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Máme jasnou vizi

Děkujeme!

Milí Přerované!
Společně pro Přerov už znáte. V komunální politice působíme od roku
2006 a nejsme spojeni s velkými
stranami a jejich průšvihy. Nepatříme k Fialově vládní pětikoalici, do
Babišova holdingu, k Okamurově
družině či někoho jiného. Všechny
teď čekají krušnější časy, a proto
by místní politici, kteří sedí v parlamentu nebo na kraji, měli ve
svých pozicích zůstat a vytvářet
tam co největší tlak na vládu, aby
konečně začala jednat. Tak by městu pomohli nejvíce. Jenže se nedá
pořádně sedět na dvou židlích, to
víme všichni. My budeme soustředit energii na město a jeho občany.
Spojují nás podobné názory na
spokojený život v Přerově, bezpečnou dopravu, zdravé životní
prostředí i udržitelný aktivní rozvoj
města. V uplynulých čtyřech letech jste mohli naši práci sledovat
nejen během jednání zastupitelstva města, kdy jsme byli tvrdou,
ale férovou opozicí. V kritických
otázkách jsme nabízeli spolupráci

a přinášeli návrhy na řešení, i když
byly málokdy přijaty. Mnozí z Vás
se obraceli na naše zastupitele
s prosbou o radu nebo pomoc,
a pokud to šlo, pokusili jsme se
nalézt řešení.

tyčený směr neopouštíme. Pokud
nám dáte příležitost, budeme se
v dalších letech věnovat reorganizaci městské firmy Teplo Přerov
tak, aby vyráběla levnou energii
pro všechny občany, přestavbě
Strojaře
na moderní
městské byty,
Statutární
město Přerov
Do zastupitelstva města se volí 35 členů
plnohodnotnému
rozvoji a zlepANO 2011
šení přednádraží
a jeho okolí nebo
vylosované číslo: 1
vybudování přerovské náplavky.
1. Ing.
Petr Vrána, 47 let,
poslanec, radní
Zlepšíme také
dodržování
pravidel
města Přerova
stanovených Přerov
městem,
například
I-Město, ANO
2. smluv
Ing. Tomáš či
Navrátil,
40 let, radní pro
u nájemních
v dopravě.
dopravu města Přerova
I-Město, ANO
Dle možností Přerov
zajistíme
pro místní
3. Ing. Hana Mazochová, 65 let,
části větší samostatnost.
náměstkyně primátora města Přerova
Přerov VIII-Henčlov, ANO
4. Ing. Petr Měřínský, 52 let, primátor
města Přerova, jedn. Zvony smíření
z.s.
Přerov I-Město, ANO

Přerov, nejlepší
město na Hané
Taková je naše vize, kterou dlouhodobě sledujeme. Nebude naplněna ze dne na den, a proto si
dáváme čas do roku 2034. Prvně
jsem o ní psal již v roce 2014 a vy-

Díky zkušenostem našich kandidátů, jejich pracovitosti, kreativitě
Mgr. Lada Galová, 49
let, vedoucí
a schopnosti5. spolupráce
věřím,
že
umělecké galerie
se podaří naši Přerov
vizi naplnit.
I-Město, ANO Budeme
6. JUDr. Vladimír Lichnovský, 37 let,
k tomu ale potřebovat
i vaši podprávník
poru. PředemPřerov
za niII-Předmostí,
děkuji.ANOPřijďte,
Mgr. Michal Stoupa, 46 let, vedoucí
prosím, ke 7.komunálním
hospodářské správy volbám
Přerov II-Předmostí, ANO
v pátek 23., nebo
v sobotu 24. září
8. Pavel Košutek, 67 let, jednatel
2022.
Přerovská rozvojová s.r.o.
Přerov II-Předmostí, ANO

9. Ing. Alice Kutálková, 55 let, OSVČ,
soudní znalkyně v chemii
Přerov I-Město, ANO

Váš Jan Horký,
architekt, 10.
kandidát
primátora
Ing. Vladimírna
Holan,
78 let, důchodce
Přerov I-Město, ANO
11. Petr Turanec, 52 let, operátor výroby
Přerov I-Město, ANO
12. Ing. Filip Černý, 47 let, ředitel výroby
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti
13. Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., 44 let,
ředitel ZŠ
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti
14. Ivana Košutková, 59 let, laborant
Přerov II-Předmostí, ANO
15. Pavel Huťka, 44 let, tenisový trenér
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti
16. RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., 47 let,
OSVČ
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti
17. JUDr. Ing. Vladimír Miček, MBA,
59 let, OSVČ
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti
18. Jan Komárek, 45 let, sales manager
Přerov I-Město, ANO
19. Jaroslav Liška, 73 let, důchodce
Přerov I-Město, ANO
20. Jaroslav Sklář, 54 let, vedoucí výroby
Přerov I-Město, ANO
21. Zuzana Janková, 46 let, zdravotní
sestra
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti
22. Zuzana Nováková, 60 let, provozní
manažer
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti

Nová čtvrť v areálu bývalé Juty. Vizualizace publikována s laskavým svolením
ateliéru Refuel Zbyňka Ryšky a Jana Skoupého

23. Ing. Jiří Běhal, 59 let, procesní auditor
Přerov I-Město, ANO

Děkujeme občanům města Přerova za podporu, kterou nám
vyjadřují v ulicích města i na
internetu. Vaše hlasy v komunálních volbách mají smysl.
Nejvíce a nejjednoduššeji nás
podpoříte, když na hlasovacím
lístku uděláte křížek u čísla 2:
Společně pro Přerov.

Pro

Společně pro Přerov - koalice

STA

politického hnutí Změna a
NEZÁVISLÉ VOLBY

vylo

vylosované číslo: 2
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1. Ing. arch. Jan Horký, 38 let, architekt,
urbanista
Přerov I-Město, Změna, navržen
Změna
2. Mgr. Helena Netopilová, 64 let,
učitelka střední školy
Přerov II-Předmostí, bez politické
příslušnosti, navržena NV
3. Pavel Ondrůj, 50 let, manažer kultury
v Městském domě
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti, navržen NV
4. Ing. Martin Čechál, 51 let, ekonom,
dlouholetý člen Okresní hospodářské
komory Přerov, sadař, šachista
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti, navržen NV
5. Ing. Jan Flašar, 43 let, manažer
veterinární kliniky, člen finančního
výboru zastupitelstva města
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti, navržen Změna

6. RNDr. Ludmila
Landsmannová,
Plnobarevný
zpravodaj
najdete
63 let, technický pracovník vodárny
XII-Žeravice, bez politické
na webuPřerov
spolecneproprerov.cz
příslušnosti, navržena NV

