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Primátor neodstoupil.
A hned tak neodstoupí.

Primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) spolu 
s  náměstkem Kulíškem (ODS), 
radním Čermákem (ODS) a dvěmi 
úředníky (Gala, Raba) byl obžalo-
ván a půjde před soud. Ačkoli jej 
i koaliční strana TOP09 vyzývá, aby 
odstoupil, drží se místa zuby nehty. 
Společně pro Přerov navrhovala 
jeho odstoupení či odvolání již 
dvakrát, hned po vypuknutí této 
kauzy. Bez úspěchu. Vzpomeňme 
jen, že i B. Sobotka (ČSSD) tvrdil, že 
při obžalobě mu bude pozastaveno 
členství... Zatím (29.4.) skutek utek. Finanční motivace třídění

schválena.

Jak jsme již informovali v našem 
posledním zpravodaji, na dubno-
vém zastupitelstvu jsme předložili 
záměr na zavedení fi nanční podpory 
třídění a snižovanání objemu od-
padů v Přerově. Náš návrh vzbudil 
velkou diskuzi, ale nakonec návrh 
v upravené podobě prošel. Takže se 
snad na konkrétní principy odměn 
za dobré třídění můžeme v září těšit!



První přerovský triatlon
Cyklistický oddíl MiKo Cycles a Společně pro Přerov pořádají první pře-
rovský triatlon! Přijďte povzbudit sportovce nebo i zkusit své síly. Vstup 
volný. Více informací: www.miko-cycles.cz

pátek 9. května 2014 · start 17.00 u loděnice · cíl na výstavišti

600 m
plavání v Bečvě

6 km
běhu městěm

hlavní partneři

41 km
jízdy na kole
Loděnice Př. · Prosenice 
· Radslavice · Sušice · 
Nové Dvory · Hlinsko · 
Pavlovice · Radslavice 
· Grymov · Prosenice · 
Výstaviště Přerov

Veřejné zakázky a Přerov
Zastupitelé smetli ze stolu návrh 
Kontrolního výboru (zpracovaný 
Jiřím Kohoutem) na změnu systému 
veřejných zakázek v Přerově. Cílem 
bylo zvýšit podíl odborníků ve výbě-
rových komisích na úkor možnosti 
ovládnutí výběrového řízení úzkou 
skupinou politiků z rady, vytvořit 
seznam odborníků, umožnit účast 
v hodnotících komisích i opozičním 
stranám. Jediné, co prošlo, byla 
sankce zhotovitelům projektů za 
nekvalitní práci a zvážení výhod-
nosti externích služeb pro výběrová 
řízení. Nic moc, ale lepší než drátem 
do oka.

Budeme volit 35 zastupitelů
Přestože se Přerov dlohodobě 
vylidňuje (aktuálně 44 789 oby-
vatel) počet zastupitelů zůstává 

konstantní: 35. Ani návrh Vladimíra 
Puchalského (Společně pro Přerov) 
na snížení jejich počtu na 33, ani 
návrh paní Grambličkové (ODS) 
na 31 neprošel hlasovacím strojem 
koalice. V komunálkách budeme 
tak i nadále vybírat 35 zastupitelů.

Na referendum o spalovně si 
ještě počkáme
Zastupitelstvo neodsouhlasilo 
žádný z návrhů na konání referenda 
o umístění spalovny komunálního 
odpadu v Přerově. Neprošel ani 
logický protinávrh V. Puchalského, 
aby se referendum konalo v den 
komunálních voleb (říjen 2014) 
pro co nejvyšší účast. Nicméně ani 
zopdivuhodně stanovený termín 
14.  června neposbíral dostatek 
hlasů. 

Krátce z dubnového zastupitelstva

Společně spravujeme Přerov jak 
nejlépe umíme.

Dobrá správa je umění, kumšt, 
na kterém se může podílet každý 
Přerovan. A čím více občanů se na 
věcech veřejných podílí, tím lépe, 
a lepší výsledek se dostaví.

Je to především vize a mise, vidění 
a poslání toho, po čem jako občané 
toužíme, kde město v jeho vývoji 
vidíme za 10 – 15 let. Jaký má 
Přerov být a jaký ho chceme mít. 
Tomu přizpůsobíme odpovědnost, 
lépe řečeno úkoly, na které se mají 
samosprávné orgány města po 
diskuzi s občany soustředit jako na 
podstatné věci. Především:
1. Zastavit neustálý pokles obyvatel 

města tak, abychom mohli říci: 
Spravujeme a rozvíjíme město 
nejméně pro 40 tisíc spoko-
jených občanů, jehož věhlas 
v rámci střední Moravy se stává 
opět významný.

