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SPOLEČNĚ
ČERVEN 2013

Milí čtenáři,

červnové dny jsou nejen v našem městě 
nabity událostmi, které jistě ovlivní kvalitu 
života snad každého z nás. Po červnovém 
jednání zastupitelstva je bohužel jasné, 
že k lepšímu to nebude. Jsme však stá-
le více odhodláni udělat z Vepřova (jak 
výstižné!) opět zdravý a krásný Přerov, 
jakkoli nám mohou někteří škarohlídové 
házet klacky pod nohy. S Vaší pomocí se 
to jistě podaří.

Jaký byste si přáli Přerov? Co je pro Vás 
v Přerově nejdůležitější? Kde vlastně za-
čít? Otázek je mnoho, ale dozvědět se 
o tom, jak si město představujete právě 
Vy můžeme jen a pouze od Vás. Proto 
se těšíme na další setkání s Vámi, které 
plánujeme po letních prázdninách, někdy 
v září. Budeme o ní včas informovat.

www.spolecneproprerov.cz

29%
zastupitelů

hlasovalo pro pokračování školy

43%
zastupitelů

nemělo vůbec žádný názor

20%
zastupitelů

bylo proti zachování Mateřídoušky

Při hlasování o zachování ZŠ Mateřídouška, Pod skalkou 11 mnozí zastupitelé neměli žádný názor. Výsledky hlasování uvnitř listu. 
8% zastupitelů zastupitelů nebylo přítomných.

Společně pro Přerov: Udělejme z Vepřova opět Přerov.

Další debata Společně pro 
Přerov s občany města se 
uskuteční ve veřejném 
prostoru po prázdninách, 
v září tohoto roku.

Odběratelé newsletteru 
obdrží osobní pozvánku.

Stručně ze zasedání 
červnového zastupitelstva 
a rozhodnutí Přerov řídící 
koalice ČSSD, ODS, TOP09 
a KDU-ČSL

ZŠ a MŠ Mateřídouška bude zničena.  ∙
Návrh rodičů, který mimo jiné řešil 
i situaci neumístěných přerovských 
školkových dětí, a to již od září a bez 
nákladných investic, byl smeten. 
Důvod: neznámý. Nehlasovalo: 17 
zastupitelů (nepřítomní nezapočí-
táni). Poznámka: město slibovalo, že 
pomůže s balením…a víte asi, co ze 
svých slibů celkově splnilo - takže kdo 
máte krabice od banánů…
O vlakové zastávky v Předmostí  ∙
a Dluhonicích město nestojí. Držme 
se při zemi.
Chemoprojekt nebude knihovna,  ∙
ale domov důchodců. Kde bude 
knihovna, není známo.
Teplu připadne i Měšťák.  ∙ Poznámka: 
tato organizace se v Přerově už stará 
skoro o vše, ale její hospodaření je čer-
nou skříňkou. Kdo sledoval v prosinci 
zasedání zastupitelstva a zřejmě na-
ivní pokus člena kontrolního výboru 
Jiřího Kohouta o faktickou kontrolu 
jejího hospodaření, ví své.
Herny a hazard město bude držet!  ∙
V mnohých okolních obcích mají ale 
záměr jiný, a tak bude náš Přerov 
Mekkou hráčů. Jupí!!! Vítejte v Las 
Vegas. Návrh: zubr na mostě by mohl 
v nozdrách mít herní žeton.

Zpracovala I. Poljaková

Těšíme se ale i na Vaše nápady. Příští 
Společně vyjde právě na veřejné debatě 
(a tedy i tištěně!). Do té doby pište, foťte, 
komentujte. Mail už znáte:
newsletter@spolecneproprerov.cz

Užijte si léto!

Jan Horký, editor čísla
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Jak si užít divadlo jménem 
jednání zastupitelstva?

