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ÚVOD 
 

Přerovský rádce je projekt, jehož cílem je usnadnit komunikaci mezi vedením města a jeho 

občany. Registrovaní Přerovští rádcové mají možnost prostřednictvím interaktivních dotazníků 

umístěných na www.prerov.eu sdělovat své názory na nejrůznější témata týkající se života v Přerově. 

 

 

PŘEROVSKÉ VÁNOČNÍ OSLAVY 
 

 Dotazník na téma vánočních oslav měli rádcové možnost vyplňovat od 16. dubna do  

15. května 2015. Dotazník byl k dispozici on-line na stránkách www.prerov.eu, a také v klasické 

„papírové“ podobě v městském informačním centru. V období, kdy probíhalo dotazníkové šetření, 

bylo do projektu zapojeno 110 registrovaných rádců. Možnosti vyplnit tento dotazník využilo 56 

registrovaných rádců a 3 neregistrovaní. Celkem bylo tedy zpracováno 59 dotazníků. 

 

 Dotazník tentokrát sestával z 11 otázek a jeho cílem bylo zjistit, jak byli rádcové spokojeni 

s kvalitou vánočního programu, kde by měly být podle nich umístěny prodejní stánky a jaký sortiment 

by měly nabízet nebo, zda by v prosinci uvítali zbudování kluziště. Rádcové měli opět u každé otázky 

připraven „prostor pro jinou odpověď či radu“, ve kterém mohli doplnit svou odpověď, uvést 

připomínku k tématu nebo navrhnout odpověď zcela jinou. 

  

 S výjimkou otázky č. 11 měli rádcové u každé otázky možnost si vybrat některou  

z předem naformulovaných odpovědí. U otázky č. 11 měli k dispozici neomezený prostor pro 

vyjádření vlastních nápadů a připomínek k vánočním oslavám. 

 

 U otázky č. 11 a v „prostorech pro jinou odpověď či radu“ je výčet reakcí seřazen sestupně 

dle četnosti a je doplněn přímými citacemi z dotazníků. 

 

 Dotazník opět doprovázely také nezbytné otázky na pohlaví, věk a bydliště rádců. K tématu 

vánočních oslav se tentokrát vyjádřilo 52,5% žen a 44,1% mužů (3,4% rádců své pohlaví neuvedlo). 

Nejpočetnější skupinu opět tvořili lidé ve věku 31 – 40 let (23,7%), pak lidé ve věku 41 – 50 let 

(20,3%). Naopak nízký zájem byl opět zaznamenán ve skupině od 71 let. Tato skupina čítala pouze 

5,1%. A nejmenší (žádný) zájem projevili mladí lidé do 20 let. 

 

 76,3% hlasujících uvedlo, že jsou občany Přerova a 16,9% bydlí v některé z jeho místních 

částí. 5,1% rádců své bydliště neuvedlo a 1 rádce (1,7%) uvedl, že sice nežije v Přerově, ale má 

k městu vztah. 

   

 

   

http://www.prerov.eu/
http://www.prerov.eu/
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE FORMY DOTAZNÍKU 

FORMA DOTAZNÍKU POČET % 

Internetový dotazník 
(registrovaní rádcové) 

56 94,9% 

Klasický „papírový“ dotazník 
(neregistrovaní rádcové) 

3 5,1% 

Celkem 59 100% 

 

 

 

 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE POHLAVÍ 

POHLAVÍ POČET % 

Muži 26 44,1% 

Ženy 31 52,5% 

Neuvedeno 2 3,4% 
Celkem 59 100% 

 

 
 

Registrovaní; 
94,90% 

Neregistrovaní; 
5,10% 

Registrovaní Neregistrovaní

Muži; 44,10% 

Ženy; 52,50% 

Neuvedeno; 
3,40% 

Muži Ženy Neuvedeno
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE VĚKU 

VĚK POČET % 

Do 20 let 0 0% 

21 - 30 9 15,3% 

31 - 40 14 23,7% 

41 - 50 12 20,3% 

51 - 60 10 16,9% 

61 - 70 9 15,3% 

71 let a více 3 5,1% 

Neuvedeno 2 3,4% 
Celkem 59 100% 

 

 
 

 

 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE BYDLIŠTĚ 

BYDLIŠTĚ POČET % 

Přerov - město 45 76,3% 

Předmostí 2 

16,9% 

Lověšice 1 

Kozlovice 1 

Dluhonice 1 

Újezdec 0 

Čekyně 1 

Henčlov 1 

Lýsky 0 

Popovice 0 

Vinary 1 

Žeravice 2 

Penčice 0 

Nebydlím v Přerově, ale mám 1 1,7% 

Do 20 let; 0% 

21 - 30; 15,30% 

31 - 40; 23,70% 

41 - 50; 20,30% 

51 - 60; 16,90% 

61 - 70; 15,30% 

71 a více let; 5,10% 
Neuvedeno; 3,40% 

Do 20 let 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 a více let Neuvedeno
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k městu vztah 

Neuvedeno 3 5,1% 
Celkem 59 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přerov - město; 
76,30% 

Místní části; 
16,90% 

Nebydlí v Přerově; 
1,70% 

Neuvedeno; 5,10% 

Přerov - město Místní části Nebydlí v Přerově Neuvedeno
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 
 

1. Líbil se vám vánoční program v minulém roce? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

ANO* 22 37,3% 

NE** 14 23,7% 

Nenavštěvuji 10 16,9% 

Nevím 11 18,6% 

Neuvedeno 2 3,4% 
Celkem 59 99,9% (0,1% odchylka) 

 

LÍBIL SE VÁM VÁNOČNÍ PROGRAM V MINULÉM ROCE? 

 
 

Rádcové, kteří zvolili některou z prvních dvou odpovědí, se měli v dotazníku také 

možnost vyjádřit, proč se jim vánoční program líbil nebo nelíbil. 

 

*Rádci, kteří zvolili odpověď „ANO“, v 8 případech chválili „zajímavý a pestrý“ 

program, kde si „každý našel to, o co má zájem.“ 6 rádců doplnilo, že se v období vánočních 

oslav na náměstí rádi setkávají se svými přáteli a společně vychutnávají příjemnou atmosféru. 

3 rádcové uvedli, že se jim nelíbilo zrušení části hudebního programu. 

 

„Je příjemné setkat se s přáteli u dobrého programu a chutného punče.“ 

 

„Líbí se mi snaha něco pořádat, konat, místo kde se mohu setkávat s přáteli. Nelíbí se mi málo 

koncertů - spíše rockových, tak jak jsem byla zvyklá z minulých let. A tento názor sdílí spousta 

mých přátel.“ 

 

ANO; 37,30% 

NE; 23,70% 

Nenavštěvuji; 
16,90% 

Nevím; 18,60% 
Neuvedeno; 3,40% 

ANO NE Nenavštěvuji Nevím Neuvedeno
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**Rádci, kteří zvolili odpověď „NE“,si v 5 případech stěžovali na to, že program 

neodpovídal vánočnímu času a byl „nedůstojný“. 2 rádcové navíc svou odpověď doplnili tím, 

že jim vadili opilí lidé u stánků. 