2. Měnit Přerov postupně ve vy-
hledávané místo pracovních 
příležitostí, moderně fungující-
ho školství, vyvážené dopravy, 
zdravého životního prostředí, 
mnoha příležitostí ke kulturnímu 
vyžití, k nesčetným sportovním 
možnostem, prostě město, kde je 
životní spokojenost a pohoda ži-
vota jeho občanů samozřejmostí.

3. Stop dalšímu zadlužování města. 
Rozpočet sestavujme tak, aby 
rozpočtové peníze přinášely 

jasný a kdykoliv kontrolovatelný 
veřejný zájem: S minimálními 
fi nančními prostředky dosahovat 
maximální zhodnocení městské-
ho majetku.

4. Dodržujeme princip řádného 
hospodáře. Otevřeme všem 
všechny informace, kterými 
disponuje magistrát na jednom 
městském webu a to v techno-
logicky vstřícné formě. Prostě: 
prozraďte nám politici a úředníci 
všechno o nakládání s penězi 
a majetkem.

5. Využijme potenciální aktivitu 
Přerováků k  jejich podílu na 
přímém řízení města, na rozdě-
lování rozpočtových peněz tak, 
aby mohli v každé městské části, 
v každém obvodu či ulici říci: to 
je naše rozhodnutí, naše práce.

6. Ustavme občanské, výbory 
nejen v místních částech, ale 
také v „centrálním“ městě. Jako 
přirozeného oponenta zastupi-
telstvu, řadě a jejich orgánům.

7. Zapojme do veřejného života 
města Přerova výstaviště a po-
vyšme tuto část městského 
území na prostor společenského 
setkávání, a to i s vyšším cílem: 
uspořádat po 90 letech, v roce 
2026, další Středomoravskou 
výstavu.

pokračování na straně 2... 
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Proč jen spalovna?

V celém procesu řešení nakládání 
s odpady jsem se snažil, při vší 
složitosti celého problému vždy 
zjistit jaké jsou dostupné náhradní 
varianty pro nakládání s odpady.  
Bohužel, kraj ani město se nikdy 
neobtěžovalo zajistit dostatek infor-
mací k alternativám spalování, ale 
zahltilo nás hromadou informací ke 
spalovnám. Z toho všichni tušíme, 
jak je celý proces kolem spaloven 
politicky nastaven a tlačen. Směr 
spalování. 

V rámci mých aktivit jsem byl 
pozván na prezentaci jedné tech-
nologie, která má slušný potenciál 
spalovnu nahradit a zároveň nám 
zadarmo pomáhat řešit problém 
s odpady na mnoho desetiletí 
dopředu. 

Principem technologie je ohřev 
organických látek za nepřístupu 
vzduchu v tzv. palivových článcích 
- vsázkách až do teploty 480°C za 
rozkladu organických složek na 
tři frakce - plynnou, kapalnou a 
pevnou. Technologie je podobná 
pyrolyzní technologii , ale lépe vy-
užívá tepla a v energetické bilanci 
dosahuje výborného kladného 
energetického výstupu. Pomalost 

procesu umožňuje maximální 
rozklad a využití organické složky. 
Technologie SIMUL PTR umožňuje 
energetické využití plynných a 
kapalných produktů v kogeneraci 
a využití pevných látek jako paliv a 
aktivního uhlí. 

Výstupem technologie po zpra-
cování odpadu či jiných materiálů 
je mimo ropné a plynné frakce i 
frakce pevná - čistý uhlík či inertní 
materiály, záleží na charakteru 
vsádky. Z ropné a plynné báze se 
následně vyrábí elektrická energie. 
Pohon generátorů zajišťují diesela-
gregáty Tatra, které se jeví jako 
nejvhodnější pro daný typ paliva. 
Produkce škodlivin je údajně nižší, 
než s jakou vyrobíte stejné množství 
elektrické energie pomocí plynu. 
Pro svůj provoz vidí výrobce jako 
vhodný zdroj surovin i již uložený 
komunální odpad na skládce (urban 
mining). Tedy recyklace skládky je 
také jedena z možností, protože 
skládky obsahují spousty surovin, 
které jsou pomocí této technologie 
schopni recyklovat. Velmi zajímavý 
je i rozměr zpracování kalů z čisti-
ček a schopnosti dekontaminace 
starých ekologických zátěží. 