7. Ing. Ondřej Svák, 38 let, stavební
inženýr
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti, navržen Změna

Za lepší
přednádraží
bojujeme již od
roku 2011
8. RNDr. Josef Chytil, Ph.D., 65 let,
vedoucí ornitologické stanice, zoolog,
muzejník
Přerov XI-Vinary, bez politické
příslušnosti, navržen NV
9. Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D., 42 let,
archeolog
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti, navržen NV

10. Mgr.
et Mgr.
Jitka Plháková,
40 let,
Už v roce
2011
jsme
na zastupitelasistentka pedagoga
Přerov
I-Město,
bez
politické
stvu prosazovali, aby se řešilo celé
příslušnosti, navržena Změna
území okolo
průpichu a předná11. Mgr. Vít Kožuch, 44 let, učitel střední
školy
draží. Podařilo
se to až v roce 2018,
Přerov I-Město, bez politické
navržen
NV
kdy jsmepříslušnosti,
spustili
urbanistickou
Bc. Hana Suchánková, 43 let,
soutěž, 12.
zeMgr.
které
vzešel
návrh studia
sociální pracovník
Přerov I-Město, bez politické
Refuel. Ten
je
dnes
rozpracován
příslušnosti, navržena NV
do podoby
regulačního
plánu.
13. MgA. Jaroslav
Široký, 39 let, fotograf,
marketingový specialista
Zastupitelstvo
alebez
pod
taktovkou
Přerov I-Město,
politické
příslušnosti, navržen Změna
ANO a ODS
zrušilo v roce 2019
14. Bc. Eduard Hrubý, 35 let, strategický
předjednaný
pozemků
nákupčínákup
pro nové výrobní
projekty, a vše
včelař
zamrzlo.Přerov
Ztracený
se pokuII-Předmostí,čas
bez politické
příslušnosti, navržen NV
síme dohnat,
využijeme změny
15. MgA. Anna Němcová, 34 let, malířka,
výtvarného oboru
ZUŠ
v dopravěučitelka
a skutečně
proměníme
Přerov I-Město, bez politické
přednádraží
v širokém
pojetí na
příslušnosti,
navržena Změna
16. Mgr. Petr Kubačka,
40 let,
právník
novou městskou
čtvrť.
Jo,
a ta ošPřerov I-Město, bez politické
příslušnosti, navržen
Změna by taky
klivá protihluková
stěna
17. Ilona Vintrová, 59 let, učitelka
měla zmizet!
mateřské školy
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Naše vize 2034:

celý volební program (PDF)

Přerov II-Předmostí, bez politické
příslušnosti, navržena NV

24. Mgr. Dagmar Vykoukalová, 57 let,
středoškolská profesorka
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti

18. Josef Nesvadba, 60 let, sociální
pracovník
Přerov VII-Čekyně, bez politické
příslušnosti, navržen NV

25. Mgr. Jarmila Ižová, 64 let, právník
Přerov I-Město, bez politické
příslušnosti

19. Bc. et Bc. Vendula Hluzinová, 38 let,
manažerka obchodní skupiny
Přerov IX-Lýsky, bez politické
příslušnosti, navržena NV

Přerov, nejlepší město na Hané

26. Martina Mazurová, 49 let, pojišťovací
poradce, učitel
Přerov VI-Újezdec, bez politické

20. BcA. Jaroslav Vraj, 47 let, produktový
manažer, fotograf
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Stromy do každé ulice
Změna klimatu je tady. Letošní léto bylo zřejmě nejteplejší
za posledních 500 let – a bude
hůř. Snad i proto začínáme doceňovat stromy ve městě. Aby
se dala města v budoucnu vůbec obývat, budou potřebovat
chytrý způsob hospodaření se
srážkovými vodami a mnohem,
mnohem více stromů.
Vzrostlé stromy totiž aktivním odpařováním vody ochlazují své okolí. K tomu ji však musí někde vzít.
Pokud svedeme srážkovou vodu
z chodníků a střech ke stromům
namísto do kanalizace, zmírníme
tím horka v ulicích města.
Jenže město je extrémně stresové
prostředí, kde se stromům daří jen
těžko. Nedožívají se zde stovek
let, jsme rádi, když to dotáhnou
k padesátce. Aby taky ne, útočíme
na ně ze všech stran: kůru u paty
kmene poškodí křovinořezy, když
je stromek ještě mladý. Tím se
otevře vstupní brána pro hniloby
kmene. Nepomáhá ani pravidelná
„zálivka“ psí močí. Pokud je vybrán
špatný kultivar, musí se stromu
každoročně seřezávat koruna, což
si taky neužívá. V Přerově jde třeba
o kulovitý javor mléč. Přestože je
stav těchto javorů i díky neustálému řezání žalostný, dál se vysazují
a dál každoročně platíme za jejich
seřezávání, pořád dokola.
Listy a jehlice stromů poškozují
zplodiny z výfukových plynů a sálající teplo z rozpálených domů,
dlažeb a asfaltu, které hřeje ještě
dlouho po západu slunce. Strom
si tak ani v noci neodpočine od
teplotního stresu.

Nezapomeňme na kořeny

Pod zemí je to však ještě horší.
Městské půdy jsou výrazně vápenité, zasolené a neskutečně utužené. Všimli jste si někdy ve svém
vnitrobloku, jak vyčnívají stromům
kořeny nad zem? I desítky let od
výstavby panelových domů je
okolní půda utužena tak, že stromy
nemají šanci kořenit hlouběji. Jsou
odkázáni jen na vodu z tenké horní
vrstvy půdy, čímž jsou však méně
Javor mléč vysoký 1,2 m má kořeny až
2,85 m hluboko a 1 metr okolo kmene.
Měřítko podzemní části zhuštěno.
Zdroj: Kutschera, L.; Lichtenegger, E., Atlas
kořenů středoevropských lesních stromů
a keřů. - Graz, Stuttgart: Leopold Stocker
Verlag, 2002.

stabilní. Vyčnívající kořeny navíc
rok co rok poškozují nože sekaček,
hniloby napadají kořenový systém
a strom pomalu slábne.

Stromy nemají, na rozdíl od inženýrských sítí, žádné ochranné
pásmo. Různé kabely nebo trubky
si tak užívají prostorového luxusu, zatímco kořeny stromů se tísní
mezi nimi a často jsou při obnově
sítí poškozovány. Nemusí jít ani
o zásadní výkopové práce. Prakticky jakákoli stavba odkládá palety
se stavebním materiálem anebo
parkuje těžká vozidla hezky ve stínu, co nejblíže ke kmeni. Strom je
pak odsouzen tu k pomalejší, tu
k rychlejší smrti, protože dochází
k dalšímu zhutnění půdy, dušení
kořenů a nedostatku vláhy.