 

„Část hudební produkce neodpovídá vánočnímu času klidu a pohody. V době adventu to na 

náměstí řve jako na metalovém koncertě.“ 

 

„Protože se o žádný vánoční program nejednalo. Kulturní program nedůstojný uvedeným 

svátkům, rovněž „nalívárna“ v podobě stánků.“ 

 

„Stala se z toho jakási vesnická zábava - plno opilců na veřejném místě, občas jsem kvůli 

tomuto neměla chuť tam jít.“ 

 

4 rádcové uvedli jako důvod své nespokojenosti to, že byla zrušena část plánovaného 

programu.  

 

„HODNĚ VĚCÍ JSTE ZRUŠILI. A NENÍ MOŽNÉ SE VYMLOUVAT NA HLUK. NA TOMTO PROSTURU 

NIKDY PROGRAM NEPOKRAČOVAL PO 22 HOD. JE TO VAŠE OSTUDA, ŽE JSTE TOTO ZAŽITÉ A 

JEDINÉ RUŠILI. JE JEDNO Z MÁLA DNÍ, KDY NÁMĚSTÍ TROCHU OŽILO.“ 

 

2 rádcové uvedli, že se jim program zdát „nevyvážený“ a „málo pestrý“. 

 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

Rádcové v tomto prostoru v 6 případech řešili problematiku hlučnosti vánočního programu. 

Polovina z nich ji kritizovala… 

 

„Byl slyšet na vzdálenost nejméně 100 m, takže jsem tam nemusel ani být, nebyl jsem 

spokojen, resp. byl naštvaný z nemuzikálního hluku. Naštěstí nový primátor program 

redukoval, díky za to! 

 

„Ráda se v tomto období setkávám s přáteli právě na punčích, pod stromečkem a vadí mi, 

když na sebe musíme křičet místo povídání.“ 

 

…druhá polovina spíše kritizovala omezení hudební produkce ve večerních hodinách. 1 

z rádkyň smířlivě doplnila, že posunutí programu, tak, aby končil maximálně ve 21 hodin, vidí 

jako „rozumný kompromis mezi obyvateli okolí nám. a těmi, co se chtějí bavit.“ 

 

„Vím, že některým lidem loni vadil na náměstí TGM hluk, ale domnívám se, že by obyvatelé 

náměstí měli vánoční program respektovat. Na náměstí se přes rok nic neděje, pouze o 

Vánocích je zde program. Pokud někdo bydlí na náměstí, musí s koncerty počítat a nemůže 

omezovat zbytek Přerova.“ 

 

3 rádcové zde uvedli, že by příště během oslav přivítali více stánků s rozličným sortimentem.  
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2. Jak dlouho by měly trvat vánoční oslavy? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Od začátku adventu do konce 
prosince 

36 61% 

Od poloviny prosince do konce 
prosince 

11 18,6% 

Jinak* 11 18,6% 

Neuvedeno 1 1,7% 
Celkem 59 99,9% (0,1% odchylka) 

 

JAK DLOUHO BY MĚLY TRVAT VÁNOČNÍ OSLAVY? 

 
 

*Rádcové, kteří výše zvolili možnost, že by vánoční oslavy měly trvat „jinak“, 
měli možnost doplnit, v jakém termínu by to podle nich mělo být. Pro tuto možnost hlasovalo 

11 rádců a každý z nich uvedl svoji představu. Jejich návrhy jsou seřazeny do tabulky pod tímto 

textem. Procenta jsou uvedena z celkového počtu rádců, kteří výše hlasovali pro tuto možnost 

(100% = 11 hlasů). 

 

NÁVRH TERMÍNU POČET HLASŮ % 

Od začátku adventu do Tří králů (6. 1.) 3 27,3% 

24. 12. – 26. 12. 2 18,2% 

Přes celý prosinec 2 18,2% 

28. 11. – 1. 1. 1 9,1% 

Od Mikuláše do 1. 1. (včetně) 1 9,1% 

Oslavy by měly být o adventních 
víkendech + v týdnu před Vánoci 

1 9,1% 

Žádné oslavy by být neměly – jen strom + 
tichá reprodukovaná hudba krátce před 
vánočními svátky s možností občerstvení 

1 9,1% 

Od začátku 
adventu do konce 
prosince; 61,00% 

Od poloviny 
prosince do konce 
prosince; 18,60% 

Jinak; 18,60% 

Neuvedeno; 1,70% 

Od začátku adventu do konce prosince Od poloviny prosince do konce prosince

Jinak Neuvedeno
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v jednom stánku provozovaném MD 

Celkem 11 100,1% (0,1% odchylka) 

 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

Rádcové využili tohoto prostoru spíše pro své poznámky týkající se délky trvání vánočního 

programu. 

 

„Oslavy by měly trvat po celý advent a dále až do konce roku, není ale nutné, aby byl každý 

den program na celé odpoledne (nebo den).“ 

 

„Program bych uvítala střídavě odpoledne a večer, stačí 3dny v týdnu, na různých místech. 

Něco i dopoledne třeba pro školy, školky nebo rodiče na mateřské, či občany, co nejsou 

dopoledne v práci…“ 

 

1 z rádců, který výše uvedl, že oslavy by měly probíhat jen od 24. 12. do 26. 12, zde uvedl: 
 

„Veřejné oslavy vánoc? Blbost. To je rodinná záležitost.“ 
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3. Kde by se podle vás měl odehrávat doprovodný kulturní program? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Na náměstí T. G. Masaryka 35 59,3% 

Na Horním náměstí 5 8,5% 

Na Žerotínově náměstí 1 1,7% 

Ve všech uvedených lokalitách 14 23,7% 

V jiné lokalitě* 1 1,7% 

Kulturní program by měl být 
zrušen 

2 3,4% 

Neuvedeno 1 1,7% 
Celkem 59 100% 

 

KDE BY SE PODLE VÁS MĚL ODEHRÁVAT VÁNOČNÍ PROGRAM? 

 
 

*Pro možnost, že by se měl vánoční program odehrávat v jiné lokalitě, 

hlasoval jediný rádce, který v prostoru pro vlastní návrh uvedl tyto možnosti: „Michalov, 

laguny, výstaviště“. 

 

 

 

 

 

Na náměstí T. G. 
Masaryka; 59,30% 

Na Horním 
náměstí; 8,50% 

Na Žerotínově 
náměstí; 1,70% 

Ve všech 
uvedených 

lokalitách; 23,70% 

V jiné lokalitě; 
1,70% 

Kulturní program 
by měl být zrušen; 

3,40% 

Neuvedeno; 
1,70% 

Na náměstí T. G. Masaryka Na Horním náměstí

Na Žerotínově náměstí Ve všech uvedených lokalitách

V jiné lokalitě Kulturní program by měl být zrušen

Neuvedeno
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Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

7 rádců, kteří využili tohoto prostoru pro další vyjádření, se shoduje na tom, že náměstí T. G. 

Masaryka jim jako místo, kde se odehrává vánoční kulturní program, vyhovuje - jsou na něj zvyklí, 

ale nebránili by se ani možnosti, že by se program odehrával jinde nebo i na více místech 

(náměstí Svobody, Horní náměstí atd.) 

