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Veřejný 
prostor

1. Velká přestavba okolí nádraží
Nádraží je vstupní branou do města, momentálně však ne-
hezkou. Využijeme změny v dopravě (dokončení průpichu) 
a navrhneme přestavbu celého přednádraží spolu s areálem 
bývalé Juty mezi Kramářovou, Komenského a Škodovou ulicí. 
Konečně se budeme na vstup do města těšit!

2. Zelené náměstí TGM
Hlavní náměstí potřebuje upravit, aby se na něm dalo pobý-
vat. Otevřeme otázku koncepční změny přístupu k tomuto 
prostoru s cílem dostat na náměstí pořádné stromy či vodní 
prvek na terénu.

3. Přerovská náplavka
Využijeme potenciál řeky Bečvy vybudováním pobytových 
náplavek, které by lákaly obyvatele města k relaxaci u vody.

Žerotínovo náměstí lidem, auta do parkovacího 
domu
Z historického Žerotínova náměstí se stalo každodenní parko-
viště pro bezmála 120 vozidel. Náměstí má patřit hlavně lidem, 
ne automobilům! Navrhneme proto rekonstrukci Žerotínova 
„parkoviště“ na Žerotínovo náměstí a parkování zajistíme 
v těsném okolí, případně v novém parkovacím domě v centru.

Lepší veřejný prostor celkově
Budeme usilovat o zkvalitnění veřejného prostoru. Vytvoříme 
pozici městského zahradního a krajinářského architekta, který 
bude spolu s městským architektem dohlížet na všechny projekty 
v ulicích města. Na významná prostranství vyhlásíme veřejné 
architektonické a urbanistické soutěže.
Zásadní změny ve veřejném prostoru a doplnění stromů, záhonů 
či laviček budou realizovány až po setkáních místních obyvatel 
s architekty a projektanty.

Rekonstrukce objektu TGM 16 na radnici
Projekt připravený dnešní radnicí se vyšplhal do závratných 
výšin (na což jsme upozorňovali). Nechceme myšlenku radnice 
v objektu nám. TGM 16 pohřbít, ale realizovat ji budeme pouze 
s významným podílem dotací a s ohledem na další priority 
města v aktuální situaci.

Opravy sídlišť
Veřejný prostor mnoha sídlišť nedoznal od doby jejich vzniku 
v podstatě žádných změn, ale požadavky, které na něj klademe, 
se změnily zásadně: parkování, zeleň, bezpečná hřiště, práce 
s dešťovou vodu a další. Budeme prosazovat jejich revitalizaci s co 
nejširším záběrem tak, aby zaměřeny jen na jednu složku života.
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Životní 
prostředí

1. Odpady: kdo třídí, ušetří!
Nejlepší je odpad, který nevznikne, a proto podpoříme vznik 
centra pro znovuvyužití věcí, které již nepotřebujeme.
Přesto ale bude pořád odpad vznikat a stát bude trvale tlačit 
na zvyšování poplatků za odpady. Proto chceme tyto poplatky 
vyvažovat bonusy za snížené množství produkovaného odpadu 
a jeho důsledné třídění. Kdo třídí, ten ušetří nemalé peníze.
Podpoříme projekty cirkulární ekonomiky zaměřené na 
materiálové využívání odpadů, a to i toho již skládkovaného.
Zavedeme systém na sběr gastro odpadu.

2. Stromy do každé ulice!
Vysadíme nová stromořadí a při opravách ulic budeme poža-
dovat výsadby nových stromů i tam, kde zatím nebyly. Stromy 
jsou nejlepší přírodní ochranou proti vysokým letním teplotám. 
Stromy budou doprovázet stezky krajinou. 
Podpoříme výsadbu stromů v místních částech, upřednostníme 
zvláště výsadbu původních druhů a budeme dbát o následnou 
péči po výsadbě.
Urychlíme provedení náhradní výsadby stromů zvláště do 
míst, kde původně rostly a musely být pokáceny.

