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MÁME SE TĚŠIT NA ZMĚNY LETOS? ZÁLEŽÍ NA VÁS!

Změna v roce 2010 nepřišla
Změna nebo spíš 
podvod?
Minulé komunální volby provázelo 
velké očekávání. Například pan 
Hluzín ve svém volebním letáku 
psal: „Rok 2010 je rokem změn. Po 
20 letech jsme se rozhodli zásadně 
vyměnit staré politiky za nové…“ 
Zapomněl ovšem zmínit, že je dáv-
no spojen například s lidmi kolem 
pana Kulíška. Také ODS šla do 
voleb s heslem „Umíme se změnit“ 
a s ženou v čele kandidátky, která 
ale překvapivě brzy odstoupila ze 
všech veřejných funkcí. Dodnes je 
otázkou z jakých důvodů, a také, 
proč vůbec se této hry na změnu 
účastnila. V čele města tak stanuli 
staří známí. Za ČSSD již tehdy pro-
slulý pan Lajtoch, za ODS stejně 
vyhlášený pan Kulíšek s panem 
Záchou, oba spojení s přerovským 

stavebním byznysem i s donem 
Knoblochem, neviditelným lídrem 
přerovské ODS.

„Tajnůstkář“ lídrem ODS
Vyjma povolebního vyjednávání 
pana Knoblocha nikdo neviděl 
tam, kde byste čekali, že uvidíte 

předsedu politické strany – v za-
stupitelstvu, na besedách s občany, 
v komisích, při jednáních… Zdá se, 
že ODS pořád ještě nepochopila, 
že díky takovým lidem postupně 

ztratila jakoukoliv věrohodnost 
(nejen v Přerově), a že nepomůže 
nastrčit dopředu jakoby nové tvá-
ře, ve skutečnosti ovšem pevně 
spojené s kmotříky i kmotry. Na 
podzim tak budeme jistě znovu 
svědky zajímavých pokusů, jak si 
ponechat moc a přístup k veřejným 
zdrojům a zároveň přesvědčit voliče 
o jiné, lepší ODS.

Nová tvář ČSSD – 
opravdu změna?
ČSSD je totéž v oranžovém. I ona už 
nějaký čas nabízí veřejnosti novou 
tvář. Tím usilovněji, čím víc se blíží 
soud s vedením města. Symbolem 
změny má být radní pan Dvorský, 
který ovšem čtyři roky dává najevo, 
že zodpovědně plní úkoly zadané 
svými politickými učiteli Lajtochem, 
Zatloukalem a dalšími. Navíc jeho 

jmenování ředitelem školy poté, 
co v konkurzu zvítězil někdo jiný, 
je jasným příkladem upřednost-
ňování stranictví před odborností. 
Také jeho ochotné přijetí funkce 
v podivné společnosti TeploNetwork 
nebo snaha utínat diskuze o věcech 
nepříjemných pro ČSSD (na zastu-
pitelstvu) i ochotné podílení se na 
zadlužování města jsou výmluvné.

Ideály a skutečnost
V Přerově tak obě strany už dlouho 
dokládají, jak neslavně mohou do-
padnout ideály, s nimiž byly kdysi 
zakládány. Namísto zájmů voličů 
hájí ODS i ČSSD zájmy úzké sku-
piny lidí, která z veřejných financí 
léta úspěšně žije. Spojují je vedle 
peněz i moc a dlouhodobý pocit 
nedotknutelnosti. Uvědomují si tyto 
skutečnosti řadoví členové obou 

Zastupitelé, jejichž 
názor občané 
neznají, tvoří 
v zastupitelstvu 
hlasovací většinu.

...pokračování na straně 2

Já vím, že to 
nejde
Spolu s komunálkami se bude 
po celé republice konat několik 
desítek místních referend. Je to 
logické, v místních volbách bývá 
nejvyšší účast, a tak pravděpo-
dobně referenda získají hlasy 
potřebných 35% oprávněných 
voličů, tedy budou platná.
Jak je to s referendem o spa-
lovně v Přerově? Nedá se říct, 
že by se lídři kandidátek ČSSD 
(Dvorský) či ODS (Zácha) za re-
ferendum v říjnu přetrhli, spíše 
naopak. Možná by totiž voliči 
opravdu přišli a závazně rozhodli.
Pánové sice pro referendum 
jsou, ale teď ne, teď to nejde. 
Já vím. Bylo by to moc drahé, 
nemáme urny, komise, lidé si to 
spletou, málo času... nevyhovo-
val by více adventní termín? Co 
na tom, že jinde to jde.

Jan Horký

Soutěžte o let balonem!
Sledujete dění kolem sebe, máte 
zapamatováka nebo vždy tužku či 
mobil při ruce? Pak pro vás bude  
jistě hračkou zůčastnit se naší 
soutěže!
K účasti v soutěži pošlete e-mail 
na soutez@spolecneproprerov.cz 
alespoň tři SPZ autobusů, na kte-
rých jezdí naše inzerce. Zaslat 

jich můžete pochopitelně více, ale 
minimálně tři musí být správně. 
Nezapomeňte dopsat své jméno 
a kontakt. Ze správných odpově-
dí vylosujeme den před volbami 
šťastného vítěze a vše zveřejníme.
Ze soutěže jsou vyloučeni kandidáti 
Společně pro Přerov a jejich rodinný 
příslušníci.