Přinášíme několik rad a tipů, jak si užít 
pravidelné čtvrtletní divadlo familiérně 
přezdívané jednání zastupitelstva. Větši-
nu rad jsme vyzkoušeli v praxi a fungují 
báječně. Proč divadlo? Na jednání nejde 
povětšinou o to něco projednat, probrat, 
nedej Bože vymyslet, vytvořit, ale v rych-
losti zmáčknout na dvacítce hlasovacích 
přístrojů ta správná tlačítka. Škoda, že ta 
zatím nelze z přední řady ovládat jinak 
než hlasovým pokynem zastupitelské 
klace; zasedání zastupitelstva by se pak 
totiž mohlo konat u kavárenského stol-
ku. Ale protože se koná v sále, je třeba si 
toto představení řádně užít:

Místa není třeba rezervovat, vstupné 1. 
je zdarma.
Pokud ještě máte to štěstí a patříte 2. 
mezi zaměstnané, domluvte si odpo-

lední dovolenou. Představení začíná 
ještě za světla - v jednu odpoledne.
Máte děti? Tak to si raději zajistěte 3. 
hlídání. Představení může trvat do 
večerních hodin.
Slabší zrak? Doporučujeme alespoň 4. 
divadelní kukátko. Tedy, pokud vás 
zajímají zastupitelská záda – a zad-
nice. Scéna není připravena pro hru 
en face.
Pokud zrovna nedržíte asketickou 5. 
dietu, připravte si svačinku (či ně-
kolik) a také velkoobjemovou láhev 
s tekutinami. Pitný režim je důležitý 
a kromě kávy z automatu si v předsálí 
hlavní scény nekoupíte nic – nejste-li 
zastupitel.
Chcete si taky zahrát? Skvělé, impro-6. 
vizace děje je možná. Vyvrcholení 
zápletek se však musí držet připra-
veného scénáře. Jako občan města 
(či místní části) máte právo na dva 
příspěvky po pěti minutách ke kaž-

dé jedné epizodě. Je však třeba se 
viditelně přihlásit či dokonce vykřik-
nout, aby vás vůbec režisér zahlédl 
a zařadil do hry.
Vychutnejte si svou roli, hrejte jen 7. 
pro sebe. Stejně vás prakticky nikdo 
neposlouchá.
Máte tip na zajímavé webové strán-8. 
ky? Neškudlete a poraďte jej zastupi-
telům s notebookem, třeba na nich 
najdou více herecké inspirace než na 
stránkách youtube či novinky.cz.
Většinou se hraje v humorném du-9. 
chu, proto je vhodné připravit si 
vtipné repliky na žertovná oslovení 
primátorem či jeho náměstky. Vzá-
jemně tak utužíte přátelskou atmo-
sféru.
Kapesníček na závěr. Pro případ, že 10. 
by vám představení přišlo spíše jako 
tragédie.

Divadelní kritik Jan Horký

Filantropie?

Filantropie je jistě jedna z činností, která 
neodmyslitelně patří k tomu lepšímu 
v lidské společnosti a je chvályhodné, 
pokud se jí věnuje každý, kdo na ni má. 
V okamžiku, kdy soukromou nadaci 
tvoří tři lidé, z nichž dva jsou zadlužení 
manželé, ztrácí taková nadace věrohod-
nost. A nevadí, že ona samotná v dluzích 
není. To, že taková instituce žije z darů 
jednotlivců, firem nebo dokonce obcí, 
snad znamená, že její členové musí mít 
v naprostém pořádku především své 
vlastní finance. Nebo ne?

Před dvěma měsíci byl za velké publicity 
vysazen přerovský libosad. Město vyzva-
lo zastupitele, firmy i občany k finanční 
účasti na tomto, prý bohulibém projek-
tu. Samo zaplatilo celý projekt, cca půl 
milionu Kč (příprava pozemku, nákup 
stromů, následná péče o ně, propaga-
ce…), aby nadace přišla k hotovému 
– tedy k penězům za patronství stromů 
(3 800 – 15 000 Kč za jeden strom), kte-

ré si zájemci jakoby podruhé koupili, 
oficiálně - dali peněžní dar. Pomiňme 
teď smysluplnost takového projektu 
v zadluženém městě a v situaci, kdy 
lze vysazovat stromy za pomoci dotací 
z ministerstva zemědělství a soustřeďme 
se na nadaci samotnou. V rozhovoru pro 
Přerovský deník představitel nadace 
pan Strejček velmi emotivně uvedl, jak 
jsme nadaci poškodili. Skutečnost je ale 
jiná. Nadace poškodila samu sebe tím, 
že neinformovala potencionální dárce 
a příznivce o finanční situaci svých členů. 
Pan Vojtěch Vlček má podle Centrál-
ního registru dlužníků dostupného na 
internetu dluhy ve výši více jak 88 mili-
onů korun. Přesto, kupodivu, on i jeho 
manželka provozují s panem Strejčkem 
nadaci. Po naší tiskové zprávě došlo 
velmi rychle k následujícím změnám – ze 
stránek nadace zmizelo jméno pan Vlčka 
jako člena správní rady i jako zřizovate-
le(!). Že není veden jako zřizovatel, je 
ale nesmyslné, na obchodním rejstříku 
je navíc dále veden i jako člen správní 