3. Vodu ve městě a v krajině budeme 
chránit
Město bude ve svých investicích dbát na vsakování, zadržování 
a využívání srážkové vody a bude vodou šetřit při svém provozu.
Pokud to bude technicky možné, budeme využívat srážkovou 
vodu ze stávajících budov a snížíme spotřebu vody zavedením 
moderních instalací.
Na hlavních pěších zónách vybudujeme pítka pro občany a pro 
zvířata. V centru města vybudujeme vodní prvek na úrovni 
terénu (např. brouzdaliště, kaskády apod.)
Městské kašny oživíme novými prvky tak, aby i nadále zůstaly 
významným vodním bodem ve městě.

Stop glyfosátům
Budeme usilovat o ukončení likvidace plevelů her-
bicidy (glyfosáty, Round-up). V případě nezbytného 
použití budou občané v dané lokalitě včas informo-
váni o provedeném zásahu proti pleveli.

Ochrana před povodněmi, včetně 
bleskových
Se zemědělci se domluvíme na opatřeních, která 
mohou zmírnit bleskové povodně (podsadby 
plodin, vsakovací pásy, přerušení erozních rýh aj.) 
a jejich realizaci.
Budeme prosazovat a podporovat urychlené pro-
vedení výstavby suchého poldru u obce Skalička.
Chceme zvyšovat vsakovací schopnosti krajiny, 
například promyšlenou péčí o krajinu a polnosti 
ve všech katastrech města.

Zachovejme městská pole zdravá!
Na zemědělských pozemcích ve vlastnictví města 
budeme důsledně prosazovat hospodaření v souladu 
se zásadami ochrany proti suchu a erozi. Zemědělce 
budeme informovat o dotačních programech na 
protierozní opatření a budeme s nimi diskutovat 
o možnostech jejich realizace na svěřených po-
zemcích.

Společně k lepšímu životnímu prostředí
Budeme dbát na otevřenou informovanost občanů 
o životním prostředí města.
Zapojíme a budeme motivovat školní mládež 
do aktivit, které jim umožní podílet se na akcích 
s viditelným pozitivním dopadem na jejich životní 
prostředí (výsadba stromů a keřů, péče o přidělené 
lokality, úklid okolí domovů, …).
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Doprava
1. Maximum pro dálnici D1, po obchvatu 
bezplatně
Dálnice je investicí Ředitelství silnic a dálnic. Budeme mu i nadále 
pomáhat s urychlením výstavby posledního úseku v co nejkratším 
termínu. Požadujeme bezplatný úsek dálnice kolem Přerova.

2. Čechova ulice jako městská třída
Jedna z nejživějších ulic ve městě má potenciál být hezkou měst-
skou třídou.  Potřebuje ale širší chodníky, cyklopruhy i možnost 
krátkodobého zastavení aut u oblíbeného obchodu.

3. Propojíme místní části a Přerov 
pohodlnými cyklostezkami
Cyklodopravu je třeba neustále rozvíjet a podpořit konkrét-
ními stavbami. Proto propojíme každou místní část s městem 
bezpečnou cyklostezkou. Zároveň se zasadíme o propojení 
s dalšími obcemi v celém regionu, například o cyklostezku 
Přerov-Olomouc.

Vysokorychlostní trať do tunelu!
Stát připravuje vysokorychlostní trať kolem Přerova, což pod-
porujeme, ale musí být citlivá ke svému okolí. Požadujeme 
navrácení plánované trati mezi Čekyní a Předmostím do tunelu.

Prosazujeme jihozápadní obchvat města
Mádrův podjezd u pekárny s širokým železničním mostem byl 
rekonstruován jen s úzkou cestou pod ním. To se musí změnit! 
Požadujeme rozšíření této silnice a podporujeme vybudování 
jihozápadního obchvatu města od pekárny až ke Strojírnám.