Máme 
osmičku
Pro letošní komunální volby nám 
bylo přiděleno číslo 8. Pokud chcete 
Společně pro Přerov ve volbách 
maximálně podpořit, křížkujte celou 
kandidátku.



http://www.spolecneproprerov.cz

KOHOUTOVY GLOSY

Stanovy ČSSD
ČSSD v minulosti ústy pana Sobotky 
a Haška mnohokrát silně atakovala 
jinou politickou stranu se snahou 
docílit odvolání daného politika pro 
různá podezření či neobratné výroky. 
ODS dnes halasně deklaruje svoji 
očistu a snaží se o obnovu důvěry. 
Budiž, berme to trochu s nadhledem, 
jde o předvolební řeči politiků ne-
znalých reálného dění v regionech. 
Naši přerovští „výtečníci“, Lajtoch 
(ČSSD), Kulíšek, (ODS), Zatloukal 
(ČSSD) a Čermák (ODS) reprezentují 
obě strany a jejich trestní stíhání 
bylo zahájeno již před dvěmi lety. 
Chápu, že ODS je otrlá a toto usta-
novení nemá ve stanovách, ovšem 
její dnešní snahu o obrodu poněkud 
diskvalifikuje přehlížení „vyhnívání“ 
politiků ve funkcích, ve kterých 
zjevně selhali.
U sociální demokracie je situace 
ještě peprnější. Dle článku 7 jejich 
stanov může pozastavit členství poli-
tikovi, pokud je obviněn ze spáchání 
trestného činu. Pan Hlavinka, Rašťák 
či Dvorský jsou členy KVV ČSSD Pře-
rov a tato kompetence jim ze stanov 
plyne. Přesto na veřejnost nepronikl 
jediný dokument, který by svědčil, že 
se snažili pozastavit členství Jiřímu 
Lajtochovi a Václavu Zatloukalovi při 
obvinění ze spáchání trestného činu 
a zahájení trestního stíhání. Dnes 
již Jiří Lajtoch a Václav Zatloukal 
čelí samotnému soudu a, bohužel 
pro město, jsou stále ve funkcích 
radních, jednatelů či primátora. 
Co dodat? Snad jen připomenout 
plamenné výroky jejich předsedy 
či tiskového mluvčího.

Jiří Kohout

BOHUSLAV 
SOBOTKA
„Pokud se vůči některému ze 
členů ČSSD objeví konkrétní 
podezření, tak buď bude muset 
rezignovat na své funkce, nebo 
odejde ze sociální demokracie. 
Pokud by současné došetřování 
jeho případu (Jiřího Lajtocha) 
vedlo k podání obžaloby k soudu, 
řešili bychom věc pozastavením 
členství v ČSSD a pan senátor 
by musel zvážit opuštění všech 
veřejných funkcí.“

MF Dnes, 1.6.2012

PETR DIMUN
vedoucí sekce PR a marketin-
gu ČSSD

„ČSSD je jedinou stranou, kte-
rá má podobný institut přímo 
ve svých Stanovách, na rozdíl 
od ostatních parlamentních 
stran. ČSSD princip presumpce 
viny již několikrát uplatnila (...) 
Na rozdíl od ODS postupovala 
ČSSD, v případě obvinění ze 
strany policie, vždy jednoznač-
ně, s uplatněním tohoto prin-
cipu presumpce viny, i přesto, 
že někteří členové ČSSD, kteří 
byli kriminalizováni, například 
Kubiceho policejním útvarem 
v lžikauzách Biolíh či Budišov, 
byli během krátké doby shledáni 
nevinnými.“
parlamentnilisty.cz, 21.4.2010

Vyzkoušejte interaktivní časovou osu naší práce!
Občas se ptáte, co jsme poslední 
čtyři roky v tom zastupitelstvu dě-
lali. Nechceme zdržovat obsáhlým 
popisem naší činnosti, a proto jsme 
pro vás připravili interaktivní časovou 
osu toho nejdůležitějšího, na čem 
jsme se podíleli a jaké postoje jsme 
zaujali. Událost je vždy propojena 
odkazy na podrobnější informace, 
takže studiem můžete strávit několik 
překvapivých večerů.

stran? Existuje vůbec v přerovské 
ČSSD a ODS nějaká vnitřní opozice? 
Nevypadá to tak. Navíc o názorech 
naprosté většiny jejich zastupitelů 
nevíme nic. Celé čtyři roky velká část 
z nich nemluví. Nehlásí se o slovo. 
Popřípadě odmítnou odpovědět na 
otázky. Jsou vzácně jednohlasní a ni-
kdo z nich netouží znát jiné názory 
než ty oficiálně předkládané, nikdo 
nepochybuje, nikdo nic nenamítá - ať 
jde o křiklavý případ Škodovy ulice, 
letiště, digitalizaci veřejné správy, 
herny, spalovnu, zamlčování (tj. 
poskytování neúplných) informací 
občanům.

