TRŽBY Z GULÁŠŮ

LEPŠÍ PŘEROV

Věnovali jsme
5000,- Kč

Spolupráce,
ne sliby
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VÝSLEDKY VOLEB

Jak to v roce 2010
opravdu dopadlo?

SPOLEČNĚ
Ne sliby, ale práce
a spolupráce
Přerov má tradici, stačí na ni navázat. Ale jak? Především tím, že
budeme do zastupitelstva volit osvícené patrioty, spoluobčany, kterým
město leží na srdci a ne v peněžence. Kteří mají Přerov „osahaný“
a bez ohledu na problémy kolem
chtějí ve městě žít, mají vize o jeho
rozvoji, jsou rozhodnuti podílet se
na řešení nedostatků města v jeho
orgánech, občanských iniciativách,
ve spolcích a sdruženích.
Dalším předpokladem je schopnost
dohody, konsensu na společném
projektu priorit, které v dlouhodobém horizontu povedou ke zlepšování pohody života ve městě. Nesmíme sledovat okamžité úspěchy,
ale trpělivě a opakovaně jednat
s občany. Naslouchat jim, získávat
a zapojovat je, zjistit, co potřebují
a jakou mají představu o směrování svého okolí nebo místní

části. Politické reprezentace musí
naslouchat jejich přáním, musí
umět přijmout kritiku a vyvodit z ní
závěry a přijmout příslušná opatření
ke zjednání nápravy.
A v neposlední řadě je třeba v Přerově otevřenost a pěstovat vědomí
služby. Ano, magistrát a zastupitelé
slouží, skládají voličům účty a vyvozují ze svých případných selhání
závěry. Zastupitel i úředník musí
mít ke svému městu pokoru a úctu,
a to bezpodmínečně.
Tak se nebojme, volme podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí takové
osobnosti, které jsou nositeli ideálu
lepšího Přerova, krásnějšího města
na řece Bečvě. Já si přeji, aby takové osobnosti bez ohledu na své
soukromí a pohodlí uchopily otěže
řízení města a nahradily přerovský
klientelismus.
Vladimír Puchalský

Tržba za guláše
pomáhá
V sobotu 20. září jsme na přerovském výstavišti vařili výtečný
zabijačkový guláš. Výtěžek z jeho
prodeje jsme se rozhodli věnovat
dvěma přerovským organizacím.
Částku jsme předtím z vlastních
úspor zdvojnásobili.
Sumu 2500,- Kč jsme v centru
SONUS předali jako příspěvek
na setkávání seniorů SPOLU,
které organizuje Oblastní charita
Přerov. Stejné peníze věnujeme
Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením sídlícímu na Kosmákově ulici.
Společně pro Přerov je koalicí těchto stran a hnutí:

Volím

říjen 2014

www.spolecneproprerov.cz
Společně pro Přerov

Chceme

•
•
•
•

lepší Přerov bez spalovny
lepší Přerov bez dluhů
lepší Přerov bez korupce
železniční zastávku
Předmostí
• více strážníků do ulic

Změna jste vy!
Znechucení lidí z politiky je pochopitelné, ale nesmí vyústit v rezignaci, v pocit, že nemůžeme nic
ovlivnit. Není to tak!
Rozhodování o společných věcech,
jinými slovy politika, je špatná tehdy,
pokud se jí neúčastníme, pokud ji
necháváme na starost těm „druhým“. Výsledek takového postoje
k volbám (k těm minulým nepřišlo
60% Přerováků) vidíme i v Přerově.
Řešení ale je! Choďme k volbám,
zajímejme se o to, co za naše peníze politici dělají, kontrolujme je!
A vyberme ty, co se v Přerově snaží
o dobré věci.

Proč volit Společně
pro Přerov?

Protože neslibujeme, ale trvale
prosazujeme otevřenou radnici,
maximální informovanost občanů
i jejich zapojení do dění ve městě.
Soustavně hájíme zájmy občanů.
Obrana školy Mateřídouška, úsilí
o objektivní informace ke spalovně,
nebo o zákaz heren, představují jen
některé z příkladů našich aktivit.
Kritizujeme megalomanské projekty
a zadlužování obecně. Prosazujeme
finanční motivaci ke třídění odpadů

nebo železniční zastávky v Předmostí. Přesto, že jsme v opozici,
leccos se nám podařilo. Farmářské
trhy, podpora městské cyklistiky,
televizní přenosy ze zastupitelstva,
zamezení vzniku další ubytovny
z Chemiku – to vše je z naší dílny.
Snažíme se také ukázat a přetrhat
systém vazeb v přerovské politice.