rady (i teď na konci června). Dotazem 
na krajském soudu jsem se dozvěděla, 
že den po naší tiskové zprávě požádala 
Nadace o výmaz jména Vojtěcha Vlčka 
z nadačního rejstříku. Bez naší informace 
by se tak nestalo, některé otázky nicmé-
ně ještě zůstávají – např. proč si město, 
které spravuje peníze nás všech (a zve 
občany k finanční účasti), neověří, s kým 
má tu čest dříve, než s někým začne 
spolupracovat? Proč jde tou nejdražší 
cestou, když je možná levnější varian-
ta – přímý dar dětskému domovu, jiný 
způsob výsadby? Proč je prostředníkem 
mezi nadací a městem exekutorský úřad 
v Přerově, který má zároveň na starosti 
exekuci majetku Vlčkových?  A konečně 
– jak se změnila věrohodnost nadace, 
když v ní dál funguje jako členka správ-
ní rady paní Jana Vlčková, která jako 
manželka dlužníka je tzv. 2. povinným 
či solidárním dlužníkem a je také přímo 
jmenovaná v exekučním řízení?

Helena Netopilová

Diváci (v popředí) a herci (v pozadí): čelem k zádům
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Doprava v Přerově očima 
silničáře
Díl třetí – jízdní kolo – doprava, 
veřejné ohrožení nebo 
příležitost?

„Lidi kolo, to je famózní věc“ – tolik 
text jedné známé písničky. O výhodách 
používání jízdního kola bylo mnoho 
napsáno, takže jenom stručně – po-
kud bychom se zeptali, který dopravní 
prostředek zabere ve městě nejméně 
prostoru, je konstrukčně nejjednodušší, 
hmotnostně nejlehčí, v městském pro-
vozu nejrychlejší, jeho provoz vyžaduje 
nejméně energie, je naprosto ekologic-
ký (hluk, zplodiny) a pro své uživatele 
je nejzdravější, tak odpověď zní jed-
noznačně: jízdní kolo. Přes to všechno 
nemá cyklista v našem městě na růžích 
ustláno. V čem je problém?

Začalo to už v dobách socialismu. Při 
výstavbě sídlišť vedly obslužné silnice 
k domům většinou značnými oklikami, 
a až desítky metrů ke vstupům do ob-
jektů bylo třeba používat jen chodníky 
trasované známým „pravoúhlým“ systé-
mem. Navíc tu a tam doplněné různými 
(zpravidla zbytečnými) schody, které 
bránily v jízdě nejenom cyklistům, ale 
i maminkám s kočárkem nebo vozíč-
kářům.

Mnozí si mysleli, že po roce 1989 nasta-
ne změna. Ta nastala, ale jiná, než jsme 
čekali. Především v devadesátých létech 
si ten, kdo něco znamenal, koupil nějaké 
to ojeté auto západní provenience. Roz-
machu mobility se nesmělo bránit, proto 
město přišlo se známou bezohlednou 
politikou „jednosměrkizace“. Jednosměr-

ný provoz znamená ponechat v ulici 
pouze jeden jízdní pruh, a druhý (dříve 
protisměrný)  tak uvolnit pro parkování. 
V jisté době nastalo přesvědčení, že se 
tím něco vyřeší. Nevyřešilo se samozřej-
mě nic, tyto ulice jsou dnes beznadějně 
zarovnané parkujícími vozidly z obou 
stran, takže znovu není kde parkovat. 
Navíc je ale mnohdy více než obtížné 
takovou oblastí projet – zejména pro 
cyklistu, který je tak postižený nesmy-
slnými zákazy a zajížďkami pro pohodlí 
parkování motoristů.

