NAŠE TÉMA

S otevřeností
začínáme sami

SOUPISKA

Naši
kandidáti

PŘEROVSKÁ MENU

Minipivovar
Parník

SPOLEČNĚ

říjen 2014

www.spolecneproprerov.cz
Společně pro Přerov

SVOBODNÝ ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA PŘEROVA

Pracovat a spolupracovat,
pak se Přerov určitě zlepší
Čím více Přerovem chodím a běhám, tím více si uvědomuji, že posoudit jeho skutečný a nezkreslený
stav mohu jen vlastníma nohama,
nebo na kole. A vždycky, když tak
„inspekčně“ bloudím Přerovem,
mne opakovaně napadá kacířská
myšlenka. Co kdyby, v průběhu
volebního období, jednou za čas,
rada města zorganizovala pochod
občanské kontroly čistoty a pořádku
města a její členové šli v čele. Jen

Změna bude těžká,
přesto věříme, že
přijde.
tak, neformálně, na místě samém
s občany diskutovali. Proč ještě
není opravený chodník, kdy konečně bude posečena tráva, kdy

bude opravena místní komunikace,
rozšířeno parkoviště, či odvezeny
sběrné nádoby na odpad. Na místě
samém by radní viděli, jaký je reálný
stav města v jeho provozních maličkostech, jak jsou respektovány
obecně závazné vyhlášky města.
Navštívili by taková zákoutí, která
městu neprospívají, na vlastní oči
by viděli výsledky své práce.
Rada města Přerova pojímala a pojímá správu a řízení městských
záležitostí a komunikaci s občany
jinak, pouze úřednicky. V uzavřeném prostoru jednací místnosti
rady jedná neveřejně, až utajeně.
Píše občanským kritikům několikastránková zdůvodnění proč věci
„nejdou“, co všechno udělala, aby
šly, ale přesto nejdou. Rada města
za to nemůže, vždy je chyba někde
jinde. Když se občas probírám
pokračování na straně 2...

Soutěžte o let
balonem!

Stoupání balonem si vyzkoušeli
odvážlivci v rámci Gulášfestu na přerovském výstavišti. Foto: P. Ondrůj

Kdo se bojí Vladimíra
Puchalského?
Komunální volby klepou na dveře
a nervozita některých našich politických soupeřů a jejich věrných
sílí. Patří k ní někdy až nečekaně
hysterické útoky na lídra SpP Vladimíra Puchalského. Už to tak bývá,
že místo věcné kritiky nebo debaty
ti „potrefení“ útočí na někoho,
kdo vyčnívá a může je ohrozit.
A ačkoliv sami sebe považují za
slušné lidi, jejich projevy tomu
nenasvědčují. Čiší z nich až zoufalá
zášť a bezradnost a také onen
strach z Vladimíra Puchalského.
Lídr SpP totiž vždy zastával jasné
názory, je „nebezpečně“ vzdělaný
a ještě ke všemu pracovitý a náročný k sobě i k ostatním. Nebojí
se jít se svou kůží na trh a správě

města rozumí jako málokdo. To je
pořádný nářez pro lidi zakonzervované ve svých funkcích na radnici
a pohodlně žijící z léta budovaných
vzájemných vztahů a spoléhající
na neměnnost komunální politiky
a svou nedotknutelnost. Bát se je
tu vlastně namístě.

Jak se nebát Vladimíra –
návod k použití

Je ale relativně snadné strach
z Vladimíra Puchalského překonat!
Jak? Pracovat pro občany, jednat
transparentně, uvážlivě, nelhat
veřejnosti, nezadlužovat město,
diskutovat s oponenty, nebát se.
Nejen Vladimíra.
DK

Sledujete dění kolem sebe, máte
dobrou pamět nebo vždy tužku
či mobil při ruce? Pak pro vás
bude jistě hračkou zúčastnit se
naší soutěže!
K účasti v soutěži pošlete alespoň tři SPZ autobusů, na kterých
jezdí naše plakáty na e-mail
soutez@spolecneproprerov.cz.
Zaslat jich můžete pochopitelně
více, ale minimálně tři musí být
správně. Nezapomeňte připsat
své jméno a kontakt. Ze správných odpovědí vylosujeme den
před volbami šťastného vítěze
a vše zveřejníme.
Ze soutěže jsou vyloučeni kandidáti Společně pro Přerov,
zaměstnanci dopravce MHD
a jejich rodinní příslušníci.
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Chceme
▫▫lepší Přerov bez spalovny
▫▫lepší Přerov bez dluhů
▫▫lepší Přerov bez korupce
▫▫železniční zastávku
Předmostí
▫▫více strážníků do ulic