V Přerově taky nic moc

Takových případů dokumentuji v Přerově mnoho a postupně
sleduji, jak stromy odumírají –
vzpomeňme na výstavbu horkovodu a opěrné zídky na nábřeží
u Strojaře. Půda je tam dodnes
tak utužená, že i po menším dešti
jsou na trávě kaluže, protože voda
se nemůže vsáknout. Jak se tam
asi stromům žije? Usychají i nové
výsadby.
Vždy, když vidím poškozování
stromů a jejich kořenů stavební
činností, upozorním město, aby
zjednalo nápravu. Trvale také požaduji, aby během investičních
akcí dbalo na skutečnou ochranu
stromů na staveništi – postavit
kolem kmene pár desek opravdu
nestačí, když mu zničíte kořeny.
Výsledky jsou zatím rozpačité, ale
tématu se budu věnovat i nadále.
Sadit stromy je důležité, ale nesmí
se zapomínat ani na ochranu těch
stávajících, které již svému okolí
slouží. Než mladý strom vyroste
tak, aby zastínil ulici, trvá to mnoho
let, a čas je právě hodnota, kterou
staré stromy nesou.

Stromy na Svépomoci I?

Ono je hezké slíbit výsadbu tisíců
stromů, důležitější je ale otázka,
kde. Stromy kolem dálnice nebo
železničního nadjezdu městu po-

mohou pramálo. Stromy musíme
dostat do ulic a sám takové úpravy spolu se zahradními architekty
projektuji. Zaráží mě proto, proč
během rekonstrukce ulice Svépomoc I nebude vysazen ani jeden
strom, když se celá rozkope? Že
by to bylo těžké a drahé? Jistě,
bylo. Ale přínos by byl v ulici, která
nemá než asfalt a beton, obrovský.
Tato akce, připravená odborem
majetku, je příkladem zpátečnického myšlení a porušením všech
strategických dokumentů, které
s velkou slávou město představilo.
Zarážející je i to, že odbor koncepce se o akci dozvěděl až po mém
upozornění.
Lhostejnost koaličních zastupitelů
ke stromům dokresluje i to, že dvakrát odmítli zastavit špatný projekt,
i když jsme o tom vyvolali hlasování. Raději našli plno výmluv, proč
projekt neopravit. Například, že
si v ulici stromy neumí představit!
Zvláštní. Pár metrů od náměstí
rostou stromy v podobně široké
Blahoslavově ulici už 20 let.
Stromů ve městě umírá čím dál
více. Ty nadějné se musíme pokusit
zachránit: nasměrováním srážkových vod ke kořenům při opravách
chodníků, zálivkou širokého kořenového talíře v extrémním suchu
či zlepšením půdních podmínek,
jako je přihnojení, radiální mulčování nebo provzdušnění půdy
takzvaným vzdušným rýčem. Vždy
je třeba k opatřením přistupovat
po dobrém zvážení všech hledisek,
což je vysoce odborná činnost.
I proto budeme prosazovat zřízení
funkce městského zahradníka či
zahradního architekta, který pomůže dostat stromy i do vaší ulice.
Stromy milujeme, a vy?
Ing. arch. Jan Horký,
architekt, kandidát na primátora

Kdo vlastně
dnes vládne
radnici?
Komunální volby v roce 2018
vyhrálo hnutí ANO a primátorem se stal Petr Měřínský. Náměstkují mu Hana Mazochová
(ANO) a Petr Kouba (ODS), radní
Michal Zácha (ODS) si sice nechal „pod kontrolou“ majetek
města, ale teď náměstkuje na
kraji. Vzdá se svého krajského
křesla? Nemyslím si. Do pětice
vedení radnice se počítá ještě
Tomáš Navrátil (ANO). Koalici
doplňuje TOP09 a KDU-ČSL.
Otázka, kdo vládne radnici, je
ale na místě. Primátora ani další
lidi z ANO člověk skoro nevidí,
zato jeden aby se bál otevřít
ledničku, jestli na něj nevykoukne ten, který prý pomáhá městu, ale raději bydlí úplně jinde
(Michal Zácha, ODS).

Jedna pochvala, jedna pohana

Pochvala se týká rozhodnutí prodat pozemky na lokalitě Malá Lipová České společnosti ornitologické
(ČSO). Ta usiluje o výkup pozemků
významných z hlediska ochrany
ptáků a zároveň i propagace jejich
ochrany směrem k široké veřejnosti.
V návaznosti na první, velmi úspěšný projekt týkající se Josefovských
luk u Jaroměře, se ČSO rozhodla
zaměřit na další lokality. Ty musely
splňovat řadu ukazatelů, nakonec
byly z mnoha kandidátů vybrány
další tři. Jedním z nich je právě
Malá Lipová, opuštěná malá pískovna na rozhraní katastrů Žeravic a Rokytnice. Zásadním ptačím
druhem, na který se zde ochrana
zaměřuje, je vlha pestrá. Zřejmě
nejkrásnější evropský pták zde
hnízdí již více let v počtu do 10
párů.
V plánu je vybudování větší ornitologické pozorovatelny, ze které
by bylo možné nerušeně sledovat

Jak je
jednoduché
remizovat
s velmistrem?
„Zuřivý reportér“ Věrek Vrána (VV)
vyzpovídal nadšeného šachistu
Martina Čechála (MČ), čtyřku naší
kandidátky. Protože rozhovor měl
vtip a šarm, jeho podstatnou část
přetiskujeme:
VV: Martine, slyšel jsem, žes už několikrát dokázal při simultánce remizovat s velmistrem. Je to pravda?
MČ: Ano. Podařilo se mi to třeba se
Sergejem Movsesjanem (mistr světa v družstvech v dresu Arménie),
nebo s českým reprezentantem
Pavlem Šimáčkem.
VV: To Ti gratuluji! Jsem nevěděl, že
jsi velmistr.
MČ: To bohužel nejsem. Velmistři
jsou mí soupeři.

vlhy při jejich akrobatických vzdušných letech, elegantních obratech
a obdivovat jejich nádherné peří
při dosedání na písčitou hnízdní
stěnu. Pro fotografy chce ČSO zřídit
menší kryt, díky kterému budou
moci pořídit nádherné záběry
těchto neobyčejných ptáků, aniž
by je rušili.
Jednání s magistrátem proběhla
bez problémů, za vstřícný přístup
se ptáci hned v prvním roce odvděčili (tušili, že lokalita je již pod
ochranou ČSO?) hnízděním jak
ptačích krasavců vlh, tak i velkou
kolonií břehulí říčních. Tento nenápadný hnědavý zástupce čeledi
vlaštovkovitých hnízdí stejně jako
vlhy v kolmých hlinitých nebo písčitých stěnách, a v roce 2021 zde
zahnízdilo hned téměř 600 párů!
Hnízdní stěna provrtaná jejich norami vypadá jako ementál…

