
zábřeh má na víc

úvodní slovo
Vážení Zábřežané, milí sousedé,
komu a proč dát hlas v letošních komu-

nálních volbách? Pokud si stejně jako my 
myslíte, že ZÁBŘEH MÁ NA VÍC, volte naši 
koalici! Na kandidátce najdete osobnosti  
a odborníky různých profesí, hrdé zábřež-
ské patrioty, připravené předat zkušenosti 
svému městu, svým sousedům a našim 
dětem.

Na následujících stránkách Vám před-
stavíme naše kandidáty, program, vize pro 
Zábřeh i výsledky naší dosavadní práce 
pro město. V končícím volebním období 
jsme aktivně kontrolovali, připomínkovali, 
navrhovali a hlídali zájmy všech obyvatel. 
Chceme ale víc. Chceme Zábřeh posunout 
dál. Máme energii a zkušenosti, které měs-
to potřebuje pro svůj rozvoj.

Jak jsme pomohli zlepšit Zábřeh? Po 
dobu našeho čtyřletého působení na rad-
nici jsme se podíleli na mnoha projektech 
pro rozvoj města. Stručně vám představí-
me ty, na které jsme nejvíc hrdí. 

Podpořili jsme rekonstrukci smuteč-
ní síně, revitalizaci sídliště Výsluní, 
rekonstrukci ulic, komunikací a chodní-
ků, nové parkoviště před nádražím a za 
Kulturním domem, modernizace zázemí 
v areálu TJ Sokol, vybudování skatepar-
ku, nové workoutové hřiště na Výsluní 
a na Skaličce, vybudování kanalizace, 

vodovodu a komunikací ve Václavově, 
což výrazně zvýšilo životní úroveň tam-
ních obyvatel. Cyklisté si mohou užívat 
novou cyklostezku Zábřeh-Leština,  
a brzy také Zábřeh-Postřelmov, které vznikly  
s naším přispěním. Za hodně důležité  
považujeme investice do školství. Pod-
pořili jsme zateplení a rekonstrukce uče-
ben ZŠ B. Němcové, rekonstrukci učeben  
a výstavbu dopravního hřiště pro ZŠ  
a DDM Krasohled. Podíleli jsme se na revi-
talizaci městského stadionu, modernizaci 
atletického oválu i rekonstrukci kuželny. 
V uplynulém volebním období se také  
podařilo zadat vypracování projektové  
dokumentace na stavbu domova pro  
seniory na ulici Sušilova. 

Jak vidíte, hodně dobrého se nám spo-
lečně povedlo. Ale to nestačí. Stejně jako 
vy vnímáme problémy a nedostatky v Zá-
březe, které je potřeba co nejdříve řešit  
a vyřešit. Přečtěte si náš program, tam 
to všechno je.

Věříme, že díky vaší podpoře v letošních 
volbách se nám podaří tyto vize přetavit 
v realitu. Chceme totiž ve městě realizovat 
skutečné projekty a obyvatelům předložit 
reálné výsledky, ne jen sliby a plány. 

Zábřeh potřebuje chuť tvořit, a tu my 
máme!
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máme odvahu jít do toho
co jsme dokázali
a co chceme změnit

Vážení čtenáři,
čtyři roky perné práce v městské radě mě 

přesvědčily, že Zábřeh za to stojí. Mám to 
tady moc rád, ale zároveň vím, že se město 
má kam posouvat.

Proto jsem nadšený, že naši kandidátku 
tvoří šikovní lidé s tahem na branku, kteří 
už pro Zábřeh mnohé udělali a mají touhu 
přeměnit své sny na skutečnost. Každý má 
svou odbornost a zároveň chuť pracovat  
a tvořit. Máme odvahu dělat, co je správné 
a zvelebovat Zábřeh pro nás a naše děti. 
To náš tým pohání a spojuje.

Zábřeh má na víc! Má šanci být čistší, 
bezpečnější, mít lepší pracovní příležitosti, 
dostupnější bydlení i parkování. A to je jen 
zlomek témat z naší vize, kterou budeme 
prosazovat.

Jsme Vaši sousedé, a tak dobře víme, 
co město trápí. Stejně jako vy se denně 
setkáváme se stejnými problémy, které 
nám ztrpčují život. Zároveň se nebojíme 
hledat inspiraci jinde a sledujeme, kam 
se vyvíjí podobně velká města v Česku i za 
našimi hranicemi. Rádi také spolupracujeme  
s odborníky, kteří by mohli Zábřehu pomoci.

Díky tomu jsme vytvořili program, který 
je – troufám si říct – výjimečný. Program, 
který Zábřeh posune dál. Program, který má 
za cíl zlepšit život nás všech, řešit současné 
problémy, ale zároveň efektivně plánovat  
a tvořit. Více se dočtete na straně 7.