A teď to podstatné, proč mě tato 
technologie natolik zaujala. Na 
dotaz, kolik chtějí zaplatit za to, aby 
mohli recyklovat odpady v Přerově, 
odpověděli, že nic. Pro nevěřící 
raději uvedu, že nepožadují žádné 
finanční plnění ze strany měst a 
obcí. Investici si uhradí sami, jen 
potřebují garanci trvání smlou-
vy tak, aby se jim investice do 
technologie ekonomicky vrátila. 
Poněkud kontrastní ekonomické 
chování, oproti spalovací lobby, 

která rozpočty měst a obcí natvrdo 
zatíží svými náklady za to, z čeho 
jiní zdarma produkují suroviny a 
elektrickou energii. Do komplexu 
posuzování spaloven je nutno vzít v 
potaz poměrně čerstvou informaci 
z EU, že nedá na spalovny formou 
dotací již ani korunu. Cena tech-
nologického komplexu spalovny 
se tedy musí promítnout do ceny 
za komunální odpad, a proto lze 
tvrdit, že spalovnu budeme platit 
především my, občané, a zisky si 
budou dělit provozovatelé. Proto i 
to mlžení, kolik vlastně celá aktivita 
bude stát a jak se promítne do ceny 
za likvidaci komunálního odpadu.

Zařízení je mobilní, je využitelné v 
místě tvorby odpadů a biologických 
surovin, je relativně malé, málo in-
vestičně náročné, stavebnicového 
typu a technologie nevytváří žádné 
emise při svém provozu. Je použi-
telná v kombinaci s kogeneračními 
jednotkami všech známých výrobců 
kogenerací. Ve spojení s nulovými 
náklady za zpracování odpadů 
to je jedním z dobrých důvodů, 
proč by se město mělo urychleně 
začít zajímat, jak by mohlo využít 
služeb této firmy pro řešení na-
kládání s odpady. Je nepochybné, 
že to může ve skutečnosti reálně 
snížit náklady na skládkování ko-
munálního odpadu jen tím, že 
minimálně pětinásobně prodlouží 
životnost skládky včetně uvolnění 
kapacity již obsazené skládky. 
 
Netvrdím, že tato technologie řeší 
vše, ale jako alternativa ke spalovně 
za úvahu určitě stojí.

Jiří Kohout 
Společně pro Přerov

Některé 
naše náměty 
v praxi
Cykloobousměrky
Naše dlouhodobá snaha o zlepšení 
podmínek pro každodenní cyklistic-
kou dopravu začne mít hmatatelné 
výsledky. Poté, co jsme přiměli ma-
gistrát ustanovit cyklokoordinátora, 
se od letošního června můžeme 
těšit na první cykloobousměrky! 
Jako bychom o nich nemluvili už 
léta! Nejenom, že se tím zkrátí trasy 
a zprůjezdní město pro cyklisty, 
ale ušetříte i na pokutách za jízdu 
v protisměru... Jde o jinde běžné 
značení, ale v Přerově bude novin-
kou. Proto doporučujeme řidičům 
i cyklistům vyšší pozornost, než 
u nás cykloobousměrky zdomácní.

Podjezd pro cyklisty v Před-
mostí

Už v roce 2012 jsme vytvořili ma-
teriál pro zastupitelstvo schvalující 
záměr zastávek v Předmostí, Dluho-
nicích a cyklopodjezd. Konečně se 
magistrát probudil a má dopravní 
studii možností, jak využít neopa-
kovatelné příležitosti rekonstrukce 
železničního koridoru a zbudovat 
zde i podjezd pro cyklisty. Teď už 
o studii ví i na SŽDC a projekty se 
vzájemně koordinují. Prima. Škoda, 
že koaliční politici nenechali udělat 
studii pro nové železniční zastávky 
a příležitost loni a opakovaně letos 
smetli bez jakýchkoli faktů ze stolu. 
Taky byste chtěli železniční zastávku 
v Předmostí? Napište to radnici: 
posta@prerov.eu.