Dnes už asi nezjistíme, kdo byl tím vel-
kým „myslitelem“ začátku 90. let, kte-
rý začal prosazovat názor, že „cyklisté 
ohrožují motoristy“, takže je potřeba 
je vytlačit někam, kde nebudou zava-
zet. Ano, staré škodovky byly toho času 
„out“, a mladý dynamický podnikatel 
s fialovým sakem nemůže dělat ten 
správný byznys, když se bude ploužit 
na silnici za nějakým cyklistou. Vznikla 
tak známá síť oddělených cyklostezek, 
které uvolnily komunikace pro rychlou 
jízdu automobilů a zatlačily cyklisty 
na chodníky. V té v době už na západě 
věděli, že oddělené cyklostezky škodí 
v naprosto všech ohledech – cyklista 
na úrovni chodníku je v neustálé kolizní 
situaci s chodci a se všemi odbočujícími 
komunikacemi (viz třeba křižovatka 
Komenského – Wurmova), kličkuje mezi 
zaparkovanými vozidly, pobíhajícími 
psy nebo dětmi. Přednost musí dávat 
všude a všem, bezpečně může jet snad 
jen nízkou rychlostí a po každých pár 
metrech na něj řve značka „Cyklisto, 
sesedni z kola!“

Jak tedy dělat věci jinak a lépe? Ne, 
už opravdu nemusíme argumentovat 

jen Holandskem nebo Dánskem. Už 
i v Olomouci nebo v Šumperku najdeme 
vynikající cyklostezky přímo na komuni-
kacích, v takzvaném hlavním dopravním 
prostoru. K jejich výstavbě většinou 
stačí pouze zúžit zbytečně široké jízd-
ní pruhy na stávajících komunikacích, 
takže náklady na jejich stavbu jsou mi-
nimální – vlastně se jenom lépe vyu-
žije prostor stávající komunikace. Tyto 
stezky umožní cyklistům bezpečnou 
a přitom rychlou jízdu bez zbytečných 
kolizí. Cyklistu neoddělují od ostatního 
provozu, naopak jej integrují tam, kde 
má nejlepší podmínky k bezpečné jíz-
dě – na správně navržené komunikaci. 
Naše legislativa a technické předpisy už 
dávno umí ošetřit obousměrný provoz 
cyklistů jednosměrnými ulicemi, a sami 
se můžeme přesvědčit, že třeba v Olo-
mouci nebo v Kroměříži se toho vůbec 
nebojí; naopak mají s tímto řešením již 
mnohaletou vynikající zkušenost. Stejně 
tak Šumperk otevřel pěší zónu v centru 
cyklistům alespoň v méně frekventova-
ných časech, Prostějov nebo Olomouc 
dokonce mají otevřeny své pěší zóny pro 
cyklisty po celý den. Zatímco v Olomou-
ci i v čase parných letních dnů nabízejí 
cyklostezky v Bezručových, Smetano-
vých i Čechových sadech příjemnou 
projížďku, tak Přerov vybudoval kolem 
svého Michalova cyklistický obchvat, 
kde není k dispozici ani kousek stínu. 
Kdyby se udělovaly ceny za nejhloupější 
investici do cyklistické dopravy, jistě by 
byla tato stavba horkým kandidátem 
na vítězství.

Přerov je město s ideálními podmínkami 
pro cyklistickou dopravu, a to jak svou 
rozlohou, tak i příjemným terénem bez 
velkých sklonů. Jediné, co činí z Přerova 
skanzen myšlenek pozdního socialismu 
a ranného kapitalismu, je jeho vlastní 
dopravní politika, prezentovaná léta 
neměnnými tvářemi úředníků a politiků. 
Bylo zajímavé sledovat v uplynulých 
dvou letech téměř heroický odpor města 
proti myšlenkám Uherskohradišťské 
charty, která je vynikajícím nástrojem 
skutečně účinné podpory moderní cyk-
listické dopravy. Tuto chartu sice nejprve 
představitelé Přerova podepsali, avšak 
kroky k její praktické realizaci zatím té-
měř neučinili. Přesto se snad blýská na 
lepší časy, jak dokázala třeba chvályhod-
ná iniciativa studentů Gymnázia Jakuba 
Škody, která umožnila toto téma znovu 
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veřejně otevřít, a tím vyvětrat poněkud 
zatuchlé přerovské cyklistické ovzduší. 
Možná i výsledek komunálních voleb 
otevře v Přerově cestu skutečné pod-
poře cyklodopravy, stejně jako se kdysi 
v Olomouckém vězení otevřely dveře 
vězněnému francouzskému generálovi 
Laffayettovi, a to se zdůvodněním, že 
„už pro nás nejste nebezpečný, protože 

myšlenky, za které jste byl vězněn, přijala 
během vašeho uvěznění celá Evropa, 
včetně našeho císařského dvora.“

Už i v Přerově je tak více než nutné vy-
táhnout hlavu z písku a pochopit, že 
není neřešitelným problémem zajet do 
slepé uličky, ale je chybou tvářit se, že se 
nestala žádná chyba, a že můžeme jet 

špatným směrem stále dál, obrněni silou 
přežitých myšlenkových dogmat.