...pokračování ze strany 1
odpověďmi rady na dotazy a petice
občanů, jsem rozhořčený, i to se
musí změnit.
Po zkušenostech ze dvou volebních
období chápu, že naši radu města
zajímají především hry, ale chléb,
jako péče o město a jeho dlouhodobý rozvoj, nikoliv. Radní vždycky
v obraně namítnou, a co domov
důchodců, autobusové nádraží,
nový Tyršův most, zimní stadion?!
Ale to všechno jsou povinnosti, vaše
povinnosti, vážení radní, proto jste
byli zvoleni, proto jste převzali odpovědnost. Odpovědnost a povinnosti
výkonného orgánu města neustále
zlepšovat podmínky života občanů.
Veřejnou práci neděláme pro slávu
a pro potlesk, pro osobní uspokojení,
ale pro spokojenost všech občanů
Přerova.
Bude těžké dlouhodobě užívaný
byrokratický systém řízení města,
který za sebou zanechává stamilionové dluhy, Škodovu ul., budovu
bývalé posádkové správy, společnost
Letiště Přerov v likvidaci, Strojař,
ubytovny, TeploNetwork..., odstranit
a nahradit skutečnou samosprávou
kontrolovanou občany. Přesto věřím,
že komunální volby změnu přinesou.
Doufám, že po volbách bude radnice
otevřena, a ne jako nyní „Vítáme
vás“ na závoře, která vedení města
hlídá, a je vpuštěn jen pozvaný.
A také věřím, že se v příštích letech
uskuteční občanský ples, setkání pro
všechny, kteří budou mít chuť přijít
a ne V.I.P. událost, ples primátora.
Vladimír Puchalský

NEMÁME CO SKRÝVAT

Financování předvolební kampaně koalice
Společně pro Přerov
Koalici „Společně pro Přerov“ tvoří
čtyři subjekty (Nezávislá volba,
Strana zelených, Česká pirátská
strana a politické hnutí Změna).
Do podzimních komunálních voleb
jdeme s číslem 8. Protože koalice
Společně pro Přerov nemá právní
subjektivitu, nemůže vlastnit bankovní účet (transparentní účet).
Předvolební kampaň související
s letošními podzimními volbami do
zastupitelstva města Přerova začala
již v srpnu. Její celkový finanční
rozpočet představuje k 21.9.2014
částku ve výši 193 871,- Kč (celek
100%). Jeho další navyšování se
předpokládá jen mírné, v rozsahu
do 10%. Navýšení bude pokryto
příspěvky z osobních prostředků
členů koalice (fyzických osob).

Příjmy
Finanční prostředky v celkové výši
193 871,- Kč pocházejí z vícezdrojového spolufinancování.
Částkou 84 807,- Kč (44% z celku)
přispěly politické strany a hnutí
(Strana zelených, Nezávislá volba
a Česká pirátská strana). Subjekty
jsou seřazeny podle výše příspěvku.
Strana zelených a Česká pirátská
strana jsou majiteli transparentních
účtů a finanční transakce v souvislosti s koalicí Společně pro Přerov
jsou na internetu ověřitelné.
Částka 52 079,- Kč (27% z celku) je
složena z příspěvků členů koalice
(fyzických osob), kteří jsou ve 23
případech bez politické příslušnosti
a na kandidátku jsou nominováni

Nezávislou volbou, 6 členů je nominováno Stranou zelených, 3 Českou
pirátskou stranou a 3 politickým
hnutím Změna. Jednotlivé osoby
přispívaly výhradně ze svých soukromých a řádně zdaněných prostředků.
Výše příspěvků se pohybovala od
stokorun až po několika tisícové
částky. Příspěvky se shromažďovaly
po celé volební období. Někteří jedinci do společných peněz přispívali
pravidelně a opakovaně.
Částkou 56 985,- Kč (29% z celku)
přispěly soukromé podnikatelské
subjekty z Přerova. Žádný ze subjektů se v minulosti nepodílel a ani
v současnosti nepodílí na zakázkách
s podezřením na korupci. Všechny
subjekty podnikají v konkurenčním
prostředí, které není napojeno na dotační tituly a veřejné finanční zdroje.
Z hlediska skladby jejich koncových
zákazníků převažují občané města
Přerova a občané ze spádové oblasti.
Bohužel, vzhledem k atmosféře
v přerovském byznysu, nemáme
svolení ke sdělení obchodních názvů
těchto společností. I proto Přerov
potřebuje změnu.
Mimo peněz bylo dále využito materiální plnění od sympatizujících osob
v podobě bannerů, potištěných fólií
a poskytnutí výloh a fasád pro naši
reklamu. Zde můžeme cenu jen
odhadovat a domníváme se, že jde
souhrnem o částku do 20 000,- Kč.
V neposlední řadě je nutno zmínit
tisíce hodin, které byly zdarma odpracovány členy koalice v duchu
hesla: „Nikdo za nás nic neudělá
a změnu v Přerově k lepšímu si

musíme odpracovat sami“.
Občané mohou změně k lepšímu
významně napomoci svým hlasem
ve volebních místnostech.

Výdaje na předvolební
kampaň

Výroba a distribuce 4 čísel zpravodaje SPOLEČNĚ – celková částka
102 577,- Kč.
Uveřejnění inzerce ve dvou vydáních
Přerovských listů – celková částka
31 460,- Kč.
Pronájem reklamních ploch na 5
autobusech MHD – celková částka
15 125,- Kč.
Pronájem horkovzdušného balónu
– celková částka 11 750,- Kč.
Pronájem 20 reklamních stojanů formátu A1 – celková částka
8 000,- Kč.
Reklamní předměty, trička, samolepky, fotograf – celková částka
14 071,- Kč.
Letáky, banner – celková částka
3 888,- Kč
Happening v Předmostí, nájem výkladních skříní a plochy na výstavišti
– celková částka 7 000,- Kč.
Společně pro Přerov

Příspěvky členů
52 079 Kč (27%)
Příspěvky politických stran
tvořících SpP
84 807 Kč (44%)

