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SPOLEČNĚ
KVĚTEN 2013

na Vašich monitorech právě září druhé 
číslo plátku Společně, který po obrovském 
úspěchu premiérového vydání poněkud 
nabobtnal. Prostor dostala opravdu různá 
témata a budeme rádi, když odhodíte 
stud a také se formou článku, fotografie, 
schématu či kresby podělíte o své pocity, 
zkušenosti nebo doporučení.

Stačí vše poslat na náš e-mail či předat 
z ruky do ruky - třeba na ulici ;-)

Zajímavé čtení přeje Jan Horký,
editor čísla

www.spolecneproprerov.cz

reálná naplněnost

37%
ZŠ J. A. Komenského, Hranická 14 

reálná naplněnost

81%
ZŠ Mateřídouška, Pod skalkou 11

Společně pro Přerov vidí ZŠ a MŠ Pod 
skalkou 11 (Mateřídouška) nikoli jako 
hrozbu pro místní školství, ale jako v re-
gionu výjimečnou perlu, kterou je třeba 
si chránit! 

Dlouhodobě usilujeme o dobrou správu města.
Milí čtenáři,

Desatero hlavních funkcí 
alejí podle Arniky

Stromořadí utvářejí typický ráz čes- þ
ké krajiny. 
V létě alej chrání pěší, cyklisty i řidiče  þ
cestovatele před slunečním žárem. 
V noci nebo za deště či mlhy usnad- þ
ňuje stromořadí řidičům orientaci, 
ukazuje směr. 
Alej působí jako přírodní větrolam,  þ
zmírňuje boční vítr a omezuje víření 
prachu z polí. 
V zimě snižuje riziko tvoření sněho- þ
vých jazyků. 
Stromy pohlcují jemný polétavý  þ
prach a další škodliviny produkova-
né automobily. 
Průměrný strom spotřebuje za život  þ
na 24 milionů m3 oxidu uhličitého. 
Stromořadí omezuje hluk.  þ
Stromořadí jsou po někdejším zni- þ
čení remízů posledním zbytkem pří-
rody mezi chemicky ošetřovanými 
monokulturními poli a asfaltovou 
vozovkou. 
Každý strom je domovem desítek  þ
druhů rostlin a živočichů.

Rybářská alej v Přerově

Přerovská - Rybářská alej - je opravdu 
docela mimořádným krajinotvorným prv-
kem na území povodí Bečvy v Přerově. 
Je celoročně využívána velmi vysokým 
počtem obyvatelstva a již z tohoto důvo-
du si zaslouží zvýšenou ochranu a pravi-
delnou odbornou péči kompetentních 
představitelů města a subjektů, pečujících 
o městskou zeleň. Samozřejmě vytvá-
ří nezbytné zázemí pro mnoho druhů 
ptactva, které můžeme sledovat během 
ročních období po celý rok. Jsem potěšen 
zájmem lidí o Rybářskou alej a dovolím si 
poděkovat za stromy, které slouží zdarma 
již několika generacím tvorbou kyslíku 
a poskytováním stínu v horkých letních 
dnech při tolik potřebné relaxaci v dnešní 
uspěchané době. Nade vší pochybnost je 
nutné bez odkladu dosadit, po minulém 
vykácení původních stromů, nové vhodné 

dřeviny a zaplnit prázná místa pokud mož-
no vzrostlými mladými stromky. Kořeny 
stromů zpevňují svahy v každém terénu, 
zabraňují sesuvům půdy, čerpají vodu.

Stromy ignorují čas. V dnešní hektické 
době, kdy nám nejrůznější technické 
vymoženosti deformují jeho přirozené 
vnímání, je to celkem pochopitelné, ale 
přírodu opravdu tak snadno nepřelstíme 
- žádný stoletý strom nenahradíme ně-
jakým jednoduchým kliknutím myši, ale 
vždy je třeba počkat si na další zase těch 
poctivých a neošizených 100 let. Jenže... 
kde už nám samotným v tu dobu bude 
konec...?! Ke stromům, jejichž paměť je 
již úctyhodná, se má přistupovat zvolna 
a s rozvahou, abychom od nich dokázali 
převzít jejich energii a moudré poselství. 
Jestliže kolem nich ale jen lítáme jako 
blázni, blázny už nejspíš zůstaneme...