 

„Na T.G.M. jsme všichni zvyklí, ale pokud by byl prostor a nikomu to nevadilo, může být kulturní 

program na jiném náměstí. Mně osobně to nevadí.“ 

 

„Hlavní program na TGM, někdy by mohla být nějaká akce i na Horním náměstí.“ 

 

„A kdyby bylo kluziště na nám. Př. povstání, tak tam by se také mohlo něco konat a pár stánků 

samozřejmě taky.“ 

 

„Pokud se bude řešit i revitalizace nám. Svobody, přesunula bych program i tam. Přece jen je to 

blízko nádraží i škol a lidé a studenti by tam mohli trávit čas, kdy čekají na vlak nebo výuku.“ 

 

„Myslím si, že by se měly využít obě náměstí i Horní náměstí i T. G. Masaryka.“ 

 

1 z rádců ale upozorňuje, že by přesunutí kulturního programu na Horní náměstí mohlo mít svá 

úskalí. 

 

„Osobně jsem toho názoru, že by se měl konat na náměstí T. G. Masaryka a na Žerotínově 

náměstí - Horní náměstí mi z hlediska rizika námrazy (namrzlý kopec=úrazy) nepřijde jako vhodný 

nápad. Ale jsem pro obě dvě zbývající náměstí.“ 

 

Program na více místech by podle dalšího rádce přispěl k vybudování „celkové vánoční 

atmosféry“, která podle něj ve městě chybí. 

 

„Nechť se programy střídají s umístěním, ne pořád všude… Ať je možnost se potkávat s přáteli a 

povídat si, mírně hrající ván .hudba nevadí. Chybí mi celková ván. atmosféra ve městě…“ 

 

2 rádcové se shodli na tom, by se během vánočních oslav (alespoň o víkendech) mohly pořádat 

také vánoční trhy, které by mimo jiné vybízely účastníky k procházce po městě. 

 

1 rádce navrhl, aby se během oslav konaly v kostele sv. Vavřince u náměstí T. G. Masaryka 

varhanní koncerty nebo koncerty různých hudebních žánrů, které by však měly v repertoáru jen 

skladby s vánoční, zimní nebo lidovou tématikou. Návštěvníci těchto koncertů by pak podle něj 

měli možnost hlasovat o tom, které kapely budou pozvány i v následujícím roce. 
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4. Jaký by měl být žánr oslav? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Výhradně adventní a vánoční 
tématika 

23 39% 

Adventní a vánoční tématika 
obohacená jinými žánry* 

34 57,6% 

Výhradně jiné žánry 0 0% 

Neuvedeno 2 3,4% 
Celkem 59 100% 

 

JAKÝ BY MĚL BÝT ŽÁNR OSLAV? 

 
 

*Rádcové, kteří zvolili odpověď „Adventní tématika obohacená jinými 

žánry“, měli možnost uvést také konkrétní žánry, kterými by podle nich mohl být program 

obohacen. 

Vzhledem k tomu, že někteří rádcové navrhli ve své odpovědi i několik různých žánrů, jsou 

procenta u jednotlivých žánrů uvedena z celkového počtu hlasů, které žánr mohl získat (100% 

= 34 hlasů). 

 

NÁVRH ŽÁNRU POČET HLASŮ % 

Folk 2 5,9% 

Rock 7 20,6% 

Bigbít 1 2,9% 

Pop 7 20,6% 

Country 1 2,9% 

Výhradně adventní 
a vánoční 

tématika; 39% 

Adventní a vánoční 
tématika 

obohacená jinými 
žánry; 57,60% 

Výhradně jiné 
žánry; 0% 

Neuvedeno; 3,40% 

Výhradně adventní a vánoční tématika

Adventní a vánoční tématika obohacená jinými žánry

Výhradně jiné žánry

Neuvedeno
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Jazz 1 2,9% 

Místní zpěváci a skupiny 1 2,9% 

Revivaly 4 11,8% 

Různé hudební žánry 3 8,8% 

Taneční vystoupení 2 5,9% 

Divadelní představení 3 8,8% 

Dětská vystoupení 2 5,9% 

Sport 1 2,9% 

Ukázky různých řemesel 1 2,9% 

 

 Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Prostoru pro jinou odpověď či radu využili zejména rádcové, kteří výše hlasovali pro to, aby 

byl vánoční program obohacen také jinými žánry. Shodují se na tom, že program by měl být 

na prvním místě věnován vánoční tématice, která by měla být vhodně a nenásilně doplněna 

dalšími žánry. 

„Základ by měl být asi vánoční, nevidím důvod z oslav Vánoc dělat nějaký free-rock-metal 

festival, natož nějakých revivalových kýčovitých skupin.“ 

 

„Měla by být kombinace vánoční tématiky a kulturní program na oživení. V Opavě byl např. 

Petr Spálený a byl super. Žádné řvaní, jen známé písničky, senza atmosféra.“ 

 

1 z rádců doplnil, že by se kulturní program nemusel odehrávat jen venku. Některá 

představení - například ochotnických divadel by se mohla odehrávat také v Městském domě. 

„Nemyslím si, že je nutné, aby se vánoční program odehrával pouze venku - jeho součástí 

může být klidně i taneční vystoupení s vánoční tématikou třeba v Městském domě, nebo něco 

z produkce místních ochotnických divadel...“ 

 

A 1 rádce využil tohoto prostoru k prezentaci své vize Přerova jako „města hudby“, ve kterém 

se během roku střídají oslavy věnované nejrůznějším hudebním žánrům. 

 

„… Město by se však mohlo stát světoznámé třeba tím, že bude každoročně pořádat Oslavy 

všech známých hudebních odvětví (žánrů) tzn. postupně se stát městem hudby.  Na určených 

místech včetně výstav a stánků s tou kterou tématikou po celém městě!!!:  

1) Rock&Roll music... v srpnu na Laguně  

2) Dechové hudby... na jaře v červnu v Michalově 

4) Šansonu... v zimě v prosinci v Městském domě  

5) Vážné hudby... na podzim v kostele u TGM  

6) SWING music... po celé léto (červenec-srpen) v nově upraveném SWING parku na náměstí 

Svobody  

7) Filharmonie... na podzim v listopadu v Městském domě  

8) Dětské hudby... v létě (červenec) v Michalově  

9) Vojenské hudby... v létě (červenec) na Rybářské aleji... včetně pochodování kapel Rybářskou 

alejí  

10) Lidové muziky... v červenci v Michalově  
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11) Hudby z doby J. A. Komenského… přímo na/u nových vykopávek (hradby; řeka Bečva... 

nádhera) 

12) Atd... 
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5. Kde by měly být umístěny prodejní stánky? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Na náměstí T. G. Masaryka 34 57,6% 

Na Horním náměstí 5 8,5% 

Na Žerotínově náměstí 0 0% 

Ve všech uvedených lokalitách 16 27,1% 

V jiné lokalitě* 1 1,7% 

Nikde 1 1,7% 

Neuvedeno 2 3,4% 
Celkem 59 100% 

 

KDE BY MĚLY BÝT UMÍSTĚNY PRODEJNÍ STÁNKY? 

 
 

*Pro možnost, že by měly být prodejní stánky umístěny v jiné lokalitě, 

hlasoval jediný rádce, který v prostoru pro vlastní návrh uvedl tyto možnosti: 

„Wilsonova ul. a nám. Přerovského povstání“. 