Opraveno!
Příspěvky přerovských
podnikatelů
56 985 Kč (29%)
Struktura příspěvků volební kampaně Společně pro Přerov

V posledním zpravodaji jsme upozornili na nebezpečně vystouplou
obrubu u propadlého chodníku zastávky v Kabelíkově ulici a začaly
se dít věci: dnes je již opraveno.
Chválím a děkujeme. A říkáme si,
že práce, kterou děláme, má přeci
jen smysl!
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Naše kandidátka

01

Mgr. Vladimír Puchalský
70 let, právník, předmostský rodák, nenapravitelný
přerovský patriot, sportovec

06

Ing. Tomáš Tužín
32 let, živnostník, projektant dopravních staveb,
turista, cyklista

02

Ing. Jiří Kohout
46 let, počítačový specialista, motorkář, potápěč,
milovník irské whiskey

07

Martin Švadlenka
39 let, asistent nákupu
a propagátor svobodného
softwaru a hudby

11. Ing. Martin Čechál, 43 let,
ekonom, dravý šachista, sekač
zahrady, příležitostný turista
a milovník folkloru
12. Ing. Martin Kolařík, 40 let, majitel firmy instalující ostrovní
fotovoltaické elektrárny na chaty
a rodinné domy, vypravěč Dračího doupěte, tremp a ekologicky
smýšlející technooptimista
13. Adolf Vyhlídka, 72 let, elektrotechnik, milovník přírody a života, fotograf, člen Českého svazu
ochránců přírody
14. Eva Kretková, 38 let, obchodní
referent
15. Pavlína Lužová, 45 let, matka
tří dětí, učitelka mateřské školy,
vychovatelka, OSVČ – mimoškolní výchova a vzdělávání,
angličtina pro děti
16. MUDr. Ludmila Kloepferová,
68 let, odborná lékařka rehabilitační a fyzikální medicíny,
akupunktury se světovými zkušenostmi
17. RNDr. Josef Chytil Ph.D.,
56 let, ornitolog, chiropterolog
(netopýrář), kroužkovatel obojího, ochránce přírody, snad
i ekolog se zálibou v mokřadech

03

Mgr. Helena Netopilová
56 let, středoškolská
učitelka, propagátorka
městské cyklistiky

08

Ing. Richard Šlechta
45 let, marketér, přítel
psa Bruna, otec rybářky
Josefíny a koníkové slečny
Johany

18. Jaroslav Hýzl, 45 let, ředitel plavecké školy, student, celoživotní
sportovec, hledač sportovních
a sportovně mentálních hranic.
Držím se hesla: „necítím bolest“
a „nic není nemožné“
19. Petr Navrátil, 65 let, profesionální dopravní pilot, nyní v důchodu,
ukončil leteckou profesionální
činnost jako kapitán boeingu.
Od 16 let se věnoval letectví,
od 1992 jako pilot aerotaxi
a instruktor leteckého výcviku,
zakladatel civilního leteckého
provozu na vojenském letišti
v Přerově
20. Mgr. Ivo Kohl, 50 let, bývalý
učitel matematiky, příznivec
sportu (zejména fotbal, hokej,
motorismus), fanoušek rockové
hudby
21. Ing. Petr Havala, 46 let, pilot
22. Ing. Martin Škňouřil, 37 let,
statik a projektant ocelových
konstrukcí, bývalý hokejista,
v současnosti amatérský cyklista
a sportovec všeho druhu

04

Ing. arch. Jan Horký
30 let, architekt, urbanista, dálkový včelař a organizátor workshopů

09

Mgr. Zdeněk Schenk
33 let, archeolog, externí
vyučující na FFMU Brno,
hrdý Pobečvan

23. Mgr. Barbora Punge Puchalská,
40 let, překladatelka z angličtiny
a španělštiny, příležitostná učitelka jazyků, nadšená běžkyně,
čtenářka a milovnice zeleného
čaje
24. Bc. Eva Mádrová, 45 let, ekonomka, milovník piva a pilot
domácí Fabie
25. Mgr. Petra Kolaříková, 35 let,
psycholožka ve vlastní poradně
podporující zdravý život a osobní
růst, koloběžkyně
26. Jiří Prchal, 69 let, technik, vodák, lyžař, patriot přerovské vody
(hlavně Ostende)
27. Pavel Ondrůj, 42 let, hudební
manažer
28. Josef Nesvadba, 51 let, pracovník v sociálních službách
29. Bc. Eduard Hrubý, 27 let, obchodní referent, cyklista a včelař
30. Tomáš Karlík, 22 let, student
logistiky, při studiích pracující
v makléřské společnosti, hudebník a člen přerovské kapely
Millenium X, rekreační sportovec

05

Marta Jandová
54 let, galeristka, hudební manažerka, milovnice
starých anglických zahrad
a Moravské brány

