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P
ravidelná kritika, slovní vý-
pady a útoky proti koalici.
To je v posledních letech
na zasedáních zastupitel-

stva Jeseníku velmi častý jev. Nej-
víc kritiky ale sklízelo vedení radni-
ce a především starosta Petr Pro-
cházka (ODS) od několika „vlast-
ních“ zastupitelů.

Je s podivem, že v takové atmo-
sféře město relativně dobře fungo-
valo. V získávání evropských dotací
vysoko překročilo průměr, celkové
investice a zásadní opravy překroči-
ly tři sta milionů korun.

„Město za uplynulé čtyřleté vo-
lební období výrazně prokouklo,“
míní starosta Jeseníku Petr Pro-
cházka. Dá se s tím souhlasit.

Centrální Masarykovo náměstí
po celkové rekonstrukci už není
plochou, která dřív návštěvníky Je-
seníku i místní spíš odpuzovala.
Přes řadu kritických hlasů je znovu
výstavným centrem města. Místy
neúnosnou situaci v dopravě výraz-
ně zlepšily finanční „injekce“ do
nejfrekventovanějších ulic. Jedná
se například o pro město životně
důležitou Lipovskou ulici.

Hlavní město okresu s nejvyšší
nezaměstnaností v regionu a jed-

nou z nejvyšších v Česku má nyní
průmyslovou zónu Za podjezdem,
ke které vyrostla přístupová cesta
a poblíž velké odstavné parkoviště
pro osobní vozy i pro autobusy a ka-
miony. Pozemky se dobře prodáva-
jí, takže podle všeho přispěje nová
průmyslová zóna k ekonomickému
oživení města a širokého okolí.

Zastupitele nejvíce rozděluje po-
řád ještě nezahájená stavba wellne-
ss centra. Koalice prosazuje velko-
rysou variantu, opozice naopak vy-
bízí k umírněnosti. Právě odlišný
názor na tuto investici rozdělil
ODS na dva nesmiřitelné tábory.
„Takový megalomanský projekt

žene Jeseník do dluhové pasti. Sty-
dím se za to, že je pod ním ODS po-
depsána,“ řekl bývalý šéf jesenické
ODS Jan Jedlička, který spolu s dal-
šími „odštěpenci“ kandiduje za
Stranu svobodných občanů vede-
nou účetní specialistkou Veroni-
kou Peštukovou.

Vedle ODS kandiduje dalších
dvanáct uskupení. Silnou pozici
bude mít zřejmě nezávislá kandi-
dátka Jeseník pro všechny, kterou
vede tradičně vydavatel a spoluza-
kladatel Jesenického týdeníku Mi-
roslav Chovanec. Strana zelených
nasadila jako lídra Tomáše Hradi-
la, který je znám na Jesenicku
a v celém Česku akcemi pro mladé
lidi a vedením hnutí Brontosaurus.
Nezávislí budou chtít udržet pozici
pro svého místostarostu Vladimíra
Cupala. Jedním z kandidátů na sta-
rostu bude lídr TOP 09, ekonomic-
ký poradce Radek Brnka. Mladí pro
Jeseník si vybrali do vedení podni-
katele Miroslava Ambrozyho a Věci
veřejné nasazují rovněž podnikate-
le – Jiřího Fantu.

Lidovci budu chtít na radnici Mi-
chala Blaška, Zemanovce vede Dag-
mar Ponechalová.

Rostislav Hányš

Předvolební seriál MF DNES Inventura na radnici představuje postupně deset
měst Olomouckého kraje a hodnotí úspěchy a prohry jejich radnic v uplynulém
čtyřletém volebním období. Dnešní díl seriálu je věnovaný Jeseníku.

JESENÍK Nejsem čle-
nem současného za-
stupitelstva ani ne-
mohu hovořit za ce-
lou opozici. Mohu

však formulovat názor členů jese-
nické organizace ČSSD asi takto: vy-
budování wellness centra nebo ja-
kékoliv smysluplné investice napo-
máhající rozvoji města je chvály-
hodný záměr. Špatné je, že přípra-
va tak finančně a strategicky vý-
znamné akce nebyla dostatečně
konzultována s veřejností i s celým
politickým spektrem a její rozsah
nebyl přizpůsoben možnostem Je-
seníku a zkušenostem z jinde pro-
vozovaných podobných zařízení.