Sdílená kola, koloběžky a moderní mobilita
Ve spolupráci se soukromým provozovatelem se zasadíme o za-
vedení systému sdílených kol či koloběžek ve městě. Podpoříme 
zavedení sdílených vozidel (carsharing) a budeme je sami aktivně 
využívat. Funguje to jinde, tak proč ne v Přerově? Budeme 
pokračovat v budování infrastruktury pro elektromobilitu, 
především elektrokola a elektroskútry. Elektrická auta totiž na 
ulici zabírají stejný prostor, jako ta běžná.

Kontrola zákazů vjezdu kamionové dopravy
Do doby dostavby dálnice D1 je třeba odklánět kamiony mimo 
Přerov. Budeme vymáhat dodržování zákazu jejich vjezdu na 
vybrané silnice, a to především v průjezdu Kozlovicemi.

Autobusová doprava
Zavedeme rychlé propojení Předmostí a dalších důležitých částí 
Přerova s nádražím.  Pro zrychlení umožníme nástup do autobusů 
všemi dveřmi, zajistíme pravidelný takt a zlepšení návaznosti 
spojů. Budeme prosazovat prioritu MHD v ucpaném městě. 
Místo jízdenek platební karty a celková optimalizace MHD.

Cyklo a pěší doprava
Haná je pro kolo jak dělaná. Cyklodoprava může zachránit 
město a budeme pro ni hledat ty nejlepší podmínky, od hlavní 
koncepce po důležité detaily. Zároveň budeme opravovat chod-
níky a jejich okolí doplňovat lavičkami a stromy tak, aby chůze 
po Přerově byla příjemnou součástí každého dne a děti do škol 
pěšky i na kole vždy bezpečně dorazily.

Automobilová doprava
Aut jsou plné ulice a víc se jich sem ani nevejde. Chceme dosáh-
nout odvedení tranzitní dopravy, ale to nebude hned. Budeme 
proto hledat cesty, jak zajistit, aby bylo automobilů v ulicích 
méně a jejich průjezd ulicemi byl bezpečnější a plynulejší.

Konečně parkovací politika! Parkovací zóny 
a bezpečná stání
V parkování je třeba udělat pořádek. Není kde parkovat a řidiči 
parkují už i v místech, kde ohrožují bezpečnosti dětí, chodců, 
cyklistů i ostatních řidičů. Na placených místech většina neplatí 
a nikdo to ani nekontroluje. Město tak přichází ročně o miliony 
na poplatcích, které by se daly využít na zlepšení parkování. 
Budeme prosazovat parkovací zóny, které zvýhodní místní 
obyvatele, a jasná stání tak, aby nebránila bezpečnému provozu. 
Dlouhodobě odstavená vozidla ve městě musí zmizet.
Pro stání v centru zavedeme prvních 30 minut zdarma.

Zóny 30 v obytných lokalitách
Podporujeme zklidnění dopravy v obytných lokalitách. V souladu 
s Plánem mobility budeme zavádět zóny rychlosti 30 pro větší 
bezpečnost a pohodu bydlení.

Radary na měření rychlosti v nebezpečných 
místech
Radary jednoznačně zajistily zpomalení aut v měřeném úseku 
a zvýšení bezpečnosti. Peníze získané z dopravních přestupků 
by se ale neměly nenávratně rozplynout v rozpočtu města. 
Požadujeme, aby tyto výnosy šly zpět do dopravní infrastruk-
tury a do reálných projektů pro zvýšení bezpečnosti dopravy 
fyzickými úpravami komunikací nebo úpravou řízení dopravy, 
například stavbou okružní křižovatky u lověšického hřbitova.
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Veřejný 
pořádek 
a řízení 
města

I. Pocit bezpečí pro klidný život
Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro klidný, nerušený 
a bezpečný život občanů města za součinnosti všech orgánů 
města, městské a republikové policie. Chceme navýšit počty 
strážníků městské policie v ulicích města.