...pokračování na straně 4
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Doprava v Přerově očima 
silničáře
Díl druhý – chodec na periferii 
zájmu
Známe to všichni. Vyjdeme po dešti na 
ulici, a na chodníku stojí jezera vody. Po 
několika krocích nás jistě nemine „dlaždi-
ce s překvapením“, tedy fontána osvěžující 
chladivé vody, čekající pod viklající se 
dlaždicí na svého „šťastného“ objevitele. 
Potom obejdeme odstavené popelnice, 
také několik odstavených automobilů, 
jejichž majitelé přeci nemůžou blokovat 
důležitou silnici, zatímco chodník, který je 
bez ohledu na svou šířku vždy „zbytečně 
široký“, nabízí snadné řešení…

Pohyb pěšky je od počátků věků nejpři-
rozenějším způsobem dopravy. Z řady 
důvodů docházelo v minulosti k jeho 
potlačení – dopravní prostředek nabízel 
pohyb rychlejší než pěší chůze, a v nepo-
slední řadě jet něčím znamenalo symbol 
jistého společenského statusu.

Ohlédněme se nad vývojem posledních 
desetiletí, kdy krajina města i mimo něj 
prodělala zásadní rozvoj dopravních sítí 

pro všechny myslitelné druhy dopravy 
– vznikly nejprve silnice, poté železnice, 
tramvajové tratě a vodní kanály, v posled-
ních desetiletích letiště nebo síť metra. 
Jediný druh dopravy, co se nerozvíjel, 
naopak spíše byl vytlačován na okraj, byla 
pěší doprava (a spolu s ní donedávna i do-
prava cyklistická). K čemu to vedlo?

Na západ od našich hranic měli mož-
nost díky historickému vývoji prodělat 
vše o něco dříve. Právě tam si jako první 
spočítali, kolik je vlastně stojí mobilita. 
Provozovat letiště nebo železnici je velmi 
drahé, avšak těžko vyhnutelné, protože 
tyto druhy přeprav slouží cestujícím na 
vzdálenost, kterou reálně téměř nejde 
pěšky ujít. Ale co ve městě? Výzkumy 
ukázaly, že až desítky procent jízd auto-
mobilem se dějí na vzdálenost jednotek 
kilometrů, která je pěšky snadno překona-
telná. Pro tyto desítky procent řidičů bylo 
potřeba vybudovat kapacitní parkoviště, 
široké komunikace, upravit křižovatky se 
světelným řízením. Ze všech těchto ploch 
je potřeba uklízet nečistoty, v zimě sníh, 
draze je odvodňovat kanalizací, opravovat 
a osvětlovat. To vše stojí nás všechny velké 
množství peněz a také zabírá spoustu 

prostoru, který by jinak mohl být třeba 
parkem.

Chůze je spolu s cyklistikou nejlevnější 
způsob dopravy. Žádá si jenom velmi jed-
noduchou infrastrukturu – chodník. Opro-
ti silnici má úspornou konstrukci, protože 
není namáhaný velkým zatížením, lze jej 
zadarmo odvodnit do zatravněné plochy 
(není znečištěný úkapem ropných látek), 
může být poměrně úzký, přesto dokáže 
přepravit obrovské množství lidí. Chodník 
je pravým opakem parkoviště – zatímco 
parkoviště je drahá rozlehlá plocha pro 
malé množství uživatelů, chodník je úzký 
a finančně nenáročný pás, sloužící teore-
ticky obrovskému množství uživatelů.

