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Milí čtenáři,

po delších prázdinách jste si opět otevřeli newsletter Společně, což nás velmi těší. Žel 
slibovanou debatu jsme museli odložit na později. Odběratelé newsletteru obdrží 
osobní pozvánku. Objednejte si jej na newsletter@spolecneproprerov.cz

Jan Horký, editor čísla

www.spolecneproprerov.cz

odměny o

953%
vyšší pro přerovskou „Nagyovou“

Skutečně, o 953% byla vyšší odměna vedoucí odboru ekonomiky přerovského ma-
gistrátu oproti průměrné roční odměně úředníka v roce 2012. Roční odměna činila 
přes 185 tisíc korun oproti 19 433 Kč v průměru. Přerovská Nagyová? Více informací 
uvnitř listu.

Společně pro Přerov: Pro město, kde se dobře žije

Stručně ze zasedání 
zářijového zastupitelstva:

Parkoviště na cenných nálezech kos- ∙
tela a českobratrské školy v lokalitě 
Na Marku NEBUDE. Sláva, dokonce 
můžeme prozradit, že teď běží ří-
zení o jmenování nálezů kulturní 
památkou. To by kromě ochrany 
mohlo usnadnit i získávání peněz 
na úpravu lokality. Návrh nejlépe 
získat architektonickou soutěží!

Co na zastupitelstvu nebylo:
O tom, že městem založené Teplo  ∙
Přerov a.s. vesele zakládá TeploNet-
work s.r.o. na zastupitelstvu nepad-
la ani zmínka. Ve společnosti se za-
hřejí všechny koaliční strany (ano, 
KSČM taky) a občané ani zastupitelé 
se o činnosti městské společnosti 
nedozvědí nic. Předpokládáme, že 
stejně jako Teplo Přerov nebude 
ani nová firma poskytovat informa-
ce, ale naopak tajemně krýt vnitřní 
toky. Naštěstí se tu a tam někdo 
ozve, jako třeba ředitel NejTV a.s., 
kterému se takovéto počínání pra-
nic nelíbí. Bude těch, kteří promluví, 
více? Myslím, že by to bylo potře-
ba!

Co teprve bude na 
zastupitelstvu 21. října?

Větší než obvykle bude divadlo,  ∙
které koaličníci předvedou: je před 
volbami přece!
Společně pro Přerov se snad již po  ∙
desáté pokouší zakázat výherní au-
tomaty v celém městě. To by v tom 
byl čert, aby v rámci předvolebního 
zastupitelstva při mazání medu to-
hle neschválili!

Zpracoval Jan Horký

Děti na triku

Lhostejnost, nedbalost, neschopnost, 
nekompetentnost a co ještě způsobi-
lo, že přerovští žáci 1.stupně základních 
škol nepojedou na ozdravný pobyt, ale 
budou na triku. Ale koho, Lajtocha, Hlu-
zína, Bakalíka, příslušného úředníka... 
Město prostřednictvím primátora požá-
dalo 18.6.2012 o ozdravné pobyty pro 
1500 žáků, zřejmě přehnaný požadavek, 
které byly plánovány od 1.10.2012 do 
30.4.2013. Oblast pobytu CHKO Beskydy, 
program „Příroda jako dům“. K žádosti 
obdrželo souhrnné stanovisko Státního 
fondu životního prostředí, že žádost je 
vypracována komplexně, a že je třeba 
některé podklady upřesnit. Termín za-
hájení 1.1.2013, dokončení 30.4.2013.
Předpokládaná podpora 4 500 000 Kč. Ani 
v roce 2012, ani v prvním čtvrtletí 2013 
se pobyty neuskutečnily. Město v napl-
ňování podmínek programu pokračuje, 
a soutěží ubytovatele a stravovatele. Vítě-
zem je společnost PRODOS, provozovna 
Hotel Neptun, Malá Morávka, Jeseníky.

Zajímavý rozpor, město žádá o ozdravný 
pobyt v Beskydách, ale soutěží ubytova-
tele v Jeseníkách. Smlouva se společností 
je podepsána primátorem 16.9.2013, 
ukončena 7.10.2013.

Ale to, co magistrát vytáhne jako „eso“ je, 
že není schopen zajistit k pobytovému 
programu „Příroda jako dům“ kvalifiko-
vané lektory, přestože o podmínce ví více 
než rok. Proč? Podle náměstka Hluzína jde 
ze strany státu o tvrdou, až nesplnitelnou 
podmínku. Např. zajistit vlastní učitele 
ze 2. stupně základních škol v počtu 4, 
opakuji 4, na 5 měsíců pobytů, 3 hodi-
ny denně. Program může být zajišťován 
i dodavatelsky organizacemi, které takové 
služby nabízejí, např. ekocentra, správy 
NP a CHKO atd. Není pravda,že takových 
specialistů je jako šafránu, jak tvrdí Hluzín, 
lze ověřit v databázích uvedených organi-
zací, jsou jich desítky, ne-li stovky.

A tak děti hop na triko! A žádná příroda 
jako dům.