2. Zlepšíme image města
Dobrá správa města a jeho všestranný rozvoj jsou základním 
předpokladem pro lepší image, ale to samo o sobě nestačí. 
Přerov potřebuje ukázat, že je zdravé a dravé město, které 
rozvíjí svůj potenciál v regionu. Musí mít jasnou a zvládnutou 
komunikaci.

3.Větší podpora místním částem
V místních částech nejlépe vědí, co trápí jejich obyvatele. Roli 
místních výborů posílíme tak, aby vzkvétal nejen Přerov, ale 
i jeho vesnické části. 
Zachováme zvýšené finance pro místní části a lepší komuni-
kaci s magistrátem.

Dodržování pravidel pro všechny
Zaměříme se na dodržování pravidel nastavených městem 
v rozličných oblastech – od veřejného pořádku, přes nájemní 
smlouvy až po dopravní předpisy a nebezpečné parkování.

Územní plán jako základní nástroj rozvoje města
Otevřeme a upravíme územní plán tak, aby lépe reagoval na 
výzvy doby: nedostupné pozemky, složité povolování staveb, 
postupující sucho. Stavby mají vznikat tam, kde mají skutečně 
smysl. Pro rozvojová území nastavíme jasná a předem daná 
pravidla rozvoje a podpoříme tak přestavbu brownfieldů (tedy 
zanedbaných území).

Vedení města musí mluvit s občany
Opatření proti šíření koronaviru zastavila setkávání vedení 
města s občany a ani teď nebylo obnoveno. Zavedeme nový 
formát setkávání vedení města s občany přímo v jejich čtvrtích 
nebo místních částech.

Zastupitelstvo maximálně veřejné a důstojné
Přinesli jsme přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva, online 
přístup k projednávaným materiálů a zvukové záznamy. V ote-
vřenosti budeme pokračovat a budeme se snažit, aby byl průběh 
jednání profesionální, důstojný a věcný.

Řízení městských společnostní odborníky, nikoli 
politiky
Na místech jednatelů či ředitelů městských společností musí 
mít své místo odborníci na řízení a dano oblast. Nemůže jít 
o politické trafiky.

Policie jako strážce pořádku a bezpečnosti
Zintenzivníme spolupráci s Policií České republiky a posílíme 
činnost pochůzkářů Městské policie. 
Činnost preventistů kriminality podrobíme kontrole, budeme 
postupně zvyšovat nároky na jejich práci a rozšíříme jejich působ-
nost do dalších částí města. Zvážíme zavedení smíšených hlídek.

Samospráva na jednom místě
Zaměříme se na takové rozmístění úřadu po městě, aby ubylo 
zbytečného přebíhání mezi budovami jak občanům, tak úřed-
níkům. Rozšíříme možnosti vyřizování většiny občanských 
záležitostí online.

Město Přerov na internetu
Přerov musí jít s dobou a nabízet občanům současné nástroje 
komunikace, a to obousměrně. Městský facebook se už nemůže 
jmenovat „Kabelová televize Přerov“, webové stránky musí 
skutečně fungovat a online služby musí být uživatelsky přívětivé.

Přerov, Zdravé a chytré město
Dobrých příkladů, jak rozvíjet město, jsou v České republice 
spousty. Maximálně využijeme zapojení města do dobrovol-
ných sdružení měst a obcí a přeneseme dobrou praxi i k nám. 
Podpoříme vzdělávání a zahraniční praxi našich úředníků tak, 
abychom drželi krok se světem.

Snížíme administrativu pro příspěvkové 
organizace
Příspěvkové organizace, tedy školy, školky, jesle nebo sociální 
služby, se mají věnovat své hlavní činnosti a nikoli zbytečnému 
papírování. Důkladně vyhodnotíme smysluplnost a efektivitu 
každého pořizovaného dokumentu, který je požadován nad 
rámec zákona.

Participativní rozpočet
Stáli jsme u zrodu participativního rozpočtu – vlastních projektů 
občanů na zlepšení města. Tento způsob zapojení občanů do 
tvorby svého okolí nadále podporujeme a proces návrhu i výběru 
budeme neustále zlepšovat.