O mokřad jsme přišli
Naopak rozhodnutí, které se zastupitelstvu vůbec nepovedlo, se týká
devastace poměrně rozsáhlého
mokřadního území mezi Kauflandem a výstavištěm. Bylo porostlé
převážně rákosinami, jednotlivými
keříky vrb a řadou dalších mokřadních rostlin. Vodní sloupec zde dosahoval rozdílných výšek od 50 cm
v nejhlubších místech až po místa,
VV: A co to vlastně je ta simultánka?
MČ: To je zápas, kdy silný hráč
hraje na několika stolech současně proti jednotlivým soupeřům,
bývá jich často 20–30.
Pozornost silného
hráče se tak dělí
a každý ze soupeřů si může
zahrát se
špičkovým
borcem
a uhrát
úctyhodný
výsledek.
VV: Zpět k té partii s P. Šimáčkem.
Kolik jste odehráli tahů?
MČ: Celých 35, pak jsme se dohodli na remíze.
VV: Proč jsi ho šetřil? Měl jsi ho porazit.
MČ: Nešetřil, dostali jsme se do
vyrovnané pozice.
VV: Co při té hře pijete?
MČ: Vodu, kávu… Zaznamenal

která byla silně podmáčená, ale
bez povrchové vody. Mokřady jsou
obecně významné přírodní chladničky, které zdarma (!) přispívají
ke snižování teploty ovzduší a její
stabilizaci. Nehledě na to, že jsou
obývány často silně ohroženými
druhy rostlin a živočichů a celosvětově jde o jedny z nejohroženějších
biotopů.
Zastupitelé Společně pro Přerov
prosazovali, aby se město postavilo
proti záměru toto území zabetonovat a vystavět zde další nákupní
středisko, ale marně – návrh nebyl
podpořen. Bylo tak de facto rozhodnuto o totální likvidaci tohoto
kusu přírody. Na jejím místě již
vyrůstá další monstrum konzumu
– čti nákupní středisko. Pokud se
nepletu, tak před nějakým časem
Přerov „vyhrál“ soutěž
mezi většími městy
o největší zastavěnou plochu nákupními středisky v celém
Česku. Ale zastupitelstvo rozhodlo,
že tuto „výhru“ ještě pojistí.

Vlha pestrá.V barevném vydání je skutečně pestrá.

Období před komunálními volbami je spojeno s bilancováním
práce zastupitelstva. Tomu přerovskému se povedlo na jednom
území přispět k ochraně ptáků
a přírody, jiné cenné území ale
obětovalo dalšímu nákupnímu
středisku.

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.
vedoucí ornitologické stanice

jsem dopingové testy na kofein,
ale nevím přesně, kde je ještě povolená hranice. Jinak cokoliv, já
nejvíc popíjím černý čaj.
VV: Bolí potom příští den
hlavy?
MČ: To ani ne, ale po
takové mnohahodinové partii jsi
celkově utahaný. V posledních
letech jsem hrál
nejdelší par tii
cca 6 hodin, 119
tahů. Ale pamatuji
i téměř sedmihodinový boj.
VV: Myslím si, že rozumím, co je to
velká rošáda. Stačilo by mi to na
remizu s tebou?
MČ: Možná, že jo, pokud umíš ještě
něco...
VV: Proč musí koně skákat jen do L?
Vždyť kůň přece skáče rovně přes
překážky?
MČ: To je pravda, jinak otázka pro

kovaného historika (v oblasti vývoje pravidel, cca
tak 2–3 tis. let zpět).
VV: Kdy uspořádáš šachový turnaj
nebo simultánku na náměstí TGM?
MČ: To je zajímavá otázka. Pokud
by někdo pomohl zajistit židle,
stoly; šachové soupravy bych snad
dokázal půjčit. Jen technicky: náměstí TGM leda na dolním konci,
jinak je dost ve svahu, kácely by
se figurky. A bál bych se i větru...
VV: Na závěr: jak jsi zahrál v aktuální
sezóně v dresu Přerova?
MČ: Výborně! Tým mě nasazoval
do zápasů, ve kterých jsme potřebovali uspět. A mně se podařilo
vyhrát všechny partie, ke kterým
jsem nastoupil. Protože se prosadili i mí spoluhráči, vyhráli jsme
celou soutěž a postupujeme o úroveň výš. Výrazně se na tom podílel
i mladý talent, nový spoluhráč Timofey Bokhnak z Ukrajiny.
VV: Tak to je krásné! Gratuluji a loučím se. Go, Martin, go!

Náplavka? Náplavka!
Víte, co je náplavka? Wikipedie
říká, že: „Náplavka je pobřežní plocha či komunikace v nižší úrovni
než vlastní nábřeží. Může být přírodního charakteru nebo může
být součástí říční navigace. Počítá
se u ní s občasným zaplavením.“
Zpravidla jde o „mírné břehy charakteru pláže“, které se
plynule svažují do
vodního toku
a umožňují
tak přístup
k vodě.
„Náplavky
mohou
sloužit pro
přistávání
a kot vení
lodí a jiných
plavidel, pro
procházky a rekreaci, pro cyklostezky…“ Jde o zdrobnělinu slova
„náplava“, které původně označovalo naplaveninu, tedy to, co
přináší voda…
Přerov se může pochlubit něčím,
co je do jisté míry jedinečné a co
nenajdeme v jiných, třeba pěknějších a zajímavějších městech.
Je to úžasná a před dvěma lety
těžce zkoušená řeka Bečva. Tím,
že protéká centrem města, se její
břehy přímo nabízejí k využití pro
volný čas a kulturu. Rádi bychom

prosadili plán na jejich oživení, lepší zpřístupnění a dosáhli postupně toho, že tu vznikne příjemná,
relaxační zóna, ve které se město
propojí s řekou a změní se v osobitý prostor a společenské centrum.
Co bychom tu mohli najít a na čem
bychom mohli spolupracovat,
my, občané Přerova?! Tak
například příjemné
chodníčky a zajímavý mobiliář k odpočinku – lavice,
lehátka, stolky…
Molo se sezónní
k avá r n i č k o u a
grilovacími místy,
plochy na cvičení,
pro komorní koncerty i debaty třeba právě
o ovlivňování veřejného
prostoru. Dále půjčovnu lodiček nebo malou tančírnu pro
všechny generace… Také, samozřejmě, dobré výstavy nebo alternativní divadlo. Funguje to v jiných
městech, proč by to nešlo u nás? A
navíc tak, že projekt bude šetrný k
přírodě, bez přemíry hluku, že tu
nezvítězí komerce a naopak přibude jedno radostné místo inspirující
k tvorbě a aktivitám ve veřejném
prostoru. Co vy na to?
Mgr. Helena Netopilová

