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Pojďte s námi
změnit Přerov!
Další volební období končí a jistě
je nad čím se zamýšlet. Naše
opoziční role proti politickým matadorům z ČSSD a ODS spojených
v pevném koaličním svazku není
jednoduchá.

rentní chování obecně. Přesto, že
v zastupitelstvu tvoříme menšinu,
podařilo se nám leccos důležitého
prosadit.

Co je za námi

Jen namátkou: Hned na začátku
S tím jsme, samozřejmě, počítali, volebního období se nám povedlo
ale přiznávám, že někdy je hodně prosadit opatření k posílení práv
frustrující vědět, že přes naši věc- a informovanosti občanů města
nou argumentaci k určité záleži- – návrhy programu a podklady
tosti (herny, letiště, výhodný nájem k zasedáním zastupitelstva jsou
soukromých škol, prodej Škodovy už čtyři roky k dispozici na weboulice, zrušení školy Mavých stránkách města,
teřídouška, prodej
stejně tak zápisy
Podařilo
nebytových proze zasedání či
se nám zastavit
storů v centru
přímé přenosy
města, spav kabelové teprodej Chemiku
lovna atd.) si
levizi. Už dříve
a zabránit tak vzniku jsme razantkoalice stejně
jednohlasně poně odmítli prodalší ubytovny.
dle předem domludej Škodovy ulice
veného scénáře schválí,
a všechny naše tehdejší
co chce.
argumenty se následně potvrdily.
Kritizovali jsme dlouhé roky meSpolečně pro Přerov
galomanský plán na civilní letiště,
zatímco koaliční zastupitelé s tresz pohledu vládnoucí
tuhodnou poslušností hlasovali
koalice
pro další a další výdaje na tento
Z jejího pohledu jsme prostě nepří- nereálný projekt. Podařilo se nám
jemní „potížisté“. Zdržujeme, ptáme zastavit prodej Chemiku (za účinné
se, chceme informace, zajímáme pomoci občanů) a zabránit tak
se, zkoumáme… a to se jim nelíbí. vzniku další nekontrolovatelné
Bylo neskonale jednodušší vlád- ubytovny. Usilujeme o zřízení ženout bez naší kontroly. Představa lezničních zastávek v Předmostí
koalice o demokracii je ta bez a Dluhonicích, naší zásluhou je ve
demokratů, naše – s demokraty. městě věnována větší pozornost
A co to vlastně znamená? Třeba cyklistice. K návrhům Společně
to, že napřed se čtyřmi zastupiteli, pro Přerov (SpP) patří také zavést
poté s šesti hájíme zájmy občanů - slevy pro občany za tříděný odkritizujeme klientelismus, náznaky pad i konání farmářských trhů na
korupčního jednání a netranspa- náměstí. Usilujeme o objektivní
...pokračování na straně 6

foto Adin Vyhlídka

PRO PAMĚTNÍKY I MLADÉ

Víte, co je to Ostende?
Štěrková pláž na řece Bečvě pod
přerovským rybníkem, která je na
obrázku dobře znatelná při nízkém
stavu hladiny řeky, byla v 50. – 60.
letech minulého století místem pro
koupání a slunění značné části pře-

16 dlouhých let
to je od roku 1998, je radnice v Přerově obsazena koalicí
ČSSD a ODS. Za ten čas vytvořili
pevnou pavučinu vazeb, kterou
můžete roztrhat jen vy. Kam
to dovedli, vidíme na dluzích
v tabulce níže. Takže: změnu
držíte jen ve svých rukách. (hj)
TIP! Čtěte více
www.spolecneproprerov.cz

rovského obyvatelstva. Přerované
tuto pláž nazývali „Ostende“. Na
holém břehu býval bohatý vrbový
porost, ze kterého zůstalo již jen
několik stromů. (av)

Lidé mají
rozum
Každodenně pozoruji, jak funguje smíšený provoz chodců
a cyklistů v dříve vyloženě pěší
zóně: perfektně. Když je na ulici
hodně lidí, cyklisté jedou krokem, někteří i sesednou. Když
je ale ulice prázdná, třeba brzy
ráno, přidají. Jsem rád, že lidé
mají rozum. (hj)

Za 10 let se dluh Přerova více než zdvojnásobil!
rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

dluh v mil. Kč

185,3

191,5

209,7

172,6

184,1

354,4

325

373,6

362,2

360,3

389,1
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Rybářská alej
slaví sto let
lého století na navýšeném břehu
Bečvy vyasfaltován chodník. Dnes
je spojený s cyklostezkou, lemován
velkými javory a hojně využíván
celý rok přerovským obyvatelstvem.
Samozřejmě, že mimořádný zájem
o procházky po nábřeží Bečvy a odpočinek v těchto místech je dán
díky velkým vzrostlým stromům,
vysazených našimi předky na náfoto Adin Vyhlídka

Rybářská alej v Přerově byla podle
dostupných zdrojů vysazována
během roku 1914. Iniciátorem
vysazování javorů na nábřežích řeky
Bečvy byl údajně Dr. Klein, který
byl na přelomu století v tehdejší
době také starostou města Přerova.
Velmi oceňuji jeho vizi na mnoho
let dopředu při růstu a vývoji města. Je zřejmý jeho zájem o kvalitu
životního prostředí města a okolní
krajiny. Současné vedení města je
tak zaměstnáno finančními a jinými
problémy, spojenými dnes dokonce

s kriminalitou, že na oslavu Rybářské
aleje si ani nevzpomnělo.
Rybářská alej dokonce zvítězila
v soutěži organizované sdružením
Arnika „Alej roku 2012“ mezi 71 alejemi z České republiky. Členům Arniky tímto vyslovuji velké poděkování
za organizování soutěže.
Vedení města a odpovědným úředníkům prostě vůbec nepřipadlo
důležité a vhodné připomenout
Přerovanům tohle docela zajímavé
výročí.
Rybářská alej v Přerově je místem,
kde byl ve druhé polovině minu-

