nepodlézat Evropské unii,
tvrdě bojovat za národní české
zájmy, což současné vládní strany nedělají.
Proto se obracím se žádostí
o podporu mé kandidatury
do Evropského parlamentu na
všechny občany, kteří vidí nebezpečí plynoucí z nové politiky současných vládních stran
vůči Evropské unii a chtějí pomoci těmto nebezpečím čelit.
Eurohujerští politici zamlčují
občanům, že v okamžiku přijetí
eura bude muset Česká republika poslat do Evropské unie až
tři sta deset miliard korun na
splacení dluhů těch států eurozóny, které si žily a budou žít
nad poměry. Věci veřejné byly
jedinou parlamentní stranou
hlasující proti přijetí Evropské-

Ani bony
ani euro

1. Žádný pevný termín pro přijetí eura
2. Levnější Brusel bez eurotunelů
3. Rozpočtová a bankovní suverenita
ČR (NE ﬁskálnímu paktu a bankovní
unii)
4. Záchrana tradičních českých výrobců
a značek
5. Evropské dotace malým a středním
podnikatelům
6. Méně nařízení a regulací z EU
ho stabilizačního mechanismu,
který platbu tří set deseti miliard České republicenařizuje.
Jak chápu roli poslance Evropského parlamentu? Musí
odhalovat eurotunely, které
budou postihovat Českou republiku. A burcovat veřejnost,
ať vytváří tlak na všechny české
europoslance, aby tyto tunely
v tichosti neschvalovali, tak,
jako v případě zvýšení podílu
obnovitelných zdrojů, ale aby
se snažili je zastavit. Slibuji on-line zpravodajství ze zákulisí
Evropské unie o zbytečném
rozhazování peněz z unijního

rozpočtu. Zveřejňování, veřejná
ostuda je prvním krokem k zastavení plýtvání penězi občanů
Evropské unie. A to je právě ten
krok, který může český europoslanec udělat.

Více o euru, nezaměstnanosti a eurotunelech na facebook.com/radekjohn.cz

- inzerce -
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Kohout na víně
Mezitím co se nám omáčka vaří, si
na pánvi rozpustíme jemně nakrájenou slaninu, na které osmažíme
osolené a opepřené na plátky
krájené žampiony. Ke konci varu
přidáme restované žampiony,
5 minut ještě povaříme a podle
chuti dosolíme a dopepříme.

Do marinády vytvořené z červeného vína, mrkve, cibule, bouquet
garni (svazek bylinek - petrželová
nať, bobkový list, tymián, česnek),
pepře a soli vložíme naporcovaného kohouta a necháme jej přes
noc marinovat.

Už Vás politici a politika nebaví?
Pak se můžeme chutnou formou
jednoho problému zbavit. Třeba
pomocí tohoto receptu!

Druhý den vyjmeme kousky kohouta a přecedíme marinádu. Na
oleji marinované kousky lehce
osmažíme, přidáme zeleninu
z marinády a orestujeme ještě
5 minut. Zasypeme moukou a za
stálého míchání necháme mouku opražit. Podlijeme koňakem
a flambujeme. Poté přidáme přecezenou marinádu a vývar (nejlépe telecí) a vaříme zhruba 2,5
hodiny.

Kohouta na víně podáváme s vařeným bramborem a ozdobíme
petrželkou.
Ingredience:
Při přípravě receptu ani po ní doporučuji nešetřit na víně ani koňaku. Vše záleží na dobré náladě
kolem stolu. Pak se dílo podaří.
Dobrou chuť přeje Jiří Kohout

Osmisměrka
V období mladého paleolitu (4010 tisíc let př.n.l.) sídlily v Předmostí lovecké společnosti lidí
anatomicky moderního typu. V té
době vzniklo právě v Předmostí jedno z největších a nejkomplexnějších sídlišť lovců mamutů.
Archeolog Karel Jaroslav Maška
zde odkryl pohřebiště obsahující kosterní pozůstatky více jak
dvaceti jedinců populace lovců
mamutů. Zastoupeny byly pohřby
mužů, žen, dětí i kojenců ve stáří
od 2 měsíců po 40 – 50 let. Jedná
se o největší počet lidí na světě
odkrytý na jednom pohřebním
místě z období mladého paleolitu.
Tento objev byl v Předmostí učiněn právě před (tajenka) lety.
Tajenku získáte tak, že v osmisměrce vyznačíte všechna níže
uvedená slova. Písmena, která
zůstanou, tvoří tajenku. Čte se
zleva doprava, shoda dolů. Slova
jsou v osmisměrce skryta i v diagonálách a pozpátku.

0,7 l suchého červeného vína, 4 dl masového vývaru, 250 g slaniny, 4 lžíce oleje,
1 svazek bouquet garni, 1 lžíce hladké
mouky, 1 větší cibule, 250 g žampionů,
1 ks kohout, 5 cl koňaku, 200 g mrkve,
3 stroužky česneku.

Kdo jsme?
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Společně pro Přerov je skupinou
Přerováků, kterým na Přerově
společně záleží. V roce 2010 jsme
jako koalice Věcí veřejných, Strany
zelených a Nezávislé volby získali
6 z celkem 35 zastupitelů v Přerově. Dlouhodobě prosazujeme
a hájíme veřejný zájem, upozorňujeme na nekalosti a informujeme o nich širokou veřejnost.
Našim cílem je Přerov jako město
pro kvalitní život. Společně pro
Přerov podporuje železniční zastávky v Předmostí, nesouhlasí
s výstavbou spalovny a vytrvale se
snaží o zákaz heren v Přerově. Více
informací o naší práci naleznete
na www.spolecneproprerov.cz.

Naši zastupitelé

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Jandová Marta
Netopilová Helena, Mgr.
Pospíšilová Anna, Ing.
Puchalský Vladimír, Mgr.
Schenk Zdeněk, Mgr.
Šlechta Richard, Ing.

Máte vlastní názor? Kontaktuje nás! Přidejte se!
http://www.spolecneproprerov.cz, nebo nás navštivte na jedné z pravidelných schůzek.
Máte facebook? Přidejte si nás: http://www.facebook.com/spolecneproprerov
Zasílání e-newsletteru můžete objednat na e-mailu: newsletter@spolecneproprerov.cz
Vydalo Společně pro Přerov 20. března 2014. Informace ve zpravodaji uvedené jsou ověřitelné z veřejně přístupných zdrojů nebo vycházejí
z podkladů poskytnutých samosprávou, mimo autorské články. Editor: Ing. arch. Jan Horký