Plán pro Přerov
V těchto týdnech a měsících se pra-
cuje na novém strategickém plánu 
města Přerova. Je to jedna z mála 
věcí, kde máme i naše zástupce. 
V  hlavní komisi pro strategický 
plán zasedá Vladimír Puchalský, 
problematiku dopravy řeší pro-
jektant dopravních staveb Ing.  
Tomáš Tužín, oblast kvality života 
a  lidských zdrojů má na starosti 
architekt a urbanista Jan Horký 
a  konečně v  pracovní skupině 
pro ekonomický rozvoj města nás 
zastupuje Ing. Jiří Kohout.

Jakým směrem se má Přerov v ná-
sledujícím desetiletí vyvíjet řešíme 
i uvnitř Společně pro Přerov a bu-
deme rádi za vaše podněty a ná-
vrhy. Kontakt je na zadní stránce. 
Děkujeme.

...pokračování z titulní stránky
8. Podporujme takovou spolupráci s ostatními obcemi, 

krajem a státem, která prokazatelně a hmatatelně 
přinese městu užitek a ne jen náklad a členské 
příspěvky.

9. Rovně, se všemi přerovskými podnikateli a živnost-
níky, a otevřeně diskutujme, při dodržování právních 
předpisů, jak zvládat průhledně a transparentně 
systém zadávání městských veřejných zakázek, bez 
korupce a klientelismu. Ale především, co vůbec 
podnikající občané očekávají od přerovské samo-
správy, a jaké podmínky ke svému výkonu potřebují.

10. Důsledně a systematicky v následujících letech 
věnujme zvýšenou pozornost vnitřnímu dopravní-
mu systému: parkování, účelné stabilizaci veřejné 
dopravy, cyklodopravy, pohodě a bezpečnosti do-
pravního provozu vůbec, ohleduplnosti k chodcům. 
Dny bez aut, půjčování kol, parkování kol a jiné. 
Jen dostavba D1 a možný silniční průtah dopravní 
problémy města nevyřeší.

11. Nezavírejme oči před nepřijatelným stavem života 
Romů a jejich soužití s ostatními spoluobčany. Vědět, 
že jde primárně o problém sociální, začlenění, že 
jde o problém sociálního bydlení, že jde o problém 
školek a základních škol, že jde o problém zneužívání 

sociálních dávek, ale i pocit bezpečí ve vyloučených 
lokalitách.Tedy o spoluodpovědnost orgánů místní 
správy a magistrátu za současný stav, který se musí 
spolu s orgány státu změnit.

12. Nezapomínat na bezpečnost, prevenci kriminality, 
kontrolu veřejných prostranství města formou jasně 
a dlouhodobě stanovených pravidel spolupráce 
magistrátu, městské policie, republikové policie, 
s  ročním veřejným vyhodnocováním za účasti 
veřejnosti.

13. A s nejvyšší péčí řádného hospodáře městský 
komunální odpad třiďme a třiďme, nespalujme, 
a ty občany, kteří třídí, kompostují, ty odměňujme.

Myslíme si, že ne sliby dělají správu města dobrou 
správou, ale především práce a spolupráce vede 
k naplnění představ a očekávání, naplnění cílů lepšího 
života v Přerově.

Pokusme se společně Přerov, postupně a cílevědomě, 
do roku 2025, zásadně měnit. To by v tom byl čert, aby 
se nám společně změna nepovedla.

Vladimír Puchalský 
Společně pro Přerov
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Doprava v Přerově očima silničáře

Díl sedmý – parkování
Provoz motorových vozidel ve 
městech dnes přináší řadu problé-
mů – hluk, zplodiny, prach atd. Tyto 
vlivy automobilové dopravy je však 
možné dílčím způsobem redukovat, 
dnes modernějšími spalovacími 
motory, výhledově možná rozšíře-
ním automobilů na jiném principu 
pohonu (elektřina, vodík), kdy snad 
hluk i zplodiny poklesnou téměř 
k nule. Jeden z neodstranitelných 
problémů automobilové dopravy 
je však zábor prostoru – parkování 
a odstavování vozidel. Co se s tím 
dá dělat?