Přerovany oblíbená
procházková trasa
současné politiky
moc nezajímá.
břeží Bečvy ve formě aleje. Poněkud
zarážející je řadu let trvající nezájem
vedoucích činitelů města Přerova
o tuto mimořádně navštěvovanou
oblast, která plynule nazavuje na
krajinu východně od Přerova. Před
několika lety se objevila dokonce
mimořádná snaha vedení města na
vykácení těchto stromů, prakticky

bylo označeno na 130 ks určených
k likvidaci.
Dá se předpokládat, že získání titulu
„Alej roku 2012“ zabránilo dalšímu
nesmyslnému kácení. Faktem je, že
zástupci města se při předávání ceny
zavázali, či spíše přislíbili ve spojení
s Povodím Moravy, jistou podporu
záchrany Rybářské aleje a odeslání
žádosti o přiznání výjimky ze zákona
na příslušná ministerstva. Výjimka by
se týkala dosazování nových stromů
v naší aleji, výměnou za pokácené,
což údajně nový vodní zákon nepovoluje. Roky ovšem běží, mezitím byla
poněkud umrtvena činnost odboru
Životního prostředí, ten byl sloučen
v rámci úspor s odborem Stavebním
a jakákoliv aktivita směrem k záchraně a obnově Rybářské aleje uvízla
na mrtvém bodě. O Rybářské aleji
ani slovíčko. Samozřejmě chápu,
že naši radní v čele s primátorem
města Přerova mají nyní jiné starosti
a není v jejich zájmu slavit výročí
„nějaké aleje“.
Adin Vyhlídka

TeploNetwork taky slaví narozeniny!
Ale k čemu vlastně tahle společnost je?

Dobrá správa veřejného prostoru,
krédo ČSSD do voleb v letošním
roce, je trochu vylhaný způsob,
jak se pochválit. TeploNetwork je
toho zářným příkladem. Společnost vznikla právě před rokem,
ale proč, to se vlastně pořádně
neví. Oficiální stránky neexistují,
stránky mateřského Tepla Přerov
nejsou o moc sdílnější. Co bude
tato společnost obhospodařovat
je zatím v mlze. Způsob vzniku
společnosti: podivný.

Podle §84 zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat
o založení nebo rušení právnických
osob, schvalovat jejich zakladatelské
listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat
o účasti v již založených právnických
osobách. Dále delegovat zástupce
obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast a navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů
obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast, a navrhovat
jejich odvolání.
Společnost TeploNetwork, s.r.o.,
vlastněná z 55% Teplem Přerov a.s.
(tedy výhradně městskou firmou)
a z 45% Televizí Přerov, s.r.o., byla
založena bez projednání v zastupitelstvu nebo v Radě města Přerova
a to je v celé záležitosti velmi zásadní
informací. Z této skutečnosti plyne,
že zastupitelé nemohli v rámci své
vymezené působnosti rozhodnout

o majetku města, nemohli nikoho
do společnosti delegovat a nemohli
nikoho určit ani do dozorčí rady.
TeploNetwork ve skutečnosti řídí
jen úzká skupina politiků.
Z postupu předsednictva společnosti
Teplo Přerov a.s., které tvoří většinu
v Radě, se dá usuzovat, že při založení TeplaNetwork s touto skutečností
chladnokrevně počítali a jednání
Rady se v této věci prostě nekonalo.
Prosáklo by do zápisu a tím by mohlo
být z popudu jednotlivých zastupitelů
projednáno a tedy medializováno
v zastupitelstvu. Nestalo se a cíleně.
Bohužel, veřejná správa v podání
ČSSD a ODS směřuje k jednomu
zjištění - o velké části městského
majetku již rozhoduje výhradně
malá skupina politiků: statutární
orgány společnosti Teplo Přerov,
Technických služeb a Přerovské
rozvojové.
S přihlédnutím k celé šíři problematiky lze tvrdit, že jde o již běžící

proces, který pojmenoval Vladimír
Puchalský jako privatizaci veřejné
správy. Ta nese jisté znaky, které
jsou již v Přerově naplněny – přesun kompetencí od zastupitelstva
k městem vlastněným společnostem, ztížený přístup kontrolních
orgánů zastupitelstva, ztráta veřejné
kontroly nad hospodařením těchto
organizací a jejich ovládnutí úzkou
skupinou politiků.
Tedy nikoli veřejný zájem. Výrazně
dominují skryté osobní zájmy jednotlivců.
Jiří Kohout
Společně pro Přerov
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Kdo jsme:
Společně pro Přerov
Společně pro Přerov je koalice
čtyř politických subjektů a mnoha
nezávislých kandidátů, kteří kandidují do přerovského zastupielstva a umí se společně domluvit.
Již nyní má Společně pro Přerov
v zastupitelstvu šest křesel a věříme, že jejich počet může být na
podzim násobně vyšší. Kdo tedy
vlastně jsme?
Společně pro Přerov je koalicí Strany
zelených, České pirátské strany,
Nezávislé volby a politického hnutí
Změna. Společně máme zájem
naše město Přerov změnit k lepšímu, a protože nechceme jen přihlížet, kandidujeme. Ostatně, není
to poprvé. Již v roce 2006 jsme ve
volbách do zastupitelstva získali 4
zastupitele, v roce 2010 pak šest.
Přesto nás dlouhodobě vládnoucí
parta ČSSD + ODS vtlačila do izolované opozice. Co tahle dvojka za
16 let vlády v Přerově dokázala,
vidíme na každém kroku a ještě
lépe v prázdné městské pokladně.