Přestože přínos chodníků je obrovský, 
jejich stav je specificky v Přerově žalostný. 
Vzpomenu–li si na investice do chodníků 
v posledních letech, je mi smutno. Můžu 
začít rozpačitým výsledkem opravy chod-
níku na ulici Čechově, kde kromě kaluží 
na vlastním novém chodníku nepřidá 
kvalitní chůzi ani brodění se vodou přes 
odbočující komunikace. O mnoho lépe na 
tom není ani opravený chodník v místě 
zbouraných přístřešků podchodu u Tesca. 

Soutěž O rozbitou kachli
Hlasujte na našem facebooku, která dlaždice s překvapením je vašemu srdci nejbližší! Nebo nám pošlete tu svoji na e-mail: 
newsletter@spolecneproprerov.cz. Pro vítěznou kachli zajistíme péči dlaždiče.

C. Rodinka
Sourozenci mají držet spolu a zde opravdu osvěžují 
společně! Hlasuje pro rodinný klan Viklákových!

B. Plovák
Vyberte plováka za nejlepší kachli a on se vám opakovně 
odvděčí omytím bot i zevnitř!

A. Ouško
Podrbání za ouškem, ji potěší natolik, že vyprskne štěs-
tím. Potěště ji také svým hlasem!

A B C

Nový Tyršův most, jež se měl stát dle zá-
měrů architektů příjemnou promenádou 
nad řekou, je motoristickou komunikací 
s podivnou cyklostezkou. Prostor pro 
pěší se scvrknul na známé stísněné pruhy 
kolem zábradlí, kde není radno se příliš 
zastavovat, aby člověk nezavazel. Ani za 
zmínku nestojí chodníky v Michalově. To-
lik jen výčet toho, do čeho bylo v nedávné 
minulosti „investováno“. Bohužel, investic 
je nejenom žalostně málo, ale jejich pří-
nos pro uživatele je mnohdy nulový, ne-li 
přímo záporný.

Specifickým problémem jsou také pře-
rovské křižovatky: chodec čeká na svou 
zelenou tak dlouho, že automobilem by 

přejel snad už polovinu města. Když se 
konečně dočká a naivně by očekával, že 
teď se pro něj vytvoří v hustém provozu 
mezera, tak je zklamán – i přes zelený 
signál auta jedou dále, pouze je v daný 
okamžik jistá šance, že bude chodec vzat 
těmi slušnějšími řidiči na milost.

Jsme toho názoru, že řešit dopravu 
v Přerově znamená dát co nejvýhodnější 
nabídku těm, kteří autem jet nemusí. 
Ta nabídka může mít podobu dobrého 
chodníku nebo dobré cyklostezky. Za-
hraniční zkušenost ukazuje, že takové 
řešení může být z hlediska přínosu pro 
odlehčení zatížených komunikací víc než 
obchvat, pokud se vhodně zkombinuje 

s omezením provozu motorové silniční 
dopravy a s dalšími opatřeními (např. pre-
ference MHD). Přitom je to oproti novým 
komunikacím a parkovištím řešení reálné 
v krátkém čase a za zlomek finančních 
nákladů. Na co Přerov ještě čeká, když 
třeba Olomouc uvolnil v roce 2012 na 
opravy chodníků a místních komunikací 
54 milionů korun? Proč je naše město ke 
svým chodcům tak macešské? Nebo jsme 
snad tak bohatým městem, abychom si 
místo levných chodníků budovali pro své 
občany nové drahé silnice?

Ing. Tomáš Tužín 
Strana zelených Přerov
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Kontrola Teplo Přerov a.s.
Výběrová řízení nesou jedinečnou in-
formaci o tom, zda je cena, za kterou se 
zakázka realizuje, přiměřená a obvyklá. 
Bývá ale problém nahlédnout pod jejich 
pokličku. V Přerově se neproniknutelná 
mlha vznáší nad financováním sportovišť. 
Dostat se pod ni se dokonce nedaří ani 
kontrolním orgánům města. To prý mo-
hou jen vyvolení. Každý občan této země 
přitom zná důsledky řady neobjektivních 
a zmanipulovaných výběrových řízení. 