Tomáš Tužín 
Strana zelených Přerov

Mapa hazardu v Přerově: povolené automaty v Přerově dle informací Ministerstva financí z května 2013, bez rozlišení typu výherního zařízení. Zobrazeno nad mapami 
Google. Čísla určují počty povolených automatů. Celkem 562 kusů.

„Ty příjmy tady jsou,“ křičel 
primasenátor

Návrh obecně závazné vyhlášky o záka-
zu provozování loterií a jiných podob-
ných her na celém území města, který 
na červnovém zastupitelstvu předložila 
koalice Společně pro Přerov, vnímáme 
jako zásadní opatření pro zlepšení života 
obyvatel Přerova.

Dle našeho názoru je město Přerov  ∙

zmocněno příslušnými právními před-
pisy chránit především veřejný zájem, 
tj. regulovat a redukovat vliv hazard-
ních her na veřejnost, zejména děti 
a mládež, a hledat účinná preventivní 
řešení.
S patologickým hráčstvím se v České  ∙
republice potýká téměř 100 000 lidí, 
tzn. lze usuzovat, že v Přerově máme 
přibližně 400 psychiatricky nemoc-
ných spoluobčanů – lidí závislých na 
hazardních hrách.

Gambling způsobuje lidem komplika- ∙
ce jak v oblasti pracovní a materiální, 
tak i v oblasti sociální a rodinné. Zá-
vislost jako je patologické hráčství je 
podle odborníků srovnatelná se závis-
lostí na drogách nebo alkoholu. Pouze 
část postižených ale podstoupí léčbu 
nebo vyhledá odbornou pomoc.
 Pro úspěšnou léčbu je totiž nutná na- ∙
prostá abstinence - a jejím základním 
předpokladem je nepohybovat se v ri-
zikovém prostředí. Výzkumy prokáza-
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Povodně: příčiny 
a následky
Ekologové v souvislosti s prevencí ni-
čivých povodní upozorňují na obnovu 
lužních lesů. Dříve rozlehlé ekosysté-
my v širokém pásmu okolo řek byly 
a jsou (kromě výskytu vzácných rost-
lin a živočichů) důležitým prostředím 
pro absorpci vody. V České republice 
se jedná o stále méně míst, která však 
mají při povodních zásadní význam. 
Dokáží zpomalit rozvodněná koryta 
a díky četným tůním a tisícům slepých 
ramen udrží průtok zvýšené hladiny. 
Lužní les dokáže například zadržet více 
vody než přehrady. Funguje jako houba, 
což znamená, že umí nasáknout obrov-
ské množství vody. V případě Přerova 
je toho krásným příkladem Národní 
přírodní rezervace Žebračka-Křivá, ale 
také zbytky lužního lesa, který lemuje 
levý břeh Bečvy před Přerovem v oblasti 
místní části Kozlovice. Ochránci přírody 
proto vyzývají k obnově, která je efek-
tivní, navíc nikterak drahá. Zemědělci 
prozatím nemají potřebnou motivaci 
pro obnovování původních říčních lesů. 
Od ministerstva navíc v dohledné době 

nemohou s dotacemi počítat. Obnova 
lužního lesa je sice dlouhodobou zále-
žitostí na desítky let, pro zvládnutí po-
vodní je však vysoce efektivní. Záchrana 
i obnova mokřadů v okolí řek se jako 
důležitá protipovodňová ochrana začíná 
prosazovat také v zahraničí.