K tomu všemu ale potřebujeme právě 
Vás. Přijďte k volbám! My totiž stejně jako 
vy víme, že Zábřeh má navíc!

Vít Komárek, lídr kandidátky

K PŘÍRODĚ ŠETRNÝ ZÁBŘEH5
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více informací
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Důstojné 
bydlení pro 
naše seniory

Podpora dětí
a rozvoj sportu
v Zábřeze

A co máme v plánu?

Počet seniorů roste v celé republice a stárne 
i Zábřeh. Průměrný věk obyvatel našeho města 
se zvýšil z 37,8 let v roce 2001 na bezmála 44 
let v roce 2021. Ne všichni senioři mají to štěstí 
prožít podzim svého života ve vlastním domě 
nebo bytě, hlavně kvůli zdraví, financím nebo 
z rodinných důvodů.

Zábřeh by se měl na tuto situaci připravovat 
a aktivně ji řešit. Věděli jste, že čekací doba na 
místo v domově pro seniory se u nás pohybuje 
okolo deseti let? Proto potřebujeme co nejdříve 
vybudovat nový domov pro seniory, který nám tu 
už dlouhá léta chybí. Je pro nás důležité, abychom 
seniorům ze Zábřeha a přilehlých obcí zajistili 
dostupné a důstojné bydlení, ve kterém se budou 
cítit jako doma. Právě dnešní senioři dali našemu 
krásnému městu kus svého života a my bychom 
jim to teď měli vracet.

Možná někdo namítne, že projekt na vybu-
dování domova pro seniory v bývalé ZUŠ na 
Sušilově ulici se připravuje. Jenže! Už teď je jasné,  
že plánovaná kapacita o dvaceti jednotkách  
nebude stačit a vzhledem k rostoucímu procen-
tu seniorů v populaci bude brzy situace ještě  
závažnější. Vždyť nyní se počet žadatelů pohybuje 
stabilně kolem 250 osob, přičemž zhruba 50 z nich 
potřebuje bydlení akutně. Proto budeme usilovat 
o urychlení plánované výstavby na ulici Sušilova 
a zároveň iniciujeme výstavbu dalšího a většího 
domova. Chceme, aby se město dokázalo postarat 
o všechny seniory, kteří to potřebují.

Mimochodem, další výhodou vybudování 
domovů pro seniory bude také vznik nových 
pracovních míst, která nabídnou zaměstnání 
například absolventům zábřežské Střední školy 
sociální péče a služeb.

O Zábřeze se dříve mluvilo jako o městě sportu 
a my chceme, aby tak byl opět vnímán. Musíme 
okamžitě začít řešit výstavbu nové sportovní in-
frastruktury a vytvořit tak podmínky pro rozvoj 
pohybových aktivit. Jsem přesvědčený, že každá 
koruna investovaná do sportování dospělých, 
a hlavně dětí se nám mnohonásobně vrátí.

Za poslední roky, kdy ve vedení zábřežské 
radnice působí i naši zástupci, se některé úspěšné 
projekty povedly dotáhnout do konce. Mám na 
mysli například modernizaci zázemí v areálu TJ 
Sokol, vybudování skateparku, nové workoutové 
hřiště na Výsluní a na Skaličce, dále revitalizaci 
městského stadionu, modernizaci atletického 
oválu a rekonstrukci kuželny.

Ale to hlavní se zatím nepovedlo. Už několik 
volebních období se obyvatelům Zábřeha slibuje 
výstavba nové multifunkční sportovní haly, ve 
které by se mohl hrát florbal, házená, košíková 
a další sporty a zároveň se v ní daly pořádat 
kulturní akce. I když pro realizaci byly vhodné 
podmínky i dotace, zatím zůstalo jen u záměru. 

Projektem sportovní haly jsem se proto začal 
intenzivně zabývat. Jako předseda Komise pro 

mládež a sport Rady Olomouckého kraje jsem 
v této věci absolvoval několik jednání se zástupci 
Národní sportovní agentury i na kraji – všude 
projekt zaujal. Naše krajská radní za Piráty do-
konce předložila rozpočtovou změnu, díky které 
Olomoucký kraj projekt na výstavbu sportovní 
haly zafinancuje! Teď už to chce jen šikovné lidi, 
kteří mají odvahu výstavbu multifukční haly 
dovést do úspěšného konce.

Kromě haly by si Zábřeh zasloužil i úpravu 
městského stadionu. Chceme navázat na tradici 
ze 70. let a vybudovat opravdu multifunkční 
sportovní prostor, který se dá v zimě předělat 
na ledovou plochu. Vždyť takové sportoviště je 
v mnoha městech naší velikosti samozřejmostí! 
Jednou z priorit je i dobudování lezecké stěny, 
která městu akutně chybí. Nabídku sportovišť 
chceme rozšířit i vybudováním workoutových 
hřišť přímo na sídlištích.

