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Společně pro Přerov

Díky MHD zdarma 
ve Frýdku-Místku 
přibyla polovina 
cestujících.

Ve školách se děti dusí!
Do škol se opět vrací děti, a i když 
je některé barevné fasády mohou 
ohrozit na dobrém vkusu, uvnitř na 
ně čeká větší nebezpečí. Všechny 
školy obalené do polystyrenu s no-
vými plastovými okny jsou totiž tak 
těsné, že se v nich děti, obrazně 
řečeno, během vyučování dusí. 
Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) 
totiž dosahují násobků povolených 
hodnot – a nikdo to neřeší. Občasné 
větrání, jak ukazuje graf z reálného 
měření, nestačí.
V přírodě je běžná koncentrace CO2 
kolem 400 ppm (jednotek CO2 na 
kubík vzduchu), limit pro interiéry 
budov je stanoven na 1000 tako-
vých jednotek. Bohužel měření do-
kazují, že během vyučování se i při 
otevřených ventilačkách hodnoty 
pohybují běžně na dvojnásobku po-
volených hodnot. A mají třídy v zimě 
během vyučování otevřená okna?
Vysoké koncentrace CO2 způsobují 
nesoustředěnost, únavu a s tím 
spojené nižší výkony dětí. Vzduch 
s koncentrací oxidu uhličitého nad 
1 500 ppm v interiéru je považo-
ván za vzduch vydýchaný a tudíž 
znehodnocený.
Co s tím? Již při plánování zateplení 

je třeba myslet na montáž řízené-
ho větrání s rekuperací vzduchu. 
To jednak šetří další teplo, které 
nevypustíme okny, ale především 
do místnosti neustále vhání čerstvý 
vzduch s dostatkem kyslíku. Proč 
se na to v Přerově nemyslí?
Když jsem se v roce 2010 ptal po-
dobně, odpovědí mi bylo, že na to 
nemáme peníze. Proč ale zateplit 
deset škol špatně, než osm řádně?
Jako Společně pro Přerov se roz-
hodně budeme kvalitě vnitřního 
prostředí školních budov věnovat.

Jan Horký
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popis učebny C

celkový objem
vzduchu

209,0
m3

typ oken plastová

větrání
otevřená 1 ventilačka,
kolem 10:41 několik
odchodů ze třídy

počet osob 25 osob

objem vzduchu
na 1 osobu

8,4 m3

věk osob 8 let
teplota 25,4 °C
poznámky škola na okraji města
okolnosti měření
počasí 18,0 °C jasno
vlhkost v exteriéru 32 %
koncentrace CO2 v exteriéru 401 ppm

výsledky měření
koncentrace CO2 v interiéru

minimum maximum Ø
1865 ppm 2505 ppm 2182 ppm

vlhkost v interiéru 49 %
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Naměřené hodnoty koncentrace CO2 během vyučování

povolený limitnaměřené hodnoty

Údaje o měření
počet osob ve třídě: 
25 ve věku 8 let
okna: plastová
větrání: otevřená 1 ventilačka, 
kolem 10:41 několik odchodů 
ze třídy
Zdroj: Mikroklima ve veřejných 
budovách jako důvod instalace 
rekuperace zpracované pro Minis-
terstvo průmyslu a obchodu, 2011
Data pro přerovské školy ne-
jsou dostupná, ale vzhledem ke 
standardu provedených zatep-
lení předpokládáme obdobné 
výsledky.

Zdarma i v Přerově
Diskutujme odpovědně a vážně, 
za co bychom v Přerově nemuseli 
platit. Za veřejnou hromadnou 
dopravu, za užívání veřejných pro-
stranství, za užívání školních hřišť 
a hřišť tělovýchovných jednot? 
Nebo za koncerty v Městském 
domě? Za odpad? Či půjčování 
knih v městské knihovně?