Totéž platí o přípravě opravy ná-
městí. Určitě ji potřebovalo, ale ne
za tolik peněz tak málo kvality, aby
se před vstupem na jeho svéráznou
dlažbu musel člověk málem pře-
zouvat do pohorek. Mě osobně na
současného pana starostu mrzí, že
se nechal vtáhnout do nemorál-
ních piklů vůči zaměstnancům úřa-
du a včas nezarazil některé prakti-
ky svého okolí.

My před komunálními volbami
nemůžeme a nechceme slibovat
konkrétní projekty nebo kroky, do-
kud nebudeme mít možnost zod-
povědně prověřit stav městských fi-
nancí a hlavně závazků, kterými je
městská kasa do budoucna zatíže-
na. Naší hlavní prioritou je zajistit
prosperitu města, dlouhodobou
udržitelnost a rozvoj života ve měs-
tě, přitažlivost města jako domova
pro všechny věkové skupiny obyva-
tel. Naší konkrétní prioritou je pod-
pora malého a středního podniká-
ní. Marie Fomiczewová

lídr ČSSD

VÝZVA

Jak podle vás funguje
jesenická radnice?
Co si myslíte o působení
současného vedení jesenické
radnice? Splnila koalice své
předvolební sliby? Snaží se
vylepšovat život v Jeseníku tak, jak
je podle vašeho názoru potřeba?
Napište nám svůj názor
na redolo@mfdnes.cz.

»Ad Inventura na radnici – Přerov,
MF DNES, 5. října

Samochvála
radních a skutečnost
Přerovští radní se ve svých Přerov-
ských listech vychvalují, kolik
úspěšných projektů dokázali zreali-
zovat během své čtyřleté vlády
nad městem. Ano, záměrně toto je-
jich počínání nazývám vládnutím,
nikoliv službou městu a obyvatel-
stvu. Během čtyřletého období vlá-
dy této přerovské elity, za vydatné
podpory podivné rychlo-koalice
v zastupitelstvu, se nebývalou mě-
rou rozbujel klientelismus a po-
chybné nakládání s obecním ma-
jetkem. Ve skutečnosti vůbec ne-
fungovala tzv. zastupitelská demo-
kracie a radní si prosazovali všech-
ny své záměry díky zainteresované
koalici v zastupitelstvu. ODS
a ČSSD se v Přerově projevila jako
nejhorší vláda na radnici od druhé
světové války.
Za velký úspěch radní považují pře-
stavbu školy na Optic-
ké ulici na Domov pro
seniory. Ve skutečnosti
přijde jedno lůžko na
dva miliony korun, což
je údajně nejdražší po-
stel pro seniory v Čes-
ku. Vždyť za takové pe-
níze se dá postavit
vlastní domek.
Pochvalují si dokončení přestavby
autobusového nádraží. Samozřej-
mě, že i tam byla stavba předraže-
ná o známých 20 %. Podle odborní-
ků patří způsob provedení takové-
to stavby někam do sedmdesátých
let minulého století.
Lidé nevidí žádnou snahu o zacho-
vání známé nádherné přerovské
aleje na břehu Bečvy. Proč? Za vý-
mluvami na narušování hráze koře-
ny stromů vidím spíše jakousi sna-
hu o vylepšení situace pro stavby,
nemoudře postavené v záplavové
oblasti (viz Hotel Jana a bývalá Te-
nisová hala), nebo hloupá výmlu-
va, co kdyby na někoho ten někte-
rý strom spadnul. I když se podaří
prosadit záměr Povodí Moravy ce-
lou alej vykácet, tak si dovolím tvr-

dit, že voda se v těchto místech
opět objeví při každé velké povod-
ni. Štěrkové podloží v této oblasti
funguje na principu spojených ná-
dob.
Dalším diskutabilním projektem
a plýtváním veřejnými financemi