Kontrola – nekontrola
Senát ČR nedávno shodil se stolu návrh 
zákona, který rozšiřoval pravomoci NKÚ. 
Je nutno podotknout, že pan primátor 
Přerova/senátor Jiří Lajtoch byl jedním 
z aktérů nepřijetí této zákonné normy. 
A není se čemu divit. Obdobný spor 
o kompetence kontrolního výboru se 
rozhořel i na jednání zastupitelstva Přerov 
a i stanovisko primátora/senátora opět 
pomohlo k zamezení vstupu kontrolních 
orgánů města do městem vlastněných 
obchodních společností. 

O co vlastně ve sporu šlo?
Město provozuje sportoviště a na za-
bezpečení jejich provozu má uzavřenu 
smlouvu se společností Teplo Přerov a.s. 
Na pokrytí výdajů spojených s provozo-
váním sportovišť město převádí bezmála 
30 milionů korun ročně. Teplo Přerov dle 
smlouvy vypočítá skutečné náklady na 
provoz sportovišť v daném roce a pře-
bytek má investovat do rozvoje. Za kon-
trolované období roku 2011 šlo celkem 
o 16 miliónů. Z této částky byla největší 
položkou akce „divoká řeka“. Z vykáza-
ných nákladů na provoz sportovišť nako-
nec skončilo nejvíce peněz v kolonce za 
úklid bazénu, téměř 1 milion korun.

Kontrola měla za cíl zjistit účely nakládá-
ní s dotací města, což ale bylo pracovní 
skupině kontrolního výboru u investiční 
akce „divoká řeka“, která byla dodává-
na společností PSS, znemožněno. Před-
seda představenstva Teplo Přerov a.s. 

Mgr. Josef Kulíšek jí odmítl zpřístupnit 
výběrová řízení. Stejné rozhodnutí platilo 
i na nákladovou položku úklid bazénu. 

Na základě této skutečnosti komise kon-
trolního výboru přerušila kontrolu a za-
hájila komunikaci s předsedou předsta-
venstva Tepla Přerov a.s. Mgr. Josefem 
Kulíškem. Žádost vedoucího komise o 
zpřístupnění výběrových řízení byla za-
mítnuta. Pan Kulíšek v roli předsedy před-
stavenstva tvrdil, že kontrola výběrových 
řízení je mimo kompetenci kontrolního 
výboru a byť byla vznesena protiargu-
mentace, své stanovisko nezměnil.

Tato situace byla neměnná až do závě-
rečného jednání kontrolního výboru, kde 
se udály zajímavé věci. Člen kontrolní 
komise za ČSSD na jednání výboru neo-
čekávaně přinesl informaci o provedené 
kontrole výběrových řízení a to i přes 
trvající stanovisko předsedy představen-
stva Tepla a.s.

Kontrolu mu měl umožnit pan Laga 
(KSČM), předseda kontrolního výboru 
a zároveň i člen dozorčí rady Tepla, byť 
nebyl součástí zastupitelstvem pově-
řené kontrolní skupiny. Na dotaz proč 
nemohli ke kontrole vzít i vedoucího 
komise Jiřího Kohouta (SpP) nedokázali 
odpovědět. Nedokázal odpovědět ani 
předseda představenstva pan Kulíšek. 
Podle všech dostupných informací nešlo 
o činnost kontrolního výboru, ale činnost 
člena dozorčí rady. Na celé věci je zaráže-
jící, že pan Laga (KSČM) vydával výsledky 
své placené činnosti v dozorčí radě Tepla 
Přerov za činnost kontrolního výboru 
a tím jeho výstup ovlivnil.