 

 

 

 

 

 

Na náměstí T. G. 
Masaryka; 57,60% 

Na Horním 
náměstí; 8,50% 

Na Žerotínově 
náměstí; 0% 

Ve všech 
uvedených 

lokalitách; 27,10% 

V jiné lokalitě; 
1,70% 

Nikde; 1,70% 
Neuvedeno; 3,40% 

Na náměstí T. G. Masaryka Na Horním náměstí

Na Žerotínově náměstí Ve všech uvedených lokalitách

V jiné lokalitě Nikde

Neuvedeno
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Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

Ačkoliv výše zatrhla většina rádců pouze jednu z nabízených lokalit (nám. T. G. Masaryka 

nebo Horní náměstí). V prostoru pro jinou odpověď či radu 12 rádců uvedlo, že by jim 

nevadilo, kdyby stánků bylo víc a byly by rozmístěny ve více lokalitách. Někteří doplnili své 

předchozí odpovědi o návrhy, kde všude by to mohlo být. 

 

„Klidně na všech náměstích, pokud o ně bude zájem, ty snad nevadí nikomu a ničemu.“ 

 

„Mohou být i jinde, jiné náměstí. T.G.M. je spíše o dlouholeté zvyklosti.“ 

 

„…Osobně jsem toho názoru, že by stánky mohly být umístěny na náměstí T. G. Masaryka i na 

Žerotínově náměstí. Tím by se také mohla omezit tvorba neprostupných davů na náměstí T. G. 

Masaryka.“ 

 

„Město by mělo vánoční stánky určitě v maximální míře podporovat.“ 

 

3 z nich navrhují, že by se sortiment stánků mohl v každé lokalitě lišit. Například: 

 

„Na Horním nám. bych spíše situovala jen ruční výrobu (dřevo, kůži,...), na T.G.M. vše možné 

tak, jak je to doposud.“ 

 

„…řemeslné výrobky na nám TGM, ovoce a sladkosti na Žerotínově nám.“ 

 

„Líbilo by se mi tematické zaměření stánků na jednotlivých místech… A třeba i trhy v místních 

částech, alespoň jednou za celé období… není nutných 30 stánků na jednom místě.“ 

 

1 rádce zde doplnil, že se mu líbily loňské jednodenní jarmarky na Horním náměstí. 

 

Mezi rádci, kteří využili tohoto prostoru pro jinou odpověď či radu, se objevila také 1 

negativní reakce od rádce, který výše uvedl, že stánky by neměly být nikde. Podle jeho 

názoru by měly být povoleny maximálně dva - provozované restaurací Městského domu -

které by nabízely občerstvení. 
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6. Jaký by měl být sortiment zboží v prodejních stáncích? 

U této otázky měli rádcové možnost zatrhnout více možností. Procenta u jednotlivých 

odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které každá odpověď mohla získat 

(100% = 59 hlasů). 

 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Jídlo (bramboráky, klobásy, 
trdelníky atd.) 

54 91,5% 

Punče a jiné alkoholické 
nápoje 

49 83,1% 

Vánoční ozdoby 53 89,8% 

Řemeslné výrobky 48 81,4% 

Šperky a bytové doplňky 24 40,7% 

Drobné dárkové předměty 50 84,7% 

Jiný sortiment* 7 11,9% 

Neuvedeno 1 1,7% 

 

JAKÝ BY MĚL BÝT SORTIMENT ZBOŽÍ V PRODEJNÍCH STÁNCÍCH? 

 
 

*Pro možnost, že by měly přibýt také stánky s jiným sortimentem, 

hlasovalo 7 rádců.  

Vzhledem k tomu, že někteří rádcové navrhli ve své odpovědi i několik návrhů, jsou 

procenta u jednotlivých návrhů uvedena z celkového počtu hlasů, které návrh mohl 

získat (100% = 7 hlasů). 

 

NÁVRH SORTIMENTU POČET HLASŮ % 

Vánoční cukroví 2 28,6% 

Formičky na pečení 1 14,3% 

Potraviny na přípravu vánočních pokrmů 1 14,3% 

1,70% 

11,90% 

84,70% 

40,70% 

81,40% 

89,80% 

83,10% 

91,50% 

Neuvedeno

Jiný sortiment

Drobné dárkové předměty

Šperky a bytové doplňky

Řemeslné výrobky

Vánoční ozdoby

Punče a jiné alkoholické nápoje

Jídlo (bramboráky, klobásy, trdelníky atd.)
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Vánoční stromky 1 14,3% 

Hračky 1 14,3% 

Zimní oblečení 1 14,3% 

Výrobky klientů neziskových nebo 
charitativních organizací 

2 28,6% 

Nealkoholické nápoje 1 14,3% 

Keramika a rukodělné výrobky 2 28,6% 

Adventní věnce a svícny 1 14,3% 

 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

V prostoru pro jinou odpověď či radu se rádcové zamýšleli nejen nad sortimentem 

samotným, ale i nad jeho kvalitou a počtem stánků, jež jej nabízejí. Velkým tématem se stal 

prodej alkoholu, který zde komentovalo 6 rádců. Podle nich je stánků s punčem víc než je 

nutné a mohly by být nahrazeny stánky s jiným sortimentem. 

 

„Žádnou pyrotechniku, žádné houbičky a cetky stylu vše za 30 a podobné výrobky pochybné 

kvality.“ 

 

„Zdá se, že stánků s punčem je tam příliš mnoho a chybí větší sortiment jídla.“ 

 

„Méně punče a alkoholu, zatím to vždy vypadá jako oslava alkoholů ne svátků vánočních.“ 

 

„Jsem toho názoru, že by zde mělo být vše, ALE (!) musí to být vyvážené, tedy v žádném 

případě třeba 8 stánků s alkoholem a dva s něčím jiným. Pokud by se stánky umístily na obě 

náměstí, mohlo by jich být i trochu více a lépe by mohly pokrývat všechny uvedené možnosti.“ 

 

2 z rádců navrhují, aby se cena za pronájem stánků lišila podle nabízeného sortimentu. 

 

„Určitě by měl fungovat různý nájem pro ty, co prodávají alkohol a pro ty, co prodávají 

tradiční vánoční zboží, kterého prodají obchodníci zcela jistě méně. Jídlo mi na trzích nevadí, 

ale sortiment, který je u nás tradičně nabízen, je tak maximálně na zažívací potíže. Chtělo by 

to vybrat zajímavější živnostníky (pokud jsou), kteří by nabízeli kvalitnější a chutnější jídla.“ 

 

„…V porovnání s vánočními trhy v Olomouci, to v Přerově byla velká bída, co se sortimentu 

týče... chtělo by to přilákat prodejce opravdu vkusného a tematického sortimentu a za cenu 

neplacení poplatku ze stánku apod.“ 

 

2 rádcové se shodli na tom, že by zde mohly být také ukázky různých řemesel nebo dílničky, 

kde by si mohly výrobu, například vánočních ozdob, vyzkoušet děti. 

 

„Třeba i ukázky zdobení perníků pro veřejnost nebo ukázky jiných rukodělných výrobků.“ 

 

„Líbilo by se mi něco podobného, co jsem viděla na vídeňské radnici, taková dílnička pro děti, 

kde si mohly pod dohledem dělat cukroví, malovat a tvořit ozdoby.“ 
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1 z rádců navrhl, že by zde svůj stánek mohlo mít také „město“. V tomto stánku by se 

prodávaly například obrázky od dětí ze základních škol a výtěžek z jejich prodeje by mohl být 

věnován na dobročinné účely nebo například na provoz útulku pro psy. 
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7. Co si myslíte o prodeji alkoholu ve stáncích? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Měl by být zachován 
v rozsahu minulých let 

37 62,7% 

Měl by být omezen 20 33,9% 

Měl by být zcela zakázán 1 1,7% 

Neuvedeno 1 1,7% 
Celkem 59 100% 

 
CO SI MYSLÍTE O PRODEJI ALKOHOLU VE STÁNCÍCH? 