je prosazení nové po-
doby mostu u Sokolov-
ny. Na jedné straně se
radní vytahují zájmem
o historii Přerova, na
straně druhé ovšem
historickou zástavbu
města systematicky li-
kvidují. Pilíře původní-

ho, historicky prvního železobeto-
nového mostu postaveného za Ra-
kousko-Uherska, které ve výbor-
ném stavu přečkaly století dvou
světových válek a mnoho velkých
povodní, nepřežijí, jak lze usuzo-
vat, hloupé uvažování postkomu-
nistických radních. I tady se dalo
ušetřit mnoho, snad i desítek milio-
nů. Místo repliky Tyršova mostu
budeme mít světovou raritu, na vo-
zovce mostu budou záměrně po-
staveny překážky pro dopravu
v podobě betonových stromů a
dvou kusů soch, prostě Kocour-
kov.
Během dvaceti let například nebyl
vůbec žádný zájem radních o čisto-
tu řeky Bečvy. Z městské části Pře-
rova-Kozlovic vytéká odpadní voda
do místního potoka, ze kterého se

stala stoka tekoucí přímo do řeky
Bečvy. V zimě jsem společně s před-
sedou osadního výboru Fr. Kuče-
rou provedl redaktora televize s ka-
meramanem trasou odpadní stoky.
Nevěřícně při doku-
mentování kroutili hla-
vou, jak je možné tole-
rovat něco podobného
ještě ve 21.století.
O dotování pochyb-
ných subjektů jako je
Přerovská rozvojová,
Regionální letiště Pře-
rov, silnice ke Gambru
za 17 milionů a celá
řada dalších by stačila na celý ro-
mán o vládě přerovských radních.
Předpokládám, že pan primátor
a jeho zástupci se pohybují v ji-
ných sférách, pravděpodobně
mezi pochlebovači, kteří jim servil-
ně prokazují jakousi loajalitu. Já se
každý den setkávám s lidmi v uli-
cích města a v okolní přírodě
a mohu říci že slyším zcela odlišné
a převážně negativní názory na čin-
nost a hospodaření vedení města
Přerova. Snad blížící se komunální
volby ukážou, kdo má pravdu.
Adin Vyhlídka

„Poučení z krizového
vývoje 2010“
Komunální volby se rychle blíží
a nervozita stoupá. Troufám si

říct, že v Přerově zejména u vlád-
noucích socialistů a občanských
demokratů. Po letech je tu totiž
možná šance narušit, nebo totálně
rozložit dlouholeté vládnutí dvou
opozičních, ale zároveň vzácně jed-
notných a provázaných stran ODS
a ČSSD v Přerově.

Snaha těchto dvou subjektů zapů-
sobit na voliče je někdy až dojem-
ně tragikomická. Jejich představite-
lé jako by nevnímali realitu a na
svých plakátech nás ujišťují o od-
povědnosti a boji proti korupci .
K jejich oblíbeným výrazům patří i
zkušenosti, odhodlání a boj proti
příživníkům. Všichni se také zrov-
na teď poučili a vyvodili důsledky
z chyb a hrozně by chtěli pro obča-
ny pracovat dál. Zčistajasna usilují
o transparentnost veřejných zaká-
zek a nechtějí utrácet za zbytečnos-
ti. Avšak nejkurióznějším předvo-
lebním počinem se pro mě stal plá-
tek vydaný magistrátem v minu-
lých dnech a reflektující uplynulé

volební období.
Přerov je v něm vylí-
čen jako město snů,
sice s drobnými vada-
mi na kráse, nicméně
město se světlou bu-
doucností, dobrým zá-
zemím pro občany,
s dobře investovanými
penězi a hlavně, a o to
tu jde, s osvícenými

představiteli města pány Kulíškem
a Lajtochem, kteří se o to všechno
zasloužili. Vše je doplněno poně-
kud uměle působícími připomín-
kami obyvatel města, se kterými si
hravě poradili zejména výše jme-
novaní. Nikde zmínka o alarmují-
cím úbytku obyvatel stěhováním
z města, o absenci koncepce kultu-
ry, o neschopnosti řešit dopravu
ve městě nebo o zadlužení města.
Nedávno jsem byla tázána na to,
co považuji za největší přerovský
kýč. Tehdy jsem nevěděla, co odpo-
vědět. Řekla bych, že teď je odpo-
věď jasná: bylo by to tohle „pouče-
ní z krizového vývoje“2010 a la pá-
nové Kulíšek a Lajtoch placené –
jak jinak (zřejmě) – z veřejných pe-
něz!
Helena Netopilová, SpP