Priority v oblasti sportu jsou pro nás tedy jas-
né. Navýšíme finanční prostředky, které půjdou 
na podporu sportu, postaráme se o vybudování 
multifunkční sportovní haly a dořešíme moder-
nizaci areálu městského stadionu.

Anita Zieglerová  
Po studiích na zábřežském gymnáziu nyní 

dokončuje magisterský obor na právnické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  
V předchozím volebním období byla členkou 

legislativní komise Rady Olomouckého kraje. 
Ráda se kochá architekturou velkých měst, ale 
zároveň zbožňuje přírodu a její krásy. Je vel-
kou milovnicí zvířat. Ve volném čase cestuje 
a poznává nové kultury. Anita chce pomoci 
k tomu, aby lidé v Zábřeze žili spokojeně a nic 
jim tu nechybělo.

Robert Šrejma 
Absolvent Farmaceutické fakulty v Hradci králo-
vé pracuje jako obchodní ředitel sítě lékáren. Má 
rád zvířata, doma mu dělají radost dva chlupáči 
z útulku, kterých se ujal. Jako velký sportovní 

fanoušek se angažuje ve výkonném výboru SK 
SULKO Zábřeh, působí ve funkci předsedy Ko-
mise pro mládež a sport Rady Olomouckého 
kraje a jako rozhodčí píská fotbalové zápasy 
moravských soutěží. Robert je místní rodák 
a kdykoliv se s ním dáte do řeči, hned poznáte, 
že má Zábřeh pevně přirostlý k srdci.
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Kultura si 
zaslouží 
naši péči

Stáráme se o město

Jako rodilý Zábřežák mám naše město rád a cí-
tím se tady doma. Na procházkách s dětmi mě 
zaujala řada míst, na kterých by se dalo v rámci 
bezpečnosti a dopravy zapracovat. Jde o projekty, 
které by nebyly nijak finančně náročné, ale při-
nesly by výrazné zlepšení.

Konkrétně mám na mysli například zřízení 
krátkodobých parkovacích míst pro bezpečné 
vystoupení a nastoupení dětí před ZŠ Školská a ZŠ 
Severovýchod, výstavbu chodníku od mostu přes 
železniční trať směrem ke křižovatce Rudolfov - 
Skalička nebo zřízení obytné zóny v lokalitě ulic 
Rudolfov a U Sázavy, kde se pohybuje spousta 
chodců směrem k lomu a „Hlubince“.

Nedostatek parkovacích míst v celém městě, ale 
hlavně na sídlištích, je velkým tématem, o kterém 
se mluví už dlouho. Rád bych svou iniciativou 
zajistil, abychom přešli od slov k činům. Jsem pro 
vybudování parkovacích domů a celkové rozšíření 
možností parkování v rámci revitalizací sídlišť, 
například Krumpachu, kde sám bydlím a vnímám 
problémy naší lokality každý den. Také další měst-
ské části mají své specifické potřeby – je důležité 
naslouchat lidem a snažit se jejich podněty řešit.

Zásadní je také navýšení podpory městské poli-
cie, aby měla dostatečný počet strážníků a kvalitní 
moderní kamerový systém.

Už třicet let vedu k lásce k hudbě mladé talenty 
na ZUŠ Zábřeh. Sám jsem aktivní muzikant, 
podílím se na organizaci několika akcí v Zábřeze, 
a proto jsem rád, že kulturní život v našem městě 
je na vysoké úrovni.

Aby tomu tak mohlo být i nadále, musíme vy-
tvářet pro kulturu podmínky a zázemí. Aktuálně 
představuje velký problém chátrající kulturní 
dům. Sloužil nám půl století bez větších investic 
a jeho celková rekonstrukce je proto nezbytná. 
Osobně vnímám modernizaci kulturního domu 
jako jednu z hlavních priorit, kterou si musí  
vedení města dát za úkol.

Zábřehu by slušel také přírodní amfiteátr, 
kde by se mohly konat (nejen) kulturní akce.  
Ve městě máme spoustu šikovných pořadatelů, 
kteří organizují akce pod širým nebem – různě, 

kde se dá. Na provizorních místech se konají ob-
líbené festivaly jako Notování Zábřehem, Hvězdy 
na hradě, filmové projekce pod širým nebem… 
Nový venkovní areál s potřebným zázemím  
by přispěl k rozvoji kultury ve městě a ve výsled-
ku by pořadatelům pomohl zvládnout vysoké  
finanční nároky na pořádání koncertů, slavností 
nebo filmových a divadelních představení.