Neslibujeme, pracujeme!
Jsme připravení starat se o naše
město. Někteří z nás osm let (jiní
čtyři roky) pracují v zastupitelstvu
a na rozdíl od politiků ODS a ČSSD
se aktivně snažíme o lepší život
v Přerově. Nevznikli jsme účelově,
těsně před volbami a na rozdíl od
takto založených subjektů víme, co
práce pro město znamená. Nejsme
strana na jedno použití.

Uvažujme a nenaleťme!
Přerov potřebuje změnu! Ne nakašírovanou pseudozměnu za pomoci
PR agentur, ale opravdovou. Že
takovou změnou je Společně pro
Přerov, dokazujeme po léta. Běžme
k volbám a dejme hlas číslu 8,
koalici Společně pro Přerov!
kandidáti
Společně pro Přerov
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2025: Přerov opět kvete
Na podzim roku 2014 byla znát ve
městě atmosféra úlevy - ve volbách
s převahou vyhrálo Společně pro
Přerov a nálada obyvatel se začala
zlepšovat. Na poslední chvíli se jim
ještě podařilo zařadit železniční
zastávky v Předmostí a v Dluhonicích do plánů a už pět let se tak
z Předmostí jezdí přímo do Prahy,
ale především do Olomouce, Hranic
nebo Ostravy. Obyvatelé získali zpět
důvěru v radnici a aktivně přispívají
na webu svými nápady, co by se
ještě dalo zlepšit, aby Přerov dosáhl
odvážného cíle: být to nejlepší město
pro život na Hané do roku 2034.
Zatím má dobře našlápnuto. Ne-

dávno město splatilo dluhy po ODS
a ČSSD, stranách, na které si dnes
už vzpomene jen málokdo. Ještě
před dokončením dálnice kolem
města se podařilo díky jasným plánům, perfektní přípravě a tvůrčím
zastupitelům připravit podmínky
pro investory a místní odvážlivce.
Ti využili potenciálu Přerova a jeho
obyvatel a rozjeli úspěšné firmy. Mluví se o návratu věhlasu města 30.
let. Kvalita života se zvýšila, a jestli
dříve strážníci v ulicích opravdu
hlídali kdejakou neplechu, dnes už
spíše s úsměvem radí turistům, kde
nejlépe začít trasu po pamětihodnostech Jednoty bratrské, nebo že

Osmisměrka
pro Mamutov měli spíše vystoupit
na zastávce Přerov-Předmostí. Nevadí. Nemusí čekat na další vlak
a na cestu si půjčují kolo, které tu
používá prakticky každý.
Málokdo by řekl, že ještě v roce
2014 se v Olomouci či Prostějově
Přerovu posmívali. Nevábné okolí
nádraží se změnilo k nepoznání
a nová čtvrť Juta přilákala mladé
rodiny. Dnes se sem jezdí z širokého
okolí inspirovat, jak řídit město ve
prospěch občanů.
Na začátku však stálo odvážné,
a přesto moudré rozhodnutí Přerovanů dát hlas Společně pro Přerov.
Jan Horký

Sedí takhle dva vyhladovělí studenti
na koleji a fantazírují:
„Co takhle začít chovat prase?“
„Jsi blázen?! Co ta špína? A ten
smrad?“
„více v tajence...“
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Tajenku získáte tak, že v osmisměrce
vyznačíte všechna uvedená slova
(níže). A to tam i pozpátku, vodorovně, svisle i diagonálně. Písmena,
která zůstanou, tvoří tajenku. Čte se
zleva doprava, shora dolů.
BAKALÁŘ, HLAD, CHLÍVEK, CHOV,
INŽENÝR, JAZYK, MAGISTR, MASO,
MLÁDĚ, OVAR, PROFESOR, SELE,
SOUSED, ŠKOLA, TECHNIKA, TELE,
ÚKLID, VĚDEC, VÝUKA, ZELENINA,
ZELÍ, ZKOUŠKA, ZVÍŘE

Jak dopadly volby v roce 2010?

foto Jan Horký

Tajenka z posledního čísla:
„Ono Samo“.

Děkujeme!
Děkujeme občanům města Přerova za podporu, kterou nám
vyjadřují na každém kroku a za
jejich hlasy v komunálních volbách  
2014. Nejvíce a nejjednoduššeji
nás podpoříte, když na hlasovacím
lístku uděláte velký křízek u názvu
Společně pro Přerov.

TIP! Pojďte volit a změnte město k lepšímu. Volte číslo 8. Simulátor volebního lístku najdete na
www.spolecneproprerov.cz/simulator

Společně pro Přerov
vylosované číslo: 8

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 8. října 2014. Editor: Ing. arch. Jan Horký
Papír pro tisk zpravodaje je vyroben ze dřeva z lesů, ve kterých těžba a výsadba probíhá v rovnováze dle principů udržitelného rozvoje a standardů
FSC (Forest Stewardship Council).