Vladimír Puchalský
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Kromě primátora, náměstků primátora, 
tajemníka  magistrátního úřadu, tvoří 
úřad především ostatní zaměstnanci, 
kterých bylo k 31.12.2012 celkem 310, 
s průměrným platem 29 tisíc. Průměr-
ný plat zaměstnance veřejné správy 
v ČR (úředníci,vojáci, učitelé) vzrostl 
loni o cca 1%, tedy více méně stagnuje. 
Mzda magistrátního úředníka bez ohle-
du na nutnost úspor, zadlužení města 
a faktory ekonomické krize, neustále 

roste. Není bez zajímavostí, že odmě-
ny některých úředníků dosahují ročně 
hodnot kolem 100 tisíc Kč, i více.V ně-
kterých letech tempo růstu mezd činí za 
posledních 7 let více než 5%. Odpovídá 
nadstandardní odměňování úředníků 
produktivitě a efektivitě jejich práce? 
Můžeme to vůbec zjistit? Nemůžeme. 
I magistrátní úřad v Přerově má svoji 
„Nagyovou.“ Je to vedoucí odboru eko-
nomiky paní O.Sedláčková. Dlouhodobě 

je nadstandardně odměňována, např. 
v roce 2011 jí byly vyplaceny odměny 
k vysoce nadprůměrnému základnímu 
platu ve výši 137 tisíc Kč, v roce 2012 
dokonce 185 tisíc. V čem spočívá její 
mimořádnost? Zřejmě pracuje jako kůň, 
aby splnila požadavky pana primátora 
a pana tajemníka. Není nadstandardním 
odměňováním paní vedoucí porušován 
princip přiměřenosti? Je tato pracující 
důchodkyně vůbec nahraditelná?!

A za této situace J. Lajtoch s J. Bakalíkem 
předložili únorovém zastupitelstvu ma-
teriál „Zvýšení kvality řízení na Magistrá-
tu města Přerova,“ který obsahuje pouze 
konstatování, že jediným nástrojem 
hodnocení úřadu je jeho sebehodnoce-
ní. A k tomu byla zastupitelům doložena 
Vize magistrátu na období 2012 – 2017, 
ze které vyjímám:

Magistrát města Přerova je… vnímán 1. 
jako nejvýznamnější úřad.
Magistrát je… věrohodný, transpa-2. 
rentní a otevřený.
Úředníci… jsou odborně zdatní, 3. 
sebevědomí, přesvědčiví a zároveň 
přívětiví, ochotní a flexibilní.
K požadavkům… přistupují profesi-4. 
onálně, komplexně, nestranně a bez 
průtahů.

To je vize!!! To je pouze propaganda.

Ještě jeden faktor je zajímavý; v městě 
Přerově připadá na jednoho úřední-
ka 142 občanů, a i když je to z mnoha 
důvodů nesrovnatelné, takový průměr 
na západ od našich hranic je 200 až 
220 občanů na 1 úředníka. Tajemník 
úřadu by měl soustavně a systematicky 
iniciovat změny řízení formou projektu 
neustálého zlepšování, musí iniciovat 
redefinování procesů, zefektivnit kon-
trolní mechanismy, především vnitřní 
kontrolu, zamezit plýtvání v provozu 
úřadu a publikovat výsledky činnosti 
vnitřního auditora.

Možností jak zlepšit, zefektivnit a zprů-
hlednit práci magistrátního úřadu je 
mnoho, je třeba jen přemýšlet a neustále 
zlepšovat.

Je toho vedení magistrátu vůbec schop-
no?

Vladimír Puchalský

I přerovský magistrát má svou Nagyovou
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Přinášíme krátký výtah z článku „Integrovaný systém, nebo 
i jiné způsoby než centralizované pojetí nakládání s odpady?“ 
který vyšel v letošním 8. čísle časopisu Moderní obec. Kom-
pletní článek je k dispozici na www.spolecneproprerov.cz.

Možné důsledky v případě uplatnění cílů ISNO
(ISNO=integrovaný systém nakládání s odpady)

Riziko dlouhotrvající ztráty samostatnosti obcí v rozhodová- ∙
ní o vlastním odpadovém hospodářství a jeho cenách. 
Zvýšení nákladů odpadového hospodářství pro obce, ob- ∙
čany a firmy. 
Financování očekávaných zvýšených nákladů na nový sys- ∙
tém z peněz občanů a firem. 
Uměle řízené směrování toků odpadů do nově budovaných  ∙
velkých spaloven odpadů (dlouhodobé smlouvy, nutnost 
zajistit odpady pro spalovny v řádech stovek tisíc tun); ome-
zení dalších způsobů nakládání s odpady; růst přepravních 
vzdáleností. 
Ohrožení konkurenceschopnosti českého odpadového  ∙
hospodářství jako celku, omezení tržního prostředí. 
Nesoulad se záměry EU – od roku 2020 postupný zákaz  ∙
spalování recyklovatelných odpadů a biologicky rozloži-
telných kompostovatelných odpadů; důraz na větší třídění 
a materiálové využití odpadů.