Netvrdím, že takový amfiteátr musí město 
začít stavět hned zítra, ale je to jedna z našich 
vizí a chtěl bych se zasadit o to, abychom začali  
s řešením tohoto kulturního díla co nejdřív. 
Třeba tím, že společně s občany vytipuje-
me potenciální místa pro stavbu a poradíme  
se s místními architekty, kteří mohou vnímat 
záměr v širších souvislostech.

Lubomír Vepřek 
Učí mladé hudební talenty na Základní 

umělecké škole v Zábřehu. Už čtvrt století 
vede jako dirigent úspěšná hudební tělesa 
– Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh a Dechový 

orchestr Zábřeh. Hudební muzicírování 
a koncertování s dětmi, mládeží i dospělými 
ho provází celým životem. Aktivně hraje na 
trumpetu v několika hudebních uskupeních 
na Zábřežsku a okolí. Luboš je také spolu-
autorem věhlasných večerů filmové hudby 
Notování Zábřehem.

Bezpečné město

Pavel Zubík  
Podnikatel v oboru IT technologií, milov-

ník filmové hudby, muzikant a dlouholetý člen 

Zábřežského dechového orchestru. Ve volném 
čase se věnuje rodině a organizování kulturních 
a společenských akcí. Je tvůrce a pořadatel úspěš-
ného festivalu Notování Zábřehem. Pavel je velký 
zábřežský patriot.
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Jako podnikatel rád tvořím, všímám si příleži-
tostí a měním myšlenky ve skutečnost. Neberu, 
že něco nejde. Naopak věřím, že vše má řešení 
a když si nevím rady, překážka se pro mě stává 
výzvou. Zábřeh je moje milované rodné město, 
a proto se chci podílet na tom, aby se nám tady 
žilo lépe. Věřím, že společnými silami docílíme 
toho, aby v Zábřehu vše ladilo, tak jako by tomu 
mělo být ostatně i v muzice.

Protože v poslední době s rodinou řešíme 
bydlení, tak vím, jaký je to tady problém. Nastal 
nejvyšší čas začít téma aktivně řešit a jít naproti 
možnostem a potenciálu, který město má. Měli 
bychom vytvořit nabídku pro mladé lidi, kteří 
už nechtějí žít v nájemních bytech, ale chtějí 
bydlet po svém a ve svém. Mnozí z kamarádů 
a známých mi stále dokola opakují: „V Zábřeze 
není kde stavět. Když ve městě nejsou volné 
byty ani pozemky pro rodinné domy, nezbývá 
nám, než utéct do okolních vesnic, kde připravit 
pozemky umí. Udělejte s tím něco!“

A mají pravdu. Důkazem toho je dlouhodobě 

klesající počet obyvatel. Zatímco v roce 1991 
měl Zábřeh 15 tisíc obyvatel, tak loni klesl jejich 
počet na 13,3 tisíce.

Začal jsem se proto sám tímto problémem 
zabývat a zjistil, že možnosti v Zábřehu jsou, 
ale radnice je neřeší. Musíme aktivně komuni-
kovat s majiteli pozemků jako například v are-
álu původní Perly nebo v lokalitě Krumpach, 
kteří mají už vypracovány plány jak k výstavbě 
bytových jednotek, tak k prodeji pozemků pro 
rodinné domy. Je třeba se zajímat, v jakém stavu 
jsou jejich záměry, zda je mají v plánu napl-
nit a kdy. Podle výsledku jednání se pak město 
rozhodne, zda je potřeba situaci řešit vlastní 
cestou, nebo ne. Konzultoval jsem s místními 
architekty potenciální místa k výstavbě na po-
zemcích města a z vlastní iniciativy jsem nechal 
zpracovat vizualizace a situační plány, jak by 
mohly vypadat bytové domy v lokalitách, jako 
je například ulice Postřelmovská a Smetanova. 
Je to jedna z našich prvních vizí, jak podpořit 
bytovou výstavbu v Zábřehu.

Vít Komárek  
Učitel hudebních nástrojů na ZUŠ Zábřeh, 

jednatel IT firmy a reklamní agentury, člen rady 
města, otec, sportovec a vášnivý muzikant. Vystu-
doval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Aktivně 

působí jako trumpeťák v několika místních ka-
pelách. Je spolupořadatelem nejedné zábřežské 
kulturní akce, například Notování Zábřehem, Jazz 
in Hall nebo Koule fest. S radostí podporuje i další 
místní kulturní a sportovní akce. Víťa je veselý 
člověk, který si rád užívá života a plní si své sny. 
A několik snů má schovaných i pro Zábřeh.