Splasklá bublina TOP 09
Náměstek pro školství pan Hluzín za 
TOP 09 se zapsal do historie města 
dvěma počiny - tím prvním byla 
bombastická předvolební kampaň 
řízená z Prahy, kdy na smršť barev-
ných slibů asi zapomene málokdo. 
Realita ale jaksi zešedla. Druhým 
pak bylo nesmyslné zrušení základní 
školy Mateřídouška, navíc s pachutí 
(„větší než si myslíte“) neférového 
jednání vůči dětem, jejich rodičům 
i učitelům. Samotná TOP 09 navíc po 
celé čtyři roky působí jako náhodné 
seskupení lidí, co dodnes vlastně 
nevědí, proč v zastupitelstvu jsou 
a jak k tomu došlo. Žádné názory, 

žádné návrhy. Jejich představitelé se 
zařadili se vším všudy, nikdy neměli 
potřebu bít se za občany, postavit se 
za něco, přijít s nějakým nápadem. 
Ani nečekaný a opožděný návrh na 
odstoupení obžalovaného primátora 
nebyli schopni dovést do finále.

A co KDU-ČSL?
Nečitelní jsou i zastupitelé z KDU-
-ČSL. Poslušnost a schopnost se 
přizpůsobit jsou „devízy“ obou po-
sledně jmenovaných stran, za které 
byly náležitě odměněny lukrativními 
posty.

Koho vlastně koalice 
zastupuje?
Mnohokrát za čtyři roky vyšlo najevo, 
že zatímco zastupitelé vládnoucí 
koalice ctí povinnost nezradit své 
koaliční partnery a odkývnout cokoliv 
svým lídrům, k občanům, které mají 
zastupovat, takovou povinnost necítí.

Volby 2014
Podzim 2014 bude jistě pořádně na-
pínavý. Doufám jen, že ti, co stanou 
v čele města na další období, budou 
skutečnými demokraty, ochotnými 
naslouchat jiným názorům. A hlavně, 
že budou sledovat zájmy občanů, 
nikoliv své či ty stranické.

Helena Netopilová

Paměťový trénink
Zkuste zavzpomínat na komunální volby v roce 2010. Jaká volební hesla 
strany používaly? Dokážete správně spojit stranu a její heslo?

ČSSD ○
KSČM ○

ODS ○
TOP 09 ○

SpP ○

 ▫ A – Dobrá správa města
 ▫ B – S námi má Přerov perspektivu
 ▫ C – Mám Přerov na triku
 ▫ D – Nová energie pro Přerov
 ▫ E – Společně rozhodneme, jak 
budeme u nás doma žít

...pokračování ze strany 1

Správné řešení na poslední stráně.
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TIP! Zajímají vás některé body 
detailněji? Rozklikávací Plán pro 
Přerov najdete na našem webu! 
http://www.spolecneproprerov.cz

Plán pro Přerov
Politická správa 
a samospráva musí sloužit 
občanům 
 ▫ Zastupitelstvo pro občany, ne 
naopak

 ▫ Místní výbory na území celého 
města

 ▫ Poměrné zastoupení všech 
stran v radě i dalších orgánech 
města

 ▫ Zastupitelstvo města Přerova 
bude skutečným centrem 
městských věcí veřejných 
a jejich správy

 ▫ Aktivizace občanské veřejnosti
 ▫ Řízení městských společnostní 
odborníky, nikoli politiky

Hospodaření města 
 ▫ Město bez dluhů
 ▫ Město bez korupce, konec 
nejistot pro investory

 ▫ Město dobrý hospodář 
a investor

 ▫ Město dobrý správce majetku
 ▫ Město transparentních 
veřejných zakázek

Doprava a veřejný prostor 
 ▫ Výrazná podpora pěší, 
cyklistické a městské hromadné 
dopravy

 ▫ Železniční zastávky v Předmostí 
a v Dluhonicích

 ▫ Prověříme možnost MHD 
zdarma

 ▫ Průpich, obchvat, městská třída
 ▫ Jasná parkovací politika
 ▫ Rozumné investice na správném 
místě

Životní prostředí 
 ▫ Třiďme a nespalujme!
 ▫ Využijeme všech možností pro 
snížení hlučnosti, prašnosti 
a vibrací ve městě

 ▫ Zlepšíme údržbu komunikací
 ▫ Budeme dbát na kvalitní péči 
o městskou přírodu

 ▫ Aleje pro občany
 ▫ Ochrana před povodněmi
 ▫ O zemědělskou půdu 
nemůžeme přijít

 ▫ O životním prostředí s občany
 ▫ Zvýšíme kvalitu veřejného 
prostoru

 ▫ Společně k lepšímu životnímu 
prostředí

Vzdělávání a školství 
 ▫ Podpoříme rozmanitost škol 
a školek

 ▫ Podporujeme výuku anglického 
jazyka již od 1. třídy na všech ZŠ

 ▫ Podporujeme praktickou 
výuku v dílnách a na školních 
pozemcích

 ▫ Podpoříme snahu o profesní 
růst pedagogů základních škol

 ▫ Školy komunikativní 
a spolupracující

 ▫ Navrhneme využívat potenciálů 
základních škol pro celoživotní 
vzdělávání veřejnosti