C

O

 

S

I

 

M

Y

S

L
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T

E

 

O

  

 

 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

Rádcové využili tohoto prostoru nejčastěji k vyjádření svých názorů týkající se kvality alkoholu 

a počtu stánků, které jej nabízejí.  

 

„1 až 3 stánky stačí, kdo kontroluje pravost alkoholu?“ 

 

„Úroveň punčů je mizerná. Jediný stánek, kde mi vloni chutnalo, byla Pískovna. Otázka není o 

tom, zda punč ano nebo ne, ale o tom, jakou kvalitu. Většina stánků má velice nízkou kvalitu 

služeb, prodeje i samotných punčů. Na druhou stranu chápu, že burani z Přerova chtějí pít 

svařák za 20,- a tam nezbývá, než svařit krabičák.“ 

 

Měl by být 
zachován v 

rozsahu minulých 
let; 62,70% 

Měl by být 
omezen; 33,90% 

Měl by být zcela 
zakázán; 1,70% 

Neuvedeno; 1,70% 

Měl by být zachován v rozsahu minulých let Měl by být omezen

Měl by být zcela zakázán Neuvedeno
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„Omezením nemyslím to, že by se jeho prodej měl omezit časově! Mám na mysli omezit 

procento stánků, které se věnují výhradně prodeji alkoholu a občerstvení. Tak, aby byl 

sortiment stánků vyvážený.“ 

 

„Omezení ve smyslu 10 stánků s alkoholem na TGM určitě. Nechť s e prodejci rozmístí do více 

lokalit, určitě stačí 3 až 4 stánky na daném místě. A více hlídáno nalévání nezletilé mládeži!!! 

Mladí opilci jsou PŘÍLIŠ běžní...“ 

 

1 z rádců pronesl připomínku i ke vzhledu stánků samotných. 

 

„Alkohol v podobě svařáku a punče k vánočním trhům patří, ale získání prodejního místa bych 

podmínil podaným grafickým návrhem výzdoby prodejního stánku. Mnoho prodejců bere 

celou záležitost jako výdělečnou činnost a nic navíc neudělají. I prodejce by se měl podílet na 

přidané hodnotě celých trhů.“ 

 

1 rádce zde navrhl, aby stánky s alkoholem byly na jiném místě než ostatní stánky a, aby jeho 

prodejci byli odpovědni za nepořádek, který opilci ve městě způsobí. 

 

„Vánoce jsou v zimě a tak když se někdo chce zahřát punčem či čtvrtkou slivovičky, tak 

rozumím. Stánky s punčem a alkoholem by však mely být jinde - odděleně (snad Žerotínovo 

náměstí). * Prodejci ve stancích zodpovědní za nalévání již opilým lidem... to znamená 

ZODPOVĚDNÍ. Zodpovědní finančně za policejní dozor pokud bude třeba a za úklid celého 

náměstí včetně opláchnutí náměstí Technickými službami města Přerova od blijanců ožralů... 

po vánočních \"oslavách\" v této lokalitě.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

8. Přivítali byste v průběhu prosince kluziště? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

ANO* 32 54,2% 

NE 13 22% 

Nevím 12 20,3% 

Neuvedeno 2 3,4% 
Celkem 59 99,9% (0,1% odchylka) 

 

PŘIVÍTALI BYSTE V PRŮBĚHU PROSINCE KLUZIŠTĚ? 

 
 

*Rádcové, kteří zvolili odpověď „ANO“ - tedy, že by kluziště uvítali – se měli 

možnost vyjádřit, kde konkrétně by podle nich mělo být zbudováno. Tuto možnost 

využilo 27 z nich, 5 konkrétní lokalitu neuvedlo. 

Vzhledem k tomu, že někteří rádcové navrhli ve své odpovědi i několik různých lokalit, 

jsou procenta u jednotlivých možností uvedena z celkového počtu hlasů, které lokalita 

mohla získat (100% = 32 hlasů). 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Na Marku 2 6,3% 

V okolí Rybářské aleje 1 3,1% 

V parku Michalov 5 15,6% 

Na Žerotínově náměstí 6 18,8% 

Na náměstí Přerovského povstání 5 15,6% 

Na Horním náměstí 6 18,8% 

Na prostranství mezi Strojařem a 

sokolovnou 
2 6,3% 

Na náměstí T. G. Masaryka 3 9,4% 

V parku náměstí Svobody 1 3,1% 

V centru města 1 3,1% 

Na některých školních hřištích 1 3,1% 

Neuvedeno 5 15,6% 

ANO; 54,20% 

NE; 22% 

Nevím; 20,30% 

Neuvedeno; 
3,40% 

ANO NE Nevím Neuvedeno
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Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

Někteří rádcové využili tento prostor k doplnění svých odpovědí.  4 z nich, kteří hlasovali pro to, 

aby kluziště bylo zbudováno, diskutují o tom, který prostor je pro něj nejvhodnější, a kde by měly 

být rozmístěny stánky atd. 

 

„Centrum nemá dostatečný plácek, ale určitě by to šlo na místě, kde probíhaly archeologické 

vykopávky Na Marku. Nebo Michalov, ale tam je problém, že je to z ruky…“ 

 

„U Strojaře na volné ploše, potom by tedy mohly být stánky a vánoční trhy protaženy od náměstí 

až přes most až po Strojař - zde by mohly být též stánky, ať se oživí i Dlážka. Vyřeší se i odklon aut 

z centra a problémové parkování přes vánoční trhy.“ 

 

„Pokud by bylo na Horním náměstí, přesunula bych vánoční oslavy tam. Náměstí T.G.M. je v 

kopci, tak snad jen v jeho spodní části.“ 

 

„Horňák jako místo pro kluziště, s občerstvením a pár stánky, betlém a zvon…“ 

 

2 rádci zde navrhli, aby u kluziště fungovala také půjčovna bruslí. 

 

1 z rádců zde přispěl nápadem, že by místo pro kluziště mělo být využito celoročně - v zimě pro 

bruslení a v létě jako brouzdaliště. 

 

„Každopádně vynikající nápad, který bych spojil takto: v létě brouzdaliště pro male děti a místo 

osvěžení pro dospělé; rodiče s dětmi; důchodce...;  v zimě by se tato plocha přeměnila na kluziště.“ 

 

2 rádcové, kteří výše hlasovali proti zbudování kluziště, uvedli, že tento nápad považují za 

zbytečné mrhání penězi. 1 z nich připomíná, že pro ty, kteří chtějí bruslit je ve městě k dispozici 

zimní stadion. 

 

„Popravdě nevidím žádný rozumný důvod proč ano. Provozovat umělé kluziště je drahé a 

zbytečně komplikované - kdo chce, ten rád a často chodí na zimní stadion, takže když už, tak 

zapojit do vánočního programu nějakou akci na zimním stadionu.“ 
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9. Kde by měla být umístěna zvonička? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

Vedle vánočního stromu na 
náměstí T. G. Masaryka 

32 54,2% 

V prostoru před Galerií města 
Přerova (na Horním náměstí) 
vedle betlému 

20 33,9% 

V jiné lokalitě* 1 1,7% 

Neuvedeno 6 10,2% 
Celkem 59 100% 

 

KDE BY MĚLA BÝT UMÍSTĚNA ZVONIČKA? 