Aleš Valnoha 
Spolumajitel rodinné cestovní kanceláře  

a průvodce vojensko-historických zájezdů. Volný 
čas věnuje hlavně své rodině. Při procházkách 

a výletech vymýšlí, co by se dalo v Zábřeze 
změnit nebo vylepšit. Mezi Alešovy koníčky 
patří cestování a fotografování. Rád se věnuje 
práci se dřevem a DIY („Udělej si sám“). Když 
mu zbude čas, tak renovuje svoje motocykly 
a mopedy.

Šikovní lidé, 
chytré město 

Nezbytnou součástí moderního Zábřeha musí 
být chytré technologie, které přinášejí ulehčení 
a automatizaci v mnoha oblastech spojených 
s chodem a správou města. Aktuálně se chceme 
zaměřit na technologie, které pomohou řídit 
a snížit spotřebu energií v městských budovách. 
Od radnice přes kulturák a tělocvičny až po školy 
a školky. V době šíleně rostoucích cen energií je 
nutné zvážit možnosti vybavení městských budov 
obnovitelnými zdroji, například solárními pane-
ly, které mohou zároveň napájet dobíjecí stanice 
na elektromobily, elektrokola a elektrokoloběžky 
nebo pomoci s vyhříváním vody pro plavecký 
bazén. Na zajištění obnovitelných zdrojů vypsal 
stát dotace, které může město využít. Ale hlavně 
aplikací těchto zdrojů snížíme provozní náklady. 
Nově budovaná parkoviště plánujeme vybavit 
chytrými informačními tabulemi a mobilní 

aplikací, aby řidiči věděli, kde je volno. 
V Zábřeze máme přibližně 80 procent starého 
osvětlení, které je potřeba nahradit za moderní 
a úsporné LED lampy. Ty svítí přesně tam, kde 
je potřeba a jejich intenzita se dá regulovat, což 
přinese nejen snížení nákladů, ale i takzvaného 
světelného smogu.
Při revitalizaci městských prostranství musíme 
na nové moderní možnosti myslet a zapojit je do 
budoucích plánů. Například přípravou na polo-
žení optické sítě, případně elektrických rozvodů 
pro propojení městských budov v rámci sdílené 
energetiky.
Chceme také připravit pro lidi funkční a přehled-
nou aplikaci, která umožní například rezervaci 
času jednání na úřadech, úhradu městských po-
platků nebo zjištění volných míst na parkovištích 
i s možností úhrady parkovného. 

Bydlení pro rodiny

Je to na vás! rozhodněte 
o budoucnosti zábřehu!
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Ekologický 
a čistý Zábřeh

Jako milovník přírody a přirozeného pohybu na 
čerstvém vzduchu se často procházím Zábřehem 
a jeho okolím. Užívám si krásu naší Zábřežské 
vrchoviny a vždy si při svých procházkách říkám 
“jsem ráda, kde žiju”. A to je jeden z důvodů, proč 
mi na našem městě záleží. Co mě však mrzí, je 
množství odpadu, který produkujeme a bohužel 
s ním i špatně nakládáme. Proto se chci osobně 
zasadit o “ekologický a čistý Zábřeh”.

Odpadové hospodářství je významným téma-
tem současnosti. Je třeba se problémem zabývat 
a hledat moderní způsoby, jak s odpady nakládat.

Třídění není žádná novinka a většina z nás  
v rámci možností odpad separuje. Jsme na dobré 
cestě, ale to neznamená, že bychom měli v této 
snaze polevit, právě naopak. Málokdo například 
ví, že za komunální odpad platí město stále více 
peněz, ale za správně vytříděný plast naopak 
zaplaceno dostává. Pokud tedy budeme poctivě 
třídit, ušetříme a nebude nutné zvyšovat poplatky 
za odpad.

Kromě domácností je důležité se podívat 
i do frekventovaných ulic města, kde bohužel 

nenajdeme (kromě jedné výjimky) žádné pouliční 
koše na tříděný odpad, což je pro mě v dnešní 
moderní době nepochopitelné. Město přece musí 
jít v tomto příkladem, a ne naopak. Chtěla bych 
situaci řešit a změnit. Umístění většího počtu 
nádob na tříděný odpad určitě prospěje také  
k větší čistotě města. 

Dalším tématem, které mě mrzí, jsou nevzhled-
ná třídící kontejnerová hnízda a povalující se 
odpadky kolem nich. Vzhledem k tomu, že tato 
“odpadková království” se nejčastěji nachází 
v blízkosti našich domovů, zaslouží si řešení 
a kultivaci v celém městě.

Chceme zajistit, aby se při revitalizaci sídlišť 
nebo částí města kontejnery umísťovaly do země. 
Umožní to až třikrát zvýšit jejich kapacitu, neza-
berou tolik místa a budou hezčí. V lokalitách, kde 
to není možné, navrhneme doplnění přístřešků 
nebo krytů stávajících kontejnerových hnízd, 
například s plazivou zelení, aby lépe zapadly 
do krajiny. Chtěli bychom také dohlédnout na 
pravidelné úklidy kolem kontejnerů a košů v ce-
lém městě.