OSOBNOST
Vladimír Puchalský se narodil
za druhé světové války v jedné
předmostenské kuchyni, přesněji
řečeno v roce 1944, když vrcholily
první nálety spojeneckých vojsk
na Německo. Po studiu gymnázia
v Přerově absolvoval právnickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze
a dva postgraduály tamtéž (veřejná správa a teorie řízení). Je
sportovcem, běžcem, cyklistou,
bývalým triatlonistou a hráčem
volejbalu, bývalým tajemníkem
městského úřadu, dnes právníkem a zastupitelem města Přerov.
A především, nenapravitelným
přerovským patriotem.

Jako opozice jsme vystupovali především proti neuvážlivému plýtvání
veřejnými financemi, rozprodávání
majetku, zrušení základní a mateřské školy Mateřídoušky a tak
dále. Zároveň jsme ale přinášeli
i tvůrčí podněty pro zlepšení kvality
života v Přerově. Již prosluslým
je neúnavně předkládaný návrh
na zákaz výherních automatů ve
městě, který byl letos před volbami konečně schválen - ale až od
roku 2016. Nebo návrhy na nové
železniční zastávky, městské trhy
na náměstí, záchranu lokality Na
Marku, finanční motivaci k třídní
odpadů a další. Výběr z naší práce
budeme postupně přinášet na
stranách tohoto zpravodaje nebo na
interaktivní časové ose. Tu najdete
na našich internetových stránkách.
Zde si můžete mimochodem projít
kompletní archiv předchozích čísel
zpravodaje Společně a mnoho článků k rozličným tématům Přerova.

TIP! Čtěte více
www.spolecneproprerov.cz

Vladimír Puchalský:
Chci vést klání o hlasy
přerovských voličů rytířsky
• Vladimíre, jsi znám jako velmi
aktivní člověk. Co naplňuje tvůj
volný čas?
Tu a tam něco napíši, hodně čtu,
poslechnu si dobrý jazz, ale i barokní hudbu, jdu si zaběhat, zajedu
na kole, ale především se věnuji
věcem veřejným, nenechají mne
spát. Naposledy mne rozzlobila
zdánlivá maličkost, nestříkala kašna u „Přerovany“, bezohlednost
některých občanu při užívání Michalova. Je toho mnoho. Podívejte
se na Škodovu ulici. Je to normální?
• Letos jsi pomáhal organizovat
první přerovský triatlon - MamutMan. Jak vás to vlastně
napadlo a jaké byly ohlasy?
Náhodně, při rozhovoru s Mirkem
Kolářem, dlouholetým organizátorem Mamut Tour. Triatleti mají radí
kontakt s diváky a městský triatlon
je ideální příležitost.

• Zkus se stručně vystihnout.
Jsem především nenapravitelný
přerovský patriot. Má rodina žije
v Přerově již pět generací.
• Co je pro tebe zdrojem síly?
Nejsilnějším zdrojem vnitřní síly
jsou chvíle s vnuky, Honzou, Olim
a Samem. Pak následují dědovy
vymyšleniny a jejich nezodpověditelné otázky...
• Kandiduješ již potřetí do zastupitelstva, proč?
Kandiduji, abych mohl převzít odpovědnost za nápravu věcí veřejných
v Přerově a ukázal, že město lze
řídit jinak a lépe, ve prospěch všech
přerovských občanů.
• Jakou chystáš kampaň? Nějaká
překvapení?
Chci vést klání o hlasy přerovských
voličů rytířsky, s otevřeným hledím
a čestně. Dnes a denně se stýkám
s přerovskými občany na chodnících, veřejných prostranstvích,po-
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První
desítka

kandidátky Společně
pro Přerov
1. Mgr. Vladimír Puchalský,
právník, absolvent dvou postgraduálů na UK právnické
fakultě – veřejná správa
a teorie řízení, předmostský rodák a nenapravitelný
přerovský patriot, sportovec,
zastupitel města Přerova
2. Ing. Jiří Kohout, počítačový
specialista, motorkář, potápěč
3. Mgr. Helena Netopilová,
středoškolská učitelka, zastupitelka města Přerova
4. Ing. arch. Jan Horký, architekt, urbanista, dálkový včelař a organizátor workshopů
se zaměřením na veřejný
prostor a krajinu
5. Marta Jandová, galeristka,
zastupitelka města Přerova
6. Ing. Tomáš Tužín, projektant
dopravních staveb, cyklista,
cestovatel
7. Martin Švadlenka, asistent
nákupu a propagátor svobodného softwaru a hudby
na rodičovské dovolené
8. Ing. Richard Šlechta, analytik, zastupitel města Přerova
9. Mgr. Zdeněk Schenk, archeolog, externí vyučující na
Filozofické fakultě MU v Brně,
zastupitel města Přerova
10. Ing. Anna Pospíšilová, daňová poradkyně, optimistka
a turistka, zastupitelka města
Přerova
vídáme si, kritizujeme, někdy se
i přeme. Vztah z očí do očí považuji
za nejúčinnější.
• Jakou máš vizi Přerova, jak by
měl podle tebe vypadat třeba
za 20 let?
Budujeme město pro čtyřicet tisíc
spokojených občanů kam se rádi
vracejí mladí lidé po studiích a přerovští podnikatelé a živnostníci se
mohou např. na Středomoravské
výstavě konané v Přerově v roce
2016, po 80 letech, pochlubit svými
úspěchy. Máme na co navázat.
Město musí být pěstováno.
Děkuji za rozhovor, Jan Horký
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Jak je to s železničními
zastávkami?
Téma železničních zastávek v nedávné minulosti rozvířilo v jinak
poklidných přerovských vodách
zajímavou diskusi. Dobře zpracovaný
záměr, znamenající jedinečnou šanci
pro město využít své výhodné polohy
na železniční síti, se stal předmětem úvah až do doby, než byl bez
jakéhokoliv zdůvodnění smetený ze
stolu politiky ODS a ČSSD. Zahozený
dobrý nápad se tak stal symbolem
malosti a malichernosti našich radních, pro které je odpor k čemukoliv
ze strany opozice silnější než šance
pomoci dlouhodobě upadajícímu
městu. Tehdy jsem vyjádřil jakousi
naději v tom směru, že ještě nic není
ztraceno, pokud se podaří stávající
politickou „reprezentaci“ města
nahradit po volbách novými lidmi.
Pro vysvětlení situace je nejprve
nezbytná trocha „suché teorie“.
Výstavba železničních zastávek Předmostí a Dluhonice by byla reálná jako
součást stavby „Rekonstrukce žst.
Přerov – II. stavba“, kterou připravuje
Správa železniční dopravní cesty