10

Ing. Anna Pospíšilová
46 let, daňová poradkyně,
optimistka a turistka

31. Robert Kavka, 35 let, správce
nemovitostí, obchodní poradce,
velký milovník zvířat, hlavně psů,
rekreační sportovec, počítačový
a IT nadšenec, největší koníček
je sledování filmů a poslech
hudby všech žánrů
32. Ing. Ondřej Svák, 30 let, inženýr dopravních staveb, inženýr
železniční dopravy, projektant
mostních konstrukcí, student
doktorského studia – teorie
konstrukcí, motorkář, sportovec
a hrdý tatínek
33. Michal Sabadáš, Dipl. um.,
42 let, sbormistr, učitel
34. Vladan Růžička, 47 let, jednatel společnosti, euroskeptik
a praktik
35. Ing. Václav Závěšický, 27 let,
krajinný inženýr, povoláním projektant pozemkových úprav, člen
výboru ČRS MO Přerov, sportovní
rybář a rekreační zahrádkář,
milovník krajinného prostoru
TIP! Více se o našich kandidátech
dozvíte na
http://www.spolecneproprerov.cz
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Radím, radíš, radíme
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aneb Jak také mizí peníze, které chybí jinde…
Čím dál častěji se ve veřejné sféře
setkáváme s rezignací na správu
věcí veřejných, tedy na rozhodování
a kontrolu nad tím, co se týká všech.
I naše město svěřuje kdejaké činnosti, které by se svým aparátem
mělo zvládnout samo, soukromým
organizacím. Právní služby, plány,
příprava veřejných zakázek... Že
takové služby stojí nemalé peníze,
je jasné, ale nejde jen o ně. Ztrácí
se také odpovědnost za danou věc
a je tu možnost financování politiků
- jednotlivců i politických stran právě
formou takového outsourcingu.

Tam, kde jsou peníze,
najdeš funkcionáře ČSSD
a ODS
Další záležitostí, kterou občané,
kupodivu, trpí bez zvláštního zájmu,
je dokonalé propojení příslušnosti
k politickým stranám (zejm. ODS
a ČSSD) a přístupu k lukrativním
funkcím ve veřejné sféře. To, co
bylo tolik kritizováno před revolucí,
tedy členství v KSČ jako podmínka
pracovní kariéry, je v současném
systému dovedeno k mnohem větší
dokonalosti. Rozuměj: Tam, kde se
točí velké veřejné peníze, tam najdeš
funkcionáře těch správných stran.

Kraje, poradenské
agentury a trafiky pro
politiky
Ideálním prostředím pro takový
systém potencionální korupce se
staly kraje. Byla to nejprve ODS
a poté ČSSD, které z krajů vytvořily
jakési státy ve státě s velkou mocí
pro tyto dvě strany. Tvrdí se, že
hejtman má dnes větší moc než
premiér, protože kraje rozhodují

OK4EU
40 000,- Kč

Sdružení obcí Střední Moravy
184 000,- Kč

Sdružení cestovního ruchu
Střední Morava
138 000,- Kč
o obrovských finančních částkách
zejména z EU. Jsou také provázané
s nejrůznějšími poradenskými organizacemi v čele s odloženými politiky
a dotované kraji, obcemi i penězi
z EU. Jejich činnost i výsledky jsou
přinejmenším nejasné a překrývají
se navzájem. Navíc často suplují
činnost veřejné správy.

Komu Přerov přispívá
Podívejme se blíže na náš kraj:
V roce 1993 bylo založeno Sdružení

obcí Střední Moravy (příspěvek
Přerova 184 000 Kč/rok), ve

správní radě je pan Lajtoch (ČSSD).
Sdružení založilo o tři roky později
Regionální agenturu pro rozvoj střední Moravy (RARSM) vedenou panem
Martinem Kučerou (ODS, Přerov). Ve
správní radě je Michal Zácha (ODS),
v kontrolní komisi paní Šárka Krákorová - Pajůrková (ČSSD). Pro obce
RARSM tvoří např. strategické plány

Z naší pošty
Honzo, chci Ti jen vyjádřit podporu ve volbách. Chtěla bych
mít optimismus vaší strany
a fakt vám fandím. A taky tu
podporu vyjádřím za plentou.
Poprvé za svůj voličský život
budu volit jinak. Ačkoliv optimismus mi došel a mohlo
by mi to být jedno, protože se
plánujeme stěhovat.

Ale Přerov je moje rodné město,
narodily se tu také obě moje
děti. Čili uvidíme.
Jinak podporu přislíbila i moje
maminka se sestrou a zpracuju
i manžela.
Tak se drž!
Tereza

OK4Inovace
200 000,- Kč

= 10 000,- Kč

rozvoje, radí se získáváním grantů
atd. Radí i další organizace, třeba
Sdružení cestovního ruchu Střední
Morava (příspěvek Přerova 138
000 Kč/rok) spojené donedávna
se jménem Ivo Kropáče (ODS). Toho
ve správní radě vystřídala v tomto
roce Šárka Krákorová – Pajůrková
(ČSSD). Předsedou dozorčí rady
je Radovan Rašťák (ČSSD). Obě
organizace dostávají peníze i od
kraje (ročně 1 500 000 i více), další
prostředky jim plynou z evropských
dotací. RARSM zřídila Regionální
fond na přípravu projektů (příspěvek
Přerova 138 000 Kč/rok), ale projekty připravují i ty ostatní, aspoň to
mají ve svých stanovách. Do fondu
opět přispívají obce. V kraji také nedávno vznikly dvě nové poradenské
agentury OK4EU (příspěvek Přerova
40 000Kč/rok, ve správní radě je
paní Martina Smékalová (VŠLG
Přerov) a OK4 Inovace (příspěvek