Participace
z pohledu
občanů a města
Participa… co? No, sdílet, naslouchat si, podílet se. Už? Tak konkrétně. S participativním rozpočtem města Přerova, který vybízí
občany ke sdílení a vede město
k naslouchání a spolupodílení se
občanů na rozhodování města
participace nezačíná ani nekončí.
Participujeme, aniž o tom víme.
Jak konkrétně? Ze strany města
směrem k občanům jde o webové
stránky, mobilní rozhlas Munipolis, mobilní aplikaci Munipolis
(máte už nainstalovánu?), Přerovské listy, plochy pro vylepování
plakátů v ulicích a pak taky sociální sítě, i když poněkud rozpačitěji. Facebook? Snad. Instagram?
Twitter?
Informování je základní úrovní
participace. Je informace jednoduše dohledatelná, včasná,
dostatečná nebo srozumitelná?
Ideálně ano, ale vždy nemusí pršet, stačí když kape. Důležité je
se k ideálu přibližovat. Funguje
informování i opačným směrem,
od občanů k městu? Začalo se:
primátor a náměstci mají veřejné
e-mailové adresy, adresa posta@
prerov.eu slouží k oficiálnímu

podání informace městu elektronickou formou, fyzicky může být
předána informace na podatelně
(Bratrská 34) a taky přes mobilní
aplikaci Munipolis pro jednoduché, věcné a přesné předávání
informací městu
To bychom měli. Další stupeň je
naslouchání. Pokud dojde k naslouchání, pak sdílení informace
vyvolá zpětnou reakci. V případě
jednodušších podnětů může takovou zpětnou reakcí být informace o jeho úspěšném vyřízení.
Narazíme-li na složitější věc k řešení, naslouchání se začne komplikovat a je třeba na něj vynaložit
větší úsilí, nejlépe usměrňované
promyšlenými postupy. Město má
už několik let zpracovaný Manuál
participace v Přerově, tedy zapojení občanů do rozhodování.
Dokument naleznete zde: https://1url.cz/yrq6p. Klíčovými slovy tohoto manuálu jsou „základní
kroky, stručný a jednoduchý.” Bezva! Manuál jsem četl a opravdu
je to tak. Ale... město s ním pravděpodobně nepracuje a dále ho
nerozvíjí, přitom je na čem stavět.
Manuál například uvádí jednotlivé úrovně participace:
Informování je jednosměrné předávání informací. Cílem je včasné,
dostatečné a srozumitelné informování.
pokračování na další straně

Konzultace je obousměrný komunikační proces, kdy zadavatel/investor/projektant naslouchá očekáváním veřejnosti
a včas a dostatečně informuje
o rozhodnutí ovlivněném konzultací.
Zapojení je stupeň participace,
kdy je veřejnost přímo zapojena
do projektu/plánování, řešení
odráží zájmy a očekávání veřejnosti.
Spolupráce veřejnosti je druhá
nejvyšší míra participace. Veřejnost navrhuje možnosti řešení a účastní se na rozhodování
v celém procesu projektu.
Řízení občany je nejvyšší mírou
participace, kde řízení projektu
a rozhodování přebírají občané/
organizace občanské společnosti. Samospráva má roli pouhého
realizátora.
Aktuální Participativní rozpočet města, který Společně pro
Přerov prosazovalo už od roku
2018, je příkladem toho, že se
rozhodování města může posunout směrem k většímu zapojení
občanů. Jde o promyšlený postup usměrňující úsilí vložené do
naslouchání. Že je o něj zájem
dokazuje 45 podaných návrhů.
Participativním rozpočtem se
příležitost občanů ke sdílení
nezačala. Od výše zmíněného
Informování jsme byli vystřeleni
blízko k úrovni Řízení občany.
A máme hotovo? Ne, teprve teď
začínáme objevovat krásy a výzvy participace: Participativní
rozpočet bude každý rok a vždy
o něco přínosnější, konzultaci
s městem se budou věnovat určení zástupci městských čtvrtí
nebo obytných bloků. Spolu
s veřejností budou zváni k Zapojení se a Spolupráci nad projekty
v okamžik dobře nastavených
postupů sdílení a naslouchání.
A to přispívá k dalšímu rozvoji
Participativního rozpočtu města
Přerova, kdy v budoucnu může
být nástrojem pro řešení drobných i velkých změn a investic
ve městě.
Nejzákladnější formou participace je však účast při volbách.
Chcete-li tedy participovat, běžte volit a vhoďte platný volební
lístek do urny.
Mgr. Michal Zedek,
iniciátor informační kampaně
Parkoviště Malá Trávnická,
člen spolku Naše společná
krajina z. s. - tvůrce biokoridoru
v lokalitě Přerov-Hvězdárna

Neztrácejme dále čas!
Současná koalice ANO, ODS
a TOP09 + KDU-ČSL pomalu
končí své funkční období na přerovské radnici. Bohužel se nedá
říct, že by se pod jejím vedením
město zásadně posunulo. Řada
problémů zůstala neřešena, jako
by o ně osazenstvo radnice nemělo žádný zájem.

Zvláštní kapitolou jsou pak případy, kdy koalice zamítla návrhy
zastupitelů Společně pro Přerov,
aby je pak s časovým odstupem
předložila jako vlastní.
První případ se objevil hned na začátku funkčního období a jednalo
se o participativní rozpočet (PaRo).
Jde o nástroj, který občanům města umožňuje přímo rozhodovat
o využití určité finanční částky
a tím ovlivnit například vzhled
města nebo možnosti kulturního a sportovního vyžití. Koalice
nejprve pověřila finanční výbor,
aby se možností zavedení PaRo
zabýval. Výbor pak téměř jednohlasně (až na zástupce Společně
pro Přerov, autora tohoto článku) schválil materiál, který tento
rozpočet nedoporučoval. Na jeho
základě pak koalice v roce 2019
PaRo odmítla jako příliš nákladné,
příliš demokratické a podobně.
Na zastupitelstvu například zaznělo, že „máme zastupitelskou

