ZÁŘÍ 2018

SPOLEČNĚ pro Přerov a Piráti
Tvořme
Přerov
společně!
Když přemýšlím nad Přerovem, opravdu bych si přál, aby z něj bylo to nejlepší město na Hané. Je to taková
má osobní vize, pro kterou zapáleně
pracuji už nyní. Jistě, může se to
zdát trochu nadnesené, ale komu
by se to nelíbilo? Žít v tom nejlepším městě na Hané! Představte si,
že někde řeknete, že jste z Přerova
a lidé s nadšením přikyvují, že o tom
zajímavém městě slyšeli, či dokonce
se tam byli na víkend podívat. Jasně,
dneska se to poštěstí málokdy, ale
co dělá každý z nás pro to, aby se to
zlepšilo? Opravdu myslíte, že se to
zařídí samo? Nebo někdo jiný?
Nedávno se zde konaly Přerovské
dvorky, příjemná akce, se kterou jsme
před třemi lety přišli a s podporou
města a našich členů a stále většího
množství dobrovolníků ji pomáháme
organizovat. Jde o nedělní odpoledne, kdy se otevřou veřejnosti běžné
nepřístupné dvorky v centru města
a na každém z nich je nějaká zajímavá aktivita. Představte si: do Přerova
dorazili lidé až z Ostravy či ze Vsetína,
aby se akce zúčastnili a byli nadšeni!
Den před tím zase proběhla Pecha
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Kucha Night, prezentační formát
zajímavých osobností, které na 20
snímcích za 6 minut a 40 sekund
představily svou tvorbu. Bylo úžasné vidět, kolik šikovných lidí pochází
i z Přerova a co všechno dokáží. Myslím, že v Přerově je dost pozitivního
na to, aby se dalo s pomocí zdravých
patriotů vybudovat sebevědomé město, kde bychom všichni žili s hrdostí.
Změna ale nezačíná novými silnicemi,
příchodem nějakého spasitele (třeba
velkého investora) nebo odsuny těch,
kteří se nám zrovna nelíbí. Změna začíná v našich hlavách! Pokud budeme
mít vůli Přerov změnit, změníme jej.
K tomu je třeba vůle vás všech. I proto
je našim hlavním heslem slogan Tvořme Přerov společně! Budeme rádi,
když nám v tom pomůžete. Nejen
u voleb, ale dlouhodobě. My už jsme
začali, přidáte se?
Jsem moc rád, že vám mohu představit naše kandidáty a jejich myslenky.
Jsou to lidé, kteří proměně Přerova
pomáhají.
Jan Horký, architekt, lídr kandidátky

Volíme číslo
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Společně pro Přerov a Piráti

Vlastní silou!
Na konci prázdnin jsme vlastní silou
navrátili do původní polohy sokl po
pozdně barokní soše svatého Šebestiána, která stávala na vrcholku staré
cesty za hřbitovem. V posledních
dvou letech jsme v rámci projektu
Ovocná stezka Pastviska spolu se
stovkou dobrovolníku osadili starou,
v terénu rozoranou polní cestu de-

sítkami ovocných stromů a keřů. Již
dnes slouží k procházkám mnoha
Přerovanů. Rádi bychom s obnovou
této prastaré trasy, jejíž počátky sahají až před náš letopočet, pokračovali
v dalších letech. Podaří se toto starodávné místo osadit novou sochou,
když tu původní v roce 1971 rozstřílely Lidové milice?

Některé naše
klíčové projekty
Participativní rozpočet
Stromy a lavičky do ulic
Koupací biOtop laguna
Nová moderní knihovna
Revitalizace pasáže
Soupisku klíčových projektů naleznete
na zadní straně.
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Podpora malých a středních

podnikatelů
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O významu malých a středních podniků pro ekonomiku není pochyb. Vytváří většinu pracovních míst, podporují
podnikatelského ducha, rozvíjejí konkurenci a uspokojují potřeby menších
segmentů zákazníků, které nejsou pro
velké firmy zajímavé. Růst malého
a středního podnikání jako alternativy
k nadnárodním korporacím je v zájmu
každé obce i státu, ačkoliv ten se podle toho mnohdy nechová. Alespoň na
komunální úrovni je tedy třeba udělat
pro lokální podniky maximum.
Společně pro Přerov a Piráti si důležitost této problematiky dobře uvědomují a jsou připraveni v konkrétních
bodech konat.

Z čeho plyne bohatství města?
Posledních téměř třicet let se vlády
i obce chovaly v souladu s přesvědčením, že bohatství plyne z příchodu
cizích investorů a turistického ruchu,
tedy bohatne region, do kterého plynou peníze odjinud. Čas velkých zahraničních investic ovšem pominul,
v době minimální nezaměstnanosti
a rostoucích mezd je příchod velkého
investora nereálný, nehledě na místní
problémy typu stále nedokončené dálnice či profesní struktury nezaměstnaných. Tím více je třeba podporovat
menší subjekty, místa pro ně máme
dost.
Důležité ovšem také je, jak „pracují“
peníze, které už do regionu přišly.
Jestliže Přerovan ze své výplaty zaplatí hypotéku, benzin a běžné nákupy provede ve velkých nadnárodních
řetězcích, odejdou peníze pryč a pro
místní ekonomiku neznamenají přínos. Naopak pokud bude nakupovat
u místních prodejců a využívat služeb
zdejších řemeslníků, budou se peníze
otáčet více ve městě a to bude díky
takzvané „peněžní multiplikaci“ bohatnout.