Chceš-li přejít, stiskni
tlačítko.
Chceš-li stisknout
tlačítko, spadni do
výkopu.
Řadu dní otevřená díra, kolem které
se samozřejmě vůbec nic neděje.
Foceno na Velké Dlážce, 18.9.2014.
Tomáš Tužín

Regionální fond na přípravu
projektů
138 000,- Kč
Přerova 200 000 Kč/rok, zástupcem Přerova je pan Kulíšek (ODS).
Je zajímavé, že sdružení opustil už
minulý rok Prostějov, vyhodnotil
účast jako zbytečnou.
Na závěr – žádali jsme podrobné
informace o činnosti a zhodnocení
potřebnosti těchto organizací, o rekapitulaci jejich výsledků. Odpovědi
vedení města byly neurčité, obecné,
ale v podtextu jasné – „Přerove,
přispívej a neptej se!“
Helena Netopilová
Poznámka: (z webu města) „Na
Odboru koncepce a strategického
rozvoje přerovské radnice již v roce
2004 vzniklo oddělení projektových
řízení, jehož úkolem je vyhledávat
dotační tituly na spolufinancování
projektů města a dále příprava
projektových žádostí a následná
administrace projektů podpořených
z dotací.“
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Jak hlasovat v komunálních volbách
a podpořit Společně pro Přerov?
Hlasování v komunálních volbách
má od voleb parlamentních mnoho
odlišností. Předně, v Přerově má
každý volič přesně 35 hlasů. Tedy
tolik, kolik je členů zastupitelstva.
Jak s těmito hlasy naložit, aby byl
váš hlas platný a přinesl žádanou
změnu?

Volím celou kandidátku
V komunálních volbách se nekroužkuje, ale křížkuje. Nejspolehlivější
a zároveň nejjednodušší taktikou
je dát pouze jeden křížek celé kandidátní listině v záhlaví sloupečku.
V našem případě zaškrtneme osmičku, to je Společně pro Přerov.
Tím to způsobem nás jednoduše a
maximálně podpoříte.

Volím vlastní
zastupitelstvo
Každý může rozdělit svých 35 hlasů
napříč celým volebním lístkem a poskládat si zastupitele podle vlastního
gusta. Ale pozor, nesmíte dát křížků
u jmen více než 35, tím by se váš
lístek stal neplatným a snaha o elitní
výběr vyšla nazmar. Dobře proto
počítejte! Když udělíte jen 20 křížků,
váš lístek je platný, ale zbývajících
15 hlasů vyjde vniveč, proto je lepší
zvolit následující způsob:

Vybírám a zbytek pro
nejlepší

a zbývající hlasy jednoduchým zakřížkováním názvu strany v záhlaví
sloupečku přidělí nejoblíbenější
straně nebo volební koalici. Například mám slabost pro Evu a Vaška
z jedné strany a Standu od strany
druhé, dávám tedy po křížku k jejich
jménům (celkem 3) a zbývajících
32 hlasů mohu jednoduše věnovat
Společně pro Přerov zaškrtnutím
jejich kandidátky. Hlasy se započítají
pro prvních 32 kandidátů. Pokud
bych navíc zaškrtnul kandidáty SpP,
nebude to mít na započtené hlasy
pro SpP vliv - křížek u strany je
nadřazený křížkům u kandidátů.

Kdo se nechce ukřížkovat k smrti,
vybere osobnosti, kterým důvěřuje,

Neplatný hlas
• Když budete kroužkovat, a ne
křížkovat
• Když nebude hlasovací lístek
vyplněn, tedy nebude zakřížkovaná žádná strana ani kandidát. Křížkujte viditelně
• Když zakřížkujete více než 35
kandidátů
• Když zakřížkujete více než
jednu stranu
• Když nevhodíte lístek do urny
v obálce označené kulatým
razítkem úřadu. Tu dostanete
v hlasovací místnosti
• Když bude lístek poškozený
nebo přetržený
TIP! Ověřte si, jak budou vaše hlasy
rozděleny na simulátoru volebního
lístku na našich stránkách
www.spolecneproprerov.cz

Už zase skáču
přes kaluže
Prosazujeme
Výtah z našeho programu. Celý program včetně všech detailů naleznete
na našich internetových stránkách.

Politická správa
a samospráva musí sloužit
občanům
▫▫Zastupitelstvo pro občany, ne
naopak
▫▫Místní výbory na území celého
města
▫▫Poměrné zastoupení všech
stran v radě i dalších orgánech
města
▫▫Zastupitelstvo města Přerova
bude skutečným centrem
městských věcí veřejných
a jejich správy
▫▫Aktivizace občanské veřejnosti
▫▫Řízení městských společnostní
odborníky, nikoli politiky

Hospodaření města

▫▫Město bez dluhů
▫▫Město bez korupce, konec
nejistot pro investory
▫▫Město dobrý hospodář
a investor
▫▫Město dobrý správce majetku
▫▫Město transparentních
veřejných zakázek

Veřejný pořádek a Městská
policie
▫▫Pocit bezpečí pro klidný život
▫▫Více strážníků do ulic
▫▫Navrhneme posílit prevenci
a výchovu
▫▫Hledat řešení pro
bezdomovectví a vyloučené
lokality