Úskalí, která je třeba vzít v potaz
Omezení svobody výběru.  ∙ V případě zakotvení v legisla-
tivě může být nejvýznamnější změnou pro obce povinné 
sdružování obcí do větších svazků a s tím spojená jistá 
centralizace řízení toku odpadů, kdy se obce budou muset v 
rámci větších společenství domluvit a smluvně dlouhodobě 
zavázat, jakým způsobem a kým budou zajišťovány služby 
nakládání s komunálním odpadem. Z toho pro jednotlivé 
obce logicky vyplývá ztráta dosavadní svobody vybrat si do-
davatele, jenž jim tuto službu nabídne za nejvýhodnějších 
podmínek. Stejně tak vzhledem k dlouhodobým smluvním 
závazkům hrozí, že jednotlivé obce nebudou moci v pří-
padě potřeby poskytovatele služby změnit. Protože ISNO 
byl zamýšlen mimo jiné i jako nástroj k dlouhodobému 
nasměrování potřebného velkého množství odpadů z velké 
části území daného regionu do nově zamýšlených velkých 
spaloven odpadů, jsou taková opatření z pohledu určitých 
zájmů logická. Zásadní otázkou však je, zda budou výhodná 
pro obce.
Omezení trhu a soutěžního prostředí.  ∙ V tomto směru 
vyvstávají určité obavy, že volný trh bude ovlivněn dalšími 
doposud nepotřebnými aspekty a bude tzv. řízen shora, s cí-
lem zajistit dlouhodobý provoz spaloven na dobu 25–30 let. 
Výsledkem této regulace může být deformace zdravého 
konkurenčního prostředí, které v současnosti pomáhá udr-
žovat ceny odpadových služeb v rozumné a akceptovatelné 
výši. Na dotčeném území, kde bude většina odpadů směro-
vána do spalovny, se pak velmi pravděpodobně sníží počet 
dalších zařízení, která s odpady nakládají jiným způsobem, 
kterým je např. třídění, materiálové využití apod. Důsled-
kem pak bude i menší počet firem, které budou v tomto 
sektoru působit. S tím je samozřejmě neoddělitelně spojeno 
poměrně významné riziko střednědobého navýšení ceny 

služeb, a tedy i plateb za městské a obecní systémy svozu a 
zpracování odpadů pro samotné občany a firmy.
ISNO a spalovny.  ∙ Některé regiony řeší otázku výstavby spa-
lovny odpadů. Ty díky pokročilým technologiím představují 
ekologicky bezpečné řešení, jak energeticky využít odpady. 
Jenže na druhou stranu představují ten nejnákladnější 
způsob jejich využití. Počáteční investice do jejich výstavby 
se pohybují v řádu miliard korun. Podle původních záměrů 
měla být nemalá část nákladů na výstavbu pokryta z dotací 
Evropské unie. V roce 2008 se hovořilo o 40 % dotací. Tato 
možnost se však nyní jeví jako poměrně nereálná, neboť 
postoj EU je již dlouho zdrženlivý. To se už mnoho měsíců 
ukazuje na dvou konkrétních příkladech. Prvním z nich je 
spalovna v Komořanech u Mostu, která měla být realizována 
holdingem EPH a jíž se nepodařilo získat dotaci EU. Podobně 
je tomu v případě spalovny v Karviné, pro niž Ministerstvem 
životního prostředí deklarovanou podporu Evropská komise 
neschválila. Postoj Evropské unie k dotacím na výstavbu 
spaloven komunálního odpadu v ČR se postupem času 
a s vývojem v EU mění. Unie se chce do budoucna zaměřo-
vat výrazně více na třídění a materiálové využití odpadů, což 
deklaruje ve svých písemných výstupech. Některé členské 
státy EU se potýkají s nemalými problémy způsobenými 
velkým množstvím spaloven. V současnosti je jich v Evropě 
už tolik, že pro jejich provoz chybí dostatek energeticky 
využitelných odpadů. Snaha zajistit »palivo« pro spalovny 
může negativně ovlivnit třídění a materiálové využití od-
padů, což souvisí rovněž s potřebným parametrem jejich 
výhřevnosti. Problematickou situaci samozřejmě již vnímá 
a vyhodnocuje Brusel. Pokud EU setrvá ve svém stávajícím 
postoji, zbývá pravděpodobně pouze možnost dotačního 
financování z národních zdrojů.
Zdražení služeb.  ∙ Další možností je nyní diskutované téma 
citelného zdražení skládkovacího poplatku, což by podle 
některých názorů mělo vygenerovat peníze na podporu 
spaloven. V první fázi se tak navrhuje zdražení o 100 % na 
1000 Kč za tunu. V loňském roce byly silně prosazovány 
návrhy kolem 2500 Kč za tunu. Ovšem částka 1000 Kč za 
tunu na podporu spaloven jednoznačně nestačí, proto je 
otázkou, kam až by mělo zdražení skutečně dojít v budou-
cích letech. Je logické, že náklady zdražení neponese nikdo 
jiný než původci odpadů, tedy obce, jejich obyvatelé a firmy 
působící na jejich území. Občan se jistě může ptát, v čem 
bude ona dražší služba lepší. Odpověď na tuto otázku je 
dosti obtížná. Obce ji však pravděpodobně budou muset 
řešit. Na konci minulého roku byla schválena novela zákona 
o místních poplatcích s možností navýšit poplatek až na tisíc 
korun. Radnice to vyhodnotily a ve většině případů se roz-
hodly cenu nezvýšit. Obce, které poplatky zvýšily, se začaly 
potýkat s neochotou občanů služby hradit. Jinými slovy 
řečeno, narazily na akceptovatelný strop u výše poplatků, 
a to je třeba brát velmi vážně.

Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového 
hospodářství.

Psáno pro časopis Moderní obec. Kompletní článek dostupný na 
www.spolecneprerov.cz.

Integrovaný systém, nebo i jiné způsoby než centralizované pojetí 
nakládání s odpady?
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Konání přerovských radních je barbar-
ské, je to trvalý projev neúcty k historii, 
k výtvorům našich předků a destrukce 
historických částí. Naopak budování 
parkovacích ploch, zasypání a vydláž-
dění míst historicky cenných, vtahování 
dopravy do centra a do přírody, rozpro-
dávání obecního majetku, snaha o co 
nejvyšší osobní prospěch s neustálým 
ukrajováním zemědělské půdy a niče-
ním přírodního prostředí - to je krédo 
vedení přerovské radnice. 