Jak funguje multiplikátor?
Představme si modelovou situaci.
Přerovan má tisíc korun na nákup potravin. Dvě stě korun utratí za pečivo
u místního pekaře. Osm set korun utratí v některém ze supermarketů. Pekař
utržené peníze vydá za jiné zboží, a to
ve stejném poměru – jednu pětinu
domácímu podnikateli a čtyři pětiny
cizímu. Tento proces bude pokračovat až do „rozpuštění“ celé částky (viz
obrázek).
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Lokální multiplikátor

V našem modelovém příkladu vygeneruje původní tisícikoruna dalších
250,- Kč, které protečou přerovskou
ekonomikou (200+40+8+1,6 atd.). Naproti tomu osm set korun utracených
v supermarketu stejným způsobem
vytvoří další 4000,- Kč, ale v jiném
městě. Pokud by dotyčný první člověk utratil u pekaře 300,- Kč, přinese
multiplikace navíc dokonce 333,- Kč.
A jaký že je rozpočet našeho města?
V roce 2019 se bude pohybovat kolem
jedné miliardy korun! Každé procento
této částky, které udržíme doma, tak
bude mít milionový přínos.
Město a jím vlastněné organizace
musí jít příkladem. Provedeme analýzu
jejich hospodaření s cílem vyhodnotit
míru zapojení do lokální ekonomiky.
Vytipujeme oblasti, kde by mohla být
vyšší a prosadíme větší obchodní spolupráci s místními podniky.
Rovněž se budeme snažit vytvořit podmínky pro to, aby v Přerově zůstávalo
více soukromého kapitálu.
Jan Flašar,
manažer veterinární kliniky

Revitalizace lokality U sv. Jakuba POD
PŘEROVSKOU NEMOCNICÍ
Kolik z nás Přerovanů se prošlo a prochází kolem nemocnice po staré cestě
směrem do zahrádkářské kolonie U sv.
Jakuba situované na levém břehu řeky
Bečvy? Kolik z nás projde kolem pramene se sochou Panny Marie u bývalé
kapličky, aniž by tušilo, jak hluboko
do historie sahá příběh tohoto místa,
a jaký význam mělo pro naše předky?
Nápadný svah staré říční terasy se
nad zahradami prudce zvedá směrem
k areálu přerovské nemocnice. Jak
dokládají archeologické nálezy, byla
právě tato poloha, převyšující o několik
metrů záplavové území řeky Bečvy,
osídlena lidmi již ve starší době železné – halštatské (750 př. n.l. – 5. stol.
př. n.l.). V období raného středověku
byla tato přerovská lokalita osídlena
slovanským obyvatelstvem, což potvrzují četné nálezy keramiky z mladší
doby hradištní (10. – 11. století).
V období pozdního baroka stával
u cesty na konci Přerova směrem ke
Kozlovicím zděný sloup s obrázkem
sv. Jakuba Apoštola, podle kterého
se zachoval pomístní název lokality
U Svatého Jakuba. V interiéru kaple se
nacházel obraz Sedmibolestné Panny
Marie.
Do období baroka patrně spadá také
vznik legendy, podle níž měl z břehu
staré říční terasy Bečvy vytrysknout
pramen pitné vody, v místě, kde se
v horkém suchém létě zjevila Panna
Marie a zachránila tak Přerovany před
žízní. Prameni, který měl pocházet až
ze svatého Hostýna byly lidmi připisovány léčivé účinky.
Malá barokní kaplička je vyznačena již
na I. vojenském (josefském) mapování
ze 2. pol. 18. století.
Kaple zasvěcená Bolestné Panně Marii
byla u pramene vody postavena v roce
1830. O čtyři roky později ji však zničila povodeň. V roce 1856 byla kaple
nově postavena a při slavnostním
procesí otevřena. Přímo nad vývěrem
pramene vznikl současně menší objekt vodní kaple.

V roce 1916 byla přístupová cesta ke
kapli doplněna křížovou cestou a slavnostně vysvěcena.
V místě původní malé vodní kaple
vznikla v roce 1940 náznaková lurdská jeskyně, obložená travertinem, do
níž byla umístěna socha Panny Marie,
kterou vytvořil přerovský sochař Josef
Baják. Dne 20. listopadu 1944 dopadlo
během bombardování města Přerova
do této lokality několik leteckých pum,
z nichž jedna poškodila východní závěr objektu kaple. Po 2. světové válce
mělo dojít ke kompletní obnově kaple,
to se však nestalo. Naopak nepoškozená část kaple byla Lidovými milicemi v rámci jednoho z cvičení definitivně odstraněna odstřelem. V 50. letech
20. století vandalové zničili také zbylá Boží muka křížové cesty. Na jejich
místě byly posléze vysázeny dvě řady
stromů, které připomínají významné
poutní místo našich předků.
V současné době vyvěrá z pramene
užitková voda, která není pitná ani po
převaření.
Našim záměrem je nechat pramen
vyčistit a zároveň zkultivovat okolí
bývalé kaple, které v minulosti sloužilo spíše jako příležitostná skládka.
Nutnou opravou musí projít příjezdová
cesta vedoucí od nemocnice směrem
k zahrádkářské kolonii, která byla po
desetiletí ponechána v zanedbaném
stavu.
Součástí připravovaného projektového
záměru je rovněž odkrýt a vyznačit
základy kaple Bolestné Panny Marie
a prezentovat polozapomenutý příběh tohoto nevšedního poutního místa
všem Přerovanům, kteří mají zájem
dozvědět se při procházkách k prameni pod nemocnicí více informací
a uchovat odkaz našich předků také
budoucí generaci.
Zdeněk Schenk, archeolog
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Proč volit

Kam vlastně kráčíš,
Přerove?

Společně pro přerov a Piráty
Protože trvale prosazujeme to, co
jsme slíbili. Například jsme dostali
kulturu do ulic a akce Přerovské dvorky nebo Hudební léto na hradbách jsou
občany bohatě navštěvované a oceňují je i v jiných městech. K tomu land
art na náměstí, knihovničky pro bezplatnou výměnu knih, Evropský den
hudby – i to jsou naše nápady.
Těchto událostí se účastní bez nadsázky tisíce spokojených občanů
a o to nám šlo. Nadchnout a spojit lidi
různých názorů, zájmů i věku v nekomerčních akcích. Budovat přerovskou
komunitu – pěstovat společně sdílený
prostor i hodnoty. Snad se nám to daří!
Spolu s koaličními partnery se nám
podařilo vrátit na náměstí farmářské
trhy a (i díky profesionální agentuře)
vytvořit z Vánoc ve městě příjemnou
a hojně navštěvovanou akci.