Tereza Krobotová 
Učitelka na základní škole bere výcho-

vu a vzdělávání dětí jako své životní poslání. 
Od mládí se věnuje hudbě, hraje na lesní roh  

a je aktivní členkou souboru Trubači Zábřeh. 
Když jí zbyde čas, pracuje na zahrádce, kde 
pěstuje všechno možné. Ráda vyráží na horské 
túry, miluje Jeseníky a Zábřežskou vrchovinu.  
Ze všeho nejraději Tereza tráví čas s rodinou, 
která je pro ni vším.

Obyvatele sídlišť Severovýchod a Krumpach 
jsme oslovili dotazníkem, ve kterém jsme se 
ptali na jejich názory, nápady a postřehy. Důvod? 
Chceme, aby se tyto lokality rozvíjely správně 
a v prospěch nás obyvatel, aby sídliště Severo-
východ a Krumpach byly co nejlepším místem 
k životu. O těchto důležitých věcech se totiž 
musí mluvit s těmi, kterých se týkají, a ne o nich 
rozhodovat za zdmi úřadů. Jak dotazník dopadl?

Severovýchod
Překvapilo nás, jak často se v dotazníku opa-

koval stejný požadavek: Proříznout staré stromy 
a nasadit nové. Stejně častý byl požadavek na 
vybudování workoutového hřiště pro dospě-
lé na sídlišti Severovýchod. Obyvatelé si dále 
stěžovali na nedostatek laviček, špatný stav 
dětských hřišť a pískovišť a v neposlední řadě na 

rozbité stezky. Suverénně největším problémem 
se očekávaně stal nedostatek parkovacích míst. 
Na otázku o potřebě vybudování parkovacího 
domu si většina dotázaných stavbu jednoznačně 
přeje. Avšak našlo se i několik názorů proti. 
Rádi bychom s odpůrci parkovacího domu dis-
kutovali a našli společné řešení.

Krumpach
Spokojenost s údržbou zeleně je na sídlišti 

Krumpach větší. Stížnosti směřují hlavně na 
dlouhé intervaly mezi sečením trávy. Dětská 
hřiště by si podle dotázaných zasloužila více 
údržby a modernizaci. Stejně jako na Severo-
východě, i na Krumpachu je největším problé-
mem dostupnost parkování. Absolutní většina 
předaných dotazníků si přeje výstavbu parko-
vacího domu.

dotazník

Všem obyvatelům sídlišť, kteří se do dotazníku zapojili, děkujeme. Pomohlo nám to identifikovat a lépe 
pochopit problémy, se kterými se každodenně setkáváme na sídlištích, a také nám Vaše odpovědi pomohly 
při tvorbě volebního programu. Utvrdilo nás to v tom, co už víme dávno: Komunikace radnice s obyvateli 
je základ!

nedostatek  
parkovacích míst  
55,8%

Chybějící  
workoutová hřiště  

7,7%

špatný stav  
dětských hřišť 

9,6%

špatný stav  
dětských hřišť 

10,1%

Málo spojů mhd 
6,1%

pomalá  
revitalizace 

5,1%

Málo laviček 
8,7%

Rozbité  
chodníky 

5,8%

špatná péče o zeleň 
/málo zeleně 

12,5%

špatná péče o zeleň 
/málo zeleně 

11,1% nedostatek  
parkovacích míst  
67,7%

severovýchod

krumpach

A co vás trápilo nejvíce?

23.-24. 9. 2022
komunální volby
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Kandidáti do zatupitelstva

1 | Vít Komárek
učitel hudby, majitel IT firmy, 

člen rady města

2 | PharmDr. Robert Šrejma
 obchodní ředitel lékáren,  

fotbalový rozhodčí,  
člen vedení SK Sulko Zábřeh

3 | Pavel Zubík
živnostník, pořadatel kulturních akcí 
a dětských táborů, člen finančního 