Proč o tomto kacířském nápadu 
„gratis“ vůbec přemýšlet, když je 
město zadluženo? Mnoho politiků, 
ale i odborníků na život ve městech, 
kteří se problémem „zdarma“ zabý-
vali a zdarma prosadili (například 
MHD zdarma ve Frýdku-Místku či 

Třeboni, hřiště v Havlíčkově Bro-
du), prokazují, že takovýto přístup 
k řízení města vede jednoznačně 
k jeho žádoucímu oživení, zejména 
těch měst, která jsou v úpadku. 
A Přerov skutečně nevzkvétá. Ně-
kteří odborníci dokonce tvrdí, že 
pro větší města je doprava zdarma 
výhodná. A tam, kde bezplatně 
zavedli na veřejných prostranstvích 
wi-fi připojení, třeba v parcích, z nich 
udělali místa setkávání.
Není řízení města prostřednictvím 
metody „zdarma“, samozřejmě 
odpovědně posouzené, jeden 
z nástrojů jak Přerov zatraktivnit? 
Udělat něco víc než psát memo-

randa o dostavbě dálnice, výstavbě 
spalovny, udělat pro občany to, co 
mohu, k čemu mám kompetenci, 

za co ve smyslu zákona o obcích 
nesu odpovědnost. Není to přesně 
to, co je v zájmu města a jeho 
občanů? Přemýšlet, diskutovat 
a realizovat taková opatření, která 
zastaví jeho vylidňování a otočí 

kurz rozvoje směrem k podpoře 
podnikání, bydlení a pohodě ži-
vota vůbec. Zkusme v první fázi 
veřejně diskutovat o MHD zdarma. 
Před třemi lety rozjel projekt MHD 
zdarma Frýdek – Místek. Přestože 
počet cestujících dramaticky stoupl 
ze zhruba 3,8 milionů na loňských 
5,7 milionů, město stojí hromadná 
doprava jen nějakých 10 milionů 
ročně navíc. Autobusy předtím jez-
dily poloprázdné, jejich provoz byl 
beztak drahý. Není Frýdek- Místek 
srovnatelný s Přerovem?

Vladimír Puchalský, 
Společně pro Přerov

ilustrativní obrázek, Jan Horký

nepřerovská školní třída



foto Vladan Růžička

„Co děti? Mají si kde hrát?“
Ano, starší z nás jistě poznali úryvek z textu písně „Až“ od skupiny Kata-
pult. V písni se zpívalo nejen o roce 2006 a stěhování do velkých měst, 
ale také o dětech. Máme rok 2014, bydlíme ve velkých městech a na děti 
moc nemyslíme. Alespoň při pohledu na některá přerovská pískoviště mi 
to tak připadá a nezbývá mi než si zanotovat - „Co děti? Mají si kde hrát?“

Vladan Růžička, Přerov

TIP! Galerie neduhů na www.spolecneproprerov.cz

KOHOUTOVY GLOSY

Jak se dělá 
socdemácká 
politika
Koncem roku 2013 navštívil Přerov 
ministr Pecina (SPOZ). Shlédl vy-
loučené lokality, zhodnotil situaci 
a v rámci programu Úsvit nabídl 
městu rovnou osm romských asis-
tentů. V únoru 2014 přišlo zaráže-
jící odmítnutí této nabídky radou 
města. Chování ČSSD a ODS v radě 
charakterizuje výrok pana Čermáka 
(ODS), který rozhodnutí komentoval 
do médií slovy „Já takovým projek-
tům nevěřím a z dlouhodobého 
hlediska v tom nevidím sebemenší 
efekt. Za důležitější považuji, aby 
byla obnovena služebna policie 
u nádraží. V okamžiku, kdy se tak 
stane, může se to klidně nadstavit 
romskými asistenty."