Historie města. Pokud může být Přerov 
na něco opravdu pyšný, pak je to právě 
kapitola dějin, kterou nedávno odkryli 
a zdokumentovali naši archeologové 
v části starého města zvaného Na Mar-
ku. Stará, původní zástavba v Přerově 
zmizela v dobách nadšení při budování 
socialismu a zůstal pouze malý ostrů-
vek historie, a tím je Horní náměstí se 
Zámkem pánů ze Žerotína. Jak krásně 
by se v těchto místech nad Bečvou vyjí-
mala replika původního Tyršova mostu. 
řerovské Horní náměstí zvítězilo v sou-
těži o nejkrásnější historické náměstí. 
Jak dlouho jím zůstane je na vedení 
magistrátu. Zatím na tomto historicky 
cenném náměstí parkuje stále větší po-
čet automobilů místo toho, aby zde byla 
vytvořena tzv. pěší zóna.

Řeka Bečva - klenot, kterého si nevá-
žíme. Ano, Bečva by měla a mohla být 
klenotem ve spojení Moravské brány 
a úrodné Hané, právě v místě, kde leží 

město Přerov. Proč tedy místo pokrytec-
kých chvalozpěvů o řece Bečvě volenými 
zástupci samosprávy, není po mnoho let 
dořešena a dostavěna kanalizace a čistič-
ka odpadních vod v místní části Přerova 
– Kozlovicích  a páchnoucí stoka volně 
vtéká do řeky Bečvy? Proč město nepro-
vádí kontrolu levého břehu  v oblasti 
zahrádek pod Nemocnicí, kde někteří 
zahrádkáři budují plochy na parkování 
automobilů a další zakládají pravidelně 
černé skládky zahradního odpadu na 
stejném místě již mnoho let?

Přerovská příroda a krajina, kterou máme 
vzácně a mimořádně blízko města, je 
trvale poškozována nerozumným roz-
hodováním přerovských radních. Jejich 
konání je ryze technokratické, se všemi 
znaky komerce. Příroda, a mám na mysli 
celé okolí řeky Bečvy se zbytky lužního 
lesa pod Kozlovicemi na levém břehu, 
Lagunami, národní přírodní rezervací 
Žebračkou, městským parkem Michalo-
vem a zalesněné části pod Ornisem na 
břehu pravém, je znehodnocována au-
tomobilovou dopravou, podílí se na tom 
velkou měrou provozování restaurač-
ních zařízení u velké Laguny a různých 
akcí na tomto místě pořádaných. Okolí, 
které mělo zůstat v ochranném režimu, 
je zaneřáděno odpadky a lidskými výka-
ly. Tak si někteří lidé z radnice představují 
péči o přírodu a krajinu.

Jediné, co okamžitě pochopili a podle 
toho konají, jsou hesla „Rozděl a panuj“ 
a „Chléb a hry.“ Rozprodávají obecní 
majetek sobě a svým kamarádům, tím 
si zajišťují jejich podporu a občanům ze 
stejného důvodu občas připraví na ně-
kterém náměstí kus žvance s alkoholem 
a hlučnou zábavou; někdy i s ohňostro-
jem. Mnohým lidem to ke spokojenosti 
vystačí po celý život. Přesně podle hesla 
„Po nás potopa“.

Adin Vyhlídka

Taliban na radnici

Horký sloupek

Není nad krásné babí léto! Sluníčko 
už tolik nepraží, ale přesto příjemně 
zahřeje. Sklízíme úrodu z naší zahrádky, 
obhlížíme, která jablíčka budou letos 
nejsladší, už už se těšíme na mošt nebo 
dobrou pálenku. Ne všechna jablka se 
však podaří zužitkovat, některá jsou čer-
vivá nebo dokonce nahnilá. Na naší per-
fektní zahrádce by nevypadala pěkně, 
o kompostu někde v koutě ani nemluvě! 
Proto je raději nacpeme do igelitových 
pytlů, jako to dělají všichni sousedi ko-
lem. Tak. A je hotovo. Co na tom, že jsme 
zasvinili veřejný prostor, moje to není, 
tak co. Bílá skládka, černá skládka, co 
z toho, rasisti nejsme, a tak se hromada 
různorodého bince vesele rozrůstá.

Člověk se pak jen nechápavě dívá kolem 
sebe: pro některé končí svět plotem 
u vlastního domu. Vynaloží spoustu 
energie, aby odvezli pytel nahnilých 
jablek na černou skládku za humny, 
než aby strpěli někde v koutě zahrady 
hromádku kompostu. Mimochodem, 
pán na obrázku se s pytlem tahal asi 
500 metrů...

Pokud na černou skládku narazíte, vy-
fotťe ji mobilem s GPS a obratem pošle-
te na www.zmapujto.cz. Tento projekt 
mapuje černé skládky v ČR a všechny je 
ukazuje na interaktivní mapě. Přispějte 
i vy!

Jan Horký
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Doprava v Přerově očima 
silničáře
Díl čtvrtý – veřejná hromadná 
doprava
U tohoto tématu jsem z počátku trochu 
přemýšlel, o čem budu vlastně psát, 
protože městskou hromadnou dopravu 
v Přerově vůbec nevyužívám. To však 
neznamená, že nemám s hromadnou 
dopravou zkušenost – právě naopak, pět 
let trvající zkušenost s Ostravskou MHD, 
kterou jsem používal v časech svých 
studií, a následně dalších 5 let trvající 
zkušenost s Olomouckou MHD, kterou 
jsem používal k cestám na své bývalé 
pracoviště v centru města, dává zajíma-
vou možnost studovat přerovskou MHD 
ve srovnání s jinými městy.