Aktivizace občanské veřejnosti
Budeme hledat nové formy zapojování veřejnosti do rozhodo-
vání. Workshopy, setkání na místě, výbory městského bloku 
či čtvrti a podobně jsou metody, které je třeba vyzkoušet pro 
zvýšení zájmu o své město.
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Hospodaření 
města a jeho 
majetek

1. Levné energie z městské firmy 
Teplo Přerov
Připravíme reorganizaci městské firmy Teplo Pře-
rov z pouhého překupníka tepla na výrobce levné 
energie pro občany města. Musíme využít veškeré 
kreativity a potenciálu, který se nabízí (skládkové 
plyny, fotovoltaika včetně výpůjčky solárních panelů, 
zemní vrty a další) a také zkušeností ze zahraničí, 
například německého Freiburgu či rakouské Vídně.

2. Příjmy z nájmů bytů budeme 
vracet v investicích do bydlení
Při přípravě rozpočtu propojíme příjmy z městských 
bytů s investicemi do jejich oprav a rozvoje. Podobně 
učiníme v případě parkovacích poplatků či prodeji 
dřeva z městských lesů.

3. Dotace: kdo je připraven, není 
překvapen
Dotace nabízí velké zdroje pro rozvoj města, ale aby 
byly přínosem, vyžadují kvalitní přípravu. Ukončíme 
praxi ukvapených a nezvládnutých projektů a bude-
me více investovat do jejich přípravy. Navíc si vždy 
nachystáme několik projektů do zásoby tak, že se 
budeme schopni okamžitě přihlásit i do dotačních 
programů s krátkou dobou pro podání žádosti.

Zahraniční spolupráce a netradiční dotace
Rozhýbeme spolupráci se zahraničními partnery. Nebojíme 
se pilotních projektů, což nám umožní využívat i netradičních 
evropských dotací. Naše město není hloupé a spoustu nápadů 
můžeme sdílet i se zahraničím. 

Jasná pravidla pro investory
V přestavbových územích města zavedeme jasné a předem dané 
podmínky pro jistotu investorů. Jedná se především o rozvojový 
projekt mezi nádražím a centrem (okolí tzv. průpichu) a dalších 
brownfieldů, tedy zanedbaných území.

Spolupráce s podnikateli
Podporujeme rozvoj spolupráce s podnikateli a zapojení sou-
kromého kapitálu do veřejných investic. Rozjedeme projekty 
PPP – public private partnership, tedy oboustranně výhodné 
spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Přestavba Strojaře 
či nové parkovací domy k tomu vybízí!

Město dobrý správce majetku
Významně posílíme rozpočet pro údržbu podfinancovaného 
majetku a budeme sledovat dotační tituly vhodné ke zhodno-
cování městského majetku. Některé chátrající budovy mohou 
uvolnit místo pro novou výstavbu. Budeme pokračovat ve větší 
péči o veřejná prostranství, chodníky, místní komunikace, zeleň 
a historické dědictví města.

Oživení prázdných domů
Vytvoříme program pro vdechnutí života opuštěným budovám 
ve vlastnictví města formou výhodných krátkodobých pronájmů. 
Cílem nebude zisk, ale oživení míst.

Přednost místním podnikatelům a sociálně 
citlivým zaměstnavatelům
Zjednodušíme drobné nákupy a v rámci zákonných možností 
budeme preferovat místní podnikatele a dodavatele tak, aby 
městské peníze zůstávaly v Přerově a neodcházely mimo město. 
Budeme podporovat podnikatele zapojující zdravotně či sociálně 
postižené osoby do běžného života.