V únoru tedy radní, včetně pana 
Dvorského (ČSSD), svorně odmítali 
spoluúčast města na programu Úsvit 
a budovali služebnu. Chrabří to 
bratři v triku a zodpovědní správci 
veřejného prostoru. Proto je nepo-
chopitelná náhlá aktivita pana Dvor-
ského, kterou po nedávné návštěvě, 
tentokrát ministra Chovance, ale již 
z ČSSD, zahájil. Prosazuje v radě 
města návrh ministra na zavedení 

až dvou romských asistentů z pro-
gramu Úsvit. A služebna stále ještě 
není zřízena.
Pokud hledáme logiku v únorovém 
rozhodnutí rady, pak ji nemusíte na 
první pohled vidět. Přesto existuje. 
Nesmíme ji však hledat v prospěchu 
města, což běžný volič dělá, ale 
výhradně v politickém profitu ČSSD.
V lidech zastupujících zájmy města, 
tedy radních, nenacházím dostatek 
rozvahy a nadhledu, tolik potřebných 
vlastností pro věcně správné řízení 
města. Spíše vidím malé uražené 
kluky, kteří na pískovišti ze vzteku 
boří bábovičky všem kolem, jen 
proto, že jim se ty jejich nepovedly. 
Že na to doplatíme všichni, jim 
prostě nevadí. Jsme dospělí, tedy 
budu v hodnocení chování radních 
ještě tvrdší. ČSSD se v Přerově 
chová jako politická prostitutka - 
obcuje s každým, z koho má profit, 
ale odmítne každého, kdo přijde 
s prospěšným návrhem, ze kterého 
nic finančně ani politicky nekape. 
Potřeby města jdou v ten okamžik 
stranou a politická hamižnost vítězí.
Tento styl politikaření prosákl do 
řízení města a spolehlivě ho vede 
k úpadku. Pro tuto koalici je přímo 
charakteristický. Tento maloměst-
ský model myšlení upřednostňuje 
výhradně koaliční výmysly a nápady, 
které se pak realizují tak nějak 
natruc opozici a vlastně i natruc 
celému městu.

Jiří Kohout

Osm romských 
asistentů rada 
odmítla. Teď 
budou dva.

Náš plán: vzdělávání a školství
• Podpoříme rozmanitost škol 

a školek
Podpoříme alternativní metody výuky 
a inkluzívní vzdělávání. Rodiče mají 
mít možnost vybrat pro své děti školy 
s různým zaměřením i formou výuky.
• Podporujeme výuku anglického 

jazyka již od 1. třídy na všech ZŠ
Angličtina je klíčovým dorozumí-
vacím jazykem současného světa. 
Vládne globální ekonomice, inter-
netu i obyčejné turistice. Odborníci 
se shodují, že s cizím jazykem se 
má začínat od nejútlejšího věku. 
Velká část rodičů dopřává svým 
dětem kurzy angličtiny již před za-
čátkem školní docházky. Proč by 
nemohly přerovské školy jít s dobou 
a angličtinu přijatelnou zábavnou 
formou nezařadit už od první třídy? 
Rádi bychom s řediteli vedli dialog 
a pokusili se jim pomoci odstranit 
případné překážky, které by tomuto 
velmi užitečnému kroku bránily.
• Podporujeme praktickou výuku 

v dílnách a na školních pozemcích
V současné době jsou praktické 
činnosti v dílnách a na školních 
pozemcích na většině škol téměř 
vytlačeny z výuky předměty spoje-
nými s moderními technologiemi. 
Děti ztrácejí praktické dovednosti, 
nevzniká u nich vztah k manuální 
práci a později při výběru povolání 
se to projevuje nezájmem o tolik 
potřebné učební obory. Navrácením 
praktických aktivit do škol v dobře 
vybavených dílnách i na pozemcích 
škol chceme tento trend změnit. 
Toho lze dosáhnout spoluprací s ře-
diteli škol a vytvářením podmínek 
ze strany zřizovatele - tedy města.
• Podpoříme snahu o profesní růst 

pedagogů základních škol
Školy a město musí pedagogy mo-
tivovat k jejich dalšímu vzdělávání 
a k využívání alternativních metod 
a forem práce. Učitelům maximálně 
usnadníme výměnu zkušeností s pe-