demokracii a PaRo je nadbytečné“,
„hlasování by nebylo objektivní
a mohlo by dojít k manipulaci“, „je
to ryzí populismus ze strany SpP“,
a konečně „informační kampaň by
stála víc, než kolik jsme schopni
do participativního rozpočtu dát“.
Nicméně na začátku roku 2022 se
návrh objevil znovu, tentokrát jako
koaliční. Finanční výbor názor nezměnil a opět byl proti. Zastupitelstvo však tentokrát hlasovalo pro.
V diskuzi od stejných koaličních
zastupitelů mimo jiné zaznělo, že
„půjde o investice do prospěšných
věcí“, „občané budou vtáhnuti do
dění ve městě“ a „jde o doplněk
zastupitelské demokracie“. A světe
div se, také zaznělo, že „1,5 milionu korun z rozpočtu města si
může město dovolit. Není to žádné
populistické gesto, prostě se to
vyzkouší.“
Proč taková změna názoru? Možná pan primátor po třech letech
konečně své podřízené přesvědčil,
že je to skvělá myšlenka, možná
někteří z nich prohlédli sami od
sebe. Anebo se prostě jen přiblížily
další komunální volby.
V roce 2019 jsme také navrhovali
zpracování Strategie adaptace na
klimatickou změnu. Ani s tím jsme
na zastupitelstvu neuspěli, když

pro hlasoval jediný koaliční zastupitel. Ke změně názoru a pořízení
této strategie došlo rozhodnutím
Rady města v následujícím roce.
Na billboardech ODS se také můžeme dočíst, že strana zdvojnásobí
podporu sportu. Jistě, slibem nezarmoutíš a jak praví klasik „na volební program se nepřísahá“. Stojí
za připomenutí, že po vypuknutí
covidu v roce 2020 jsme to byli my,
kdo na zastupitelstvu navrhl speciální dotační program pro sportovní
kluby. V kritické chvíli, kdy mnozí
bojovali o holé přežití, ODS tento
návrh nepodpořila. Ani další koaliční strany. Taková je jejich pravá
tvář. Zkrátka před volbami platí,
že sliby se slibují, blázni se radují…
Nechám na laskavém posouzení
čtenářů, co je pravou příčinou takového postupu koalice. Zda neochota připustit, že opozice může
přijít s dobrým návrhem, anebo
neschopnost včas rozpoznat téma,
které má v dané době význam.
Každopádně našemu městu nijak
nepomůže, když bude koalice liknavá. Občané volí své zástupce,
aby pro ně pracovali, ne aby hledali
důvody, proč to či ono neudělat.
Ing. Jan Flašar

PPP: parkovací politika Přerov
Spíše než parkovací politiku máme
dnes v Přerově parkovací anarchii.
Vozidel je zkrátka moc a není to vinou města. Dostáváme se do bodu,
kdy už se do města vejde více vozidel jen těžko. Tedy za předpokladu,
že máme zachovat ještě nějaké
zelené plochy, stromy nebo třeba
hřiště. Jsme na hraně. Není kde
parkovat a stojí se už i v místech,
kde to ohrožuje bezpečnost.
V parkování je třeba udělat pořádek. Budeme prosazovat parkovací
zóny, které zvýhodní místní obyvatele. Parkování prvního auto v domácnosti za mírný poplatek, druhé
již dražší a další ještě více. Peníze
vybrané z parkování se musí vracet do systému a sloužit pro další
zlepšení parkování ve městě. Není
možné, aby 90% parkujících aut
na Žerotínově parkovišti nemělo
uhrazen parkovací poplatek – město tím ročně přichází odborným
odhadem o dva miliony korun. Za
poslední čtyři roky to je pak osm
milionů – z jediného parkoviště.

Pokud budeme uvažovat, že vybudování jednoho parkovacího
místa v parkovacím domě stojí asi
350 tisíc, přišli jsme asi o 22 míst.
Problém parkování trápí všechna
města. Pracuji jako externí městský architekt pro Rožnov pod
Radhoštěm a letité zkušenosti mě
naučili, že každá veřejná debata
na jakékoli téma skončí zaručeně
u problému parkování. Jedná se
o komplexní otázku, kdy je třeba
rozlišovat centrum města, sídliště,
okolí velkých podniků nebo nádraží a všude postupovat trochu
odlišně. To nejde udělat ze dne na
den a je nutné upřednostnit tvrdá
data, nežli emoce.
Ustanovení pracovní skupiny pro
řešení parkování krátce před volbami hodnotím jen jako laciný
marketing – ostatně, ničeho se nedosáhlo. Prvním dobrým krokem
může být ověření dobrých příkladů
odjinud nebo kontaktování České
parkovací asociace, která se parko-

vání věnuje odborně od roku 2013
a je členem Evropské parkovací
asociace. Příkladů je totiž spousta
a je dobré se poučit i z cizích chyb,
abychom je zbytečně neopakovali.
Během přípravy parkovací politiky a souvisejících opatření bude
nezbytně nutné dobře komunikovat s veřejností, diskutovat a vysvětlovat, co je cílem jednotlivých
kroků. Zkušenosti z měst, kde se
parkovacího politika i v podobě rezidenčního parkování ujala i mezi
obyvateli ukazují, že jsou to právě
místní, kteří ji kvitují nejvíce. Doufejme, že i Přerov se vydá cestou
rozumných opatření, které pomohou především jeho občanům,
nastaví rozumný kompromis mezi
extrémními postoji jako „chci parkovat všude a vždy před vchodem“
a „nechci žádná parkovací místa.“
Ing. arch. Jan Horký

Strojař: promarněné roky
tedy padla na Emos. Veřejně uváděné důvody tohoto rozhodnutí
jsou ovšem pochybné.

Od koupě jedné z nejviditelnějších staveb v Přerově uplynulo
už hezkých pár let, město přesto nebylo schopné pro ni najít
využití. Možností je řada, vůle
současné koalici tvořené ANO,
ODS, TOP09 a KDU-ČSL bohužel
zoufale chybí.
V minulém volebním období jsme
jako součást tehdejší koalice navrhovali architektonickou soutěž,
která by řešila prostor Strojaře
komplexně. Podle našeho názoru
je lokalita natolik významná, že si
zaslouží moderní řešení a hezký
vzhled. Bohužel jsme pro tuto myšlenku nenašli oporu ani u tehdejšího koaličního partnera.