 ▫ Zlepšování technických 
a materiálních podmínek škol

 ▫ Objektivní a nezávislé konkurzy 
na funkce ředitele škol

Kultura, volný čas a sport 
 ▫ Nová pravidla pro městské 
granty

 ▫ Na městskou knihovnu si 
musíme našetřit - z našich 
prostředků i z dotací

 ▫ Podpoříme občanskou kreativitu
 ▫ Rozhýbejme Přerov!
 ▫ Volný čas - spolky společně

Sociálně přívětivé město 
 ▫ Zachování dostupnosti kvalitní 
sociální péče pro občany

 ▫ Město přátelské rodině
 ▫ Spokojení senioři
 ▫ Zapojení sociálně vyloučených 
občanů

 ▫ Podpora zdravotně postižených 
občanů

Veřejný pořádek a Městská 
policie 
 ▫ Pocit bezpečí pro klidný život
 ▫ Více strážníků do ulic
 ▫ Navrhneme posílit prevenci 
a výchovu

 ▫ Hledat řešení pro 
bezdomovectví a vyloučené 
lokality

Rozhýbejme Přerov pomocí vize 25!
Nové silnice, to je nová kapacita, 
stejně jako nová skříň. Každý z nás 
to občas doma zažívá – už prostě 
není kam co dát. Jedna z možností 
je koupit novou skříň. Ta se zákonitě 
zase časem něčím naplní, a situace 
se bude opakovat – zase nebude 
kam co dát. A jak to souvisí s do-
pravou? Symbolika je zřejmá, nová 
komunikace je jako nová skříň – po 
čase se nová komunikace stejně 
jako nová skříň zahltí, a problém 
je zpátky.
Jak tedy řešit náš problém v do-
pravě? Nejlépe bez dlouhých řečí 
zdravým rozumem. Je potřeba skříně 
projít, co nepoužíváme, toho se 
můžeme zbavit, co používáme, to 
můžeme smysluplně uspořádat. 
Najednou se nestačíme divit, kolik 
máme volného prostoru. V dopravě 
je to úplně stejné, proto chci klást 
městu řadu otázek – jak velká in-
tenzita dopravy je vůbec nutná? Pro 

tu dopravu, která je nutná, máme 
vůbec dobře rozloženou zátěž mezi 
dopravu pěší, cyklistickou, veřejnou 
hromadnou a automobilovou? Nabí-
zíme všem druhům dopravy vhodné 
trasy, aby se nám například kolizně 
nekřížily směry, které se křížit ne-
musejí? Podporujeme skutečně ty 
druhy dopravy, které zaberou nej-
méně prostoru a nejvíc šetří životní 
prostředí, nebo tuto podporu jenom 
deklarujeme v politických prohláše-
ních? A když uděláme pořádek ve 
stávajícím systému dopravy, budeme 
vůbec potřebovat nové komunikace?
Každý člověk, každá politická strana, 
každé město – všichni by měli mít 
určitou vizi do budoucna. Mou vizí je 
„Vize 25“ – celostátně prosazovaná 
koncepce, která chce ve městech 
dosáhnout podílu výkonu 25 % pěší 
dopravy, 25 % cyklistické dopravy, 
25 % hromadné dopravy a 25 % 
automobilové dopravy. „Vize 25“ 

je konkrétním cílem pro komunální 
politiku, nespoléhá na marné čekání 
na miliardy z Prahy nebo z Bruselu, 
ale je to metoda, jak hledat a najít 
řešení pro Přerov v Přerově. Tato 
Vize neznamená preferenci jedno-
ho druhu dopravy proti jinému, ale 
je to naopak cesta, jak současný 
systém vyladit, jak vytvořit prostor 
pro všechny, jak rozhýbat Přerov. 
Asi úplně stejně, jako když doma 
uklidíte ty skříně…
„Vize 25“ je řešením pro přerovskou 
dopravu, kterou nese koalice Společ-
ně pro Přerov. Občanům města přeji, 
ať v letošním „supervolebním“ roce 
dají svou důvěru těm politikům, kteří 
mají jasnou vizi stojící na reálném 
základu. Ne na planých slibech.

Tomáš Tužín

aneb Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat

je naše volební číslo
okruhů pro lepší Přerov

BEZ KOMENTÁŘE

Realita 
přerovské 
„cyklostezky“
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Radovan, Mgr.

Dvorský
Přemysl, Mgr. Ph.D.

ŽŠ Želatovská 8

Pospíšilová
Anna, Ing.

KDU-ČSL

Dostal
Tomáš, Ing.

Rada
města Přerova

Zatloukal Václav, Bc.

TOP09

Hluzín
Dušan, Mgr.

Ticháčková
Lenka, Mgr.

Nekl
Josef, RSDr.

Passinger
Břetislav

Frídlová
Monika, Mgr. MBA

Špalek
Michal, Ing.

Lajtoch Jiří, Ing.

Regionální letiště
Přerov a.s.