Soustavně také hájíme zájmy občanů – dokázali jsme prosadit zastávku
MHD pro seniory v Předmostí, aktivně
vystupujeme proti těžbě hlíny a písku
v Žeravicích, kde se angažuje (proti
zájmům občanů) pan Lajtoch, vyřešili
jsme patovou situaci s dopravcem
MHD, koupi Škodovy ulice, bojujeme
proti nevýhodným nájmům majetku
města (vše dědictví po ČSSD a ODS)…
Z naší dílny je i podpora cyklistiky, ať
už výstavbou cyklistických stezek, cyklopruhů v jednosměrkách, umožněním
obou druhů dopravy zároveň v některých lokalitách. Významným příspěvkem ke komfortu cyklistů je bezesporu
cyklodům. Důležitý je i vlastní příklad
a na kole či „pěšky“ nás potkáte často.
Helena Netopilová, učitelka

Koupací biotop Laguna
Čisté a přírodní koupaliště pro
občany
V letošních vedrech by jistě většina
Přerovanů ocenila více možností, jak
se zchladit a osvěžit. I to bylo jedním
z důvodů, proč jsme ve Společně pro
Přerov a Piráti začali přemýšlet, jak
využít velkou Lagunu. I když je v současné době označována jako přírodní
koupaliště, moc Přerovanů ji k tomuto
účelu nevyužívá – k čisté vodě má
totiž daleko. Přemýšleli jsme, jak to
změnit a využít potenciálu, který nabízí
Laguna.

Využijeme rostlin a přírodních
procesů k čištění vody

Jedna z možností je Lagunu přetvořit
na biotopové koupaliště. Tato koupaliště vznikají po celé republice a pouze
následují to, co v Evropě už funguje
mnoho let. Obecně se dá říct, že biotopová koupaliště jsou rozdělena na
dvě části. Tou první je koupací část,
ve které je přečištěná voda určena
ke koupání a ve druhé části dochází
k přečišťování vody pomocí průchodu
vody přes filtr složený z křemičitého
písku a kamenů a následně se dostává k rostlinám, které čištění dokončí
a pak se vrací zpět do koupací části.
Výhodou biotopových koupališť je, že
nemusí mít žádný přítok čisté vody
a stačí doplňovat pouze úbytek vznikající odpařováním. Navíc nejsou tolik
technologicky náročná, a tedy ani tak

drahá, jako běžná chlorovaná koupaliště. Například na koupališti v Penčicích se v letošním červenci spotřebovalo 1 470 litrů chlornanu sodného!
Samozřejmě, že voda v nich nevypadá
tak jako na chlórem a chemií umrtvených bazénech. Na druhou stranu je
koupání v biotopových koupalištích
vhodné pro alergiky a pro ty, co jim
velice chemicky upravená voda dělá
problémy.

Čistou Lagunu můžeme budovat
postupně

Případná přestavba laguny na biotop
se musí důkladně promyslet. Můžeme
se inspirovat tam, kde už to je (Litovel)
a použít už ověřené metody a postupy. Navrhujeme, aby město nechalo
vypracovat studii proveditelnosti, dotazníkové šetření a veřejná projednání
a představení projektu občanům. Předpokládáme, že část Laguny by byla vyhrazena pro „čistící“ zónu s rostlinami,
kde by se nemělo vstupovat.
Měnit lagunu se dá ale i postupně. Bylo
by vhodné začít jednodušší a levnější
variantou, tedy umístěním plovoucích
ostrůvků s čistícími rostlinami. Ty by
měly zajistit alespoň částečné čištění vody. A v případě zájmu veřejnosti
by se záměrem na úpravy nejbližšího
okolí Laguny tak, aby mohla sloužit
občanům k rekreaci a zároveň byla
v souladu s nejbližší přírodou.
Helena Netopilová, Petr Chmelař
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Obnova
Pasáže
Několik desetiletí zanedbanému prostoru obchodní Pasáže spojující od
roku 1922 Kratochvílovu a Palackého ulici chceme navrátit její někdejší
podobu, aby už nadále nebyla pouze
špinavým průchodem, ale důstojným
místem, kde se budou lidé cítit příjemně. Nejdříve se pustíme do oprav
prostor, které už jsou v majetku města,
v další etapě budeme jednat s majiteli
zbylých částí pasáže.
Pavel Ondrůj
programový vedoucí

Tato otázka mě napadla po mém návratu z ciziny, kde jsem prožil přes
31 let velmi zajímavého života. Jako
přerovský rodák si teď kladu stejnou
otázku jako vy, občané města již asi po
mnoho let. Kam vlastně kráčíš Přerove? Máš vizi?
Podívejme se na dlouhodobou vizi,
nad kterou delší dobu přemýšlím:
Přerov jako nejlepší město na důchod
v Evropě.
Tato vize má, myslím, velký ekonomický potenciál, kde bude budoucnost
města založena na silné vlně stárnoucí
populace u nás i ve světě. Průmyslová
revoluce skončila, to je konec průmyslových zón a levných montoven. Díky
za to. Na to, aby se stal Přerov univerzitním městem je pozdě, v republice je
jich příliš mnoho.
Navrhuji proto „průmysl“ založený
na službách, na službách pro seniory. Péče o seniory vyžaduje mnoho
pracovníků i v navazujících odvětvích,
veřejná prostranství přizpůsobená pohodlnému pohybu, spolehlivou veřejnou dopravu, vzájemný respekt všech
generací. Toto může být řešením pro
Přerov, které zajistí vysokou kvalitu
života pro všechny generace, a to je
důležité. Je to dlouhodobá vize pro
všechny.
Pojďme se o tom bavit!
Věroslav Vrána, senior

Věděli jste, že...?