Přesně tímto dojmem jsem musel
působit nedávno v noci, když jsem se
vracel z centra města domů. Večer
totiž pršelo. Krátce, ale vydatně.
A důsledky se projevily stejně jako po
každém dešti. Chodníky jsou v mnoha místech doslova neschůdné. Nechcete-li mít vodu v botách, musíte
některá místa obcházet po trávě,
nebo našlapovat po obrubnících,
případně zcela přejít do vozovky.
Komenského ulicí projížděl kamion
s cisternou. Vodu z kaluže rozstříkl
takovým způsobem, že vodní sprcha
pokropila celou šíři chodníku. Být
tam chodec, byl mokrý od hlavy až
k patě. O nic lépe na tom není ani
chodník s vozovkou v křižovatce ulic
Dvořákova a Gen. Janouška. Zde to
bylo na plavky. Místo nebylo možné
obejít, šlo pouze přeplavat. Dobře,
tak tedy přebrodit. Kanalizace zřejmě pro ucpané vpusti neodváděla
vodu. Ta se hromadila a projíždějící
osobní automobil ji opět rozstříkl
do širokého okolí. Podobných míst
jsem za tuto jednu noční procházku
překonával mnoho!
Je to nutné? Ptám se. To je takový problém udržovat majetek ve
funkčním stavu? Je tak nákladné
pravidelně čistit kanalizační vpusti,
které v případě dešťů mají vodu
odvádět a nikoliv zadržovat? Je

problém kontrolovat stav chodníků
a provádět jejich údržbu? Asi ano,
pokud je stav věcí takový, jak jsem
napsal. Pak si ale kladu následnou
otázku, k čemu máme současné politiky a úředníky, kteří by na tyto věci
měli dohlížet? Jak se tito lidé starají
o naše mnohem komplikovanější
záležitosti, když jsou problémem
ucpané kanalizační vpusti a nerovné
chodníky?
Jako občanovi města mi vadí, když
jsem ještě donedávna musel poslouchat řeči současné koalice o tom,
že je nutné investovat do projektu regionálního letiště v Přerově.
Paradoxní mi připadalo, že o tom
hovořili politici, kteří doposud nezvládli elementární věci nutné pro
náš každodenní život. Schůdnost
chodníků je po dešti problematická,
Kozlovice nemají ve 21. století odpovídající kanalizaci, ale koalice se
naprosto vážně zabývala letištěm! To
už není ani úsměvné. To je hloupé
a vypovídá to o vnímání hodnot lidmi,
kteří zatím ještě vedou naše město.
A řeči, že dotčené silnice nejsou
v majetku města, mě nezajímají.
Nechť se politici ze současné koalice a odpovědní úředníci postarají
o sjednání nápravy u toho, komu
tyto komunikace patří.
Vladan Růžička
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Má ČSSD obyvatele Přerova za
úplné hlupáky?
Mars a Marťany měl v oblibě i váš
bývalý vůdce Jiří Paroubek.
Bohuslav Sobotka bydlí v Praze
a na Přerovu mu pramálo záleží. Ale
Miloslav Skládal tady žije a o místní situaci by měl být informován.
Podle jeho hesla na fotografii to
Tomáš Klus ve své písni nazvané však vypadá, že není. Občané měsPánu Bohu do oken zpívá - „A kdo ta však o sociálních ubytovnách
má peníze vystaví svou
v Přerově vědí své a doufám,
mordu u dálnice na
že na laciná předvolební
Bohuslav
billboardu“. A stahesla pana Skládala
lo se! Výpadovka
nenaletí. Na stávaSobotka bydlí
na Bochoř sice
jícím smutném stav Praze a na
není dálnicí, ale
vu se totiž podílela
Přerovu mu
billboard tam je.
především mateřská
A na něm Bohuslav
pramálo záleží. strana pana Skládala.
Sobotka s blábolem
Tedy přerovská ČSSD
o tom, že zastaví byznys
a její koaliční partner
s ubytovnami. A aby toho
ODS. Primátor města a člen
nebylo málo, přidal se i kandidát místní ČSSD, trestně stíhaný Ing.
za ČSSD v Přerově Miloslav Skládal Jiří Lajtoch, na stavu věci nese
a také přispěl troškou do mlýna. přímou odpovědnost. Jemu a jeho
Na svoji fotografii se synem si dal nejbližším spolupracovníkům z ČSSD
heslo: „Přerov se nesmí stát měs- a ODS můžeme poděkovat za to,
tem ubytoven“. Teda pánové, to že v Přerově rostly v posledních
má být provokace nebo jste oba letech ubytovny pro sociálně slabé
přiletěli z Marsu? Mimochodem občany jako houby po dešti. Celému
Čtenáři dřívějších vydání „Společně“ si mohli nad fotkou zarostlého
dětského hřiště zanotovat pasáž
z písničky od skupiny Katapult „Co
děti? Mají si kde hrát?“ A popěvovat
si budeme i tentokrát.

politickému kolektivu na radnici
můžeme poděkovat i za to, že se
nám sem stěhují sociálně slabí lidé
z celé republiky.
Proto mi hesla ČSSD na billboardech
a fotkách připadají úplně hloupá
a považuji je za drzost, provokaci

a výsměch občanům. Ale co už naděláme. Raději si dále zanotujeme z již
citované písně – „Za co, Pane Bože,
za co, trestáš tento prostý lid?“.
Veer

- inzerce -

e-mail: info@ctfair.cz
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OSM DLOUHÝCH
LET V OPOZICI

Do voleb jdeme
s osmičkou
Řízení města je zodpovědná práce a předpokládá nejen poctivé
a pracovité politiky, ale i znalosti
legislativy a chodu magistrátního
úřadu. Pan Baťa poctivost, pracovitost a znalosti vyznával také.
Proto se v jeho firmě začínalo od
nejnižší pozice. A to samé by mělo
platit v politice.