Krákorová Pajůrková Šárka, Mgr.

Komise pro výchovu,
vzdělávání a sport

Netopilová
Helena, Mgr.

Redakční rada
Přerovských listů

Machát
Ivan, Ing.

Finanční výbor

Zácha
Michal, DiS.

ŠR: ZŠ Velká Dlážka 5
Skyva
Jiří, MVDr.

Laga
Petr

Kontrolní výbor ZM

KSČM

Symerský
Michal, Ing.

Tomaníková
Ludmila

Komise pro
občanské záležitosti

Chromec
Michal, MUDr.
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ODS

Grambličková
Elena, Mgr.

Hudečková
Marie

Čermák
Jaroslav, Ing.

K:DBPK

Mlčák
Ladislav

Komise
rozvojová a investiční

Petroš
Vladimír, Ing. arch.

K:CRK

Krestýn
Emil, RNDr., Ph.D

ŠR: ZŠ U Tenisu
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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:PZMZ
komise pro projednávání záměrů 
v majetkoprávních záležitostech 
KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy

MŠ
mateřská škola
ODS
Občanská demokratická strana
SpP
Společně pro Přerov
ŠR
školská rada

VaK
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
ZM
zastupitelstvo města
ZŠ
základní škola
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Přerovská pavučina
Toto schéma – pavučina, jak tomu 
říkáme – ukazuje jednotlivých zastu-
pitelů a jejich možnosti na ovlivnění 
chodu města. Funkce v orgánech 
kraje či v krajských organizacích 
vynecháváme, to by se nám z toho 
zamotala hlava ještě více.
Připomene jen, že do většiny funkcí 
jsou zastupitelé jmenováni radou 
města či zastupitelstvem. Tedy, i když 
bychom možná chtěli, koalice nás 

do komisí rady města nejmenuje, 
a tak nás odřezává od informací.
Grafika také dobře zobrazuje, kdo 
je v Přerově opozicí.

Závazek Společně pro 
Přerov
Nejzajímavější seskupení vznikají 
kolem městských firem, kde se točí 
velké peníze. Kandidáti za Společ-
ně pro Přerov se zavazují, že naši 

zastupitelé nebudou jednateli či 
členy představenstev městských 
společností. Zde mají své místo 
odborníci.

Puchalský
Vladimír, Mgr.

Schenk
Zdeněk, Mgr.
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První 
půlka
kandidátky Společně 
pro Přerov
1. Mgr. Vladimír Puchalský, 

právník, předmostský 
rodák a nenapravitelný pat-
riot, sportovec, zastupitel

2. Ing. Jiří Kohout, 
počítačový specialista, 
motorkář, potápěč

3. Mgr. Helena Netopilová, 
středoškolská učitelka, 
propagátorka městské 
cyklistiky, zastupitelka

4. Ing. arch. Jan Horký, 
architekt, urbanista, včelař 
a organizátor workshopů 

5. Marta Jandová, galeristka, 
hudební manažerka, zastu-
pitelka

6. Ing. Tomáš Tužín, projektant 
dopravních staveb, cyklista, 
cestovatel

7. Martin Švadlenka, 
asistent nákupu a propa-
gátor svobodného softwaru 
a hudby

8. Ing. Richard Šlechta, 
analytik, zastupitel

9. Mgr. Zdeněk Schenk, 
archeolog, externí vyučující 
na FF MU v Brně, zastupitel

10. Ing. Anna Pospíšilová, 
daňová poradkyně, optimist-
ka a turistka, zastupitelka

11. Ing. Martin Čechál, 
ekonom, dravý šachista, 
příležitostný turista

12. Ing. Martin Kolařík, 
majitel firmy instalující 
ostrovní fotovoltaické 
elektrárny na chaty a RD

13. Adolf Vyhlídka, 
elektrotechnik, milovník 
přírody a života, fotograf

14. Eva Kretková, 
obchodní referentka

15. Pavlína Lužová, 
učitelka mateřské školy, 
vychovatelka

16. MUDr. Ludmila Kloep-
ferová, odborná lékařka 
rehabilitační a fyzikální 
medicíny a akupunktury

17. RNDr. Josef Chytil Ph.D., 
ornitolog, chiropterolog 
(netopýrář), ochránce příro-
dy, snad i ekolog se zálibou 
v mokřadech

Otevřeme Přerov!
Mám tím na mysli otevřít naši rad-
nici občanům a podnikatelům ve 
smyslu bezproblémového přístupu 
k informacím, týkajících se správy 
věcí veřejných. A to doopravdy a bez 
potřeby užití zákona č. 106/1999 
Sb. „O svobodném přístupu k infor-
macím“. Vždyť na veřejné informace 
máme všichni stejné právo.

Otevřená radnice?
Radnice budí zdání, že je otevře-
ná - mnoho informací zveřejňuje 
například na svém webu. Problém 
však spočívá ve faktu, že informace 
jsou evidentně minimálně dvojího 
druhu. Prvnímu druhu informací 
říkejme „informace obecné“. Takový 
druh informací radnice šíří bez ome-
zení a všemi 

dostup-
nými prostředky. Patří sem napří-
klad informace o tom, co všechno 
potřebujeme pro vyřízení nového 
občanského průkazu, nebo že město 
získalo cenu v soutěži Zlatý erb za 
povedený městský web. V pořádku 
a chvályhodné! Pokud s radnicí 
nepřicházíme do styku v závažněj-
ších případech, pak lze souhlasit 
s názorem, že stávající radnice je 
„otevřená“.