Propojíme investice s financemi na údržbu
Každá investice vyvolává náklady na následnou údržbu, na což 
se často zapomíná a věci pak chátrají. Při každé investici budeme 
proto myslet i na finance pro její údržbu.
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Sociálně 
přívětivé 
město

1. Strojař – kvalitní městské byty na 
dobrém místě
Hotel Strojař přebudujeme na kvalitní městské byty s dostupným 
nájmem. Půjde o různě velké jednotky pro široké spektrum 
obyvatel: startovací byty pro mladé, bezbariérové byty, byty pro 
seniory. Vyhlásíme architektonickou soutěž na návrh úpravy 
hotelu a budeme spolupracovat se soukromým sektorem. Tato 
investice má smysl!

2. Podpora seniorů
Kromě pokračování zavedených služeb a oblíbených akcí máme 
vizi podpory seniorů co nejdéle v jejich domácím prostředí 
a jejich aktivního zapojení do života. Pomůžeme propojit ge-
nerace prostřednictvím projektů jako senioři čtou dětem, děti 
učí seniory počítačové dovednosti, senioři na přechodech při 
cestě dětí do škol nebo adoptivní babička.
Posílíme oblíbenou službu SeniorTaxi. Navrhujeme více laviček 
na pěších trasách, aby si lidé mohli při chůzi odpočinout. 
Zvážíme návrat autobusové zastávky před Městským domem 
alespoň pro jednu linku MHD. Navrhneme zavést ombudsmana 
pro seniory – zástupce seniorů prosazujícího a hájícího jejich 
zájmy.

3. Vyloučíme vyloučené lokality
Přerov nemůže být městem vyloučených lokalit. Spojíme se proto 
s městy, kde se daří vyloučené lokality zmenšovat. Zaměříme se 
na možnosti základního zaměstnání, řešení exekucí a budeme 
čelit obchodu s chudobou provozovanému i některými místními 
politiky. K řešení problematiky zapojíme i zástupce minorit. 
Budeme pokračovat ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
v tomto sektoru.

Zdravotnictví
Podpora města pro nové lékařské ordinace, zejména dětské, 
praktiky a zubaře. Nejen finanční příspěvek, ale i nabídka 
slušného bytu pro lékaře, třeba ve Strojaři.

Zachování dostupnosti kvalitní sociální péče pro 
občany
Usilujeme o zlepšení sociálních služeb města - zejména v péči 
o děti, zdravotně postižené a seniory. Prověříme možnosti zdra-
votnických pohotovostních služeb a tyto budeme podporovat.
Zavedeme odlehčovací službu.

Účelná pracovní místa
U městem řízených a založených organizací chceme vytvořit spo-
lečensky účelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané.

Občanská právní poradna
Zavedeme občanskou právní poradnu pro širokou veřejnost, 
a to i ve spolupráci s vysokými školami či zkušenými penzisty.

Sociální podnik
Podpoříme vznik sociálně prospěšného podniku, například 
kavárny nebo městského zahradnictví, který zaměstná i občany 
s částečným handicapem. Pro jeho provoz využijeme příslušných 
dotačních zdrojů.

Město přátelské rodině
Zavedeme síť míst přátelských rodině ve spolupráci s místními 
obchodníky, restauracemi, institucemi i občany.

Podpora zdravotně postižených občanů
Pro zdravotně handicapované chceme připravit byty se zvláštním 
určením. U městských organizací podpoříme vznik pracovních 
míst pro zdravotně postižené.

Dobrovolnictví
Budeme podporovat dobrovolnictví. Dobrovolníci a jejich spolky 
významně pomáhají v mnoha oblastech každodenního života.
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Vzdělávání 
a školství

I. Podporujeme praktickou výuku
Podpoříme provázání výuky s praxí, aby byly praktické 
činnosti pro děti atraktivní. Podporujeme zkvalitnění 
vybavení školních dílen a podoby školních pozemků, a to 
především ve spolupráci s místními firmami.

2. Školy aktivní, komunikativní 
a spolupracující
Podpoříme aktivní školy v organizování akcí a aktivit, 
které jsou prospěšné celé obci (např. aktivity spojené s fi-
nanční gramotností, akce pro rodiče a děti). 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.