s. o. Příprava takto náročné stavby
probíhá v několika fázích, z nichž
první jsou různé studie, jejichž cílem
je najít koncepční řešení. Na základě
vyhodnocení studií následuje tzv.
„Přípravná dokumentace“. Ta už
nemá na rozdíl od studie varianty
a rozpracovává konkrétní technické
řešení, zatím však ne do detailů.
Po řadě dalších administrativních
úkonů (vypořádání majetkoprávní
situace, zábory pozemků, ekono-

mická hodnocení atd.) je teprve
zpracováván Projekt stavby. Ten je
podobný dokumentaci pro stavební
povolební, zpracovanou už detailně,
s podrobnostmi pro realizaci stavby.
Teď zpátky do Přerova – ačkoliv
na stavbu, v rámci níž by bylo možné zastávky postavit, byla již před
mnoha léty zpracována „Přípravná

dokumentace“, vlivem řady okolností
se dále pokračovalo s „Projektem
stavby“ a s realizací jen u stavby
„Rekonstrukce žst. Přerov – I. stavba“ – což je všem známá a nedávno
ukončená rekonstrukce přerovské
železniční stanice. Z hlediska stavby
zastávek rozhodující „druhá stavba“
byla mezitím „u ledu“. Její příprava
však opět ožívá a znovu se zpracovávají studie, upřesňující její koncepční
řešení. Pozdě na začlenění výstavby
obou zastávek do projektu tak rozhodně není, naopak je ideální čas.
Ten se však rychle krátí. Čím později
vznese město Přerov požadavek na
výstavbu zastávek, tím složitější
bude jejich zapracování do rozpracovaných dokumentací, tím dražší
bude přepracovávání projektu a tím
nižší bude šance, že SŽDC bude
vůbec ochotna požadavky města
akceptovat.
Závěrem – Jsem velmi zvědavý,
jaký postoj k této problematice mají
přerovské politické subjekty. Strany
vládnoucí „velké koalice“ ODS +

ČSSD vlivem známé „přerovské
kauzy“ citelně ztrácejí podporu,
což je pro záměr stavby zastávek
dobře. Právě tyto strany byly v čele
zarputilého odporu „z principu“.
Ostatní subjekty na zastupitelstvu
vyjádřily naopak spíše podporu,
nebo minimálně ochotu o věci dále
jednat. Velkou neznámou je hnutí
ANO, u něhož se domnívám, že nemůže vstoupit do voleb bez názoru
na tak zásadní téma. Pan ministr
Prachař jako nositel dopravních
témat hnutí ANO často zdůrazňuje,
že není politik, ale odborník. To je
jistě dobrá zpráva, politikaření kolem
zastávek už bylo nakonec víc než
dost. O to napjatěji budu očekávat
věcný a konstruktivní názor hnutí
ANO na tento problém, a se mnou
jistě i řada obyvatel města, kterým
není lhostejná budoucnost Přerova.
Tomáš Tužín
Společně pro Přerov
Strana zelených

Pohlavní chromozomy přerovské
politiky kolují 16 let od ČSSD k ODS
a opačně tak, že dědičnost přináší
degeneraci a nenávratný konec
aktérů. Evoluce ozdravuje přírodu,
stejné následky má ve společenských procesech, tedy i v politice.
Dlouhodobé spojování stejné politické krevní skupiny sobeckých
zájmů, schopnosti a sebekontrolu
funkcionářů otupují. „Boží mlýny
melou pomalu, ale jistě“. Základní
zákon politické genetiky. Hlavní
hybatelé úpadku a chátrání města
končí. Pozitivní zpráva.
Ale co nositelka dědičné informace?
Za vším je třeba vidět genetiku, je
moudré poznat a odhalit její záměry
a úmysly, rozluštit její kód. Vize
a šumy, kterými ovládá současný
předvolební kvas v Přerově, nejsou
nepodobné těm z doby před čtyřmi
lety. Podle stejného scénáře přerovská politická makromolekula jedná,
intrikuje, pouští šumy, polopravdy,

ale především své vize o „strategických“ cílech Přerova, které jsou
především jejími cíli. A už ví, jak
je v příští radě města personálně
zajistí.
Často se zamýšlím nad tím, zda
byli odcházející pánové vůdci nebo
následníci. Závěr je jednoznačný.
Byli následníky, beta samečky, neboť neplnili roli vůdců, byli vedeni
pohlavním chromozómem X.
Pro příští týdny nevěřme pivním
a bulvárním prognózám, které jen
tak plácají a odhadují, že zvítězí ta
a ta strana, že primátorem bude ten
či ten zvolený zastupitel. Hodnoťme
kandidátky jako občané rozumně, odpovědně a s nadhledem, se
znalostí kandidujících osobností.
Zabraňme občanskou moudrostí
a zkušenostmi z posledních čtyř
volebních období náletu dalších
šedých labutí, které slepě následují
přerovskou politickou šroubovici.
Následují ji tak oddaně, že takzva-

ná nová síla nepovede město ke
změně stávajícího neprůhledného
a pochybného řízení města.
Při posuzování předvolební situace
v Přerově neustále přemýšlejme
podmíněně. Nesklouzávejme k povrchnosti a momentální náladovosti, nedejme pouze na rychlé.
přímé soudy, jak se nám ta nebo
ona volební strana, či ten nebo
onen kandidát, líbí. Nenechme se
ovládat tzv. předvolebním hnutím
mysli, ale dejme především nato,
co očekáváme v Přerově od nové
politické reprezentace. O čem jsme
přesvědčeni, že je v našem městě
třeba změnit a kdo je chopen změnu
přinést a prosadit. Smyslem demokracie není předsudkové potírání
oponentů, ale dialog a neustálé
hledání konsenzu.
Vladimír Puchalský
Společně pro Přerov