Pro kandidáty ČSSD nyní můžete hlasovat až ve čtyřech stranách?

PŘEROV

2018
O své oblíbence Kulíška a Knoblocha jste nepřišli: Stále působí v přerovské
oblastní radě ODS.
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Poznáte naše

kandidáty?

Přiřaďte našim kandidátům jejich jména!
Správné výsledky naleznete na poslední
straně.

1
A

B

Jan Flašar

manažer veterinární kliniky

2
Jan Horký
architekt

3
Ondřej Svák

C

stavební inženýr

D

4
Martin Čechál
ekonom

5
Zdeněk Schenk
archeolog

E

F

6
Tomáš Karlík

likvidátor černých skládek

7
Martin Švadlenka
elektrotechnik

8
G

Ludmila Landsmannová

H

mikrobioložka

9
Pavel Ondrůj

programový vedoucí

10
Helena Netopilová
I

učitelka

J

Kompletní
kandidátka

1. Ing. arch. Jan Horký, 34,
architekt
2. Martin Švadlenka, 43,
elektrotechnik
3. Mgr. Helena Netopilová, 60,
učitelka
4. Ing. Ondřej Svák, 34, stavební
inženýr
5. Pavel Ondrůj, 46, vedoucí
programového oddělení
Městského domu
6. Ing. Martin Čechál, 47, ekonom
7. Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D., 37,
archeolog
8. RNDr. Ludmila Landsmannová,
59, technický pracovník
9. Ing. Tomáš Karlík, 26, absolvent
10. Bc. Jan Flašar, 39, manažer
veterinární kliniky
11. Jaromír Horký, 20, student práv
12. Bc. Tomáš Barna, 37,
podnikatel, celoživotní optimista
13. Věroslav Vrána, 68, důchodce
14. Mgr. Jaroslav Krejčí, 44, učitel
15. Ing. Jiří Kohout, 50, jednatel
společnosti
16. Mgr. Vít Koplík, 30, učitel
17. David Hošek, 21, koordinátor
projektů
18. Mgr. Vít Kožuch, 40,
středoškolský učitel
19. Petr Chmelař, 33, chemik
20. Ilona Vintrová, 55, učitelka v MŠ
21. Jan Toth, 38, řidič autobusu
22. Mgr. Barbora Punge Puchalská,
44, překladatelka, učitelka
jazyků
23. Mgr. Ivo Kohl, 54, učitel
24. RNDr. Josef Chytil, Ph.D., 60,
ornitolog
25. Bc. Eva Mádrová, 49, technický
pracovník
26. Josef Nesvadba, 55, pracovník
v sociálních službách
27. Bc. Lucie Macourková, 35,
fotografka
28. MgA. Jaroslav Široký, 35,
fotograf
29. Adam Hobza, 20, student
historie, zpěvák
30. Ing. Václav Závěšický, 31,
krajinný inženýr
31. Bc. Martin Adámek, 27,
podnikatel
32. Bc. Eduard Hrubý, 31, nákupčí,
včelař
33. Bc. Jakub Jűngling, 34, editor,
překladatel
34. Vladan Růžička, 51, pěstoun
35. Ing. Tomáš Čermák, 29,
programátor v průmyslu
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Stručně:
Plán pro Přerov 2018-2022
Řízení města

>> Participativní rozpočet
>> Bližší kontakt s vedením města
>> Místní výbory na území celého
města
>> Městský Facebook a Instagram
>> Smartcity a učení z dobrých
příkladů
>> Zastupitelstvo maximálně veřejné
a důstojné
>> Poměrné zastoupení všech stran
v orgánech města
>> Aktivizace občanské veřejnosti
>> Řízení městských společnostní
odborníky, nikoli politiky
>> Samospráva na jednom místě

Hospodaření města a jeho
majetek
>> Město bez dluhů
>> Úspěch v dotacích je otázka
připravenosti
>> Zahraniční spolupráce a netradiční
dotace
>> Jasná pravidla pro investory
>> Město dobrý hospodář a investor
>> Město dobrý správce majetku
>> Snížíme administrativu pro
příspěvkové organizace
>> Krátkodobé využívání volných
nemovitostí
>> Přednost místním podnikatelům
a sociálně citlivým
zaměstnavatelům

Doprava a veřejný
prostor
>> Uděláme maximum pro dálnici
D1, po ochvatu se musí jezdit
bezplatně
>> Uděláme maximum pro Mádrův
podjezd
>> Dalších pět let musíme zatnout
zuby! Bude hůř, aby bylo líp.
>> Náměstí má patřit lidem, ne
automobilům
>> Kontrola zákazů vjezdu kamionové
dopravy
>> Budeme naplňovat schválené cíle
udržitelné mobility: 29% hromadné
dopravy, 27% automobilové
dopravy, 10% cyklistické dopravy
a 34% chůze.
>> Průpich, obchvat, městská třída
>> Sdílená kola, vozidla
a elektromobilita
>> Jasná parkovací politika
>> Zóny 30 v obytných lokalitách
>> Koordinátor mobility a chytré
investice na správném místě
>> Radary na měření rychlosti
>> Cyklostezka přes Myší díru

Životní prostředí

>> Voda ve městě
>> Koupací biotop Laguna
>> Více stromů - do ulic i do krajiny!
>> Podzemní kontejnery
>> Referendum o spalovně
>> Zlepšíme údržbu komunikací
>> Budeme dbát na kvalitní péči
o městskou přírodu
>> Ochrana před povodněmi

O čem jsou komunální volby?