Velký problém působí chybné a nedo-
myšlené prodeje pozemků v záplavo-
vých zónách, právě v oblastech rozlivu 
Bečvy, kde původně příroda sama vy-
tvořila retenční plochy. Dnes se úředníci 
magistrátu mazaně zbavují pozemků 
ve prospěch zahrádkářů; získají tím snad 
nějaké finance pro zalepení díry v měst-
ské kase. Ve skutečnosti zahrádkáři na-
letěli a dnes mohou počítat s investicí 
do napravování škod na majetku, díky 
nepravidelně se opakujícím povodním. 
O další záplavě nepochybujme, je to 
vždy jen otázka času, kdy se objeví. 
Magistrát pravděpodobně těmito pro-
deji vědomě porušuje zákon. A jestli se 
takto chová vedení města, co může pak 
vyžadovat po obyvatelstvu?

Adin Vyhlídka

ly, že státy v USA s přísnými zákony 
omezujícími hazardní hry, mají o 70% 
nižší výskyt patologického hráčství 
v porovnání se státy, které takové zá-
kony nemají (např. Nevada).
Je opět psychiatry vysledováno, že  ∙
patologický hráč se v důsledku své zá-
vislosti na hře a rostoucích finančních 
problémů snaží tyto vyřešit nejen další 
účastí ve hře, ale v mnoha případech 
krádežemi, rozprodejem rodinného 
majetku, půjčkami od příbuzných, přá-
tel, lichvářů apod. Tzn. jeden patolo-
gický hráč je schopen způsobit finanční 
a jiné problémy až 10 lidem ve svém 
okolí… Lze tedy říci, že gambling ne-
gativně ovlivňuje v Přerově život až 
čtyřem tisícům našich spoluobčanů.

Jednou z  otázek, kterou jsme si položili, 
je otázka, zda rozpočtové příjmy měs-
ta jsou „osudově“ závislé na příjmech 
z hazardního hraní? Samozřejmě, že 
nejsou.

Čím méně plyne do veřejných rozpočtů 
peněz, tím více jsou veřejnoprávní or-
gány nuceny chovat se efektivně, šetřit 
a neplýtvat. Navíc, postavit příjmy z ha-
zardu do veřejných rozpočtů jako roz-
hodující zdroj vede vždy ke klientismu 
a korupci (blíže kniha Ekonomie veřej-

ného sektoru Josepha Stiglitze – nositele 
Nobelovy ceny za ekonomii, bývalého 
viceprezidenta a hlavního ekonoma 
Světové banky).

Připomeňme si neuvážené a extrémně 
vysoké investice, které způsobily dra-
matické zadlužení našeho města ve výši 
350 milionů korun: Domov důchod-
ců, autobusové nádraží, zimní stadion, 
Tyršův most, Regionální letiště Přerov, 
průmyslová zóna v Újezdci a další…

Společně pro Přerov striktně odmítá 
řešit problémy financování sportov-
ních klubů podporou hazardu v Přerově. 
Město Přerov se nemůže chovat jako 
bývalý největší kolumbijský drogový 
baron Pablo Escobar, řídící se strategií 
a zároveň španělským příslovím „Pla-
ta o Plomo“ (stříbro nebo olovo), jenž 
se díky příjmům z drog stal hrdinou 
rodného Medellína. Escobar měl velmi 
dobré vztahy s chudým obyvatelstvem 
Kolumbie. Po celý život byl velkým spor-
tovním fanouškem a sponzoroval malé 
fotbalové kluby ve městě. Pasoval se 
do role Robina Hooda a často rozdával 
peníze chudým, kteří mu na oplátku 
často sloužili jako ochranka, kryli ho 
před úřady a byli ochotni pro něj udělat 
cokoliv.

Je načase, aby Přerov začal jednat 
v souladu s veřejným zájmem, využil 
k ochraně obyvatel rozhodnutí Ústavní-
ho soudu z posledních let, který potvrdil 
pravomoc obcí regulovat na svém území 
provozování interaktivních videoloterij-
ních terminálů (VLT) a zrušil přechodné 
ustanovení zákona č. 300/2011 Sb., kte-
rým se měnil zákon o loteriích a jiných 
podobných hrách. Podle Ústavního sou-
du Loterijní zákon jednoznačně stanoví 
povinnost zrušit vydané povolení, nejen 
tehdy, kdy dodatečně vyjdou najevo 
okolnosti, pro které by nebylo možné 
loterii nebo jinou podobnou hru po-
volit, ale i tehdy pokud tyto okolnosti 
nastanou až v průběhu provozování po-
voleného zařízení. Takovými okolnostmi 
je nepochybně také existence obecně 
závazné vyhlášky obce, která umístění 
zařízení na svém území omezí.