Pomyslným středem systému hromadné 
dopravy je uzel – přestupní terminál. 
Ve větších městech bývá takových uzlů 
více, menší města mají přestupní uzel 
většinou jediný, a to zpravidla u nádra-
ží - to je logickým důsledkem toho, že 
MHD využívají lidé, kteří v daný moment 
nejedou autem, takže pro pokračování 
svých cest dále mimo město přesedají 
z MHD zpravidla na dálkovou dopravu, 
což je většinou doprava železniční. To 
je i případ Přerova, kde máme jen jedi-
ný přestupní uzel, jímž je autobusové 
nádraží – a právě u toho pokládám za 
potřebné se na chvilku zastavit.

Naštěstí čím dál více se stává minulostí 
zastaralá koncepce rozlehlých nepře-

hledných autobusových nádraží, kde 
se cestující pohyboval ve velké a špatně 
využité ploše, připomínající spíše par-
koviště autobusů, překonával během 
přestupů neúměrně velké vzdálenosti 
a mnohdy měl problém zjistit, odkud 
ten jeho autobus vlastně jede. V časech 
svých studií v Ostravě jsem měl možnost 
vidět, jak vzniká moderní přestupní ter-
minál u stanice Ostrava – Svinov. Dva 
páry autobusových zastávek na malé 
ploše hned u výpravní budovy jsou vyni-
kajícím řešením pro cestující – přestupní 
vzdálenost je minimální, autobusy všech 
linek přijíždějí za sebou v rychlém sle-
du na stejné zastávky, cestující nemusí 
hledat svůj spoj mezi žádnými desítka-
mi stanovišť v rozlehlé ploše, prostě si 
jenom počká na svůj spoj. Pro čekající 
autobusy je zřízené parkoviště autobusů 
o pár desítek metrů dále. Prakticky ve 
stejném čase vznikal obdobný moderní 
terminál před Olomouckým hlavním 
nádražím – na několika nástupištích 
těsně před výpravní budovou zastavují 
nejenom autobusy MHD, ale i příměst-
ské a dálkové spoje (třeba linka Student 
Agency do Zlína).

Když jsem v kapitole o cyklistické do-
pravě psal, že Přerov je skanzenem myš-
lenek pozdního socialismu a ranného 
kapitalismu, tak pro modernizované 
autobusové nádraží to platí dvojnásob. 
Nejcennější prostor přímo před výpravní 
budovou zabírá nesmyslně parkoviště – 
právě zde měly být po obou stranách sil-
nice těsně za sebou zastávky autobusů 

pro pohodlný a rychlý přestup na vlaky. 
Po převedení tranzitní dopravy na nový 
průpich by zde vzniknul tak jako v Ostra-
vě a v Olomouci příkladný dopravní ter-
minál bez přítomnosti tranzitní silniční 
dopravy. Naopak plocha stávajícího au-
tobusového nádraží mohla být využita 
z části jako parkoviště autobusů, z části 
jako parkoviště osobních automobilů, 
jejichž stání před staniční budovou by 
byla zrušena (počet stání pro osobní 
automobily by tak oproti současnosti 
ještě narostl, protože v nové lokalitě 
je více prostoru!). Pokud by se úkolu 
chopil šikovný architekt, jistě by dokázal 
do této plochy zapracovat i jiné prvky 
– napadá mně třeba zeleň, mobiliář 
(lavičky), fontána, občerstvení – prostě 
místo, kde by se dal trávit příjemně čas, 
pokud by cestující potřebovali čekat na 
nejbližší přípoj. Takové klidové místo na 
přestupních terminálech v Olomouci, 
Ostravě, nebo i v Otrokovicích rozhodně 
nechybí. V Přerově chybí, protože jejich 
plochu zabraly stovky metrů minimálně 
využitých nástupišť na autobusovém 
parkovišti. Postavit takto koncepčně 
řešenou stavbu jako novostavbu je asi 
stejně smysluplné, jako postavit novo-
stavbu parní lokomotivy.

Autobusová doprava však není jenom 
nádraží, je to celý systém spojů, linek 
a zastávek. Zastavím–li se u zastávek, 
tak jsem byl svědkem doslova zavilé-
ho odporu politických představitelů 
města proti zřízení nové zastávky u do-
mova důchodců v Předmostí. Za svou 
praxi jsem nenarazil na takovou míru 
arogance představitelů samosprávy 
vůči vlastním občanům. K perlám mezi 
výroky, které během jednání zazněly, 
patří třeba to, že „když někde zřídíme 
jednu zastávku, potom by je po nás 
chtěli všude!“. Ještě, že ti stejní pánové 
vůbec nemají problém s tím, že když 
někde zřídí parkovací stání, že je v zá-
pětí chtějí doplnit také všude jinde. To 
je však nejspíše v pořádku, protože jak 
už jsem psal dříve, čelní představitelé 
radnice vnímají město z perspektivy 
svého volantu, a zatímco parkovací stání 
jim slouží, tak autobusová zastávka jim 
zavazí. Politiku (včetně dopravní) potom 
nedělají pro občany města, ale sami pro 
sebe a své motorizované kamarády. 
V tom bohužel nejsou zdaleka sami, ale 
nemuselo by u toho být alespoň tolik 
zbytečné arogance.
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 Je na čase si zrekapitulovat, kolik nás, daňové poplatníky, stál projekt, o kterém zastu-
pitelé neměli prakticky žádné informace, přesto do něj stále posílali peníze.
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Závěrem stojí zato zmínit se o vozovém 
parku. Několik nových nízkopodlažních 
autobusů na plyn jistě zaslouží oceně-
ní, méně už ale zaslouží ocenění to, že 
zbylá část vozového parku je tvořena 
přestárlými vozidly, které jsou evidentně 
„na odpis“.