Komunální volby v České republice nemají bohužel zdaleka tak vysokou volební
účast, jako je tomu u parlamentních voleb. V roce 2014 v Přerově přišlo k volbám
jen necelých 38% občanů!
Od některých lidí slýcháme, že nemá smysl volit, ať už v těch či oněch volbách.
Omyl, dopady naší volby můžeme nejvíce a nejrychleji pocítit právě u komunálních voleb. Volby do místních zastupitelstev totiž ovlivní na další čtyři roky
směr, kterým se bude město ubírat. Svou volbou v podstatě můžeme rozhodnout
o hmotných změnách ve městě. O tom, jestli se bude více investovat do dopravy,
jestli se zapojí občané do rozhodování v rámci participativního rozpočtu. Anebo
jestli se náš Přerov vrátí do rukou těm, kteří sbírají raději politické funkce než
názory občanů. To vše je v našich rukou.

Volebnímu programu říkáme Plán pro Přerov. Víme,
co pro Přerov chceme udělat a podrobně jsme to
rozvedli na mnoho stránek, které jsou k dispozici
na našem webu. Zde jsme připravili stručný souhrn
našeho Plánu.

>> O zemědělskou půdu nesmíme
přijít
>> Zachovejme městská pole zdravá
>> O životním prostředí s občany
>> Zvýšíme kvalitu veřejného
prostoru
>> Společně k lepšímu životnímu
prostředí

Sociálně přívětivé město
a veřejný pořádek
>> Pocit bezpečí pro klidný život
>> Hledat řešení pro bezdomovectví
a vyloučené lokality
>> Účelná pracovní místa
>> Občanská právní poradna
>> Prevence kriminality
>> Sociální podnik veřejně
prospěšných prací
>> Strojař – solidní byty na dobrém
místě
>> Zachování dostupnosti kvalitní
sociální péče pro občany
>> Město přátelské rodině
>> Spokojení a aktivní senioři
>> Ombudsman pro seniory
>> Zapojení sociálně vyloučených
občanů
>> Podpora zdravotně postižených
občanů
>> Dobrovolnictví

Vzdělávání a školství

>> Netradiční výuka
>> Participativní rozpočet do škol
>> Zásadní zjednodušení
administrativy

Jak se volí?

>> Podporujeme praktickou výuku
>> Podpoříme snahu o profesní růst
pedagogů základních škol
>> Školy aktivní, komunikativní
a spolupracující
>> Navrhneme využívat potenciálů
základních škol pro celoživotní
vzdělávání veřejnosti
>> Zlepšování technických
a materiálních podmínek škol
>> Lepší akustika a vzduch do
školních budov
>> Objektivní a nezávislé konkurzy na
funkce ředitele škol
>> Podpora lokálního patriotismu
>> Partnerská města

Kultura, volný čas
a sport
>> Městské granty přes internet
>> Městská knihovna jako moderní
stavba
>> Dětské herní centrum
>> Sportovní srdce města
>> Podpoříme občanskou kreativitu
>> Podporujeme aktivní životní styl
i malé sporty
>> Přátelské akce ve městě
>> Přerov jako soudobé kulturní
město
>> Městská hvězdárna
>> Kulturní přehled a spolupráce
>> Volný čas - komunitní granty
TIP! Nejste si jisti, jak vyplnit volební lístek? Vyzkoušejte si to na nečisto s našim volebním simulátorem!
www.spolecneproprerov.cz/simulator

Každý občan starší 18let má dohromady 35 hlasů – tolik, kolik je v Přerově
zastupitelů. Buďto může ZAKŘÍŽKOVAT jednu stranu a tím jí dát všech 35
hlasů. Druhým způsobem je podpořit (zakřížkovat) jednu stranu plus dát křížek
některým kandidátům z jiných stran. Pak se za každý křížek jinému kandidátovi
odebírá hlas vámi zvolené straně. Posledním způsobem je možnost zvolit si
vlastní zastupitelstvo: občan může napříč stranami zakřížkovat až 35 kandidátů.
Ale pozor, strana, v níž je zakřížkovaný vámi vybraný kandidát, musí nejprve
překročit 5% hranici.
Komunální volby mají největší vliv na život ve městě a dávají nejširší možnost
způsobu volby. Díky nízké volební účasti má každý odevzdaný lístek ohromnou
váhu.
Není škoda nezúčastnit se voleb, které mají na náš život nejviditelnější vliv?
Nejvíce a nejjednoduššeji nás podpoříte, když na hlasovacím lístku uděláte
velký křízek u názvu Společně pro Přerov a Piráti.
Přijďte k volbám!
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Biodiverzita a jak ji podporujeme

Test mozaikovité seče. Plochy, které byly ponechány nepokosené jsou cca o 7°C chladnější, než rozpálená půda.

Biodiverzita neboli biologická diverzita je zjednodušeně řečeno různorodost organizmů.
Rozhodně nejde o termín, který by byl používán čistě jen v ekologii ve vztahu k chráněným
částem přírody.
I městské prostředí poskytuje, nebo může poskytovat, životní prostor pro řadu organizmů
z rostlinné a živočišné říše. Z tohoto důvodu
je žádoucí k této skutečnosti přistupovat odpovídajícím vhodným způsobem. Rada města
tak na základě doporučení Komise životního
prostředí (KŽP) podpořila návrh pilotního
projektu mozaikovité seče travnatých ploch.
Mozaikovitá seč travního porostu spočívá ve
snížení intenzity zásahů a ponechání úseků,
které se posečou dvakrát za rok. Takto ošetřovaná trávníková plocha přispěje nejen k podpoření bezobratlých živočichů (vč. cenných
opylovačů) a jejich vývojových stádií, ale rovněž pozitivně ovlivňuje mikroklima. Půda se
méně prohřívá a má lepší strukturu, což také
přispívá k lepšímu zasakování srážkové vody.
Další počin v oblasti podpory městské biodiverzity lze spatřovat v trvajícím úsilí pro

ponechání mrtvé dřevní hmoty na vhodných
lokalitách města Přerova, které vyústilo v rozhodnutí ponechat jeden dubový kmen, a to
v parku Michalov (nedaleko brány z Máchovy
ulice) a několik kmenů u velké Laguny. Podobně, jako travní a bylinný porost poskytuje různým živočichům potravu a obydlí, tak i ležící
kmen stromu může být domovem pro mnohé
bezobratlé živočichy, včetně těch zákonem
chráněných. Na osídlení takto ponechané
dřevní hmoty bezobratlými a různými houbami má vliv mnoho faktorů. Jisté je, že dubový
kmen s borkou (kůrou) ve spojitosti s nepravidelným osluněním slunečními paprsky představuje velmi hodnotné mrtvé dřevo.
Je zjevné, že v rámci trvale udržitelného
rozvoje je zodpovědný přístup k životnímu
prostředí nevyhnutelný. A to nejen ve volné
krajině, ale i v zastavěných územích. I tam
patří příroda.
Václav Závěšický, krajinný inženýr