3. Zásadní zjednodušení administrativy
Město nesmí školy zatěžovat administrativou, která jde nad 
rámec zákonných povinností. Podrobíme revizi vnitřní 
předpisy a vyhodnotíme smysluplnost centrálních nákupů.

Netradiční výuka
Podporujeme kvalitní výuku, a to i alternativními způsoby - na-
příklad lesní školka, projektové vyučování, montessori dílničky či 
jiné. Podporujeme kritické myšlení žáků a jejich větší toleranci.

Participativní rozpočet do škol
Spustíme participativní rozpočet do základních škol. Každá 
základní škola, pokud bude mít její ředitel zájem, dostane 
stejnou finanční částku. Žáci sami navrhnou projekty (třeba 
lavičky, automat na zeleninu, sedací vaky...) a budou o nich 
hlasovat. Získají tak základní finanční gramotnost a také si zlepší 
znalosti demokracie a schopnosti argumentace při prezentaci 
svých návrhů. Ale zejména získají možnost ovlivnit prostředí 
ve své škole.

Podpoříme snahu o profesní růst pedagogů 
základních škol
Školy a město musí pedagogy motivovat k jejich dalšímu vzdě-
lávání a k využívání moderních metod a forem práce. Učitelům 
maximálně usnadníme výměnu zkušeností s pedagogy z jiných 
regionů i zahraničí. Podporujeme odbornou činnost speciálních 
pedagogů na školách.

Navrhneme využívat potenciálu základních škol 
pro celoživotní vzdělávání veřejnosti
Prostory škol mohou po vyučování fungovat jako komunitní 
centra, která sdružují aktivní občany v nejrůznějších zájmo-
vých skupinách. Nákladné vybavení  má smysl využít i mimo 
vyučování a nabídnout veřejnosti ve spolupráci s domácími 
i externími lektory další vzdělávání a smysluplné trávení volného 
času. Kromě vzdělanosti to posílí i mezilidské a mezigenerační 
vztahy a ekonomiku škol.
Posoudíme možnost založení stipendijního fondu pro studenty 
středních a vysokých škol.

Zlepšování technických a materiálních podmínek 

škol
Moderní technologie vnímáme jako nástroj, který vede k vyšší 
vzdělanosti. Naše školství potřebuje vizi kvalitního vzdělávání 
a investici do vzdělávání učitelů, kteří budou tuto vizi realizo-
vat, nikoli školy primárně vybavovat moderními technologi-
emi. Pokud je učitel připraven na změnu výuky založené na 
moderních technologiích, pak je na místě investice do těchto 
technologií. Zvyšují zájem a motivaci dětí ke studiu a umožňují 
individualizaci výuky.

Ticho, vzduch a stín do školních budov
Špatné zvukové podmínky ve školních třídách jsou jednou 
z příčin snížené pozornosti žáků – když nerozumí učiteli, 
přestanou dávat pozor – a únavy učitelů. Zrealizujeme pilotní 
projekt akustických opatření ve třídách a vyhodnotíme jeho 
přínos. Za slunečných dní se mnohé školy přehřívají, a proto 
potřebují efektivně stínit a větrat.

Objektivní a nezávislé konkurzy na funkce 
ředitele škol
Výběrová řízení na místa ředitelů nesmí podléhat stranickým 
zájmům. Od složení výběrové komise až po transparentní zdů-
vodnění výsledku musí být výběrové řízení věrohodné. Ředitelé 
musí být v prvé řadě respektovaní odborníci. Budeme usilovat 
o nezávislé konkurzy na funkce ředitelů a ředitelek.

Podpora lokálního patriotismu
Podporujeme spolupráci škol a města, například pravidelné 
debaty žáků se zástupci města, školské parlamenty apod.