Informace pro vyvolené
Jsou však i situace, kdy nás zajímají 
informace, kterým můžeme říkat 
„informace pro vyvolené“. Připomí-
nám, že i na tyto informace máme 
stejný nárok jako na „informace 

obecné“. Jenže „informace pro vy-
volené“ jsou prostě pro vyvolené 
a běžnému občanovi se neposkytují. 
A mnohdy žadateli nepomůže ani 

zákon o svobodném přístu-
pu k informacím, protože 
by se musel jeho efektu 
domáhat soudní cestou.
Uvedeme příklad. Kontrol-
ní výbor naší radnice ne-
mohl v roce 2012 zkont-
rolovat v plném rozsahu 
využití dotace, kterou 

radnice poskytla společnosti Teplo 
Přerov a.s. Podotýkám, že Statutární 
město Přerov je zakladatelem a je-
diným vlastníkem této společnosti. 
Jenže někteří lidé ve vedení města 
a současně i ve vedení Tepla Přerov 
se rozhodli, že kontrolním výborem 
požadované informace spadají do 
kategorie „informací pro vyvolené“. 
A podle toho i (ne)kontrola dopadla. 
A nepomohla ani angažovanost 
zastupitelů z koalice Společně pro 

Přerov, kteří se snažili o zpřístupnění 
informací na veřejném zasedání 
zastupitelstva.
Je to smutné, ale nejde jen o tuto 
kauzu. Jde o obecný princip. Jak je 
možné, že jsou některé informace 
o veřejném majetku a hospodaření 
města nedostupné? Takový postup 
totiž nutně vyvolává podezření, že 
něco není v pořádku. Něco má zůstat 
utajeno. Proč? Aby třeba někdo mohl 
mít osobní výhodu?

Veřejné informace 
veřejně!
Protože se jedná o veřejné funkce 
a veřejné peníze nás všech, říkáme 
takovému kategorizování informací 
NE! Informace, které je možné v sou-
ladu s právními předpisy veřejně 
sdělovat, by měly být dostupné 
každému. Nejen vyvoleným, nejen 
žadatelům, ale všem občanům. 
A nakonec pozitivní příklad. Díky 
soustavnému tlaku přerovské opo-
zice na „otevřenou informovanost“ 
byly nakonec zrealizovány přímé 
přenosy ze zastupitelstev. Trvalo to, 
ale dnes můžeme v televizi nebo na 
internetu sledovat přerovské politiky 
přímo „v akci“ a z pohodlí domova.
Přer má web, který už dnes dokáže 
občanům poskytovat velmi široké 
spektrum informací, ale dělá to? 
Musí se změnit lidé ve vedení města, 
aby se jeho občané mohli dostat 
skutečně ke všem informacím?

Vladan Růžička, 
Martin Švadlenka

Některé informace 
získáte jen soudní 
cestou, i když 
mají být veřejně 
přístupné.

Jít do toho
po hlavě
Někdy se říká „Jít do toho po hlavě“. 
Tak na zastávce městské hromadné 
dopravy v Kabelíkově ulici můžete do 
autobusu přímo vletět. Samozřejmě 
po hlavě. Stačí jen zakopnout o 
obrubník u propadlého chodníku. 
A časem na vás spadne i rezavá 
obludnost, které se v minulosti říkalo 
autobusová zastávka.

Vladan Růžička

TIP! Galerie neduhů na
www.spolecneproprerov.cz
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TIP! Více o našich kandidátech na www.spolecneproprerov.cz

Marta Jandová, 54 let
jandova@spolecneproprerov.cz
Celoživotně se profesně pohybuji 
v oblastech umění, kultury a přírody. 
V současné době pracuji v galerii, 
dělám manažerku hudebních skupin 
a jsem společníkem firmy. „Mé“ 
dárky Přerovu: pět ročníků festivalu 
Nebe počká – desítky hudebních 
pořadů, autorských čtení a výstav, 
spoluzakladatelka Zahradní slav-
nosti, iniciátorka dokumentu Šumný 
Přerov…

Jsem milovnice
sukulentů, hortenzií a starých an-
glických zahrad. Baví mě historie, 
hudba a knihy. Doma máme kočku, 

dvě želvy a ochočenou straku. Pra-
vidla soužití, které si nastavilo toto 
malé, ale rozmanité společenství, 
považuji pro politiku za inspirující…

Vadí mi,
že současný mediální obraz Pře-
rova neodpovídá jeho kulturnímu 
a historickému bohatství a ani úsilí 
mnoha schopných Přerovanů tuto 
skutečnost změnit. Vadí mi každý 
necitlivý přístup k našemu životní-
mu prostoru – ať už je to likvidace 
cenných staveb developery nebo 
zbytečné zastavování volné krajiny. 
Vždy mi vadí nerespektování souvis-
lostí – ať už přírodních, sociálních 

nebo těch historických. Také mi vadí 
arogance a lhaní.