Daj–li medaili aneb Potěmkin nad Bečvou
„Tož ten Tyršův most se jim docela
povedl, vždyť pré dostal aji jakósi
medajlu!“ Možná v nejedné přerovské hospodě či domácnosti
zazněla podobná věta. Jak je to
tedy s tím mostem?
Vezmu to od konce. Medaile a ocenění jsou zajímavá disciplína. Politici
rádi přihlašují do různých soutěží
stavby viditelné, které jsou na očích
a zanechávají zejména u laické
veřejnosti silný vizuální vjem, násobený tím, že jsou nové, neokoukané,
neoprýskané… Jestli je stavba dobrá
nebo ne, to se zjistí po pár létech
provozu. Čas ukáže…
Co je podstatnější je ten stále přetrvávající malebný obraz mostu
s kamennou dlažbou, řeky, zámku
v pozadí. Když jsem poprvé viděl
tento pohled (pořízený někde z oken
Sokolovny), tak jsem si položil otázku, jestli toto je ten skutečný Přerov.
V tom Přerově, který já znám a vidím,
potkávám rozbité komunikace, zanedbaná veřejná prostranství, desítky
let neřešené problémy, které se staly
problémy chronickými. Opravená
silnice, předlážděný chodník, pečlivá
oprava, která vydrží, při které zmizí

kaluže a kterou se za málo peněz
zvládne vyřešit mnoho problémů –
to je to, co každé město potřebuje
jako sůl. Ano, takové opravy nejsou
nápadně krásné, nepoužívají se
u nich drahé materiály, nezdobí je
plastiky známých umělců, nesbírají
se za ně medaile na celostátních
soutěžích, zato však slouží kvalitě
života občanů tam, kde bydlí, mění

Každá ulice si
zaslouží být dobře
opravená.
tvář města k lepšímu. V neposlední
řadě můžou dát práci řadě místních
firem i lidí, kteří jsou třeba dlouhodobě nezaměstnaní. Takových
oprav mám jako projektant za sebou
řadu. Troufám si odhadnout, že za
cenu jednoho Tyršova mostu by bylo
možné udělat přibližně 6 kilometrů
takových oprav místních komunikací
(včetně chodníků, parkovacích stání
a zeleně). Pokud uvážím, že stavební firmy v soutěžích, které nejsou
poznamenané „nadstandardními
vztahy“, snižují nabídkové ceny až
na 50 % rozpočtových cen, potom

by těch generálně rekonstruovaných
úseků komunikací nebylo 6, ale
hned 12 kilometrů! To znamená
opravu prakticky všech zanedbaných
komunikací ve městě. To vše mohlo
být a bohužel není – místo toho
máme jeden most, takovou malou
přerovskou Potěmkinovu vesnici nad
hladinou Bečvy, kde komusi ukazujeme iluzi o vzkvétajícím Přerovu.
Je to pěkný pohled na ten nový most,
avšak poznamenaný trpkým faktem,
že takto naše město mnohdy reálně
nevypadá, a díky velmi neskromným
investicím dosluhujících radničních
politiků a dluhům, které po sobě
zanechávají, ještě dlouho vypadat
nebude. Já ani mí kolegové z SPP
nemůžeme nabídnout nic víc a nic
méně než to, co nám neutěšený
stav městské pokladny umožní – za
skromné peníze investovat natolik
přiměřeně a rozumně, aby se k lepšímu začala postupně měnit i ta
úplně „obyčejná“ městská ulice.
Medaili za to nedostaneme (ani
ji neočekáváme), avšak podpora
voličů (bude–li) je nakonec tou
nejlepší medailí, na kterou bychom
si dovolili aspirovat.
Tomáš Tužín

Práce opozičního zastupitele je
vlastně takový začátek. Pomalu
získáváte zkušenosti a seznamujete
se s prostředím. Vládnoucí koalice
vám záměrně komplikuje přístup
k informacím, neobsadí vás do výborů a komisí města, ani do městských
firem. Jednoduše vás odříznou od
všeho, do čeho je nežádoucí strkat
nos. O to více se musíte snažit, shánět informace, studovat a při jednání
zastupitelstva oponovat a navrhovat
alternativní řešení.
Pochopitelně se stanete pro vládnoucí koalici otravným a vysloužíte
si nálepku „potížista“. Poctivou prací
opozičního zastupitele komplikujete
„vládcům“ život. Kladete nepříjemné
otázky, poukazujete na nešvary,
i když v konečném důsledku hájíte
zájmy slabší strany, tedy občanů
Přerova. Pokud jste ve své práci
zarputilý a navíc odborně fundován,
nezbývá vládnoucí koalici, než o vás
prohlašovat, že jste negativista
a proti všemu protestujete. Není to
však pravda a důkazů jsou stohy
v zápisech ze zastupitelstev. Zastupitelé za Společně pro Přerov
byli za posledních 8 let svědky řady
projednávaných věcí, u kterých se
vědělo, nebo se dalo předpokládat,
že nedopadnou dobře a ve prospěch občanů. Nepomohlo jim podat
protinávrh. Koalice tvořená ČSSD,
ODS, KDU-ČSL a TOP09 za častého
přispění KSČM si prosadila svoje.
A máte být negativista a potížista
jenom proto, že nesouhlasíte například s prodejem bytových domů
ve Škodově ulici pochybné firmě?
Jste snad špatný zastupitel proto,
že nesouhlasíte s utrácením peněz
za ekonomicky neudržitelný projekt
regionálního letiště? Nikoliv. Pouze
plníte vůli občanů, kteří vás zvolili
a mají stejná očekávání jako vy.
Všichni společně přece chceme
dobré město pro náš spokojený život.
Vladan Růžička
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8.10.