výboru zastupitelstva města

4 | Aleš Valnoha
spolumajitel rodinné cestovní  

kanceláře, člen komise pro životní 
prostředí a místní části rady města

5 | Lubomír Vepřek
učitel hudby, dirigent  

Dechového orchestru Zábřeh, 
člen zastupitelstva města

6 | Anita Zieglerová
studentka Právnické fakulty UP, 

lektorka vzdělávacích kurzů

7 | Mgr. Tereza Krobotová
učitelka ZŠ, členka komise  

pro výchovu, vzdělávání  
a zaměstnanost rady města

8 | Josef Mládek
obchodní manažer, OSVČ, 
pořadatel sportovních akcí

9 | Ing. Radek Unzeitig
finanční kontrolor,  

instruktor Lezců Zábřeh,  
dobrovolný člen Horské služby

10 | PharmDr. Hana Drlíková
lékárnice

11| Pavel Kolář
zdravotnický záchranář,  

saxofonista

12 | Mgr. Vendula Pumprlová

členka sboru opery a operety  
Moravského divadla Olomouc

13 |  Ing. et Ing. Jan Jílek
projektový manažer, atlet

14 | Rudolf Palička
důchodce, sportovní střelec

15 | Mgr. Jana Friedlová
učitelka ZŠ na rodičovské 

dovolené

16 | Ondřej Vaník
provozní dispečer,  

lidový muzikant

17 | Mgr. Jan Melichar       
projektový manažer  

v reklamní agentuře, člen 
komise sportovní rady města

18 | Ing. Lenka Košáková 
výkonná asistentka  
v konzultační firmě

19 | Bc. Eva Ličková 
maminka na rodičovské  
dovolené, průvodkyně  

v lesním klubu

20 | Evžen Hampl
OSVČ, správce stadionu, 
sekretář SK Sulko Zábřeh

21 | Jan Krobot
pracovník v logistice, 

fotbalový trenér mládeže
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Více informací na webu www.zabrehmanavic.cz

ŠŤASTNÁ 7 PRO ZÁBŘEH

1. Dostupná moderní sportoviště  
pro všechny

Děti a teenagery dostaneme od mobilů ke sportování. Stačí 
zajistit, aby pro ně zábřežská sportoviště byla stejně atraktivní 
jako zářící elektronické obrazovky.
• Zajistíme rekonstrukci a modernizaci sportovišť a dětských 
hřišť ve všech lokalitách města.
• Dokončíme výstavbu sportovního hřiště při Základní škole 
Severovýchod.
• Stadion upravíme na multifunkční prostor, aby se na něm dalo 
hrát více sportů včetně hokeje. Ve sportovním areálu vybudujeme 
také lezeckou stěnu, která v Zábřehu chybí.
• Navýšíme finanční prostředky pro sport. Nasměrujeme je na 
podporu akcí pro veřejnost a především do pohybových aktivit 
dětí a mládeže.
• Rozběhneme výstavbu sportovní haly, která bude opravdu 
moderní a multifunkční.

2. BEZPEČNOST, DOPRAVA, PARKOVÁNÍ 
A MÍSTNÍ ČÁSTI

Bezpečnost obyvatel a zejména dětí je pro nás na prvním 
místě. Uděláme vše pro to, aby se v Zábřeze snižovala krimi-
nalita i dopravní rizika.
• Budeme investovat do rozšíření a modernizace kamerového 
systému.
• Současný počet strážníků městské policie bereme jako mini-
mální, budeme usilovat o jeho postupné navýšení.
• Vybudujeme síť cyklostezek (cyklo pruhů) uvnitř města, aby 
se každý cyklista včetně dětí a seniorů mohl na kole bezpečně 
dostat skrz centrum.
• Pro Krumpach a Severovýchod postavíme parkovací dům se 
zelenou střechou.
• U škol Školská a Severovýchod zřídíme bezplatné krátkodobé 
parkování pro bezpečný nástup a výstup dětí.
• Dořešíme chodník od mostu přes železnici ke křižovatce Skalička 
Rudolfov, aby nedocházelo ke každodennímu ohrožování chodců.
• V ulicích U Sázavy a Rudolfov zklidníme dopravu a zvýšíme 
bezpečnost pěších vytvořením obytné zóny. Komfort chodců 
zvýšíme také na Skaličce.
• Pro další zlepšení parkovacích možností vybudujeme podzemní 
parkoviště pod sportovní halou.

3. SOCIÁLNÍ OBLAST A SLUŽBY PRO SENIORY

Senioři dali našemu městu kus svého života a my jim to 
musíme vrátit, postarat se o ně a zajistit jim důstojný život 
ve stáří.
• Prosadíme navýšení kapacity plánovaného domova pro seniory 
na Sušilově ulici, urychlíme jeho výstavbu a zahájíme přípravu 
na vybudování dalšího zařízení.
• Podpoříme vznik dalších volnočasových a vzdělávacích aktivit 
pro zábřežské seniory.

4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A ŽIVÁ KULTURA 
PRO KVALITNÍ ŽIVOT 

Zábřeh je proslulý svými kulturními akcemi a pestrou volno-
časovou nabídkou pro všechny obyvatele. Chceme, aby to tak 
zůstalo i v době rostoucích nákladů, které kulturu ohrožují.
• Zasadíme se o komplexní rekonstrukci kulturního domu.
• Navrhneme navýšení finančních prostředků na podporu kul-
turních akcí a celoroční činnosti
• Budeme pracovat na naší vizi vytvoření Eko parku v Krumpachu.
• Pro všechny generace rozšíříme odpočinkovou a procházkovou 
zónu na „Brasáku“.
• Zahájíme celoměstskou diskusi o vybudování přírodního 
amfiteátru pro pořádání open air akcí.