Kandiduji,
abych svými zkušenostmi ze dvou 
volebních období pomáhala schop-
ným lidem, kteří mají Přerov rádi 
a chtějí v něm něco pro ostatní dělat.
Chtěla bych pomoci, abychom za 
peníze z evropských dotací pořídili 
do Přerova smysluplné investice a ne 
zbytečnosti, které nepotřebujeme. 

Vize
Přerov, jako čisté a přívětivé měs-
to s krásným výhledem na řeku. 
A s dobrou dostupností!

Martin Švadlenka, 39 let
svadlenka@spolecneproprerov.cz
Pracovně jsem asistent nákupu, 
toho času na rodičovské dovolené. 
Ale pak také propagátor svobodného 
softwaru a kultury a aktivista Hnutí 
za pravdu o 11. září.

Osvobodil jsem
desítku provozovatelů od výpalného 
OSA, Intergramu a OAZA a další 
stovky drobných živnostníků jsem 
o této možnosti podrobně informo-
val. Pomohu i Vám přestat platit 
mafii za hudbu ve Vaší provozovně. 
Ozvěte se :-)

Co mě baví
Informace, kolo, hudba, divadlo, 
film a knihy.

Co mi vadí
Lži, ignorance a hloupost.

Kandiduji,
abych v Přerově pomáhal při zave-
dení principů pirátského programu. 
tedy zprůhlednění veřejných financí, 
účetnictví a dalších procesů veřejné 
správy (např. zveřejňování smluv 
ve strojově čitelném svobodném 
formátu) a pak zapojil více prvků 
přímé demokracie (např. ohledně 
spalovny či hazardu by mělo pro-
běhnout referendum).

Vize
I díky internetu vybudujeme město 
nové generace.

Ing. Tomáš Tužín, 32 let
tuzin@spolecneproprerov.cz
Jsem projektant dopravních staveb 
(silnic, chodníků, cyklostezek či 
náměstí) a specialista na veřejnou 
hromadnou, cyklo- a železniční do-
pravu. Soukromě jsem pak turista, 
cyklista, zájemce o historii, přírodu, 
geologii, geografii, cestovatel po 
vlastech českých (nejlépe vlakem), 
posluchač dobré folkové nebo coun-
try hudby. Taky se rád dobře vyspím, 
nejlépe někde na chalupě na horách, 
kde je ticho a čistý vzduch.

Baví mě,
to, co dělám. Všechny mé záliby, také 
moje práce, a nejvíc to, že práce je 
mou zálibou. Během svých výletů 
si klidně řeším práci, můžu být teď 
na stavbě a za deset minut klidně 

v lese nebo u vody. K nezaplacení 
– už bych neměnil.

Vadí mi
někteří lidé, co se cítí být řediteli 
zeměkoule, a přitom si neumí za-
mést před vlastním prahem. Také 
kdokoliv, kdo se mně snaží ovlivňo-
vat, omezovat a podobně. To moje 
svobodomyslná nátura protestuje. 
Jinak nemusím zimu, zvlášť tu beze 
sněhu, protože se málo dostanu na 
vzduch. Ale na to zatím nemyslím, 
raději si užít léta.

Kandiduji,
abych změnil, co se mi nelíbí. Mám 
rád pivo, ale nemám rád pivní kecaly, 
co nic neudělají. Kdyby nebylo lidí, 
kteří chtěli věci změnit a byli ochotni 

pro to něco udělat, tak tady máme 
dodnes feudalismus. Demokracie je 
velmi vzácná a křehká věc. Pokud 
nemají jednotliví lidé silnou vůli 
aktivně vstupovat do veřejného 
dění, rád začne jejich životy řídit 
nějaký novodobý, avšak neurozený 
feudál – dnešním slovníkem mafián 
či kmotr.

Vize
Přerov jako město slušných aktivních 
lidí, kteří mají zájem zlepšovat své 
okolí, město, které žije, je čisté, 
udržované, opravené, nabízí svým 
občanům práci, není v něm krimi-
nalita. Město, které se lidé nestydí 
ukázat přespolním a k němuž cítí 
zdravý patriotský vztah. Město, kam 
se chtějí vracet.
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20.9.2014
Volební guláš SpP na výstavišti!
Rádi Vás uvidíme 20. září na Výsta-
višti Přerov, kde Vám v rámci akce 
Gulášfest předvedeme, že umíme 
i tradiční český guláš.
My jej uvaříme takto. Jak připravu-
jete guláš vy?
Maso očistíme a omyjeme, nakrájí-
me na kostičky. Na sádle zpěníme 
nadrobno nakrájenou cibuli. Po 
chvilce přidáme česnek a nadrobno 
nakrájenou feferonku bez jadérek. 
Následně do hrnce vložíme maso, 
které necháme zprudka zatáhnout 
a zbavit šťávy. Maso zaprášíme mou-

kou a mletou sladkou paprikou. Při-
dáme rajčatový protlak. Okořeníme 
pepřem a osolíme. Vytvořenou směs 
podlijeme vývarem nebo vodou, při-
dáme bobkový list a necháme mírně 
dusit do změknutí masa. Vepřový 
guláš budeme podávat s čerstvým 
chlebem či rohlíkem.
Guláš bude chutný a naprosto iden-
tickým výtvorem politiků Společně 
pro Přerov, tedy se máte na co 
těšit! A to nemluvíme o překvapení. 
Těšíme na Vás!