Přednost dostal
„Emos”

K našemu nemilému překvapení
a zklamání tisíců Přerovanů po
volbách v roce 2018 nově vzniklá
koalice uložila Strojař k ledu. Přednost dostala kancelářská budova
na adrese nám. T.G.M. 16, všeobecně známá jako „Emos“. Údajně není
v silách města realizovat dva takto
náročné projekty současně, volba

Hodně se mluvilo o sestěhování
úředníků Magistrátu, takže občané nebudou muset chodit do
tolika různých budov. Ve skutečnosti jich má v opraveném Emosu
sedět z celkových cca 320 zhruba
polovina. Ta druhá zůstane rozeseta v dalších budovách ve městě. Argumentovalo se i oživením
centra města. Do jaké míry oživí
náměstí 150 lidí, kteří ráno přijdou
do práce, sedí v kanceláři a pak půjdou domů? I kdyby se část z nich
pokusila na náměstí naobědvat,
nebude to téměř poznat. Jsem
přesvědčený, že stejný počet lidí
bydlících na Strojaři by centrum
oživil daleko více. Vždyť obě budovy jsou vzdáleny jen 300 metrů.
Třetí argument může znít, že Emos
naše centrální náměstí mírně řečeno „nezdobí“. To je pravda. Ovšem
Přerov nezdobí ani Strojař. A ten
je vidět z mnoha míst, například
ze všech mostů přes Bečvu, které
slouží železniční a silniční dopravě.

Drahá sranda

Ještě na konci roku 2020 koalice
odmítala se Strojařem cokoliv dělat s vysvětlením, že nejsou peníze.
Odhad nákladů na rekonstrukci
tehdy zněl 160–180 milionů korun.
A jak vycházel finančně Emos?
Částky jsem si dovolil pro zjednodušení lehce zaokrouhlit. Nákup
budovy od více soukromých vlastníků – 40 milionů. Původní rozpočet na rekonstrukci byl 157 milionů
a od začátku byl podle našeho
názoru podhodnocený, aby akce
nevzbudila široký
odpor. Brzy jsme se
také dočkali navýšení o 57 milionů. Ani
to však nebyl konec.

Letos již předpokládané náklady dosáhly částky 305 milionů,
která ještě nemusí být konečná.
A to je řeč pouze o budově, není
započítáno například vybavení
kanceláří atd. Vidíme tedy, že jsme
již na dvojnásobku nákladů odhadovaných na Strojař. Přitom je ve
hvězdách, kdy vlastně bude dílo
dokončeno. Jisté je jen to, že se
s touto akcí bude potýkat i příští
zastupitelstvo.

Strojař stále
čeká

Hotelový dům u mostu Míru mohl
být již vyřešenou záležitostí, kdyby
vyšel původní plán Společně pro
Přerov. Rekonstrukce by proběhla
dříve a nedotklo by se jí prudké
zdražování stavebních materiálů,
ke kterému nedávno došlo. V opraveném domě by našly bydlení desítky rodin. A městu by se začaly
v nájmech náklady pomalu vracet.
Místo toho jsme se dočkali od Rady
města snahy celého problému se
zbavit, a to formou záměru na
prodej celé lokality soukromému
developerovi. Že jde o řešení velmi
riskantní, to je jasné každému, kdo
si pamatuje kauzu Opera Bohemia
a Škodova ulice.
Paradoxní je, že i na jednání Finančního výboru zavládla mezi
zástupci opozičních i koaličních
stran shoda na tom, že lokalita je
velmi cenná a město by se jí nemělo zbavovat. Výbor záměr prodeje
nedoporučil, zastupitelstvo se však
stanoviskem svého poradního orgánu neřídilo.

Tak si to shrňme

Zatímco na začátku tohoto volebního období byly ve městě
dvě velké nevzhledné budovy,
z nichž jedna patřila městu, nyní
zde máme dvě velké nevzhledné
budovy, které patří městu obě. Ta

druhá nás stála 40 milionů a pak se
proměnila v černou díru: padnou
na ni léta kumulované zisky městských společností a bankovní úvěr
ve výši 150 milionů korun. A přínos pro nás občany? Zatím žádný
a v blízké budoucnosti bohužel
také ne. Strojař bude prázdný a do
Emosu si půjde většina z nás třikrát
za deset let pro novou občanku,
pas a řidičák. Komu tahle akce pomohla? Nebojte, někomu ano, ale
to se na zastupitelstvu nedozvíte.

Co s ním?

Stále zastáváme názor, že město
se nesmí vzdát vlivu na to, jak se
bude lokalita Strojaře dále vyvíjet.
Jsme proti prodeji soukromé firmě,
prosazované současnou koalicí.
Nedávná zkušenost se Škodovou
ulicí je dostatečným varováním.
Také nepřipustíme praxi z jiných
měst, kde nové byty skoupili bohatí investoři a dále je pronajímají.
Naší vizí je možnost kvalitního
a dlouhodobého bydlení pro různé
skupiny obyvatel. Startovací byty
pro mladé, velké byty pro rodiny, bezbariérové pro seniory. Část
může být prodána za podmínek
stanovených městem, jiné bude
město pronajímat za velmi příznivé ceny. Jestliže město nebude
v blízké budoucnosti schopné akci
provést vlastními silami, nabízí se
společný podnik s developerem.
Jisté je jedno – Strojař musí sloužit k bydlení. A je velkým úkolem
města zabránit zde vzniku obří
ubytovny pro nepřizpůsobivé či
obchodu s chudobou.
Takový je náš záměr a z toho nehodláme ustoupit.
Ing. Jan Flašar
autor je členem Finančního výboru
zastupitelstva

• Velká přestavba okolí nádraží
• Zelené náměstí TGM
• Přerovská náplavka

Životní prostředí

• Odpady: kdo třídí, ušetří!
• Stromy do každé ulice
• Vodu ve městě a v krajině budeme chránit

Doprava

• Maximum pro dálnici D1, po obchvatu bezplatně
• Čechova ulice jako městská třída
• Propojíme místní části a Přerov
pohodlnými cyklostezkami

Veřejný pořádek a řízení
města

• Podpora seniorů
• Vyloučíme vyloučené lokality

• Pocit bezpečí pro klidný život
• Zlepšíme image města
• Větší podpora místním částem

Vzdělávání a školství

• Podporujeme praktickou výuku
• Školy aktivní, komunikativní
a spolupracující
• Zásadní zjednodušení administrativy

Hospodaření města
a jeho majetek

• Levné energie z městské firmy
Teplo Přerov
• Příjmy z nájmů bytů budeme vracet v investicích do bydlení
• Dotace: kdo je připraven, není
překvapen

Kultura, volný čas
a sport

• Městská knihovna jako moderní
stavba
• Nový spolkový dům a dětské herní centrum
• Sportovní hala