Přerov navštívily historické osobnosti Pravoslava Wichterlová,
Olga Kovaříková či Zdena Wolkerová o víkendu „navštívily“
prostějovský klubu Duha. Netradiční oslavu dvacátého výročí vzniku
Divadelního spolku Historia zachytil Marek Gerhard.

3x foto: marekgerhard.rajce.idnes.cz

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit
i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

„ODS a ČSSD
se v Přerově
projevila
jako nejhorší
vláda na radnici
od druhé
světové války.“

„Představitelé
koalice jako by
nevnímali realitu
a na svých
plakátech nás
ujišťují
o odpovědnosti
a boji proti
korupci.“

Jak to funguje v Přerově? Čtenáři MF DNES ve svých příspěvcích
komentují aktivity přerovské radnice. Foto: archiv MF DNES

JESENÍK Jsem pře-
svědčen, že za uply-
nulé čtyřleté volební
období město Jese-
ník výrazně „prokouk-

lo“. Mám tím na mysli zejména zá-
sadní rekonstrukci centrálního Ma-
sarykova náměstí. Dále se nám po-
dařilo opravit páteřní komunikaci
procházející městem a s ní souvisejí-
cí přilehlé prostory.

Za další významnou investiční
akci považuji zpřístupnění průmys-
lové zóny Za podjezdem pro podni-
katele novou komunikací. Je potěši-
telné, že podnikatelé mají o pozem-
ky zájem. Věřím, že průmyslová
zóna přispěje zásadním způsobem
ke zvýšení zaměstnanosti. Myslím,
že jsme dost zásadním způsobem
využili možností, které skýtají evrop-
ské dotační tituly. Bez nich bychom
investice v objemu 340 milionů ko-
run zcela určitě nevybudovali.

Co mě mrzí, je, že se nepodařilo
realizovat některé zásadní investič-
ní projekty, například rekonstrukci

Divadla Petra Bezruče, vybudovat
městskou páteřní in-line (cyklo)
stezku nebo rekonstruovat takzva-
nou Katovnu. Všechny tyto projekty
jsou ale připraveny a pevně věřím,
že se v nadcházejícím volebním ob-
dobí promění ve skutečnost.

Samozřejmě mě také mrzí totální
rozchod dvou skupin Občanské de-
mokratické strany, který vyvrcholil
zrušením místní organizace a zalo-
žením nové. To, že jsme se v zastupi-
telstvu nedokázali shodnut na pro-
jektu wellnesscentra nebo jiných vě-
cech, není nic tragického. Nepříjem-
ný byl ale způsob, jak se opoziční
skupina vymezila. Tvrdá konfronta-
ce a neustálé útoky druhého křídla
neprospěly ani ODS, ani zastupitel-
stvu.

Teď část bývalých členů ODS
kandiduje na nezávislé kandidátce.
Pokud se dostaneme do zastupitel-
stva, nechci žádnou válku. Musíme
hledat kompromis.

Petr Procházka
starosta, lídr ODS

Fórum čtenářů

Tři sta milionů v akci Jeseníku se v posledních čtyřech letech
podařilo investovat tři sta milionů korun do vylepšení města a života
v něm. Zásadně se proměnilo centrum i hlavní tepny. Foto: archiv MF DNES

Jeseník se stále
hádá. Nejvíc kvůli
wellness centru

výběr z dopisů, kráceno

Starosta se nechal
vtáhnout
do nemorálních
piklů na úřadě

Útoky uvnitř „mé“ ODS
nabouraly práci zastupitelstva

Vaším objektivem Snímky dění v Olomouckém kraji na rajce.net