Tým Společně pro Přerov

Přerovská 
polední menu
Atmosféru a úroveň restaurací 
popisujeme z pohledu obyčejného 
strávníka, nikoli jako profesionální 
gurmáni. Dnes nás cesta zavedla 
do Nového světa, hostince na Dlu-
honské ulici.

Hostinec láká už z venčí. Oprave-
nou fasádu doplňuje vyřezávaným 
kovovým písmem nápis hostinec 
Nový svět. Při vstupu do hostince 
jsme příjemně překvapeni jednodu-
chým a svěžím interiérem, za který 
by se nemusely stydět ani lepší 
velkoměstské restaurace. Vtipně 
je též používáno logo hostince, 
které se objevuje jako intarzie nebo 
nástěnná lampa.
Ještě než se stíháme usadit přiná-
ší rychlá obsluha rovnou polévku 
(kmínovou s vejcem) a už už chce 
znát naši volbu. Bereme si čas na 
rozmyšlenou. Dotaz, zdali budeme 
chtít nějaký nápoj nepadá, pomalu 
máme pocit, že jde o přerovský 
(zlo)zvyk.

Tak, jak příjemně překvapí prostředí 
hostince, zklame studená polévka, 
která je navíc spíše než kmínová sol-
nou. Říkám si tedy o kofolu a druhý 
chod zkoušíme jednoduchý smaže-
ný květák s vařeným bramborem 
a tatarskou omáčkou. Pokud byste 
se však těšili na křupavý trojobal 
a lahodnou chuť květáku, budete 
nejspíše zklamáni. Ani tato porce 
příliš nezahřeje a tak se dá více než 
o gurmánském zážitku mluvit spíše 
o zasycení. Špatný den kuchaře? 
Nevím, ale už jen díky interiéru si 
Nový svět zaslouží dostat ještě šanci.
(hj)

Zpravodaj Společně vydalo Společně pro Přerov 17. září 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
Papír pro tisk zpravodaje je vyroben ze dřeva z lesů, ve kterých těžba a výsadba probíhá v rovnováze dle principů udržitelného rozvoje a standardů 
FSC (Forest Stewardship Council).

Máte vlastní názor? Kontaktuje nás! Přidejte se! 
http://www.spolecneproprerov.cz, nebo nás navštivte na jedné z pravidelných schůzek. 
Máte facebook? Přidejte si nás: http://www.facebook.com/spolecneproprerov 
Zasílání zpravodaje si můžete jednoduše objednat registrací na našich internetových stránkách.

Tajenku získáte tak, že v osmisměrce 
vyznačíte všechna uvedená slova 
(níže). A to tam i pozpátku, vodo-
rovně, svisle i diagonálně. Písmena, 
která zůstanou, tvoří tajenku. Čte se 
zleva doprava, shora dolů.

Hledejte jména či příjmení našich 
kandidátů a vyluštěte tajenku skry-
tou v osmisměrce:

BARBORA, EDUARD, EVA, HORKÝ, 
HRUBÝ, IVO, JAN, JIŘÍ, JOSEF, KAV-
KA, KOHL, KOHOUT, KOLAŘÍKOVÁ, 
MARTA, ONDŘEJ, PRCHAL, RŮŽIČKA, 
SABADÁŠ, SCHENK, SVÁK, ŠLECHTA, 
TOMÁŠ, VÁCLAV

Hajný přijde na mýtinku v lese a vidí 
ze země trčet hlavu. „A ty si kdo?“ 
ptá se jí. „Já jsem, prosím,... více 
v tajence.
T K A V K A Ý B U R H
U O N D Ř E J B Z M A
O L Í Ř I J A A A V R
H A K Č I Ž Ů R E Á Y
O Ř K T S Ý T B D C K
K Í Á I P A O O U L T
K K V M U R B R A A O
J O S E F N C A R V M
I V H O R K Ý H D J Á
S Á Š L E C H T A Á Š
K N E H C S T N A L Š

Tajenka z posledního čísla:
„necelá polovina.“

Osmisměrka

Hostinec Nový Svět
Chuť jídla: **
Vzhled a úprava: **
Chování personálu: ****
Rychlost obsluhy: *****
Prostředí: *****
Cena vybraného menu: 71 Kč

25.9.2014 
Pojďme to 
probrat
Další příjemné setkání s občany 
pořádáme ve čtvrtek 25.9.2014 
v pivnici Bora v Předmostí, a to od 
17.00 hodin. Přijďte a probereme, 
jak vidíme budoucnost Přerova!

 Správné řešení spojovačky ze strany 2: ČSSD-B, KSČM-E, ODS-D, TOP 09-C
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