dagogy z jiných regionů i zahraničí. 
Podporujeme odbornou činnost 
speciálních pedagogů na školách.
• Školy komunikativní a spolu-

pracující
Podpoříme otevřené vztahy mezi 
školou a rodiči, například v progra-
mech Otevřená škola nebo Rodiče 
vítáni. Před zásadními rozhodnutími 
povedeme vždy dostatečně dlouhou 
diskusi s řediteli škol, odborníky 
i veřejností.
• Navrhneme využívat potenciálů 

základních škol pro celoživotní 
vzdělávání veřejnosti

Školy budou po vyučování fungovat 
jako komunitní centra, která sdru-
žují aktivní občany všech generací 
v nejrůznějších zájmových skupi-
nách a nabízejí jim další vzdělávání 
a smysluplné trávení volného času. 
Krom toho to pozitivně ovlivní me-
zilidské a mezigenerační vztahy 
i ekonomiku škol.
Posoudíme a zvážíme možnost 
založení stipendijního fondu pro 
studenty středních a vysokých škol.
• Zlepšování technických a mate-

riálních podmínek škol
Moderní technologie vnímáme jako 
nástroj, který vede k vyšší vzděla-
nosti. Naše školství potřebuje vizi 
kvalitního vzdělávání a investici do 
vzdělávání učitelů, kteří budou tuto 
vizi realizovat, nikoli školy primárně 
vybavovat moderními technologiemi. 
Pokud je učitel připraven na změnu 
výuky založené na moderních tech-
nologiích, pak je na místě investice 
do těchto technologií. Zvyšují zájem 
a motivaci dětí ke studiu a umožňují 
individualizaci výuky – například 
tablety umožňují dávat dětem různě 
náročné úkoly.
Je třeba zvyšovat také kvalitu sta-
vebního stavu škol. Více než barevná 
fasáda ovlivní kvalitu vnitřního pro-
středí školy čerstvý vzduch ve třídách 
nebo jejich kvalitní osvětlení.
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TIP! Více o našich kandidátech na www.spolecneproprerov.cz

Ing. Jiří Kohout, 47 let
kohout@spolecneproprerov.cz
Jsem IT specialista ve své firmě. 
Stále pracuji rukama a práce se 
nebojím. V mém volném čase mě 
fascinuje objevování jiné Evropy 
ze sedla motocyklu Harley David-
son a dlouhodobě se přístrojově 
potápím. Na víc mi momentálně 
nezbývá čas, ač bych volnočasové 
aktivity rád rozšířil.

Vadí mi
privatizace veřejného prostoru, vadí 
mi všemožné poplatky generované 
městskými vyhláškami. Vadí mi 
neprůhledné městské společnosti. 
Vadí mi obecně nepořádek ve měs-
tě, negativní sociální jevy, obchod 
s chudobou, hrací automaty.

Kandiduji,
protože chci dokázat, že poctivě 
a slušně to jde. Zasadím se o změnu 
fungování městské policie z policie, 
která dnes obohacuje městskou 
kasu, na policii, která se stará o po-
hodu života ve městě. V dalším se 
budu zabývat městskými společ-
nostmi: orgány veřejné moci nemají 
obchodovat s veřejným zájmem, 
ale zodpovědně hospodařit s tím, 
co mají k dispozici.

Vize
Přerov - město bez korupce pro 
svobodné, sebevědomé a slušné lidi.

Ing. arch. Jan Horký, 30 let
horky@spolecneproprerov.cz
Jsem architekt a urbanista se za-
hraničními zkušenostmi a cílem 
zvyšovat kvalitu architektury a ka-
ždodenního veřejného prostoru. 
Jsem také nenapravitelný optimista. 
Snažím se vidět příležitosti tam, 
kde to ostatní již dávno považují za 
nemožné. Věnuji se veřejnému pro-
storu kolem nás a jsem přesvědčen 
o tom, že tolik zanedbávaná stavba 
města (urbanismus) je mnohem 
důležitější, než architektura domů.