Sociálně přívětivé město

• Strojař – kvalitní městské byty na
dobrém místě

Celý program naleznete
na našich webových stránkách

Společně pro Přerov
kandiduje pod číslem 2
Mgr. Helena
Netopilová

Pavel Ondrůj

manažer kultury v MD

Ing. Martin Čechál
ekonom

středoškolská pedagožka

Ing. arch. Jan Horký

architekt, urbanista, kandidát na primátora

Mgr. et Mgr. Jitka
Plháková

Mgr.Vít Kožuch

učitel střední školy

Josef Nesvadba

sociální pracovník

Mgr. Bc. Hana
Suchánková

sociální pracovník

úřednice

Bc. et Bc.Vendula
Hluzinová
manažerka

BcA. Jaroslav Vraj

produktový manažer,
fotograf

RNDr. Ludmila
Landsmannová

Ing. Ondřej Svák RNDr. Josef Chytil, Ph.D.
stavební inženýr

vedoucí ornitologické stanice

fotograf, marketingový
specialista

Petr Kopeček
podnikatel

Mgr. Zdeněk
Schenk, Ph.D.
archeolog

pracovnice vodárny

MgA. Jaroslav Široký

Ing. Jan Flašar

manažer veterinární
kliniky

Bc. Eduard Hrubý MgA. Anna Němcová Mgr. Petr Kubačka
nákupčí, včelař

Ing. Lukáš Hrazdira
statik, projektant

malířka, učitelka ZUŠ

právník

Bc. Eva Mádrová

Lucie Vilimcová

technický pracovník

administrativní
pracovnice

Ilona Vintrová
učitelka MŠ

MUDr. David Halata
lékař - internista

Dále kandidují
Iveta Kopečková
všeobecná sestra

Bc. Nikola Skřivánková
administrativní asistentka

Vladan Růžička
pěstoun

Mgr. Ivo Kohl

pokladník, matematik

Miroslav Kovařík
technik

Zdeňka Růžičková
včelařka

Bc.Tomáš Barna
podnikatel

Ing.Tomáš Čermák Naděžda Calábková

programátor v průmyslu

úřednice

Ing. Jan Černošek
důchodce

www.spolecneproprerov.cz

Veřejný prostor

celý volební program (PDF)

Hlavní body z programu

Levné energie z Tepla Přerov
Ze všech stran se dozvídáme, že
už je líp, protože teplo z teplárny je snad nejlevnější v Česku. To
je jistě dobrá zpráva, ale není na
čase, aby se společnost Teplo začala rozvíjet ku prospěchu všech
občanů, i když nejsou napojeni
na teplovod?

Doposud totiž působí poměrně
těžkopádně a je až neuvěřitelné,
že občané, kteří se sami zajímali
o efektivnější využívání energií
a pořídili si na střechu solární ohřevy vody, jsou pak společností Teplo
trestáni vyšší cenou. Takhle to dál
nejde.
Pro neznalé je třeba přiblížit, že
drtivou většinu tepla vyrábí teplárna ve vlastnictví firmy Veolia
Energie ČR a. s. se sídlem v Ostravě.
Městská firma Teplo Přerov a. s. pak
působí především jako obchodník
s teplem.

V Přerově
chci:
levné energie z Tepla
Přerov
městské byty ve
Strojaři
náplavku

Podívejme se na koncept úspěšných obcí jen málo dotčených
současnou energetickou krizí:
jde o takové, které se již před lety
začaly zabývat svou energetickou soběstačností a většinou vsadily
na obnovitelné
zdroje. Mnoho
příkladů najdeme v zahraničí,
ale už i v Česku.
V tomhle Přerov
doslova zaspal,
i když je pravdou,
že rigidní energetický zákon zatím spíše
házel klacky pod nohy, než
aby pomáhal rozjet energetická
družstva a sdílení energií napříč
městem. To se ale již brzy změní a musíme být připraveni toho
využít.

Nebude to ze dne na den, ale Teplo Přerov musí postupně posílit
výrobu energií, tedy jak tepla, tak
elektřiny. Typicky půjde o maximální využití sluneční energie
na střechách městských
objektů. Elektřinu
pak přenese v rámci města nebo využije pro ohřev
vody, čímž sníží
spotřebu plynu
v teplárně. Ačkoli
všechny domácnosti nejsou napojeny na centrální
zásobování teplem,
elektřinu odebírá každá, což
umožní využívat výhod městské
energetické společnosti opravdu
všem občanům.
Pojďme však ještě dál. Plocha
střech městských budov nebude
stačit na pokrytí spotřeby, proto

se nabízí zajímavý model pronájmu střechy anebo naopak solárního panelu a v této kombinaci
ještě větší posílení samostatnosti.
Jsou tu i další možnosti: využití
kůrovcového dřeva z městských
lesů (nebo jeho prodej občanům),
plynů z místní skládky nebo z gastroodpadů, které se začínají separovaně sbírat. Nezapomínejme ani
na zemní vrty nebo malé vodní
elektrárny vířivého typu, což by Strhanec utáhl. Je pochopitelně třeba
prověřit, za jakých podmínek se
jednotlivé zdroje vyplatí, nicméně
to, co bylo ještě před rokem nemyslitelně drahé, může nyní vycházet
opravdu výhodně.
Pojďme z Tepla Přerov udělat
moderní městskou energetickou
společnost, ze které budeme profitovat všichni!
Ing. arch. Jan Horký

Co jsme navrhovali
Jen stručně představujeme některé naše návrhy z posledních let,
kterými jsme chtěli naplnit volební program. Málokdy byly přijaty,
respektive až je koaliční strany
předložily jako vlastní. Dívejme se
ale dopředu!
Pořídit studii proveditelnosti koupacího biotopu Velká Laguna. •

Pořídit adaptační strategii na změnu klimatu. • Spustit participativní
rozpočet. • Zřídit pracovní skupinu
k TGM 8. • Nepovolit přístup k rozšíření zemníku Žeravice. • Odmítnout kanál Dunaj-Odra-Labe. •
Ukončit používání glyfosátů (roundup) na likvidaci plevele. • Snížit
nájem podnikatelům v městských
prostorech jako podpora při pan-

demii. • Obnovit studnu na Horním
náměstí. • Digitalizovat žádosti
v dotačních programech města. •
Zpracovat bytovou politiku města.
• Udělat opravu ulice Svépomoc
I včetně výsadby stromů. • Snížit
počet zastupitelů z 35 na 29 ve
zmenšujícícm se městě. • Vyjádřit
negativní postoj města k rozšíření
nákupního centra za Kauflandem.

stromy do každé ulice
lepší přednádraží
parkovací politiku

a proto
volím číslo
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Na přírodu myslíme pořád. I proto by nás zvířátka volila – kdyby mohla. Je to ale jen na vás.Volte číslo 2.