RegioJet by
v Předmostí
zastavovat chtěl.

DNA přerovské politiky
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Horký sloupek
Uvolnili jsme
strážníkům ruce
Letošní horká novinka přerovských
ulic, totiž cykloobousměrky a pro
cyklisty průjezdná Wilsonova ulice,
dost možná přinesli i něco víc než
logické propojení pěšího a cyklisitického pohybu po staleté trase. Díky tomu, že už teď strážníci
nemusí – a vlastně ani nemohou
– pokutovat na mnoha místech
cyklisty za jízdu v protisměru nebo
v pěší zóně, mají teď více času na
pořádnou práci. Všimněte si nápadné časové souslednosti: na konci
června se objevily nové dopravní
značky a chvíli poté jsou posíleny
hlídky kolem nádraží... Přibrala snad
Městská policie další strážníky?
Ne, jen je mohla přesunout na
užitečnější práci.
Jsem rád, že se jako Společně pro
Přerov můžeme pochlubit tím, že
náš vytrvalý tlak na podporu jinde
běžných cyklo opatření s sebou
přinesl i tyto nečekané výsledky.

Opět rychlá
demolice?
Lávka U Tenisu má po prázdninách
zmizet. Nepřipomíná vám to urychlené bourání lávky u sokolovny
měsíc před minulými komunálními volbami? S lávkou U Tenisu je
spojena i další zajímavost: statický
posudek na stávající zavěšenou
lávku vypracovávala firma Pontex,
tedy stejná firma, jako projekt na
lávku novou. Na eleganci prohnuté
mostovky sice můžeme zapomenout, ale aspoň půjde po lávce jet
na kole. Napojení předpolí u kurtů
je však rozpačité. Cyklisté budou
zase zahýbat pod pravým úhlem!
Jan Horký
Společně pro Přerov

Objevme Přerov!
Nepředpokládám, že by se Přerov
stal ze dne na den vyhledávaným
turistickým centrem. Ze své strategické polohy v ústí Moravské
brány, jednoho z nejvýznamnějších přirozených komunikačních
koridorů ve střední Evropě, může
však vycházet.
Může být onou výchozí destinací,
odkud se budou lidé vydávat za
poznáním, vyjíždět do krajiny dolního Pobečví, toulat se lesy v okolí
Helfštýna, poznávat kouzlo krajiny
Záhoří s nádhernými panoramatickými výhledy na Kelčský Javorník
a Hostýn nebo odkrývat tajemství
skrytá v Oderských vrších. I samotný Přerov má co nabídnout,
ale málokterý z příležitostných návštěvníků si dá tu práci, aby došel
„až na Horní náměstí“ a překonal
případné rozpaky z prvního dojmu
v okolí přednádraží. Kdysi výstavní
třída a její přilehlé okolí dnes budí
spíše dojem pracně upravených
kulis připravených pro realizaci velkofilmu o bitvě u Stalingradu. Přesto
není v tomto městě všechno špatně
a díky úsilí mnohých lidí má Přerov
dobré jméno. Už sama návštěva
přerovského zámku, ve kterém je
umístěno Muzeum Komenského,
je zážitkem předznamenaným ještě
příchodem po historickém Horním náměstí - uzavřenou komorní
enklávou renesanční měšťanské
architektury v detailu tak dokonalé,

že má příchozí dojem, zda nejde
o pohádkové barrandovské kulisy.
Snad právě proto dostalo náměstí
v roce 2010 ocenění Nejkrásnější
náměstí Moravy.
Hostil jsem několikrát v našem
městě přátele nejen z různých koutů
České republiky, ale rovněž z daleké
ciziny. Ať už to byly hosté z Mexika,
USA, Anglie, či Nového Zélandu
vždy vzpomínali na skvělé přerovské pivo a jak sám říkám, dnes již
legendární křídla. Vzpomínám si
na studenty z britské University of
Sheffield, které jsem před pár lety
provázel Přerovem. Poté, co si se
zájmem prohlédli většinu expozic
v Muzeu Komenského, vydali jsme
se do památníku Lovců mamutů
v Předmostí, kde shlédli svého
druhu zcela unikátní prezentaci
archeologického odkryvu z období
mladého paleolitu. Do budoucna
by na tento nenápadný památník
umístěný uprostřed panelákové
džungle měl navázat projekt Svět
lovců mamutů – Mamutov, který by
důstojnou popularizačně-naučnou
formou připomínal osud této světově proslulé lokality, jejíž potenciál
zatím nebyl v plné míře využit.
Když se ve tvářích Angličanů objevily
první známky únavy z kulturního
přesycení, nemusel jsem je dlouho
přemlouvat k návštěvě několika
útulných přerovských pohostinských zařízení, kde byli náramně
spokojeni nejen s kvalitou pokrmů,