STOP GLYFOSÁTU!
V posledních letech je
téma herbicidu glyfosátu,
2
který je hojně používán
a obsažen například v přípravku Roundup, slyšet stále častěji.
Glyfosát je nejběžnějším herbicidem na českých polích
i v zahradách a podle Mezinárodní agentury pro výzkum
rakoviny je glyfosát považován za karcinogen skupiny
2A. To znamená, že existují dostatečné důkazy o tom, že
způsobuje rakovinu u pokusných zvířat. V případě člověka
jsou důkazy karcinogenity omezené, týkají se vzniku tzv.
non-Hodgkinových lymfomů, tedy specifické rakoviny lymfatického systému.
Glyfosát může podle různých studií ohrozit vývoj lidského
plodu, zvyšuje riziko genetických mutací a rakoviny. Protože se ale z těla dostane už po týdnu, je jeho přímý vliv
na lidské zdraví těžko prokazatelný. Kromě potenciálních
rakovinotvorných účinků může glyfosát narušovat hormonální soustavu, být toxický pro lidské buňky a proniknout
z těla matky do plodu.
Používání glyfosátů je snadné, účinné a cenově dostupné,
a proto je tento způsob hubení plevele tak rozšířený. Nejen to, jeho používání se masově rozšířilo do zemědělství
a nejeden zemědělec jím na podzim pokropí pole. Přitom
každým herbicidem i jinými pesticidy bychom měli zacházet
velice opatrně – vždyť byly vyrobeny proto, aby zabíjely
živé organismy. Je jisté, že jsou glyfosáty zdraví škodlivé
a zatěžují životní prostředí. Je rozumné se jim vyhnout
všude tam, kde za ně existují bezpečnější náhrady. Zvláště
v případě veřejných prostranství, kde se pohybují i malé děti,

těhotné ženy, nemocní lidé, či naši čtyřnozí mazlíčci. Ti tvoří
skupiny, které mohou být citlivější vůči jejich působení.

Jde to i bez jedů!
Na plevel stačí horká voda. Používají ji třeba v Mělníku,
Jeseníku, Kutné Hoře. A taky například v Brně, a to už od
roku 2012!
Úplný zákaz používat herbicidy při údržbě veřejných prostranství platí od roku 2008 například ve francouzském
Štrasburku. Přednost před chemií dostalo mulčování
a hnojení kompostem a rostliny jsou vybírány s ohledem
na stanoviště tak, aby vyžadovaly minimum péče a dobře
prospívaly. K odstraňování plevelů je využíváno rotačních
kartáčů, plynových hořáků a horké páry.

Aktuální případ ze světa
Nedávno americký soud přiznal kompenzaci 39 milionů
dolarů bývalému školnímu správci za poškození zdraví
Roundupem (má rakovinu lymfatického systému) a firmě
Monsanto pokutu 250 milionů dolarů za to, že neinformovala dostatečně o možných zdravotních rizicích spojených s použitím Roundupu. Třeba i české ministerstvo
zemědělství pochopí, že používat glyfosát na českých
polích, železničních tratích, lesních pasekách a v silničních
škarpách zcela neomezeně není tak úplně nejlepší metoda
moderního zemědělství, lesnictví a údržby krajiny.
Než tak ministerstvo rozhodne, rádi bychom zakázali používání glyfosátu na městských polích a komunikacích.
Martin Švadlenka, elektrotechnik, včelař
Jaromír Horký, student práv

Léto
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ve městě
Horké letní dny, rozpálené ulice města. Nic nového, co bychom neznali.
Letošní obrázek léta, který se opakoval i v jiných městech naší země. Jak
bychom to ale rádi viděli my?
Při procházkách ulicemi města hledáme stín – vybíráme trasy, kde se do
cesty rozžhaveným paprskům slunce
staví domy. Vítáme stromy, které vrhají
stín na dlažbu a hledáme vodu, která
nás osvěží. Kašna na Komenského ulici je obklopena lidmi, kteří posedávají
na lavičkách pod stromy a osvěžují
se vlhkým vzduchem, který vane od
kašny.
A co teprve, když zavane větřík a rozfouká krůpěje vody až do vodní mlhy,
která se snáší na nás jako závoje vodní
víly. To je pak požitek!
Fontánky s pitnou vodou pro lidi a psi,
brouzdaliště pro děti a dospělé, stromy s lavičkami v ulicích města,
Ne, není to sen. Je to cesta k lepšímu
životu ve městě pro nás pro všechny.
Ludmila Landsmannová,
mikrobioložka
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PĚŠKY, na kole, AUTOBUSEM?

Na sociálních sítích
najdete i nás!