Společně pro Přerov proto bude pro-
sazovat zásadní revizi systému MHD 

– zejména je třeba jej integrovat s pří-
městskými spoji, vybrat nového provo-
zovatele MHD, výslovně zakázat nasa-
zování přestárlých vozidel do provozu, 
přepracovat trasy linek a zařídit jednak 
rekonstrukci stávajících, ale i výstavbu 
zastávek nových. Zásadně je třeba po-
stavit se také k otázce chování řidičů 
autobusů nejenom k cestujícím, ale 
i k ostatním účastníkům silničního pro-

vozu – přestože je nepochybně většina 
řidičů na profesionální úrovni, stále lze 
bohužel potkat na silnici i takové, kteří za 
volant autobusů rozhodně nepatří.

Tomáš Tužín 
Strana zelených Přerov

Předčasné volby: kdo všechno z Přerova kandiduje?
Prošli jsme pro vás volební lístky a vyznačili stávající zastupitele města, u kterých už víte, jak se chovají. A naši :-)

Jméno kandidáta Věk Povolání Politická příslušnost
ČSSD (1)
9 Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 38 historička ČSSD 
22 Mgr. Radovan Rašťák 55 náměstek hejtmana ČSSD 

Strana svobodných občanů (2)
8 Tomáš Pour 24 VŠ student Právnické fakulty Svobodní 

TOP 09 (4)
7 Mgr. Dušan Hluzín 48 náměstek primátora TOP 09 
19 Jan Jüttner 35 produkční TOP 09 

ODS (6)
2 Michal Zácha náměstek primátora ODS 

Hnutí Změna (9)
2 Ing. arch. Jan Horký 29 architekt a urbanista, vedoucí workshopů na téma veřejný prostor 

měst a vesnic a jejich vztah ke krajině 
bez politické příslušnosti 

6 Ing. Richard Šlechta 45 marketingový manažer, zastupitel města Přerov bez politické příslušnosti 
8 Ing. Jiří Kohout 46 podnikatel - ekonom, člen kontrolního výboru města Přerov bez politické příslušnosti 

Strana soukromníků ČR (10)
3 Mgr. Miroslav Gálik 49 pedagog bez politické příslušnosti 
6 Pavel Březina 59 pedagog bez politické příslušnosti 
8 Milan Večerka 50 dopravce bez politické příslušnosti 

Suverenita – strana zdravého rozumu (13)
4 MUDr. Eva Burešová 34 lékařka bez politické příslušnosti 

SPOZ (15)
2 PhDr. Jiří Pospíšil 61 personalista, psycholog SPOZ 
15 Radek Pospíšilík 44 podnikatel SPOZ 

DSSS (18)
8 Miroslav Mravec 46 servisní technik DSSS 
11 Jiří Žák 34 strojní mechanik DSSS 

ANO 2011 (20)
4 Ing. Petr Vrána 38 obchodní manažer ANO 
12 MUDr. Pavel Václavík 58 kardiolog bez politické příslušnosti 
15 Ing. Petr Měřínský 43 finanční poradce ANO 
19 Ing. Vladimír Holan 69 důchodce ANO 
22 Ing. Eduardo Junior 

Fernandez Gomez
32 koordinátor výroby ANO 

KSČM (21)
6 Ing. Michal Symerský 37 náměstek hejtmana Olomouckého kraje KSČM 
21 Břetislav Passinger 61 vedoucí provozu KSČM 

LEV21 (22)
7 Jan Steiger 57 57 technik bez politické příslušnosti 
10 Ing. Jaroslav Skopal 77 důchodce bez politické příslušnosti 

Strana zelených (23)
5 Mgr. Helena Netopilová 55 středoškolský pedagog, zastupitelka bez politické příslušnosti 
6 Mgr. Vladimír Puchalský 69 právník, zastupitel bez politické příslušnosti 
16 Ing. Martin Kolařík 39 energetik SZ 
17 Marta Jandová 53 galeristka, zastupitelka bez politické příslušnosti 
21 Ing. Tomáš Tužín 32 dopravní inženýr SZ 
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„Přerov očima a ušima turisty“

Jako přerovský rodák jsem letos v létě opět po letech navštívil 
Přerov. Pět hezkých týdnů v kruhu rodinném a přátel, mnoho 
zážitků ve městě, kam se vždy rád z daleké země za oceánem 
vracím.

Přerov, jak jsem ho letos poznal, neprožívá právě ta nejlepší 
léta. Rozhodl jsem se tedy využít této příležitosti a podělil se 
s vámi o klady a zápory tak, jak jsem je vnímal během svého 
turistického pobytu v Přerově.

Pro čtenáře newsletteru „Společně“ tento článek nabízí také 
některé důležité body k zamyšlení a 27 důležitých otázek. 
Některé se mohou zdát citlivé, ale pokud se jimi nebude město 
zabývat a nenajde řešení, bude to mít velký negativní vliv na 
jeho budoucnost.