Vadí mi,
když krátkodobá nechuť něco udělat 
navíc, lépe či poctivě, zabrání tomu, 
aby věci další spoustu let pořádně 
fungovaly. Vadí mi slovní spojení 
"nedokážu si představit, že...", které 
jen ukazuje na nedostatek fantazie.

Kandiduji,
protože chci zlepšit kvalitu životního 
prostředí kolem nás. Ať už vystavě-
ného, nebo vyrostlého. Přestože už 
Přerov hodně poznal, dívám se na 
něj jako na město s příležitostí - jen 
je třeba ji využít.

Volný čas
Kolo mám jak pro dopravu, tak pro 
rekreaci. Dálkově chovám včely 
a pěstuji vynikající růžičkovou kapus-
tu, osazuji předzahrádky. Pořádám 
přednášky a workshopy o veřejném 
prostoru a architektuře. Objevuji 
a obdivuji zdařilé stavby a odvahu 
stavitelů, inspiruji se. Má práce je 
mým koníčkem.

Vize
Přerov bude to nejlepší město pro 
život na Hané. Do roku 2034.

Mgr. Helena Netopilová, 56 let
netopilova@spolecneproprerov.cz
Učím na Gymnáziu Jakuba Škody 
a mimo jiné se snažím vést studenty 
k zájmu o život kolem nás. I proto 
jsme vymalovali podjezd v Předmos-
tí, realizovali projekt Cyklocity nebo 
jsme do Přerova přivedli festival 
Jeden svět. Jsem skeptik se sklony 
k mírnému optimismu a často jdoucí 
proti proudu.

Asi nejvíc mi vadí,
když se za slovem „demokracie“ 
schovávají kdejací lumpové, kteří 
si dokázali de facto zprivatizovat 
naši republiku. Stejní lidé se také 
neštítí využít čehokoliv v náladě 
veřejnosti ke svému prospěchu. Vadí 

mi také neochota lidí angažovat se 
ve veřejném životě.

Ráda bych
přispěla k tomu, aby lidé začali vní-
mat komunální politiku jako věc nás 
všech (o to se ostatně naše koalice 
snaží už nejeden rok) a nikoliv jako 
něco, co stejně neovlivní a nemá 
tedy význam ztrácet tím čas. Všeo-
becná rezignace na smysluplnost 
politiky a naše vlastní pohodlnost 
nahrává totiž tomu, co si snad nikdo 
z nás nepřeje: vyloučení občanů 
z rozhodování o nich samotných, 
vyloučení z toho, jak naše město 
bude fungovat v příštích  letech 
a desetiletích.

Miluji
knihy, procházky v přírodě se psem, 
přemýšlení o věcech kolem nás. 
Ráda poznávám zajímavé lidi a jejich 
názory. Snažím se dál vzdělávat a dí-
vat se na věci kolem nás i z jiného 
pohledu než je ten většinový. Mám 
také radost ze svého syna a ráda 
trávím čas se svými nejbližšími.

Vize
Přerov se může stát inspirací pro 
jiná města – pokud budou na radnici 
lidé, kterým leží na srdci prospěch 
města (a ne stranické či soukromé 
zájmy), a pokud pro něj dokážou 
získat i jeho obyvatele. Věřím, že 
s námi toho lze dosáhnout.
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Pospíšený ovocný koláč
1 pomazánkové máslo bez příchutě
3 celá vejce
200 g mletého cukru
200 g polohrubé mouky
1/2 kypřícího prášku do pečiva
sezónní ovoce (jahody, maliny, me-
ruňky, ryngle)
Vejce s pomazánkovým máslem 
utřeme a potom přimícháme cukr 
a mouku s kypřícím práškem. Těs-
to dáme na vymazaný a vysypaný 
plech, poklademe ovocem a zvolna 
upečeme. Tip: pro krásnou žlutou 
barvu těsta nahradíme část pšenič-
né mouky kukuřičnou.
Dobrou chuť přeje

Anna Pospíšilová.