Bohužel, koaliční zastupitelé prozíraví 
nebyli a učinili tak ze zákazu provozo-
vání loterií a jiných podobných her na 
celém území města volební téma roku 
2014.

Richard Šlechta

Záplavy v zahrádkářské kolonii
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ČSSD a ODS odmítají 
moderní železniční 
dopravu v Přerově
Koalice ČSSD a ODS je zřejmě toho ná-
zoru, že je třeba ještě více přitížit pro-
blematické přerovské silniční dopravě. 
Jinak si nelze vyložit nesmyslné zablo-
kování další přípravy výstavby dvou že-
lezničních zastávek, které se mohly stát 
pro obyvatele města i jeho návštěvníky 
velmi atraktivní alternativou k individu-
ální automobilové dopravě, která město 
dlouhodobě neúnosně zatěžuje.

Když byl poprvé předložen minulý rok 
koalicí Společně pro Přerov kvalitně 
a podrobně zpracovaný záměr výstavby 
zastávek, reagovalo vedení města sesta-
vením pracovní komise. Řada odborníků, 
zastupitelé i aktivní občané strávili prací 
v rámci pracovní skupiny mnoho času, 
a to ve svém osobním volnu a bez ná-
roku na jakoukoliv odměnu. Výsledkem 
jejich práce bylo doporučení zpracovat 
studie, které by stanovily finanční nároč-
nost projektu, a dále prověřit možnost 
čerpání dotací. Náklady, které by muselo 
město zaplatit ze svého rozpočtu, by tak 
bylo pravděpodobně možné výrazně 
snížit získanými dotacemi. Efektivitu je-
jich investování měla následně prověřit 
dopravně–inženýrská studie, která by 
zjistila budoucí využití obou zastávek 
cestujícími.

Na zastupitelstvu dne 17. června ležel 
zastupitelům na stole těžko uvěřitelný 
návrh na smetení záměru výstavby obou 
železničních zastávek ze stolu. Něco tak 
absurdního a nesmyslného mohl jako 
předkladatel navrhnout pouze vášnivý 
motorista, náměstek primátora Kulíšek. 
Zastupitelé se měli rozhodnout o takto 
strategické záležitosti v okamžiku, kdy 
se s výsledkem práce pracovní skupiny 
absolutně nepracovalo, k dispozici byla 
pouze jediná studie od SŽDC řešící za-
stávky jen velmi okrajovým způsobem, 
a finanční nároky na stavbu zastávky ne-
byly doloženy vůbec. Snad jen jakýmsi 
dohadem či odhadem „že by to prý asi 
mohlo být něco okolo třiceti milionů“. 
O možném využití cestujícími nevěděli 
zastupitelé naprosto nic, protože studie, 
která toto měla řešit, nebyla vůbec za-
dána. Ohledně možného získání dotací 
nebyla vůbec řeč, protože nikdo z magis-
trátu se vůbec neobtěžoval prověřením 
takové možnosti financování zabývat.

Přestože smetení záměru ze stolu nebylo 
podložené naprosto žádnými relevantní-
mi podklady, a přestože dokonce mnozí 
zastupitelé vládnoucí koalice našli od-
vahu zvednout ruku pro pokračování 
přípravných prací, které by umožnily 
v budoucnu rozhodnout v této věci uvá-
ženě a odpovědně, tak nakonec jediným 
hlasem převážila tupá stranická loajalita. 
Přerov se tak pyšní další promarněnou 
příležitostí a Kulíšek jen posiluje ve své 

funkci náměstka pro stagnaci a úpadek. 
Pokud by tuto roli přijal oficiálně, potom 
bych musel uznat, že ji vykonává se vší 
odpovědností a profesionalitou.

Není tak podstatné, že vniveč přišly ho-
diny práce členů pracovní skupiny, kteří 
se scházeli přesto, že výsledky jejich prá-
ce reálně vládnoucí strany ODS a ČSSD 
vůbec nezajímaly. Mnohem horší je, že 
omezená vůli, lenost nebo snad apriorní 
nesnášenlivosti vůči návrhům opozice 
jsou důvodem zablokování zastávek 
v Předmostí a v Dluhonicích na další 
desítky let. Falešná hra „příliš vysoké 
náklady a malý přínos“ vyznívá zvlášť 
absurdně ve městě, kde ti stejní pánové 
se stejnou bezohledností prosadili pře-
dražené a předimenzované autobusové 
nádraží za víc než 100 milionů, stejně 
jako předražený a předimenzovaný Tyr-
šův most za dalších více než 100 milionů. 
Tady kupodivu peníze ani politická vůle 
nechyběly.