Důsledky
Je zřejmé, že předseda kontrolního vý-
boru (Laga) se nijak nezasadil o rozšíření 
kompetencí kontrolního výboru a jako 
placený člen dozorčí rady Teplo Přerov 
spíše pomáhal předsedovi představen-
stva a zároveň náměstkovi primátora 
panu Kulíškovi, udržet stávající stav. Tedy 
stav, kdy kontrolní výbor nemůže kon-
trolovat městem vlastněné obchodní 
organizace. Cíl jeho konání byl jedno-
značný.  Vyloučit společnosti vlastněné 
městem z kompetencí kontrolního vý-
boru a zabránit SpP v přístupu k citlivým 
informacím z těchto společností, jako jsou 
smlouvy, mzdy a vyplacené odměny. Dění 
v těchto organizacích tak může zůstat pod 
kontrolou úzkého okruhu lidí, spřízněné-
ho s vedením města. Podotýkám, že se 
v těchto organizacích protočí významné 
finanční částky.

Nelze pominout judikáty Nejvyššího 
správního soudu a stávající zákony, které 
již jednoznačně městem vlastněné or-
ganizace označují za subjekty veřejného 
práva se všemi důsledky, které z tohoto 
statutu plynou. Tedy i to, že plně podléhají 
kontrolní činnosti kontrolního výboru.

Proto i návrh Richarda Šlechty (SpP) na 
odvolání pana Lagy z postu předsedy 
kontrolního výboru, který padl na zastu-
pitelstvu, byl logickým vyústěním střetu 
zájmů v osobě pana Lagy (KSČM), kdy 
místo hájení činnosti kontrolního výboru 
upřednostnil placený post člena dozorčí 
rady. To je naprosto nepřijatelný stav.

Z výše uvedeného lze jednoduše dovo-
dit, že „skutečná opozice“ KSČM se dnes 
chová více jako pojistka radniční koalice 
a je za to dobře placena místy jednatelů 
a členstvím v dozorčích radách v měst-
ských organizacích. 

S trpkostí je možno konstatovat, že právě 
Teplo Přerov a.s. je organizace, která byla 
zatažena do aktivit, které souvisí s trest-
ním stíháním pana primátora, prvního 
náměstka a dalších a dohled kontrolního 
výboru či přímo veřejná kontrola by jim 
jenom prospěla. Je proto neakceptova-
telné, že i předseda kontrolního výboru 
pomáhá držet tyto organizace mimo ve-
řejnou kontrolu a blokuje přístup ke kon-
trole těchto subjektů. 

Jiří Kohout

Rybářská alej v Přerově je opravdu celo-
ročně navštěvována vysokým počtem 
lidí všech věkových skupin či jednotlivců. 
Rozhodně si zaslouží větší pozornosti Ma-
gistrátu města Přerova už také z toho pro-
stého důvodu - přerované ji mají prakticky 
přímo ve městě a skutečnost, že zvítězila 
v soutěži „Alej roku 2012“ mezi nebývale 
vysokým počtem alejí z celé republiky 
(71 alejí) to jen podtrhuje.

Alej by mohla být vyhlášena významným 
krajinným prvkem dle zákona o ochraně 
přírody a krajiny.

Adin Vyhlídka

dokončení z první strany...

Rybářská alej v Přerově
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Hlavinka Èestmír

K:PZMZ

ODS

Gramblièková Elena, Mgr.

Hudeèková Marie

ŠR:ZŠ a MŠ Pod skalkou 11

Èermák Jaroslav, Ing.

K:DBPK

Mlèák Ladislav

K:RI

Petroš Vladimír, Ing. arch.

K:CRK
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Použité zkratky:
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
K:CRK - Komise pro cestovní ruch a kulturu
KDU-ČSL - Křesťansko demokratická unie - česká strana lidová
K:DBPK - Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality
K:OZ - Komise pro občanské záležitosti
K:PZMZ - Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech 
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
K:RI - Komise rozvojová a investiční
K:VVS - Komise pro výchovu, vzdělávání a sport
MŠ - Mateřská škola
ODS - Občasnská demokratická strana
PL - Přerovské listy
SpP  - Společně pro Přerov
ŠR: Školská rada
TSMPr - Technické služby města Přerova, s.r.o.
VAK - Vodovody a kanalizace
ZM - zastupitelstvo města
ZŠ - Základní škola