S námi rozhodně ANO!
Doprava v Přerově je dlouhodobě tématem k hovoru, steskům i k pocitu
určité beznaděje. Podívejme se na ni
ale z trochu jiného úhlu. Naše město
je středně velké a rovinaté. Chtělo by
se říci, že je jako stvořené pro dopravu pěšky nebo na kole. Přesto každý
den vidíme množství lidí, kteří jedou
odněkud někam po jednom v každém
autě a rozčilují se nad kolonami, které
sami tvoří. Před pár lety se mi podařilo nadchnout studenty gymnázia
pro projekt Cyklocity a společně jsme
několik let organizovali besedy, cyklojízdy a také informovali veřejnost
o sdílení kol či o řešení dopravy jinde
ve světě. Troufám si říci, že se nám
společně s městem podařilo zvýšit
zájem o cyklistiku a podnítit zřízení
místa cyklokoordinátora na magistrátu. Přibyly cyklostezky, cyklopruhy,
možnosti jet na kole v jednosměrkách.
Cyklisté také mohou na pěší zónu ve

Wilsonově ulici. Dál je ale třeba řešit
plynulost cyklistické dopravy, budovat
nové trasy a znovu se vrátit k možnosti
sdílení kol a tak třeba i ve spolupráci
s přerovskými firmami podporovat jízdu na kole pro zaměstnance.
Přerov je také vhodný pro pěší dopravu. Vzdálenosti jsou tak akorát a jediné, co tu chybí, aspoň podle mě, je
mít se na co dívat. Ledacos bylo uděláno, ale i tak ve městě chybí zajímavé
„orientační body“ jako sochařská díla,
vodní prvky, lépe řešená zeleň, pěkná architektura, zajímavý a pohodlný
mobiliář. Prostě příjemnější prostředí,
které samo k chůzi láká. Ne všechno
je řešitelné hned, ale některé zajímavé
a přitom nenáročné zásahy ve městě
jsou lehce realizovatelné. Vtipné a pohodlné lavičky, street art, rozkvetlé
ulice i například šachový stolek nebo
jiná zajímavá zastávka dokážou
z nudného místa vytvořit podnětné
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a přitažlivé místo. I ohleduplnost cyklistů k chodcům a naopak má rezervy.
K městské dopravě neodmyslitelně
patří autobusy. Slevy či jízda zadarmo
v MHD by neměla být vnímána jako
populismus, ale spíš jako účinná propagace šetrnějšího způsobu dopravy
než autem.
Je potřeba začít přemýšlet jinak - jezdit na kole, chodit pěšky nebo využívat MHD by mělo být samozřejmostí,
ne jen alternativou k pohodlnějšímu
autu. V tom bychom my, politici, měli
jít příkladem a zároveň tvořit lepší podmínky pro čistou mobilitu. Troufám si
tvrdit, že Společně pro Přerov a Piráti
tak už nějaký ten rok činí.
Helena Netopilová,
učitelka

Na Facebooku jsme aktivní již od
roku 2010 a na Instagramu od letošního roku. Zveřejňujeme zde
každodenní informace o našem
programu, fotky Přerova, ale i různá videa z naší kampaně. Sledujte
nás!
FB - Společně pro Přerov a Piráti
IG - Společně pro Přerov a Piráti
http://www.spolecneproprerov.cz

Děkujeme!
Děkujeme občanům města Přerova
za podporu, kterou nám každodenně
vyjadřují. Nejvíce a nejjednoduššeji
nás podpoříte, když na hlasovacím
lístku uděláte velký křízek u názvu
Společně pro Přerov a Piráti.
Společně pro Přerov
a Piráti
vylosované číslo: 5

Městské granty

elektronicky!
Už třetím rokem se jako místopředseda přerovského fotbalového klubu
1. FC Viktorie Přerov snažím, aby byl
náš klub na každý rok finančně zajištěn a my tak mohli bez problémů
nabídnout dobré trénování naší mládeže. Nedílnou součástí příjmů každého spolku jsou dotace od různých
institucí, jako je Ministerstvo školství,
Fotbalová asociace, Olomoucký kraj
a samozřejmě samotné město Přerov.
Jednou ze strastí je každoroční vyplňování dotačních žádostí. Především
té, kterou vypisuje magistrát města
Přerova. Ostatní instituce již mají podávání žádostí digitalizované. Stačí se
zaregistrovat v jejich informačním systému, vybrat si danou žádost, vyplnit,
odeslat a máte hotovo. Pokud je potřeba, nahrajete důležité přílohy. Výhodou u některých je, že pokud nemáte
vyplněnou dotaci celou a správně, tak
vás nepustí systém k odeslání. Tohle
všechno můžete udělat odkudkoliv,
kde je k dispozici připojení k internetu.
Přerovské dotace jsou o něco složitější. Musíte si stáhnout několik
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různých excelovských souborů a ty
vyplnit. Někdy mají dané buňky nepochopitelně zvláštní formátování. Poté
všechny stránky vytisknout, což znamená koupit si nový toner do tiskárny,
papírů je to opravdu dost. Občas se
může stát, že něco vyplníte špatně:
takže zase celé vyplňování od znova.
Teprve poté můžete žádost odnést
nebo poslat na podatelnu. Informace
z formulářů pak úředníci zase přepíší
do svých tabulek a žádosti hodnotí.
Já se ptám, není město Přerov v dnešní digitalizované době pozadu? Pro
mě, jako každoročního žadatele o dotační tituly, je digitalizace, zjednodušení a úspora času jasnou cestou, kam
by se město Přerov mělo v co nejbližší
době vydat, a to nejen v dotačních titulech.
Vít Koplík, učitel,
místopředseda 1. FC Viktorie Přerov