Závěrem – díky pánové a dámy z ČSSD 
a z ODS, že jste „přiznali barvu“. Doufám, 
že občané města přemýšlejí hlavou, 
a nenechají se už dále otupovat vašimi 
modrými balónky ani oranžovými růže-
mi. Realita vaší vlády je tristní, proto pev-
ně věřím, že obdobně tristní bude i vaše 
vysvědčení od přerovských voličů.

Tomáš Tužín

Jediný návrh na umístění zastávky v Předmostí, který se objevil ve studii proveditelnosti zajišťované SŽDC. Prověření alternativních řešení se již nedočkáme, ačkoli to 
pracovní skpina důrazně doporučila.
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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 nebojí říct nahlas. 
Máme vizi, jak udělat z Přerova dobré město pro život. Bez Vaší pomoci to ale nepůjde. 
Pojďme naše město společně změnit k lepšímu.

„Hrdinové a padouši“
Zasedání přerovského zastupitelstva 17. 
června 2013 si budou jeho aktéři i diváci 
dlouho pamatovat. Nejen pro časovou 
náročnost, ale také pro témata, která ho 
určila. 

Tím prvním a pro mnoho lidí nejdůleži-
tějším byl návrh na revokaci rozhodnutí 
zastupitelstva o zániku školy Mateřídouš-
ka. Materiál sepsaný rodiči žáků školy ale 
neprošel a několikaměsíční houževnatá 
práce všech, kteří usilovali o zachování své 
školy, byla pohřbena. Přesto, že šlo o so-
lidní, vstřícné a velkorysé gesto. Přesto – 
a nebo právě proto, že materiál byl erudo-
vaný a vlastně ukázal úřadu a politikům, 
jak přemýšlet a postupovat v tak citlivém 
záměru jako je zrušení fungující školy. Ná-
městek Hluzín i vedoucí oddělení školství 
p. Drtilová dali najevo už poněkolikáté, že 

o dialog s občany nestojí. Rodiče i učitelé 
Mateřídoušky ukázali obdivuhodnou 
vytrvalost, solidaritu i odvahu bojovat za 
něco, čemu věří. To, že neuspěli, je výsled-
kem lhostejnosti, poslušnosti a zřejmě 
i jiných důvodů, proč zastupitelé ČSSD, 
ODS, TOP 09 i KDU ČSL školu odepsali. 
Hrdinové versus padouši 0:1

Druhé téma, které ukázalo, jak radnice 
míní svou otevřenost a rovný přístup k ve-
řejnosti, byl prodej pozemku u Tyršova 
mostu. Přesto, že na jiné pozemky město 
nevypsalo výběrová řízení, tady se tak 
stalo. Proč, to se vyjasnilo po zveřejnění 
vítěze. Stal se jím advokát Líbal z Prahy, 
co zastupuje Přerovskou stavební. Že 
pozemek mohl legálně získat přerovský 
občan bydlící v sousedství? A který nabí-
zel srovnatelnou cenu? To je nepodstatné. 
Znovu jsme se stali svědky toho, jak fun-
guje přerovská demokracie. Selektivně 

a klientelisticky – bez skrupulí. Hrdinové 
versus padouši 0:2.

Třetí téma – hrací automaty ve městě – je 
už evergreenem. Ani tady solidní argu-
menty nezabraly. S „nejlepším“ vyjádře-
ním přišel zastupitel Rašťák. Řekl totiž, 
že lidé budou hrát i po zákazu hracích 
automatů. Jo, je to fakt – vlastně proč dě-
lat jakoukoliv prevenci? Vždycky tu budou 
přece ti, co ji porušují…A hrdinové versus 
padouši? Celkové skóre 0:3.

Uvedený výsledek není ale důvodem 
k pesimizmu. Naopak, je to důvod k větší-
mu zapojení občanů v rozhodování o vě-
cech, které se týkají nás všech. V opačném 
případě budou rozhodovat Lajtochové, 
Kulíšci, Zatloukalové a další za nás.

Helena Netopilová

Kresba žákyně ZŠ Pod Skalkou 11 Mateřídouška