Partnerská města
Budeme podporovat hospitační pobyty učitelů a ředitelů v našich 
partnerských městech a studijní pobyty žáků v tamních školách, 
například pomocí programu Erasmus Plus.
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Kultura, 
volný čas 
a sport

1. Městská knihovna jako moderní stavba
Knihovnu nevnímáme jako skladiště knih, ale jako kulturní 
a vzdělávací centrum všech generací. Připravíme projekt na 
stavbu moderní a provozně úsporné městské knihovny a dle 
možností zahájíme její výstavbu.

2. Nový spolkový dům a dětské herní 
centrum
Nevyužitý objekt bývalé školy Palackého 19 navrhneme pře-
budovat na nové dětské, mládežnické a spolkové centrum. To 
nabídne propojení volného času, sportu, kultury a her dětí, 
setkávací prostory a dílny, vzdělávání a společenské projekty 
nebo zkušebny hudebních kapel. Pomůže také s prezentová-
ním přerovských umělců a projektů v zahraničí či zčásti může 
posloužit pro muzeum optiky a strojírenství. Tělocvična, dvůr, 
ani řada tříd už nemohou ležet ladem!

3. Sportovní hala
Pro novou sportovní halu najdeme a připravíme lokalitu 
a nachystáme pro ni kvalitní projekt.

Sportovní srdce města
Propojení sportovišť od řeky Bečvy a sokolského areálu přes 
areál bazénu, kuželny, školního hřiště Za Mlýnem po fotbalový 
stadion. Projekt potřebuje jasný koncept, spolupráci, vyjasnění 
majetkoprávních vztahů a výrazné investice. Město v tom musí 
sehrát roli klíčového partnera.

Městské granty přes internet
Zavedeme možnost požádat o městské granty jednoduše přes 
internet, bez nutnosti opakovaného každoročního vyplňování 
stále stejných kolonek. O městské granty bude možno žádat 
vícekrát ročně.

Podporujeme aktivní životní styl i malé sporty
Podpora zdravého životního stylu je pro nás na předním místě. 
Budeme pokračovat ve výstavbě cvičebních prvků vhodných 
pro všechny generace a vybavení veřejných prostor drobnými 
prvky, jako jsou stoly na stolní tenis, šachy či jiné nenáročné 
hry. Finančně budeme podporovat zejména sportování dětí 
a mládeže a amatérský sport.

Přátelské akce ve městě
Budeme pokračovat v pořádání oblíbených akcí pro širokou 
veřejnost tak, jak jsme již začali: Přerovské dvorky, koncerty 
na hradbách, Evropský den hudby, landart na náměstí apod.
Kultura a umění patří do veřejného prostoru. Jsme otevřeni 
novým myšlenkám a netradičním aktivitám.
Podporujeme zřízení letního kina v Předmostí (například na 
dvůr základní školy nebo za cihelnu) a místních částech; nebo 
jeho mobilní variantu.

Přerov jako soudobé kulturní město
Uspořádáme alespoň jednu celostátně důležitou událost: výsta-
vu, bienále, sympozium, veletrh knih, workshop a podpoříme 
i jazzový festival. Ve městě umístíme alespoň jednu soudobou 
sochu. Podpoříme spolkový život v místních částech i ve městě 
a obnovu tradice setkávání.

Kulturní přehled a spolupráce
Zavedeme centrální a přehledné místo pro informování o všech 
kulturních akcích ve městě, a  to napříč všemi médii – od 
papírových plakátů po mobilní aplikace. Velké kulturní akce 
budeme koordinovat tak, aby se vzájemně doplňovaly a nekryly. 
Zavedeme pravidelná setkání organizátorů kulturních akcí ve 
městě i místních částech.

Volný čas - komunitní granty
Ne každý je kulturní fanoušek nebo sportovec, místo ve volném 
čase mají i zahrádkáři, sběratelé, turisté, včelaři... Podporujeme 
další rozvoj spolkového a komunitního života. Navrhneme 
proto nové, takzvané komunitní granty, které budou podpo-
rovat společné činnosti obyvatel města s pozitivním dopadem 
na komunitu.