Místo v  prostoru městské ulice 
má svou cenu – zaplňujeme jej 

komunikacemi, chodníky, zelení, 
cyklostezkami, stejně jako řadou ji-
ných aktivit – lavičkami na posezení, 
místy pro kulturní akce, zahrádkami 
restaurací. Tvrdit, že třeba zeleň se 
„nevejde“, znamená říct „jsou pro 
mě důležitější parkovací stání než 
zeleň“ – nebo taky naopak „zeleň 
je pro mě důležitější než parkovací 
stání“. Hledáme vyvážený stav vy-
užití plochy veřejných prostranství, 
což je určité politické rozhodnutí – 
pocit vyváženosti závisí na našem 
subjektivním dojmu – jak zrovna 
nám to nejlépe vyhovuje.

Je tedy málo parkovacích stání? – Je 
jich málo tam, kde skutečně chybí, 

a bylo by možné je dobudovat, aniž 
by to někoho jiného omezilo. Na-
opak je jich mnoho tam, kde svým 
mnohdy velmi necitlivým prove-
dením parkovací stání potlačila vý-
znam městské ulice – nepřiměřeně 
zúžené chodníky, likvidace zeleně, 
zablokování průjezdu pro cyklisty 
(bezohledná „jednosměrkizace“, jejíž 
dozvuky nám v nedávné minulosti 
Magistrát zopakoval v ulicích U Ryb-
níka a Kosmákova).

Nemůžu tvrdit, že je správné zajistit 
parkování pro kohokoliv, kdykoliv, 
kdekoliv a zdarma. Takovéto „řešení“ 
nechám populistům, a místo toho 
navrhuji reálné řešení – přidat 
parkovací stání tam, kde to bez 
problémů jde (zbytečně nevyužitá 
šířka komunikace např. na Třídě 17. 
listopadu), omezit parkování tam, 
kde velmi vadí (úzké ulice v centru), 
finančně motivovat k  výstavbě 
parkovacích stání na vlastních 
pozemcích (vnitrobloky bytových 
domů, zahrady rodinných domů), 
motivovat k výstavbě a využívání ga-
ráží mimo centrum města a sídliště 
– platí zejména pro ty uživatele, kteří 
auta využívají jen občas a většinu 
času stráví vozidlo stáním na ulici. 
Patří k tomu i rozumně nastavený 
systém zpoplatnění – v  jak velké 
oblasti a jak zpoplatnit je otázkou 
diskuse. Pokud by se toto podařilo, 
tak se prostor některých „zarovna-
ných“ městských ulic může začít 
pomalu uvolňovat nejenom pro 
chodce, cyklisty a zeleň, ale i pro ty 

motoristy, kteří dnes mnohdy desít-
ky minut hledají místo na parkování, 
které jim blokuje třeba někdo, kdo 
autem vyjíždí jednou za měsíc na 
chalupu. Vhodně nastavený systém 
parkování tak většinou nakonec 
ocení všichni, včetně těch motoristů, 
kteří auto využívají rozumně. Výběr 
z poplatků za parkování „na ulici“ 
bych se vůbec nebál znovu inves-
tovat do rozumné parkovací politiky 
– například výstavby parkování ve 
vnitroblocích. Cílem by mělo být 
dosažení stavu, kdy parkovací stání 
budou motoristům co nejefektivněji 
sloužit a nemotoristům budou co 
nejméně vadit.

Tomáš Tužín 
Společně pro Přerov

V seriálu dosud vyšlo
1. Jak najít správný přístup k řešení
2. Chodec na periferii zájmu
3. Jízdní kolo – doprava, veřejné 

ohrožení nebo příležitost?
4. Veřejná hromadná doprava
5. Železniční doprava a  Přerov, 

aneb proč se k sobě staví zády?
6. Automobilová doprava tranzitní
7. Vize a mise v dopravě

Všechny díly seriálu si můžete 
přečíst v dřívějších vydáních zpra-
vodaje Společně. Jsou archivovány 
na našich internetových stránkách.

Parkování stálo i za kauzou parkovacích karet v roce 2012, kterou jsme otevřeli. 
Město tehdy nakoupilo 70 parkovacích karet za 616 tisíc korun, primátor jich 
pak měl k dispozici hned 10 za necelých 90 tisíc korun! Komu je asi daroval?
I takto město hospodaří...

Na Marku se přece jen soutěžilo!

V době, kdy píši tyto řádky, ještě 
neznám vítěze architektonické 
soutěže o návrh řešení prezentace 
archeologických nálezů v lokalitě 
Na Marku. Přesto mohu říci, že jsem 
rád, že se soutěž konala. Můžeme 
však očekávat skvělé návrhy pro 
místo evropského významu, které 
třeba přitáhnou i nějakého toho 
turistu, když nebylo zadání tak 
docela povedené?