 
 

*Odpověď, že zvonička by měla být umístěna „v jiné lokalitě“, zvolil  

1 rádce, který však konkrétní umístění nenavrhl. 

 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

Většina rádců se shoduje na tom, že zvonička by měla stát na náměstí T. G. Masaryka. 1 z nich 

navíc navrhl, aby byly zvoničky dvě: na náměstí T. G. Masaryka i na Horním náměstí. Objevily 

se také 2 připomínky, že možnost zvonění by měla být časově omezena, aby ve večerních 

hodinách neobtěžovalo občany, kteří v blízkosti zvoničky bydlí. 

 

Vedle vánočního 
stromu na náměstí 

T. G. Masaryka; 
54,20% 

V prostoru před 
Galerií města 
Přerova (na 

Horním náměstí) 
vedle betlému; 

33,90% 

V jiné lokalitě; 
1,70% 

Neuvedeno; 
10,20% 

Vedle vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka

V prostoru před Galerií města Přerova (na Horním náměstí) vedle betlému

V jiné lokalitě

Neuvedeno
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„Zvonička by měla být jednoznačně na TGM (centrum města)... byla by krásně sladěná v 

blízkosti skupinky nově vysazených 3 vánočních stromů.“ 

„Myslím si, že neoddělitelně patří k vánočnímu stromku. Samozřejmě jsem i pro, aby měla 

nějaký rozumný režim (na noc zamykat, aby nezvonila), ale pokud se nepletu, tak toto už se 

děje.“ 

 

Mezi odpověďmi se ve 3 případech objevily také negativní postoje vůči zvoničce, zejména 

kvůli její hlučnosti. 

 

„Neznám přesně tradici zvoničky, ale pevně věřím, že lidem, bydlícím poblíž zvoničky musí být 

ten nárazový kravál pěkně proti srsti. Já bych ji v dohledu tedy mít nechtěla.“ 

 

„Zvonička je strašně hlučná, a když se na ni nějaké dítě „pověsí“, není slyšet vlastního slova. 

Zrušit.“ 
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10. Ve který den a hodinu by se měl konat ohňostroj? 
 

ODPOVĚĎ POČET HLASŮ % 

O půlnoci 31. 12. 28 47,5% 

Na Nový rok (1. 1.) od 18 hodin 15 25,4% 

Neměl by se konat vůbec 13 22% 

Neuvedeno 3 5,1% 
Celkem 59 100% 

 

VE KTERÝ DEN A HODINU BY SE MĚL KONAT OHŇOSTROJ? 

 
 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

 

Tohoto prostoru nejvíce využívali rádcové, kteří výše hlasovali pro možnost, že by se 

ohňostroj neměl konat vůbec. V 7 případech uvedli jako důvod to, že je tato kratochvíle příliš 

drahá. 

 

„Pokud by měl ohňostroj být, tak jen malý, ne pompézní, jako dříve. Podle mě zbytečně 

vyhozené peníze.“ 

 

„Myslím, že to jsou zbytečně vyhozené peníze, rachejtlí a dělobuchů bude i tak dost.“ 

 

„Mělo by se šetřit.“ 

 

„Ohňostroje jsou vyhozené peníze pro pobavení přítomných. Ať si každý svou světelnou show 

dotuje sám.“ 

 

„Hluku a světel je až přespříliš. Peníze bych přidala sociálním službám.“ 

 

O půlnoci 31. 12; 
47,50% 

Na Nový rok  
(1. 1.) od 18 

hodin; 25,40% 

Neměl by se 
konat vůbec; 22% 

Neuvedeno; 
5,10% 

O půlnoci 31. 12 Na Nový rok (1. 1.) od 18 hodin

Neměl by se konat vůbec Neuvedeno
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4 rádcové, kteří zvolili možnost, že by se ohňostroj měl konat na Nový rok (1. 1.), jako důvod 

svorně uvedli, že tuto možnost preferují kvůli dětem, které by si tak mohly ohňostroj užít 

společně s rodiči. 1 z rádců svou odpověď doplnil návrhem, že ohňostroj by se mohl konat už 

od 17 hodin. 

 

„Někdo neslaví a chce spát, děti chtějí ohňostroj také vidět.“ 

 

„Aspoň děti si ho užijí a lidé nebudou nadávat na hluk.“ 

 

„Kolik takový ohňostroj stojí? Je to nutné? Pokud ano, tak ať je to také pro děti, které by z 

toho měli radost. Tedy např. 1. 1. v 18 hod.“ 

 

2 rádcové vyjádřili názor, že se jim více líbil ohňostroj na (nebo u) náměstí T. G Masaryka než 

na nábřeží Bečvy. 

 

„Měl by se vrátit na náměstí TGM a nezůstávat u řeky Bečvy. Není to ono.“ 

 

„Pokud jsou peníze, spíše by se měl konat blíž k náměstí T.G.M.“ 

 

1 z rádců využil tohoto prostoru pro pochvalu letošního ohňostroje a 1 rádce položená otázka 

popudila, protože by podle jeho názoru pořádání ohňostroje jindy než tradičně o půlnoci  

z 31. prosince na 1. ledna postrádá smysl. 

 

„Nerozumím důvodu, který vedl k této otázce. Pokud ohňostroj, pak jedině o půlnoci, jinak v 

něm nevidím smysl. A zvažovat zrušení novoročního ohňostroje mi přijde padlé na hlavu. Spíše 

bych uvítal omezení ohňostrojů jindy během roku (například na Mikuláše mi to přijde 

zcestné).“ 
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11. Vaše další návrhy pro organizaci vánočních oslav: 
 

Možnosti vyjádření se v tomto prostoru využilo 26 rádců (tj. 44,1%) z celkového počtu rádců, 

kteří se rozhodli vyplnit tento dotazník. Rádcové řešili v prvé řadě kvalitu a četnost vánočního 

kulturního programu, a to nejen na náměstí T. G. Masaryka, ale také v Městském domě. 

 

„Prosím Vás, dejte prostor kvalitním (ideálně místním) kapelám - Arrhythmia, Ginger. Nebojte 

se pozvat někoho známého ale spíše rockového nebo folkového ražení. Určitě sem nepatří 

revivalové kapely a podobné ohavnosti jako Michal David revival…“ 

 

„Doporučuji pokračovat v kulturním programu na náměstí TGM, myslím, že návštěvnost je 

velmi dobrá a všichni jsme si oslavy oblíbili. Také Městský dům by mohl v prosinci přinést 

nějakou kvalitní kulturu. Loni byl program Městského domu v prosinci klasicky ostudný - 

jediné divadelní představení bylo zrušeno, dále uvedli travesti skupinu Screamers a do 

kulturního programu zahrnuli i firemní večírek firmy Emos. V prosinci tak kladně hodnotím 

pouze koncert Ondřeje Havelky a předvánoční představení pro děti.“ 

 

„Zkrátka a jednoduše - oslavy od začátku adventu až do konce roku, oslavy rozšířit i na 

Žerotínovo nám., ale \"zředit\" program - není nutné, aby byl nějaký program každý den celé 

odpoledne. Naopak si myslím, že by se měl soustředit spíše na víkendy a není nutné, aby byla 

hudební produkce slyšet až na druhém břehu řeky - viděl bych to spíše jako podkres.“ 

 

„Dvě až tři kulturní představení týdně. Pondělí, středa, pátek.“ 

 

„Přála bych si trochu více atmosféry vánoc, ne jen alkohol na TGM a kravál z programu. 