Speciální příloha: Podíl zastupitelů na správě města 
aneb možnosti ovlivňovat věci věřejné
*schéma je dostupné na formátu A3 na webových stránkách Společně pro Přerov
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Mateřídouška 
O právu úspěšné školy na 
sebeurčení a také o vypařování 
demokracie

Za starých časů se mohli lidé stát otroky. 
O jejich osudu kompletně rozhodoval 
jejich pán - jak budou žít, o jejich živo-
tě či smrti. Dnes ty doby pokládáme 
za barbarské. Učíme se, že lidé se rodí 
svobodni, ba že mají v životě právo na 
realizaci, na svou cestu, pokud neškodí 
jiným.

Bohužel instituce, které si tito svobodní 
lidé a plátci daní v našem státě pro sebe 
spoluzaloží a zvolí ke studiu svých dětí  
– ty toto právo na sebeurčení ani na 
samotnou existenci nemají. 

To je osud ZŠ a MŠ Mateřídouška v Před-
mostí. Vznikla před dvaceti lety z nadše-
ní rodičů a pedagogů a učí se na ní JINAK 
- s individuálním přístupem k dětem, 
s prvky alternativního školství. Celou tu 
dobu se jí dařilo úspěšně integrovat děti 
s problémy, které sem byly doporučová-
ny z jiných přerovských škol.  Vycházela 
vstříc i dětem mimořádně nadaným. 
Při spolupráci s rodinami zde vládla 
naprostá otevřenost a vstřícnost,  bez 
nepříjemného  odstupu „z kantorského 
stupínku“. Ekonomické problémy nemě-
la. A výsledky? Vloni 24% žáků 5. třídy 
přijato na víceletá gymnázia, předloni 
to bylo 33%, a i letos to bude podobné 
číslo.

Na ministerstvu školství si v současnosti 
lámou hlavu, jak zlepšit nevalné školní 
výsledky dětí, ověřené srovnávacími 
testy. V populaci přibývá dětí s nejrůz-
nějšími poruchami učení a koncentrace, 
dětí sociálně znevýhodněných i těch 
zdravotně hendikepovaných, které díky 
pokrokům medicíny přežily závažné 
stavy a mohou být integrovány do škol. 
Ministerstvo vyčleňuje kvanta peněz  
na podporu inkluze – tj. na zakládání 
podobných škol a vyškolení jejich per-
sonálu.  Je to ovšem nesnadné - věc se 
totiž daří jen věnují-li se jí lidé motivo-
vaní a celým svým srdcem; navíc takové 
osobnosti,  že nabízejí přidanou hodno-
tu i dětem zdravým z běžné populace, 
bez kterých integrace není možná.

V Přerově vše opačně
Přerov kráčí s lehkostí proti proudu. 
Zastupitelé se v únoru rozhodli Mate-
řídoušku přes protesty rodičů zrušit.  
Pedagogové i děti mají být od září pře-

vedeni pod ZŠ na ulici Hranické, které se 
v konkurenci s Mateřídouškou nedostá-
valo dětí. Snadné řešení, že? 

Petice
Pod petici protestujících rodičů se sešlo 
během pěti dní skoro pět set podpisů. 
Efekt? Nulový.

Mateřídoušku podpořil otevřeným do-
pisem Ústav pro studium totalitních re-
žimů. Byl to zřejmě jeden z jeho posled-
ních počinů proti totalitě… Nyní i sám 
ústav bojuje o udržení své koncepce. 
Zřejmě taky marně, většina jeho uznáva-
ných představitelů musela již odejít.

Co se teď v naší zemi děje? Kéž se „vláda 
věcí našich“ k nám zase navrátí!