Nejprve snad připomenu, že archi-
tektonická soutěž umožňuje městu 
vybrat architekta stavebního díla ne 
na základě toho, jestli je přihlášený 
architekt nejlevnější, ale podle toho, 
co vlastně navrhne. V opačném 
případě je to jako zajíc v pytli: sice 
něco za levno navrhne, ale kdo 
ví, co to bude. Proto ta nejlepší 
díla v civilizovaném světě vznikají 
právě z architektonických soutěží. 
Podobně: kdo by chtěl nejlevněj-

šího advokáta, který jde pod cenu, 
protože jej nikdo nechce, že?

Je dobře, že odborná porota (archi-
tekti, archeologové i zastupitelé) 
měla možnost vybírat z 13 došlých 
návrhů, doufejme, pro tuto lokalitu 
ten nejlepší. Přesto se poněkud 
obavám a obával jsem se již od 
okamžiku seznámení se soutěžními 
podmínkami, co soutěž přinese, a to 
kvůli jejímu zadání.

V něm stálo, že cena realizace pre-
zentace památek na tomto místě 
(území o rozsahu 3177m2) nesmí stát 
více než 1,6 mil. Kč vč. DPH! Zdá se 
vám to moc? Pro zajímavost račte 
porovnat tuto danou maximální 
částku s cenou za kousek bezúčelně 
zadlážděné plochy u sjezdu k Bečvě 
o výměře 260 m2, která činila 824 
000,- Kč (bez DPH)...

Druhým háčkem soutěžního zadání 
je to, že měla tato plocha „k ničemu“ 
zůstat nedotčena. Neomezujeme  
zadání zbytečně přísně zvláště, 
když jsou pod zadlážděnou plochou 
schovány fragmenty bratrské školy?

Přesto říkám, neznaje výsledky, sou-
těžme dále! Ale prosím - připravme 
autorům pořádné, reálné zadání. 
Společně pro Přerov podporuje 
i nadále pořádání architektonických 
soutěží pro významné veřejné 
stavby.

Ing. arch. Jan Horký 
Společně pro Přerov

Poznámka: Z důvodů mého členství 
v  pracovní skupině pro úpravu 
prostrantví jsem se já ani mí spo-
lupracovníci soutěže neúčastnili.

Obr. 13 

13. Přerov.Na Marku. Pohled od jihu na odkryté základy školy jednoty bratrské, 
dlážděnou cestu a východní závěr bratrského sboru  (foto. Z. Schenk). 
 

Pohled od jihu na odkryté základy 
školy jednoty bratrské, dlážděnou 
cestu a východní závěr bratrského 
sboru (foto Z. Schenk)
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Na jednáních zastupitelstva se nám rozmohl 
takový nešvar. Prakticky ve všech bodech, a to 
i těch nejdůležitejších, koaliční zastupitelé zarputile 
mlčí. Po letech v opozici už víme proč! Posilují totiž 
bídný rozpočet Přerova:  doslechli se, že... (tajenka).

Hledejte slova: HOSTÝNSKÁ, HRANICKÁ, HU-
SOVA, KOLIBY, KŘIVÁ, LUŽNÍ, OPTIKY, OSMEK, 
PURKYŇOVA, SEIFERTOVA, ŠÍŘAVA, TELIČKOVA, 
TOVÁRNÍ, TRŽNÍ, TYLOVA, U BEČVY, WOLKEROVA

Tajenku získáte tak, že v osmisměrce vyznačíte 
všechny výše uvedené názvy přerovských ulic. 
A to tam i pozpátku, vodorovně, svisle i diago-
nálně. Písmena, která zůstanou, tvoří tajenku. 
Čte se zleva doprava, shoda dolů.

Vydalo Společně pro Přerov 7. května 2014. Informace ve zpravodaji uvedené jsou ověřitelné z veřejně přístupných zdrojů nebo vycházejí z podkladů 
poskytnutých samosprávou, mimo autorské články. Editor: Ing. arch. Jan Horký

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 novinek si můžete jednoduše objednat registrací na našich internetových stránkách

Pro mlsouny: 
banánová bábovka
Ingredience:
1/4 kg polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva, 1/4 kg 
moučkového cukru (dávám trochu medu), 1/4 kg roz-
mixovaných banánů (2ks), 4 žloutky i bílky, 1 Hera, kokos, 
nasekaná čokoláda

Žloutky utřeme s Herou (přidáváme je postupně) 
a cukrem. Postupně přidáme mouku a směs 
banánů, kokos a čokoládu a nakonec sníh z ušle-
haných bílků. Pečeme při 175 stupních, později 
při 150 stupních asi 3/4 hodiny.