Přerovská 
polední menu
Naší snahou je popsat atmosféru 
a úroveň restaurací z pohledu oby-
čejného strávníka, nikoli profesio-
nálních gurmánů. Tentokrát jsme 
zavítali do restaurace (penzionu) 
U Slunce na Komenského ulici. 

Hned ve vstupu nás potěší kovaná 
klika a skutečně dřevěné dveře, 
žádná laciná napodobenina. Tyto 
příjemné materiály jsou používány 
nápaditě i dále v interiéru, a tak 
hvězdičku dolů strháváme pouze za 
umělé květiny a spoustu zbytečností 
na stole. Přes obědy se tu nekouří.
Rychlá obsluha je bohužel tak rychlá, 
že se ani nezeptá, chceme-li nějaký 
nápoj, takže zvolenou pytláckou 
kuřecí směs v bramboráku pozřeme 
nasucho. Začínáme ale zelnou polév-

kou, která mohla být sice hustější, 
ale chuťově rozhodně neurazila. 
Za několik okamžiků poté přistává 
na stole hlavní chod – kuřecí směs 
v bramboráku. Objemově slušnou 
porci doplňuje klasická přerovská 
položka „přízdoba“, kterou zde i ve 
vrcholícím létě představují dva srpky 
z holandského rajčete (soudě podle 
chuti-nechuti) a tři kolečka okurky. 
Napříště bude lepší tuto přízdobu 
vynechat nebo nahradit čerstvou 
zeleninou z místních zdrojů.
Samotná pytlácká směs byla chut-
ná, bramboráček však poněkud 
tužší. Celkově hodnotíme restauraci 
U Slunce jako takový lepší přerovský 
standard, ale v pěkném prostředí. 
(hj)

Zpravodaj Společně vydalo Společně pro Přerov 4. 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.

V S I P O D N Z D S K
Y L Ě N A D E Á I O C
H E I Ř P E Ř P P O Z
L T Ú S L Ř Ý I P D P
Á A S Á T V E S O B R
Š V I P O I Ý D D O Á
K O P T O Ř N T P R V
A Ř S L O V A A I I A
I Ě A V Z Ý V D S S S
M V K Í N M E J A T K
N O A A K Ž Á P E Ř P

Jak se vyznáte v labyrintech úřadů? 
Hledejte slova, které s tím souvisejí:
DANĚ, DOPIS, KOPIE, LISTINA, MĚS-
TO, ODBOR, OVĚŘOVATEL, PODPIS, 
PŘEDPIS, PŘEPÁŽKA, ŘADA, ŘÁD, 
SPIS, TAJEMNÍK, ÚŘAD, VYHLÁŠ-
KA, VÝPIS, VÝTISK, VÝZVA, ZÁPIS, 
ZPRÁVA

Tajenka z posledního čísla:
Jo, tak to jsi byl ty!

Na radnici přijde pan Novák a ptá 
se u vchodu:
„Ta radnice je celkem velká. Mohla 
byste mi říci, kolik tu dělá asi lidí?“
„No, řekla bych, že... více v tajence.

Tajenku získáte tak, že v osmisměrce 
vyznačíte všechna uvedená slova 
(ve vedlejším sloupečku). A to tam 
i pozpátku, vodorovně, svisle i dia-
gonálně. Písmena, která zůstanou, 
tvoří tajenku. Čte se zleva doprava, 
shora dolů.

Osmisměrka

U Slunce
Chuť jídla: ***
Vzhled a úprava: ****
Chování personálu: ****
Rychlost obsluhy: *****
Prostředí: ****
Cena vybraného menu: 75 Kč

Proberme to!
Další setkání proběhne 
ve čtvrtek 11. září 
v 17.00 v restauraci 
na Jižní
Těšíme se na viděnou.

Vaše Společně pro Přerov
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