Je nevhodné, aby o existenci vědeckých 
a vzdělávacích zařízení rozhodovali za-
stupitelé a úředníci, kteří sami nemají 
příslušné vzdělání (a vlastní školní vy-
svědčení by možná ne všichni z nich 
s pýchou předvedli). Často o instituci, 
kterou ruší, mají jen mlhavé představy 
z třetí ruky. Pozvánku rodičů do školy 
a následně k debatnímu Kulatému stolu 
přijal jen smutný zlomek „odpovědných“ 
- zbytek vzkázal, že nemá čas! Obce by 
neměly být zřizovateli, z jejich působ-
nosti by se měly školy vyjmout. 

Možné změny systému
Každý občan by mohl dostat zápisový 
lístek a svobodně si vybrat instituci ke 
vzdělávání svého dítěte. Ve svém městě, 
ve vedlejším městě, přes hranici kraje 
– to je jedno. Peníze by šly přímo za 
žáčkem. Kvalitu škol by hlídala inspekce, 
musely by být akreditovány. Ředitelé 
škol by na každý zápisový lístek dosta-
li příslušný obnos z měšce minister-

stva školství (navýšený o díl na energie 
a údržbu budovy, který jde nyní přes 
obce) - a o školu si pečovali sami, bez 
dohadování s vedením obcí (které tomu 
dalo, tomu víc, tomu málo - tomu nic). 
Odpadla by nákladná výběrová řízení 
na zakázky a „černé díry“ při investicích. 
V popředí by byla  nutnost partnerské 
spolupráce s rodinami. Tak by vznikl 
opravdový trh i na úseku základního 
školství. Vedení škol by mohlo být se-
bevědomé, nemuselo by se třást před 
často pofidérními lokálními politickými 
propletenci, které nyní v konkurzech 
mohou měnit ředitele dle své libosti 
a dosazovat své stoupence a straníky. 
Navíc bychom ještě ušetřili řadu úřed-
níků a úřadování.

Děti by nebyly bezbrannými rukojmími 
politických preferencí a politováníhod-
ných volebních přehmatů dospělých. 
Nebyl by to příjemný prvek přímé de-
mokracie?

Ne, nejsme k smíchu
Je také na pováženou, že pokud občané 
protestují proti zvůli mocných podle 
pravidel - například peticí, či vyzvá-
ním politiků k diskuzi - připadají si leda 
k smíchu. Mocní si jsou před nimi tak 
jisti, že jim ani včas neodpoví, a nakonec 
napíšou jen, že petici vzali na vědomí, 
tečka. Pozvání na debatu převážně od-
mítnou - vždyť oni už rozhodli, tak s kým 
by ztráceli čas. Lidi tak postupně zjišťují, 
že demokracie je falešná – skrytě erodo-
vána, demontována, zbývá už jen zevní 
nátěr - vetchá kamufláž, kryjící čím dál 
tím hůř nahotu technologie rozdělení 
moci, vlivu a zisků.

Volební hlasy politici republikových 
stran získají tu demagogií, tu úplat-
ky ze společné kádě. Ano, lze vstoupit 
(jako před čtvrt stoletím…) a být jedním 
z nich. Ale člověk, který v těchto paktech 
jet nechce, takový se v politice moc ne-
ohřeje - nějaké „kompro“  se už najde, 
nebo vyrobí.

Zatím je to jen o tom, že když jde de-
monstrovat tři sta členů té či oné strany 
se sklony k přímějším řešením, hlídá je 
sedm set policistů, třicet koní, vrtulníky 
a antikonfliktní tým. Jenže k jakým účin-
ným prostředkům poddaní obecně sa-
hají, dojde-li k bodu zlomu (spíš k bodu 
varu směsi)? Historia magistra vitae.

Iveta Poljaková
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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 newsletteru můžete objednat na e-mailu: newsletter@spolecneproprerov.cz

Společně pro Přerov je volné uskupení lidí s názorem, který se jej nebojí říct nahlas. 
Máme vizi, jak udělat z Přerova dobré město pro život. Bez Vaší pomoci to ale nepůjde. 
Pojďme společně změnit naše město.

Alternativa pro Přerov?