zlatavého moku, ale i s velmi příznivou cenou. Svou spokojenost
vyjádřili nejen úsměvy, ale rovněž
kladným hodnocením v univerzitním dotazníku. Nedá se přirozeně
stavět pouze na gastronomických
lahůdkách, ale i to je cesta k dobré
pověsti.
I když nás nejrůznější studie informují o analýzách turistického ruchu,
na přílivu turistů ochotných opakovaně navštěvovat naše město se
to neprojevuje. Prozatím zažíváme
spíše odliv mladých lidí z Přerova,
z města, které mělo v minulosti
všechny předpoklady, aby se stalo
nejen dopravním uzlem spojujícím
sever s jihem a západ s východem
země. Proč by se neměl Přerov
stát také místem střetávání, kulturního dialogu mezi východem
a západem? Právě nedávný objev
základů sboru a domu se školou
Jednoty bratrské, kde působil J.
A Komenský, připomněl, že Přerov
má v tomto ohledu tradici z doby,
kdy byl centrem vzdělanosti.
Pravděpodobně nikdo z nás, kterým
na Přerovu skutečně záleží, by nechtěl, aby se město změnilo do pár
let zapomenutou poloopuštěnou
„díru“ bez dálničního napojení,
kam se bude prioritně svážet odpad
z celého kraje. Nepromeškejme čas
k nápravě, abychom se nemuseli za
naše město stydět my, ani naše děti.
Mgr. Zdeněk Schenk
Společně pro Přerov
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...pokračování ze strany 1
a maximálně podrobnou informovanost občanů. Mnohokrát jsme se
totiž přesvědčili, že radnice referuje
o důležitých věcech nedostatečně
či jednostranně – spalovna, škola
Mateřídouška, digitalizace veřejné
správy, školy v přírodě, Libosad, atd.
Pokud namítnete, že na internetových stránkách města je spousta
informací, máte pravdu. Často ale
chybí to podstatné – pohled z druhé
strany či jednoduše další alternativy
jak je možné se dívat na určitou věc.

V Přerově chybí důležité
prvky demokracie
V Přerově chybí i další důležité prvky
demokracie – ochota diskutovat
a hledat řešení spolu s občany,
zájem o názory opozice. Je podivné, že ač se setkáváme čtyři roky,
o názorech jiných zastupitelů nevíme
téměř nic. Nezřídka se dokonce cítí
zaskočeni našimi žádostmi o sdělení
jejich názoru, jakoby šlo o něco
neslušného. Volebním obdobím se
zkrátka promlčeli. Koaličním zastupitelům není ani divné, že opozice
nemá své zastoupení v poradních
orgánech města. Zdá se, že nejsou
zástupci občanů, ale pouze svých
stran a soukromých zájmů.

Kulatý stůl pro zastupitele

Docela bych přivítala aspoň jednou
za rok kulatý stůl s účastí všech
zastupitelů. Na takovém sezení by
museli promluvit, představit své
pohledy na problémy města, obhájit
důvody svého hlasování, přesvědčit
veřejnost, že skutečně hájí její zájmy. Bylo by těžší schovávat se za
rozhodnutí báťušků. Podzimní volby
ukáží, kudy se vydá naše město.
Bude pokračovat v zadlužování
a klientelistických vazbách nebo
nakročí optimističtějším směrem?
Helena Netopilová
Společně pro Přerov

Vyspi se v Přerově
Trošku zvláštní nadpis, ale uvádějící
docela zásadní téma. V klidu se vyspat je jedna z naprosto základních
podmínek zdravého života. Jak je
na tom Přerov?
Od začátku 90. let minulého století
sledujeme zásadní obrat od urbanizace k suburbanizaci. Předtím bylo
vcelku běžné, že lidé z venkova se
stěhovali do měst za prací, protože
město znamenalo průmysl. Se
zánikem nebo značným utlumením
těžkého průmyslu přišla změna –
práce je vlastně všude a nikde. Řada
lidí zejména po masovém rozšíření
internetu pochopila, že stěhovat se
nebo dojíždět do města do práce
typu „kancelář s počítačem“ nemá
mnohdy valný smysl, protože stůl
s počítačem si lze zařídit kdekoliv,
i na klidném venkově v rámci rodinného domu. Ekonomové, účetní,
projektanti, architekti, návrháři

grafiky, reklamy, IT specialisté atd.
už dnes mnohdy pracují z domu. Ve
stejné pozici jsou i různí řemeslníci,
obchodní zástupci nebo řidiči, kteří
za svými zákazníky tak jak tak musí
jezdit, takže svou základnu můžou
mít stejně dobře na venkově i ve
městě.

„To je Váš problém, že
bydlíte tam, kde bydlíte, že
se nepřestěhujete někam do
Újezdce“, říkal mi kdysi pan
Kulíšek (ODS).
Co tedy nabízí všem těmto lidem
Přerov? Obávám se, že téměř nic.
Pracovních míst v místním průmyslu
z dlouhodobého pohledu neustále
ubývá, a kdo pracuje mimo průmysl
(viz popis výše), ten chce mít pro
svůj život a práci klid.

Kvalita života v Přerově je tristní. „To
je Váš problém, že bydlíte tam, kde
bydlíte, že se nepřestěhujete někam
do Újezdce“, říkal mi kdysi pan
Kulíšek, první náměstek primátora
za ODS. Na to jsem mu odpověděl
otázkou, jestli má obyvatel Újezdce
vyšší nárok na klidný spánek než
obyvatel vnitřního města. Odpovědi
jsem se bohužel nedočkal, a nejspíš
už se ani nedočkám.
Všechny problémy se samozřejmě
dají řešit – důslednými opravami
komunikací, dopravním odlehčením
centru města, regulací provozních
hodin nočních barů a heren, výstavbou podzemních kontejnerů na
odpad (v nichž nelze „bagrovat“),
zásadním zlepšením práce Městské policie, zásadní změnou práce
Technických služeb (zákaz provádění hlučných činností o víkendu
a v pracovní dny před 8. hodinou
ranní), atd.