Klady
Asi 45 000 obyvatel, tedy ani malé, ani velké město... dalo  ∙
by se říci městečko tak akorát.
Řeka Bečva tekoucí středem města... dodává městu zají- ∙
mavý ráz.
Rybářská alej, park Michalov a Laguna. Vše blízko centra  ∙
a podél řeky Bečvy vytváří přírodní prostor k odpočinku 
a relaxaci občanů.
Fungující fontány s lavečkami a osvěžují vodou pro své okolí  ∙
(mimo té v Michalově kde probíhala oprava).
Dostatečná síť obchodů s potravinami umožní i starším  ∙
osobám osobní nákup spojený s krátkou procházkou.
Výborné možnosti pro cykloturistiku (cyklostezky v určitých  ∙
oblastech ale velmi neštastně řešené a nebezpečné jak pro 
chodce, cyklisty tak i řidiče aut).

Zápory
Přerovanů ubývá: ∙  Nedostatek nových a dobrých pracov-
ních příležitostí znamená odliv Přerovanů, zejména mladých 
lidí za prací do jiných měst či do světa. Znečištěný vzduch 
a neschopnost města zajistit nápravu znamená také odchod 
zejména mladých rodin s dětmi.
Kriminality přibývá: ∙  Více lidí bez práce = více lidí na statní 
podpoře, více lidí bez domova...
Herny: ∙  Jiná města je pomalu, ale jistě ruší. V Přerově nao-
pak herny stále lákají hlavně ty, kteří žijí ze státní podpory 
a vlastně na to ani nemají.
  ∙ Doprava: Neuvěřitelné a zřejmě v žádném jiném městě 
netolerovatelné. Nekonečné řady kamionů pomalu se 
šinoucích ulicemi Přerova. Jednou při chůzi Jižní čtvrtí ke 
hřbitovu jsem během 10 minut chůze napočítal 18 řvou-
cích, nezdravými zplodinami zamořujících ovzduší a cesty 
ničících kamionů, jejichž provoz přes Přerov je jedním ze tří 

důvodů nezdravého ovzduší v Přerově.
Zbořeniny domů: ∙  Některé domy a ulice jsou v kritickém 
stavu a působí velmi depresivně.
Chodníky: ∙  Otřesný stav veškerých chodníků v Přerově je 
přímo zarážející. „Kdo nevěří, ať tam běží.“ Při chůzi pod 
deštníkem od restaurace Na Jižní k Prioru jsem nejen zhubl 
pár deka neustálým přeskakováním děr plných vody (podě-
kování patří radě města, která má zřejmý zájem o udržení 
zdravé kondice občanů a turistů), ale také jsem si zahrál zřej-
mě oblíbenou hru Přerovanů: šlápni na nevinně vypadající 
dlaždici a připočítej si bod, pokud jsi nedostal zásah vodou 
pod nevinně vypadající uvolněnou dlaždicí.
Parkování: ∙  Průjezd přerovskými sídlišti je pro turistu tou 
opravdovou zábavou. V úzkých ulicích řady zaparkovaných 
aut, mezi kterými se ženou a kličkují ti, kteří i v tom malém 
Přerově stále někam spěchají.
Přechody pro chodce: ∙  Jako zahraniční turista vím, že chod-
ci mají všude na světě na přechodě přednost. Z pohledu 
chodce jsem však i po pětitýdenním pobytu v Přerově stále 
zmaten. Více jak polovina řidičů v Přerově totiž nemíní dát 
přednost chodci na přechodu tak lehce, a proto jsme svědky 
mnoha komických, ale zároveň velmi nebezpečných situací 
na přerovských přechodech. Například:

-90ti letá babka s čagánkem se snaží vstoupit na přechod 
a čeká, zda ji projíždějící idiot v Audi pustí... Marně – místo 
přibrždění využívá mladá žena za volantem příležitosti 
a přidává plyn.
-Děda jdoucí ztěžka se ani nepodíval do stran, zda něco 
nejede, a vstoupil na přechod, kde se stále cítí bezpečný tak 
jako na chodníku. Neuvědomil si však, že „řidič odborník“ 
někam spěchá a nemíní ho nechat v klidu přejít. Rozhodl se 
dědu na přechodu pořádně popohnat. Projede mu přímo za 
zadkem – chudák děda jen z posledních sil poskočí.
-Mladí lidé (chodci) mají na přechodech jinou zajímavou 
metodu. Rázně se ženou po chodníku, pak rázně přejdou po 
přechodu, aniž by si byli jisti, že jim blížící se řidič neublíží. 
Systém jakoby založený na tom, kdo je rychlejší – chodec 
či auto.

Malé dřevěné stánky  ∙ obležené tzv. „pivními skauty“ se 
zakalenýma očima 
Přerov v noci: ∙  Po setmění bych dle mé zkušenosti procház-
ky nočním Přerovem raději nedoporučoval, a to nejen pro 
špatnou kvalitu chodníků.
Spalovna: ∙  Paní starostka Mohelnice v novinách jasně ozná-
mila, že nedovolí, aby spalovna pro celý kraj byla postavena 
v Mohelnici. Přerované, se kterými jsem mluvil, nechápou, 
proč se přerovský primátor a  rada města neumí také po-
stavit za občany a spalovnu odmítnout. Město, které sužuje 
nedostatek čistého vzduchu si takové jednání opravdu 
nezaslouží
Rybářská alej: ∙  Alej, která je milována Přerovany. Za jed-
noho slunného dne se jich tam spolu se mnou procházelo 
několik stovek. Tato alej také vyhrála v celostátní soutěži 
„Alej roku 2012.“ Zajímavé však je, že mi mnoho Přerovanů 
při procházce alejí řeklo, že rada města i po vítězství aleje 
spíše usiluje o její postupnou likvidaci. Jedno z míst, které 
turisty do města láká tak nemá podporu města.