V současné době čtu a studuji pro Přerov 
aktuální a zajímavé téma „Současná paliva 
v cementářském průmyslu.“ Jde o vysoce 
odborné úvahy obsažené v „Mimořádné 
příloze časopisu Odpadové fórum,“ únor 
2009.

Již z obecného úvodu je jasné, že ce-
mentářský pecní agregát na výpal slinku 
představuje ve své nerozšířenější variantě 
téměř ideální zařízení na využití celé řady 
různorodých alternativních i odpadových 
paliv s rozdílným obsahem příměsí.

Zvědavě listuji, co komunální odpad? 
A narážím skutečně na straně 7 až 8 na 
velmi zajímavé a podnětné myšlenky.

Tuhý komunální odpad se vyskytuje sice 
ve formě, která neumožňuje přímé dávko-
vání do rotační pece, ale předchozí úpra-
vou a tříděním toto možné je. V zásadě je 
pro cementárnu potřebné, aby odpad, či 
jeho složka určená ke spálení, přicházela 
ve formě vhodné k spalování v hořáku 
jako tuhé palivo o zrnitosti, přibližně od-
povídající mletému uhlí a dostatečně 
vysušené, aby materiál nebyl lepivý. Když 
proženeme takto upravený odpad přes 
hořák cementárny, teplota v plameni 
kolem 2100 °C, pak dochází ke spolehlivé 
likvidaci možných škodlivin.

Jak konstatují odborné závěry všech zná-
mých výsledků: „Při spalovaní různých 

alternativních paliv získaných úpravou 
nejrůznějších odpadů nepředstavují spali-
telné složky tuhého komunálního odpadu 
v cementářských rotačních pecích pro 
životné prostředí žádné riziko.“

Technologie spalování v cementárnách 
je prospěšná pro obě strany a zejména 
pro samosprávy to představuje výrazné 
snížení množství ukládaného odpadu na 
skládkách.

České a moravské cementárny tento 
materiál téměř doposud nevyužívaly. 
Podle mého názoru se nabízí k přerovské 
spalovně další srovnávací úvaha s eko-
nomičtější a ekologičtějšími dopady, 
tedy cementárna. Myslím, že minimálně 
odborné a manažerské názory na uvede-
né téma by měla přerovská koalice jako 
veřejné slyšení provokovat. V případě, 
že bude stálost kvality tuhého komunál-
ních odpadu zajištěna, lze předpokládat 
značnou kapacitu jeho spalování. Jsem 
přesvědčen, že je to velmi dobrá šance jak 
problémy komunálního odpadu v Přerově 
či kraji řešit.

Ano, taková cementárna - spalovna již 
v Hranicích stojí a stačí možnosti využití 
její kapacity analyzovat, diskutovat a sta-
novit podmínky uskutečnění.

Odborníci se dále shodli na tom, že spo-
třeba cementu se bude udržovat i přes 
hospodářskou recesi na konstantní výši 
a celá technologie výroby cementu, včet-

ně spalování, slouží jako příklad veskrze 
ekologické výroby 21.století.

Vladimír Puchalský 
zastupitel Společně pro Přerov

Komunální duben 2013
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

6.5.2013 
 19:00 - Zasedání OV Kozlovice
7.5.2013 
 8:00 - 60. schůze Rady města
 18:00 - Zasedání OV Žeravice
14.5.2013 
 17:30 - Zasedání OV Předmostí
 18:45 - Zasedání OV Popovice
27.5.2013 
  Zasedání OV Henčlov 
 17:00 - Zasedání OV Dluhonice
28.5.2013 
 17:00 - Zasedání OV Penčice
29.5.2013 
 8:00 - 61. schůze Rady města
 Zasedání OV Vinary
 Zasedání OV Újezdec
 16:00 - seminář ke spalovně v klubu Teplo

Politika s nadhledem

V jednotlivých rámečcích přiná-

šíme kompletní přepis názorů 

zastupitelky Dany Dobýškové 

(ČSSD) z jednání zastupitelstva za 

poslední 2 roky. Která myšlenka 

Vás zaujala nejvíce?