Ozvučení je možné i slušné, nepřeřvané. Určitě by program měl končit nejpozději v 20! 

Osvětlení TGM je špatné a strom je příliš barevný!!!“ 

 

K problematice hluku se zde vyjádřili také další 3 rádcové.  

 

„Bez rockových kapel, hluku, decibelů. Pouze vystoupení uměleckých škol a tématickými 

akcemi, zbytek trhů stačí pouze podbarvit koledami z reproduktorů. Kdo chce zábavu, ať si 

najde víkendovou akci, kde nechá za vstupné 100 Kč. Nevím, že by nějaké město v okolí mělo 

na vánočních trzích rockové kapely. A pokud ano, ať si tam fanoušci zajedou.“ 

 

„Vše co bude provozováno na nám. TGM nesmí obtěžovat obyvatele v okolí, zatím, až na výše 

uvedenou restrikci, tak bylo. Silvestr by měl být v jiném prostoru, nebo nikde.“ 

 

„Programy by mohly začínat dříve (např. 15.00) a tím pádem i končit dřív a nerušit hlukem 

místní obyvatele.“ 

 

3 rádci zde uvedli, co si myslí o vánoční výzdobě ve městě a 2 z nich také navrhli výrobu 

vánočních hrníčků na punč, které by se půjčovaly na finanční zálohu. 
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„Udělat hezké hrnečky na punč. Mít pěkný stromek s mnoha malými světýlky, jako je v 

Olomouci a ne svící dárky. Dát na Emos display, kde se bude odpočítávat čas do Nového 

roku.“ 

 

„…Popřemýšlel bych o možnosti prodeje punčů do zálohovaných hrníčků po vzoru jiných měst. 

Vánoční deštníky Zubr v modro-žluté variantě a ty zahradní lavičky vypadaly vloni hrozně.“ 

 

„Zrušit nesmyslné montáže a demontáže těch nesmyslných rádoby ozdob na sloupech - 

málokoho to dojme - amerikanizace máme v médiích dost. TS mají snad důležitější práci.“ 

 

3 rádcové zde svorně uvedli, že zrušení části kulturního programu bylo velkou chybou. 

 

„Myslím, že kvůli stížnosti jedné rodiny by se neměly rušit koncerty, na které se Přerované těší. 

Mnozí z nich mají hluboko do kapsy a tato kultura je pro ně jediná dostupná...“ 

 

„… V žádném případě neomezovat, především hudební produkce. Vloni toto rozhodnutí bylo 

asi velkou chybou.“ 

 

Další připomínky a návrhy se týkaly počtu stánků, který by se podle 2 rádců mohl navýšit, 2 

rádcové uvedli, že by se jim líbilo, kdyby součástí vánočního programu byly také různé 

dílničky pro děti v Městském domě a objevila se také připomínka, že by se během oslav mělo 

více myslet na charitu a zvýšit počet mobilních WC v lokalitě, kde se oslavy odehrávají. 

 

Bez výjimek kladné hodnocení vánočních oslav zde uvedli 2 rádcové. 

 

 „Vánoční adventní program na náměstí miluji a rozhodně bych ho nezrušila.“ 

 

„Mě se program za poslední roky vždy líbil, nic bych neměnil.“ 
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PODNĚTY RÁDCŮ, KTERÉ NESOUVISEJÍ S DOTAZNÍKEM 

 

Rádcové využili prostor pro další podněty nejčastěji proto, aby se vyjádřili k problematice čistoty ulic, 

úpravy zeleně, veřejného prostoru a dopravní situace ve městě. 

 

Kritiku čistoty ve městě zde vyjádřili 4 rádcové. 

 

„Přerované si dělají z přírody smetiště. Za ¾ roku, co zde bydlím, jsem neviděla v „akci“ Technické 

služby nebo někoho z odboru životního prostředí, který by pro tuhle věc něco udělal. Přistěhovala jsem 

se z Jeseníku, kde pracovníci TS byli jako mravenečci, lidé jsou více spjati s přírodou a nejsou takoví 

nepořádníci jako tady. Dělejte s tím něco, chodím se psem na procházky a nestačím se divit! Děkuji.“ 

 

Někteří z nich uvedli konkrétní lokality, kde je podle nich čistota a stav zeleně v opravdu špatném 

stavu. Konkrétně zde byla zmíněna lokalita u nádraží a v okolí cesty z Bochoře do Přerova. 1 z rádců 

zde upozornil na to, že zasypáním kašny u restaurace Haná vznikne prostor, kde by mohly být 

vysazeny nové stromy. 

 

„Hlavně jsem se přihlásila proto, že bych touto formou chtěla apelovat a prosit o zkulturnění okolí 

nádraží a hlavně ulici Škodovu. Od ledna tudy chodím denně do práce (začala jsem dojíždět vlakem) a 

slušný výraz pro tuto cestu nemám. Zvonička, rušení nějaké kašny atd...budiž, ale vizitka Přerova je 

pro spousty lidí okolí nádraží a cesta do středu města, která je hrozná, špinavá, depresivní, slunný 

výraz nenacházím... omlouvám se a děkuji.“ 

 

„Chtěla bych říct, že i málo stačí k tomu, aby jsme měli pocit, že žijeme v pěkném městě - například 

úprava zeleně na všech příjezdových cestách - např. cesta od Bohoře do Přerova je katastrofální, 

vypadá to, že se o ni nikdo nezajímá, neseče se tam tráva, stačí zasadit keře a upravovat je, 

pravidelně sbírat odpadky /pomocí nezaměstnaných, kteří tu žijí/ a snad by si pak rozmysleli všechno 

házet na zem. Příjezdové cesty jsou prvním dojmem o našem městě!“ 

 

„Chci zde pouze napsat podnět k plánovanému zasypání kašny u rest. Haná, což jsem si přečetla na 

webu města. Píše se tam, že prostor bude zatravněn. Proti tomu nic nemám, ale je to docela velký 

prostor na to, aby tam byla jenom tráva. Měly by se tam vysadit stromy a okrasné keře, a že tam 

nebudou lavičky k posezení, to vůbec nevadí, ale je to u frekventované křižovatky a vzrostlé stromy a 

keře mohou zachytit hodně prachu ze vzduchu a také místo zkrášlí. Zeleně je v Přerově stále 

nedostatek.“ 

 

K tématu úpravy veřejného prostoru přispěli další 2 rádcové.  Jeden z podnětů se týká prezentace 

vykopávek pod bývalým kinem Jas a druhý je směřován přímo radnímu města Přerova Ing. arch Janu 

Horkému a týká se budoucnosti Hotelu Strojař, parku náměstí Svobody a oceňování staveb. 

 

„Vykopávky pod bývalým kinem Jas bych ohradila a dala možnost turistům se s nimi seznámit.  