Vážení návštěvníci, vítáme vás ve městě Přerov, které je jedním 
z významných center turistického regionu Střední Morava. 
Přerov vám nabízí příjemné prostředí pro trávení vaší aktivní 
i odpočinkové dovolené.
Tak vítá své návštěvníky město Přerov na svých webových 
stránkách.

Do redakce Společně přišel příspěvek od pana Věrka, dřívějšího obyvatele města Přerova. Nyní žije v zahraničí a letos v červnu 
město opět po čase navštívil. Své dojmy, postřehy a otázky sepsal ke zveřejnění. Děkujeme a těšíme se na příspěvky dalších 
čtenářů! Článek byl redakčně krácen.
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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

Závěr
Skončím tak, jak jsem začal. Větou, kterou vítá návštěvníky město 
Přerov na svých stránkách:

Vážení návštěvníci, vítáme vás ve městě Přerov, které je jedním 
z významných center turistického regionu Střední Morava. Přerov 
vám nabízí příjemné prostředí pro trávení vaší aktivní i odpočinkové 
dovolené.

Opravdu - ?  Rád bych jako rodilý Přerovan řekl, že toto město 
udělalo velký krok do budoucnosti a pozval všechny turisty 
světa k návštěvě. To bych vám ale lhal. Zdá se, že nynější vedení 
města nežije v realitě.

Přerov dnes - očima a ušima turisty - je spíše město, kde se 
zastavil čas. Město, které za posledních 20 let nedokázalo cel-
kem nic vytvořit. Město, kde má rada města velmi špatný vztah 
k obyčejným Přerovanům, odmítá naslouchat jejich problémům, 
nápadům a jakoukoliv spolupráci.

Přerov stále je krásné město a má budoucnost, ale aby se stalo 
opravdovým turistickým centrem potřebuje jasně nové vedení 

- potřebuje změnu. Přerov potřebuje novou radu města, která 
se ve spolupráci s občany pustí do práce prospěšné pro město 
a pro všechny občany. 

Turisté z domova či dokonce ze zahraničí se nepřijedou dívat 
na spalovnu komunálního odpadu, na ucpané silnice, na po-
lorozpadlé domy, na ubytovny, na město bez práce, na bejka 
s velkou prdelí, na město bez plánu. Vezme to pár let tvrdé práce 
nového vedení, ale turisté opět brzy přijdou a s nimi i nová éra 
Přerova.

 Blížící se komunální volby dávají jedinou příležitost, kterou k ná-
pravě máte. Chcete-li lepší budoucnost pro občany města, volte 
v komunálních volbách příští rok pouze dnešní opozici a nové 
tváře, které budou zárukou změny, která musí přijít.

Předvolební cíl občanů Přerova by měl být jasný: „Ani jeden 
hlas nynejší koalici - konec lží, podvodů a korupce. VOLTE BU-
DOUCNOST“

Věrek

Otázky turisty na město
Z prostorových důvodů vybíráme z 27 
otázek, které ke svému článku pan Věrek 
připojil a adresuje je na radu města, jen 
několik nejzajímavějších:

Má rada města vizi pro budoucnost  ∙
Přerova a jak ji plní?
Co udělalo vedení města, aby přivedlo  ∙
nový business do Přerova a zastavilo 
odliv mladé generace?
Co udělalo vedení města aby zlepšilo  ∙
čistotu ovzduší = zdraví občanů města 
v Přerově?
Má město plán pro pomoc lidem, kteří  ∙
se stali tzv. bezdomovci? Má plán na 
znovuzačlenění do výrobního pro-
cesu nebo se jen spoléhá na státní 
příspěvky?
Uvědomuje si rada města, že podpo- ∙
rou heren podporuje okrádání dětí 
v rodinách chudáků, kteří si již na ha-
zard navykly?
Dělá rada města pravidelnou měsíční  ∙
pěší obchůzku města za učelem po-
znání - ověření si  situace ve městě?
Je rada města opravdu presvědčena  ∙
že malé dřevěné stánky obležené tzv. 
„pivními skauty“ se zakalenýma očima 
jsou tou správnou atrakcí jak do města 
přilákat turisty?

Politika s nadhledem
aneb nezapomínáme

Komunální podzim 2013
Po Út St Čt Pá So Ne

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

21.10.2013 
 13:00 - 20. zasedání zastupitelstva města
 17:00 - Zasedání OV Dluhonice
23.10.2013 
 8:00 - 78. schůze Rady města
25.10.2013 
 14:00-22:00 - Mimořádné volby do PS
26.10.2013 
 8:00-14:00 - Mimořádné volby do PS
29.10.2013 
  Zasedání OV Henčlov (nevíte  
  někdo, v kolik se vlastně schází?) 
 17:00 - Zasedání OV Penčice
30.10.2013 
  Zasedání OV Újezdec
 18:00 - Zasedání OV Vinary
6.11.2013 
 18:00 - Zasedání OV Žeravice
11.11.2013
  Uzávěrka newsletteru Společně
 19:00 - Zasedání OV Kozlovice