Nebo necháme Přerov „vyhnít“
i s jeho problémy a všichni se přestěhujeme někam jinam? Třeba
do Újezdce.
Tomáš Tužín
Společně pro Přerov
Strana zelených

Co je v Přerově zdrojem téměř neúnosného hluku?
• Doprava – Neexistující obchvat,
stále zpochybňovaný průpich, díky
jehož absenci se centrem města
denně „protláčejí“ desetitisíce
automobilů. Hlučné cesty, z nichž
ty dlážděné v centru nebyly pro
takovou dopravní zátěž nikdy
určené, a ty nedlážděné jsou
místy stejně hlučné jako ty dlážděné, protože v Přerově je řádná
a soustavná údržba komunikací zřejmě neznámým pojmem.

• Technické služby – Mám pocit,
že kritériem pro výběr techniky
pro technické služby je hlučnost.
Čím hlučnější, tím lepší, a zásada
je začít v 6 hodin ráno. Skvělý
budíček pro ty, kterým se podařilo
ve 3 hodiny ráno konečně usnout
poté, co poslední bezdomovec
dokončil rozbíjení staré televize,
aby z ní vytáhl cosi kovového. Po
tříhodinovém spánku jsou občané
už jistě svěží…

• Noční tahy opilců – Jen si zkuste
teď v létě otevřít třeba na třídě 17.
listopadu okno. Dostane se vám
čerstvého vzduchu, doprovázeného neandrtálským řevem. Zavřete
okno, řev utlumíte, ale díky vedru
neusnete. Nemá to řešení.
• Popelnicoví hledači pokladů
Tolik co v Přerově jsem jich neviděl
snad nikde. Popelnice a jejich
okolí mění na pouliční smetiště, pracují nepřetržitě, bouchají
a třískají. Je jim všechno jedno,
nereagují na nic.

• Výstražné sirény – Netuším, proč
musí být sirény sanitky jedoucí
v Předmostí slyšet o 2 kilometry
dál na Čekyňském kopci. Snad
i přiměřenost hlučnosti těchto
sirén a četnost jejich použití má
nějakou rozumnou míru, které
jsme podle mého názoru na míle
vzdáleni.
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Náš plán pro životní prostředí
• Aktivní zapojení městských organizací
Omezíme nadužívání vysoce hlučných mechanismů Technických
služeb v časných ranních hodinách.
Městská policie musí hlídat a trestat
porušování nočního klidu, které je
prakticky na denním pořádku. Se
současnou činností nejsme spokojeni. Prvořadým zájmem města musí
být zajištění klidného prostředí pro
život obyvatel, ne kšeftů pro noční
bary a herny!
• Zlepšíme údržbu komunikací
Zásadním zlepšením údržby komunikací snížíme jejich prašnost
a hlučnost. Zajistíme pravidelné
odstraňování nečistot a prachu,
důsledné odstraňování výtluků a nerovností - ne investice za desítky
milionů, ale pravidelné a kvalitní
opravy, prováděné nejlépe vlastními
zaměstnanci.
• Prosazujeme kvalitní péči o městskou přírodu
Zežloutlý a přeschlý trávník ve městě
se musí stát minulostí. Zavedeme
novou kvalitu péče o městskou zeleň, od pravidelné kontroly stromů
a jejich ošetřování, přes zakládání
přírodě blízkých zahrad v mateřských

školách po trvalkové záhony na
vybraných veřejných prostranstvích.
Zavedeme funkci městského zahradního architekta a pravidelné
vzdělávání praktikujících pečovatelů.
• Aleje pro občany
Rybářská alej je krásnou ukázkou
vize našich předků. Udělejme taky
něco pro naše děti a zasaďme pro
ně další aleje či stromořadí - nejen
ve městě, ale i v krajině. Ulice i polní
cesty si je zaslouží. Budeme dbát na
vytváření možností výsadby stromů
ve městě při rekonstrukcích ulic
a úpravách inženýrských sítí.
• Ochrana před povodněmi
Snížíme množství dešťových vod
odtékajících do kanalizace a zvýšíme vsakovací schopnosti krajiny
například promyšlenou péčí o krajinu
ve všech katastrech města. Ačkoli
město Přerov nemůže příliš ovlivnit
protipovodňová opatření proti toku
Bečvy, v rámci regionu budeme
podporovat ta přírodě blízká.
• O zemědělskou půdu nemůžeme
přijít
Další zabírání zemědělské půdy
není možné. Přerovu ubývá obyvatel,
přesto se plošně roztahuje do polí.

Podpoříme výstavbu ve městě, přestavby nevyužitých domů a areálů.
Výstavba ve městě se musí vyplatit.
• O životním prostředí s občany
Budeme usilovat o zapojení občanů
do zvyšování kvality svého životní
prostředí v nejširším slova smyslu.
Květinové předzahrádky, vkusně
opravený dům, střídmé reklamy
nebo udržovaná zahrádka přispívají ke kvalitě životního prostředí
a město by to mělo ocenit - a samo
jít příkladem.
• Poškozování přírody musí skončit
Nebudeme podporovat aktivity, které
mají výrazný negativní dopad na
životní prostředí. Velcí znečišťovatelé
musí nést veškeré důsledky, které
životnímu způsobují. Zároveň je třeba důsledná kontrola znečišťování.

