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Úvodní slovo náměstkyně primátora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Vážení spoluobčané, 
 
nastal čas ohlédnout se za hospodařením města také 
z ekonomické stránky. Podrobně se všechno dočtete 
v předkládané výroční zprávě, v tabulkách i připo-
jených textech budete mít možnost seznámit se s do-
končenými nebo zahájenými investičními akcemi, 
kterými jsme chtěli pozitivně ovlivnit život města 
v nejrůznějších oblastech – od dopravy přes školství 
až po životní prostředí.  
Základem všeho je kvalitně sestavený rozpočet, což 
se podařilo. A vzhledem k tomu, že se dařilo ekono-
mice, mohli jsme si dovolit jej průběžně navyšovat.  
I když – vyjma 30 let od sametové revoluce – nebyl 
rok 2019 rokem velkých výročí, kulturně společen-
ských akcí proběhlo velké množství. A tak své úvodní 
slovo pojmu trochu netradičně, budu spoléhat, že 
informace k investičním akcím, financování školství, 
sociálních záležitostí, správy majetku nebo k doprav-
ním záležitostem či dotacím, si vyhledáte ve zprávě 
a zaměřím se podrobněji na společenský život i s ohle-
dem na mimořádnou situaci, ve které se v době, kdy 
hodnotíme rok 2019, od poloviny března 2020 nachá-
zíme. 
Do roku 2019 jsme vstoupili koncertem Moravské 
filharmonie, která potěšila melodiemi oblíbené sku-
piny Pink Floyd, vynechat nemohu ani úspěšný 
reprezentační  ples  nebo  vyhlášení  Sportovce   roku.  
 
 
 

 
 
 
V průběhu roku se lidé setkávali na koncertech na 
hradbách, na  promenádních koncertech v Michalově,  
bohatého hodového programu se zúčastnily tisíce lidí  
z Přerova a okolí – a mezi nimi i naši hosté z part-
nerských měst. Vrcholem byly ovšem hojně navště-
vované vánoční a novoroční oslavy, které měly 
opravdu pozitivní ohlas. 
Nezapomněli jsme ani na historická výročí a připo-
mněli si společně s našimi spoluobčany jak slavné 
májové dny, tak i výročí masakru na Švédských šan-
cích či všechny události spojené se 17. listopadem. 
Zajímavá byla venkovní výstava – „Nezapomeňme – 
listopad 1989 na Střední Moravě“, z níž se mohli 
kolemjdoucí dozvědět, jak komunistický režim zasáhl 
do života lidí z našeho regionu.   
Slavili jsme Den Evropského dědictví, kdy byly Pře-
rovanům zpřístupněné některé dvorky a zahrady, ale 
i místní turistické zajímavosti. Různé žánry rozezněly 
ulice města při příležitosti Mezinárodního dne hudby. 
Podzimní Land Art byl inspirován připomínkou 30 let 
svobody. 
Věnovali jsme se také seniorům – zástupci města se 
potkali s pětasedmdesátiletými spoluobčany, pořádali 
jsme zlaté a diamantové svatby, blahopřáli jubilan-
tům. Připravili jsme tradiční Senior symposium, osa-
mělí senioři nebo lidé se zdravotním postižením si 
mohli pořídit užitečnou seniorskou obálku nebo se 
zapojit do akce Stárnout bezpečně.  
Na okraji zájmu nezůstala ani nejmladší generace – 
i když pominu stomilionovou investici do moder-
nizace škol, napadá mne celá řádka příkladů: hezká 
vzpomínka ve formě profesionální fotografie a pa-
mětního listu dětem zůstane z vítání občánků, pro 
školáky jsme připravili ocenění úspěšných žáků 
základních škol Scholar či soutěže ve sběru. 
Po škole nebyli ani milovníci kola. Proběhla kampaň 
na podporu cyklistiky „Přerov jede na kole“, pokra-
čoval provoz Cyklobusu Bečva na Bumbálku a hrad 
Bouzov. Se zájmem se potkal také KoloCaching, 
který cyklisty zavedl do různých zákoutí města a jeho 
nejbližšího okolí.  
A to jsem se vůbec nezmínila o všech koncertech, 
divadlech, výstavách a dalších kulturních programech, 
které pro občany připravuje naše příspěvková orga-
nizace Kulturní a informační služby města Přerova.  
Další podstatné ukazatele vývoje města v roce 2019 
jsou zřejmé z jednotlivých částí závěrečného účtu 
a výroční zprávy za tento rok. 
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