Kladení základního kamene
Ve středu 8. října proběhne slavnostní kladení základního kamene
železniční zastávky v Předmostí.
na místě samém. Občané jsou
srdečně zváni k poslechu kapely
The Harmasons Blues Band a na
malé občerstvení se všemi aktéry.
Slavnostní poklep přijde na řadu
kolem páté hodiny odpolední.

Slaný závin s kysaným
zelím a uzeným
• 1 listové těsto
• 300 g vařeného uzeného z žeber
či kolena
• 300 g kysaného zelí
• 1 cibule
• lžíce sádla
• kmín, červená paprika, pepř
• vejce na potření
Uvařené uzené maso pokrájíme
na drobné kousky, kysané zelí propláchneme pod studenou vodou.
Nadrobno nakrájenou cibuli zpěníme
na lžíci sádla (to dodá jídlu výbornou
chuť, lepší než olej), přidáme maso,
prohřejeme a přisypeme kysané
zelí. Ochutíme trochou červené
papriky – výborná je tzv. uzená
červená paprika, kmínu a pepře.

Pozor – nepřisolujeme, samotné
zelí a uzené jsou slané dostatečně.
Listové těsto rozdělíme na dva díly
a rozválíme na dva velké obdélníky,
poklademe vychladlou směsí a zamotáme jako štrůdl. Hotové záviny
potřeme rozšlehaným vejcem, mírně
posolíme a posypeme kmínem,
případně sezamovým semínkem.
Na tyto záviny používám kupované
mražené listové těsto o dvou dílech,
po vytažení z mrazničky je rychle
rozmrazené a krásně se vyvaluje.
Záviny je dobré krájet mírně vychladlé, ale nejlépe chutnají ještě
trochu teplé. Lze je i opětovně přihřát
v mikrovlnce.
Zaslala Ivana Ďuričková

9.10.
Sérii předvolebních setkání
s občany zakončíme ve čtvrtek
9.10.2014 na BaseCampu (za
Přerovankou). Přijďte se před svým
rozhodnutím, koho volit, pobavit na
témata, která vás zajímají. Těšíme
se na setkání!

10.-11.10.

Jen jednou za čtyři roky se konají
volby do přerovského zastupitelstva. Stojí za to obětovat pár minut
svého času pro lepší budoucnost
Přerova. Než vhodíte obálku do
urny, dobře zvažte, komu dát svůj
hlas. Každý hlas má slušnou váhu.
Společně pro Přerov kandiduje
pod číslem 8.

Osmisměrka
Za neutěšený stav financí města
nemůže rada a primátor. Zavinili
jej dva Japonci: ... 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.
ANIME, ASIAT, CÍSAŘSTVÍ, FUDŽI,
GEJŠA, HOKKAIDÓ, HONŠÚ, KJÚŠÚ,
ORIGAMI, OSAKA, SAKÉ, SAMURAJ,
SOPKA, SUMO, SUŠI, ŠINTOISMUS,
TOFU, ÚKLON, ZNAK
Tajenka z posledního čísla:
„zarytý komunista“.

Přerovská polední menu
Při pátku navštěvujeme minipivovar
Parník a objednáváme si plněný
zelný list s bramborovou kaší a zeleninovou přízdobou. Škoda, že řídím,
jinak bych určitě vyzkoušel místní
pivo. Volím proto kofolu, na kterou
se obsluha nezapomene zeptat.
V příjemném nekuřáckém prostředí

Minipivovar Parník
Chuť jídla:
***
Vzhled a úprava:
***
Chování personálu: *****
Rychlost obsluhy: *****
Prostředí:
****
Cena vybraného menu: 79 Kč

s nápaditě použitými prvky námořnické tématiky (sítě, lana, záchranný
kruh), ale vratkým zahradním nábytkem na galerii, čekáme jen chvíli, než
na stole přistane kulajda. Obecně
nepatří mezi mé nejoblíbenější, ale
přesto zvládnu 3/4 velkého talíře.
Druhý chod lákavě voní, zelný list
kuchař naplnil poctivým kusem masa
a klobásky, které tvoří vyváženou
kombinaci. Bohužel kaši přesolil,
a tak musíme strhnout hvězdičku.
Celkově můžeme zážitek ze zvoleného menu zařadit mezi lepší standard.
hj

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 1. října 2014. Informace uvedené ve zpravodaji jsou ověřitelné z veřejně přístupných zdrojů nebo
vycházejí z podkladů poskytnutých samosprávou, mimo autorské články. 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).