Zpřístupnění
přerovského podzemí

Oživili jsme to na přerovských hradbách, oživíme to i pod nimi.
Rádi bychom vdechli nový život po dlouhá desetiletí nevyužitým prostorům bývalých pivovarských sklepů Na Marku. Více než 150 let staré tajemné podzemní
prostory, vybudované v části příkopu pozdně gotického městského opevnění,
v sobě ukrývají dosud nevyužitý potenciál. Rádi bychom tyto původní pivovarské
sklepy zpřístupnili široké veřejnosti - Přerovanům. Našim záměrem je vytvořit
místo, kde spojíme historii s kulturou. Rozsáhlé podzemí chceme proměnit
v kulturní a společenské centrum, kde si bude podávat ruce historie se současností. Půjde o scénu určenou pro setkávání všech generací, napříč hudebními
žánry, doplněnou o vystoupení různých forem divadelních představení, která by
byla zároveň příležitostí pro začínající mladé umělce i profesionály s různým
uměleckým zaměřením.
Léto trávíme s koncerty Na Hradbách, pojďme si zpříjemnit nevšedním kulturním
zážitkem také podzim a zimu v podzemí Pod hradbami!
Pavel Ondrůj, programový vedoucí
Zdeněk Schenk, archeolog
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Umělá kauza
dluhonských mostů

Vzpomínáte?
V pátek 12. září 2014 jsme uskutečnili
vůbec první koncert na přerovských
hradbách v historii Přerova! Šlo o pirátské VyOsení.
Od roku 2015 se pak již pravidelně koná festival Hudební léto na
hradbách, který se setkává u Přerovanů s velkými ohlasy. V posledních
dnech se můžete setkat v této lokalitě
i s politickými stranami, ale všichni
víme, kdo přichází s neotřelými nápady
– Společně pro Přerov a Piráti!

Benefiční koncert "ŽIVÁ ULICE"
přinesl 3 423 Kč
Ve středu 29.8.2018 jsme uspořádali
na Wilsonově ulici benefiční koncert
na podporu lidí se zrakovým postižením. Podařilo se nám vybrat krásných
3423 korun!
Cílem této akce bylo nejen oživit jednu
z frekventovaných ulic v centru města,
ale také podpořit centrum SONS, které
pracuje se zrakově handicapovanými. Během čtyř hodin vystoupilo šest
přerovských muzikantů: Ivo Blahunek,
Daniel Režný, Gabriela Navrátilová, Pavel Dostál, Tomáš Hambálek a Adam
Hobza.
Celá akce probíhala formou „buskingu,“ tedy pouličního hraní. Místní uměl-

ci vystupovali na improvizovaném
pódiu a zpříjemňovali kolemjdoucím
chůzi centrem města. Bylo zde připraveno i malé pohoštění jako třeba
kyselka z Horní Moštěnice, čerstvé
ovoce nebo domácí bábovka.
V COWorkingovém centru zástupci
centra SONS představovali různorodé
pomůcky pro nevidomé a lidé si mohli
také vyzkoušet zvukem naváděnou
střelbu z laserové pistole. Záměrem
bylo, aby si zdraví lidé dokázali představit, jaké to je žít se zrakovým omezením.

Čtenáři, kteří pozorují přerovské dění,
jistě zachytili uměle vyvolanou kauzu
dluhonských mostů. Jejich stav a zanedbaná údržba byl sice známý již
dlouho, ale zdálo se, že to ještě není
tak špatné. Když však po mimořádné
mostní prohlídce dostanete zprávu,
že ujíždí jeden břeh mostu, je třeba
jednat. Vzpomeňme, jak dopadl zanedbaný most přes Vltavu v Tróji –
a tyto mosty jsou nad mezinárodním
železničním koridorem.
Věc se nedala dále odkládat. Nebyl
ale projekt a navíc se muselo koordinovat s dalšími dvěma stavbami – rekonstrukcí trati a okružní křižovatkou
Dluhonská-Polní. Podařilo se. Město s vypětím sil projektantů i našich
úředníků zpracovalo projekt a získalo

Soupiska klíčových
projektů
Jan Horký

Martin Čechál

Martin Švadlenka

Zdeněk Schenk

>> Nová a moderní knihovna
>> Přestavba areálu bývalé Juty
>> Rekonstrukce hotelu Strojař
>> Participativní rozpočet
>> Stop jedům, stop glyfosátům
>> Městské granty online

Helena Netopilová

>> Koupací biotop Laguna
>> Propojení generací
>> Kultura a umění ve veřejném
prostoru

Ondřej Svák

>> Stromy a lavičky do ulic!
>> Zóny 30
>> Lepší fungování MHD

Pavel Ondrůj

>> Revitalizace pasáže
>> Kreativní centrum TGM 8
>> Kulturní přehled online

www.spolecneproprerov.cz
Společně pro Přerov

územní rozhodnutí i stavební povolení
v rekordně krátkém čase. Mohli jsme
tak požádat o dotaci ve výši 100%
uznatelných výdajů a pustit se do stavby. Náklady budou 92 milionů korun
a mosty mohou posloužit také jako
záložní trasa při dalších dopravních
stavbách, třeba při stavbě mimoúrovňové křižovatky v Předmostí.
Je pravda, že někteří opoziční zastupitelé tento projekt opakovaně napadali
nejen při jednáních, ale i u krajského
úřadu či dokonce policie. Všechna
podezření se ale ukázala jako lichá.
Skoro se chce zeptat opozičních stěžovatelů, jestli neplatí staré známé
„podle sebe soudím tebe?“
Jan Horký, architekt

>> Posílení údržby majetku
>> Výběrová řízení na ředitele firem
>> Snižování dluhu města
>> Zpřístupnění přerovského
podzemí
>> Obnova kapličky pod nemocnicí
>> Návrat studny na Horní náměstí

Ludmila Landsmannová

>> Obnova studní v místních
částech
>> Pítka pro svěžest
>> Ochrana zemědělské půdy

Tomáš Karlík

>> Sdílená kola pro Přerov
>> Mezinárodní projekty do škol
>> Odvoz odpadu přímo z domu
Správné výsledky přiřazovací hry
ze strany čtyři: 1-E, 2-G, 3-H, 4-B,
5-J, 6-I, 7-C, 8-A, 9-D, 10-F

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 vydal spolek Pro Přerov v září 2018 za účelem rozvoje demokracie a zvyšování informovanosti občanů.
Editor: Ing. arch. Jan Horký, proofreading Bc. Jakub Jűngling.
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