V Turecku i Řecku jsou tyto vykopávky ohrazeny, kolem jsou sice paneláky, ale turisté je mají možnost 

vidět, fotit, přečíst si o nich zajímavosti. Já také vzpomínám na dětství v Michalově, na nedělní 

procházky, jízdu vláčkem, maňáskovým divadlem a pravidelnou návštěvou ornitologické zahrady  

s živými vlky, liškami atd. Turisté, kteří přijedou do Přerova, ani netuší, že tu máme Michalov  
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a Lagunu, vidí Přerov jen jako průmyslové město plné Romů. Je potřeba sem přitáhnout i turisty na 

\"něco\", co jinde nemají... ale co? Mamutov?“ 

 

Vzkaz pro Ing. arch. Jana Horkého 

„STROJAŘ NEBOURAT, ZATÍM POUŽÍVAT BEZ VĚTŠÍ ADAPTACE JAKO MULTIFUNKČNÍ DŮM - poschodí 

1 až 5; poschodí 1 + 2 pro služby seniorům, které v Přerově nejsou nebo zanikly. 3 poschodí eventuálně 

i 4 poschodí byty pro seniory, 5 eventuálně i 6 poschodí možná zatím nepoužívat. 

Služby seniorům = velký pracovní potenciál 

1) Praní mandlování, žehlení a menší opravy prádla a oděvů 

2) Kutilské služby pro domácnosti (malé zámečnické, instalatérské, elektro… realizovat 

v bytech) 

3) Zájmová činnost: antikvariát, filatelie, ruční práce, hudební poradna a malé opravy 

starých gramofonů a malých hudebních nástrojů 

4) Poradenská služba: například, kde hledat různé opravy zdravotnických pomůcek, chybí 

služby pro špatně slyšící staré lidi. Často mají sluchadla, ale malé opravy nezvládají. 

5) Klubovna a přednášky na různá témata (zdravotní, cestování, hudba, výtvarné umění, 

historie,…), místo pro setkávání 

 

AD PARK NA NÁM. SVOBODY 

Uchovat zelené plíce města přetíženého automobilovou dopravou. Žádné stavby, jes stromy, 

keře, trávníky a lavičky. Ne „kravál platz“. 

 

AD OCENĚNÍ STAVEB 

Co tak hodnotit i nejškaredší stavby roku a předcházet jim kontrolní činností městského architekta. 

Vidím jeden propadák 9-podlažního paneláku na rohu Kozlovské a Kosmákovy ulice. Loňská 

tříbarevná fasáda (žlutá + oranžová + šedomodrá) je taktně skryta vzrostlými stromy.“ 

 

Druhým nejčastějším tématem se stala doprava ve městě, kterou komentovali 4 rádcové. 1 z nich 

upozorňuje na vzrostlý živý plot před školou v ulici Želatovská, který zabraňuje řidičům ve výhledu, a 

oni nemají možnost vidět děti, které se chystají vstoupit na přechod. Dále upozorňuje na nebezpečný 

pylon, který stojí vprostřed chodníku před pizzerií v ulici Klívarova a v neposlední řadě také na to, že 

ulice budovatelů je příliš úzká a „nevyhovuje místnímu provozu, řidiči se vyhnou, jede-li jeden z nich 

po chodníku.“ 

 

1 z rádců zde navrhl, aby byl před plaveckým bazénem a v ulici Jateční „udělán“ přechod pro 

chodce, protože řidiči zde často nedodržují předepsanou rychlost a 2 rádcové připojili své 

připomínky k některým problematickým místům na cyklostezkách – konkrétně hovoří o 

opravě cyklostezky vedoucí kolem řeky Bečvy v úseku mezi nemocnicí a rybníkem a 

zbroušení přejezdů a nájezdů z cyklostezek na silnici. 

 

„Mohly by se opravit \"cyklostezka \" kolem Bečvy od rybníka po nemocnici - na tuto cestu bych místy 

potřeboval horské kolo, jak je prorostlá kořeny stromů.“ 

 

„Jelikož jezdím cely rok na kole (i do práce), nelíbí se mi u cyklostezek přejezdy cest (nájezdy na 

chodníky). Jedná se mi o úpravu, srovnání, zbroušení.“ 
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Objevil se také podnět týkající se problematiky odpadů. Podle 1 z rádců by stálo za zvážení v době 

akcí a trhů umístit v dané lokalitě nejen koše na směsný odpad, ale také na zvlášť koše na plast a sklo. 

 

 „U trhů a všeobecně akcí ve městě mě mrzí, že se ve velkém konzumuje občerstvení a město nenabízí 

pomocnou ruku k třídění odpadů. Koše vždy přetékají odpadky, pet lahvemi a sklem od alkoholu, ale 

možná pokud by byly vedle sebe vždy nádoby na směsný, plastový a skleněný odpad, našli by se 

třídiči. A byla bych ráda i za dotřídění, škoda každé pet lahve, končící na skládce. Týká se i rokle. Tam 

se odpadky léta pálí na hromadě.“ 

 
A 1 z rádců zde přednesl své vize ohledně spolupráce města s velkými soukromými podniky, 
které by se podle jeho názoru měly finančně spolupodílet na nejrůznějších akcích. 
 
„Je třeba si uvědomit, že město Přerov bylo po 8 let tak zanedbané korupčníky, že má před sebou 

spoustu práce Např. 1) Protože městská kasa je prázdná je třeba navázat spolupráci se všemi firmami, 

které ve městě jsou a požádat je, aby se staly organizátory některých větších programů = finančně je 

podpořily a zároveň si tím udělaly tolik potřebnou reklamu. Toto je normální ve všech vyspělých 

zemích světa!!! MEOPTA - PRECHEZA - TEPLÁRNA - Stavební firmy ve městě, i ty které provádějí 

rekonstrukce bytu/domu atd. – Obchodní řetězce (Tesco; Albert; Penny; Kaufland; Hruška.... atd. – 

soukromí lékaři - dentisté - autoprodejny - majitelé benzinových pump atd. atd... všichni by měli být 

osloveni a jistě by neodmítli podle svých možností převzít záštitu nad různými městem pořádanými 

akcemi či vzali pod patronát různé důležité projekty. Např. PRECHEZA, která znečišťuje přerovské 

ovzduší nejvíce, by měla:  

- zaplatit všem přerovským dětem řekneme v 5 třídě týdenní pobyt v Jeseníkách na čerstvém 

vzduchu... a to každý rok (proč ne?)  

- vybudovat letní brouzdaliště/zimní ledovou plochu k bruslení v Přerově  

- vzít si pod patronát údržbu a revitalizaci Rybářské aleje  

MEOPTA : 

- pod svým patronátem zajistit každoročně ohňostroj 31.12.  

- finančně podpořit obnovu SWING parku na náměstí Svobody a zabezpečit jeho pravidelnou údržbu  

Obchodní řetězce:  

- převzít patronáty nad různými koncerty, jak jsem výše uvedl atd. atd. Dohromady by se všechny 

firmy zúčastnily revitalizace života v městě Přerově, za což by sklidily hodně pochval v celé EU. 

Oslovení všech, co mám na mysli, MUSÍ BÝT ALE PŘIPRAVENO na velmi vyšší úrovni opatrně 

magistrátem a schváleno v zastupitelstvu. Funguje to všude ve světě - musí to fungovat i v Přerově, 

ale musí se vědět, jak na to – jak vše skloubit.“ 

 

 

 

 
 