TIP! Čtěte více
www.spolecneproprerov.cz

- inzerce -

• Třiďme a nespalujme!
Budeme podporovat a motivovat
k důslednému třídění odpadů tak,
aby se vyplatilo a spalovna nebyla
vůbec potřeba. Nepodporujeme
výstavbu spalovny odpadů v Přerově.
Prosadíme podzemní kontejnery na
odpad jako bezpečné a hygienické
místo k uložení odpadu - nelze již
tolerovat stávající popelnice na
ulicích jako malou veřejnou skládku
a zásobárnu materiálu pro sběrače
druhotných surovin!
• Využijeme všech možností pro
snížení hlučnosti, prašnosti a vibrací ve městě
Omezením neúnosně vysoké dopravní zátěže v hustě obydlené centrální
části města (obchvatem, průpichem)
zredukujeme hluk z dopravy. Hluk,
prašnost a vibrace snížíme omezením dopravy na komunikacích
s hlučnější povrchem (dlažbou).
Vstoupíme do jednání s provozovateli
výstražných sirén na vozidlech za
účelem zjištění možnosti omezení
hlasitosti těchto zařízení a četnosti
jejich použití. V současnosti jde
o značný problém v některých lokalitách města.

e-mail: info@ctfair.cz
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Horkého ostružiny se švestkami

A

O K M N K K U T

Č S B P
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Y

Baví se dva u piva:„Koho jsi volil?“
„ČSSD.“
Více v tajence...
Hledejte slova související s volbami:
BALÓN, BILLBOARD, BODY, BOJ,
HLAS, HNUTÍ, KOALICE, KOMISE,
LETÁK, MÍSTNOST, PÁTEK, PLENTA,
PROGRAM, RADA, RADNÍ, SOBOTA,
TÉMA, URNA, VÍTĚZ, VLAJKA, VOLBY
Tajenku získáte tak, že v osmisměrce
vyznačíte všechny výše uvedená slova. A to tam i pozpátku, vodorovně,
svisle i diagonálně. Písmena, která
zůstanou, tvoří tajenku. Čte se zleva
doprava, shoda dolů.

Chci změnu, volím

PODPOŘTE NÁS,
NAPIŠTE SI
O NÁLEPKU
Změna v Přerově je možná jen díky
vám. Společně pro Přerov již 8 let
hájí zájmy občanů, ale sílu nám
dáváte vy. Podpořte nás a dejte
hrdě vědět svému okolí, že Společně
pro Přerov má váš hlas. Napište si
o samolepku na auto, na výlohu
nebo o banner k vyvěšení. Více na
podporuji@spolecneproprerov.cz.

Sezóna horkých malin už skončila, a proto je třeba přejít na
horké, tedy Horkého, ostružiny
se švestkami!
V míse smícháme 4 lžíce měkkého másla a 3 lžíce cukru krystal.
Pro odvážnější chuť můžeme
doplnit 2 lžícemi na plátky nakrájeného kandovaného zázvo-

ru. Přidáme pak 3 až 4 rozpůlené
a vypeckované velké švestky. Vše
vyklopíme na připravený alobal
a posypeme hrnkem ostružin či
malin. Alobalovou fólii uzavřeme
a pečeme ve středně vyhřáté troubě
dokud švestky nezměkou, asi 15 až
20 minut. Podáváme se zmrzlinou
nebo jogurtem. Dobrou chuť!

se: vývar je výtečný a dozdobený
čerstvou petrželkou.
Rybí špíz je servírovaný opravdu
s jednou, na polovinu rozkrojenou
a ve slupce pečenou bramborou
a dipem. Špíz je přiměřeně opečený,
vypadá lákavě, a tak se pouštím do
kousku lososa. Jeho chuť nepřekvapila, ale spolu s čerstvou cuketkou
se ale příjemně doplňuje. Brambora
perfektně upečená. Na placení si
musíme počkat, ale v poledne restaurace praská ve švech, chápeme.

Až na drobné škobrtnutí s dotazem
na nápoj hodnotíme Hospůdku
Nádvoří (U Bukáčků) kladně. (hj)

Přerovská polední menu
Vážení čtenáři, v gurmánské rubrice najdete pravidelná hodnocení
přerovských restaurací, konkrétně
jejich denního menu. Naší snahou
je popsat atmosféru a úroveň restaurací z pohledu obyčejného
strávníka, nikoli profesionálních
gurmánů. Tentokrát jsme zavítali
do Hospůdky Nádvoří ve Wilsonově ulici.
Střídmě zařízená restaurace potěší minimálním obtěžkáním stolů
reklamními letáčky a především
živými květinami, kterými se můžeme potěšit i na letní zahrádce, kam
usedáme. Po krátkém studiu poledního menu volíme ze tří možností
rybí špíz (losos, treska, cuketka)
s pečenou bramborou. K tomu je
podáván slepičí vývar s masem
a nudlemi. Sympatická obsluha
se dnes zapomněla zeptat, zdali
si k jídlu dáme i nápoj - body dolů.
Polévku máme na stole za několik
okamžiků a už od pohledu tušíme,
že bude potěšením. A nemýlíme

HODNOCENÍ
Chuť jídla:
****
Vzhled a úprava:
*****
Chování personálu: ****
Rychlost obsluhy: ****
Prostředí:
*****
Cena vybraného menu: 99 Kč

Pojďte to s námi probrat!
Ve čtvrtek 28. srpna v 17.00 v BaseCampu
Spíš než okázalé akce za statisíce si s vámi rádi sedneme a poslechneme
váš názor na Přerov, jeho stav a budoucnost. Určitě se vám bude lépe
rozhodovat o tom, kdo by měl vést město, když budete znát jeho názory,
než když jen uvidíte, koho si přizval na pódium...
Chcete si s našimi kandidáty prostě jen promluvit? Není nic jednoduššího,
dojděte ve čtvrtek 28. sprna na pátou do BaseCampu. Obsluha je tam
vždy příjemná a pivo i limonády osvěžující. Tak se těšíme na viděnou.
Vaše Společně pro Přerov
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 zpravodaje si můžete jednoduše objednat registrací na našich internetových stránkách.

Zpravodaj Společně vydalo Společně pro Přerov 21. srpna 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