Dobrou chuť přeje Marta Jandová

Osmisměrka

Konec hazardu v Přerově! Ale ne tak rychle...

Společně pro Přerov navrho-
valo od roku 2009 vytrvale 
a neustále zákaz všech pro-
herních automatů na území 
města Přerova. Na dubnové 
zastupitelstvo jsme předložili 
již 10. návrh takového zákazu. 
Všechny naše návrhy byly per-
fektně připravené na mnoha 
stránkách, opíraly se o „tvrdá 
data“ i příklady z jiných měst 
České republiky. Nejinak tomu 
bylo i v prezentaci pro poslední 
zastupitelstvo. Najdete ji na 
našem webu i se zajímavým 
výtahem těch nejlepších špeků 
„proč to nejde“ a jasnými grafy, 
jak se hazard v Přerově vyvíjel. 
Žel, žádný z našich dřívějších 
návrhů koalice neschválila, 
když tu se najednou...

...objevil zastupitel Chromec 
a Dvorský (ČSSD) a předložili 
návrh vyhlášky na zákaz hazar-
du, který opřeli o důvodovou 
zprávu s celkovým rozsahem 
tři a půl (!) řádku. Prý jim jde 
ochranu sociálně slabých, 
snadno ovlivnitelných nebo 
duševně nevyzrálých osob. 
Zajímavé, srdceryvné, že? Ptám 
se, kde byli tito pánové, když 
jsme zákaz hazardu navrhovali 
dříve? To jim o sociálně slabé 
nešlo? Proč je vyhláška účinná 
až od konce roku 2015? Co si do 
té doby závislí počnou? Prosází 
další miliony?

Obávám se, že pánům o obec-
né blaho nejde ani tentokrát. 
Proč by pak nepodpořili proti-
návrh naší zastupitelky Anny 

Pospíšilové na platnost záka-
zové vyhlášky již od 1.1.2015, 
ale tvrdošíjně prosazovali zákaz 
až od konce (!) přístího roku? 
Jedno vysvětlení je nasnadě: 
pan Chromec to chce zkusit 
na senátora, no, a pan Dvor-
ský na primátora. Tedy, gesto 
udělat, ale zase ne tak moc 
hrrr. Říkejme tomu tedy než 
starostlivost o sociálně slabé 
spíše starostlivost o  vlastní 
prospěch. 

Naonec jsem ale rád, že se náš 
cíl - tedy Přerov bez hazardu 
- naplnil, či spíše za rok a půl 
naplní. Pozdě, ale aspoň něco. 

Jan Horký 
Společně pro Přerov

Jak Přerov reguloval hazard: od roku 2009 narostl počet videoloterijních terminálů (to jsou hrací 
automaty, kde za večer prosázíte i dvě výplaty, kdybyste je měli) o 213%.

Pozvánka na Kulatý stůl ke spalovně

pondělí 12. května 2014, 17.00, klub Teplo

Arnika a občanská iniciativa Za naše děti 
proti spalovně pořádájí Kulatý stůl na téma 
přerovské, hanácké či snad moravské spalovny 
v Přerově (ZEVO). Organizace Kulatého stolu 
je reakcí na trvalý nezájem radniční koalice, 
ale také Olomouckého kraje, o otevřenou, 
demokratickou a  fundovanou diskuzi nad 
plánem postavit v Přerově spalovnu či jinými 
možnostmi, jak nakládat s odpady. Semináře 
organizované krajem a městem potvrdily jedno 

- úpornou snahu politiků, místních i krajských, 
spalovnu za každou cenu postavit, a to v našem 
městě. Potvrdily také neochotu pustit ke slovu 
odpůrce spalovny, natož je pozvat k debatě.

Cílem je konečně rovnocenné zastoupení de-
batérů - odborníků a dalších zainteresovaných 
osob s názory PRO a PROTI spalovně, vždy 
čtyři na čtyři, a to s nezávislým moderátorem.

Vstup zdarma!