5. K PŘÍRODĚ ŠETRNÝ ZÁBŘEH

Zábřeh je moderní město. Má všechny předpoklady, 
abychom v něm žili v souladu s přírodou.
•Podpoříme výsadbu nových stromů, keřů a rostlin v městské 
zástavbě.
• Zvýšíme počet odpadkových košů na tříděný odpad.
• Nové kontejnery budeme umísťovat do země, u stávajících 
vytvoříme estetické kryty a přístřešky.
• Na akcích podporovaných městem budeme vyžadovat používání 
vratného nádobí včetně kelímků.

6. Smart neboli chytrý Zábřeh

Město nemůže být chytré nebo hloupé. Chytří mohou být 
lidé, kteří v něm žijí.
• Nabídneme občanům možnost zapojit se do rozvoje města 
prostřednictvím participativního rozpočtu.
• Zastaralé veřejné osvětlení nahradíme LED lampami, které 
budou lépe svítit, omezí světelný smog a ušetří energii i peníze 
nás všech.
• Pro zvýšení energetické soběstačnosti vybudujeme solární 
panely na střechách úřadů, škol a dalších městských budov.
• Parkoviště vybavíme informačním systémem o počtu volných 
míst i dobíječkami na elektromobily a elektrokola.
• Připravíme kvalitní aplikaci Zábřeh, která lidem umožní platit 
městské poplatky a  parkovné, objednat se na úřad nebo zjistit 
odstávky energií nebo služeb. 
• Budeme transparentně zveřejňovat zápisy z komisí a výborů.

7. BUDOUCNOST A ROZVOJ MĚSTA

Myslíme na budoucnost. Město musí plánovat dlouhodobě, 
ne jen na jedno volební období. Naší prioritou je zajistit kva-
litní a dostupné bydlení (nejen) pro mladé rodiny.
• Budeme aktivně řešit problematiku bydlení, aby ze Zábřeha 
lidé neodcházeli kvůli nedostatku bytů a stavebních parcel.
• Vytvoříme komisi nebo sdružení architektů, kteří budou ga-
rantovat rozvoj města na základě dlouhodobých vizí.
• Zasadíme se o smysluplnou revitalizaci sídlišť a okrajových 
částí města.
• Zvýšíme aktivitu při využívání dotací z krajských, národních 
a evropských fondů.
• Budeme se aktivně podílet na řešení potenciálu areálu Perly 
a Hedvy.
• Vytvoříme podmínky pro výstavbu bytových jednotek.
• Podpoříme a urychlíme výstavbu domova pro seniory, ideálně 
s vyšší kapacitou.
• Výstavbu a modernizaci sportovišť budeme řešit komplexně 
a ve spolupráci s odborníky.
• Dokončíme připravené cyklostezky a naplánujeme další, včetně 
jejich promyšleného napojení na další cyklistické trasy.
• Zajistíme dostavbu dětského bazénu.
• Vytvoříme procházkovou zóny u Sázavy.
• Investorům, kteří vytvoří zajímavá a dobře placená pracovní 
místa, nabídneme atraktivní podmínky.

NÁŠ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY V ROCE 2022
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křížovka o ceny

Veděli jste, že 

na každé lampě 

pouličního 

osvětlení je 

uvedeno číslo 

na městkou 
policii ?

Starostové, Piráti a nezávislí ZábřehSledujte náS na: @pirstan_zabrehzabrehmanavic.cz

Jak by ses představil lidem, kteří tě neznají? Řekni nám prosím 
něco o sobě!

Jsem zábřežský rodák a patriot. Studium na farma-
ceutické fakultě jsem ukončil doktorátem. A protože 
si myslím, že člověk se má pořád co učit, tak teď ješ-
tě studuji zdravotnický management na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně. Když se vrátím domů, tak mě 
kromě přítelkyně vítají dva psí kamarádi, které jsme 
si pořídili z útulku. K mým největším koníčkům pa-
tří fotbal. Pomáhám ve výkonném výboru SK SUL-
KO Zábřeh a také v Okresním fotbalovém svazu, kde  
se starám o rozhodčí. Jako sudí působím také aktivně. 

Co tě přivedlo k angažování ve veřejném prostoru?
Nejsem typ, co si jen stěžuje a čeká, že se něco samo 

vyřeší. Do veřejného dění jsem vstoupil, abych se podí-
lel na rozvoji našeho města. Rád bych přispěl k tomu, 
že radnice bude pracovat koncepčně a zaměří se na 
skutečné problémy, které obyvatele Zábřeha trápí. 

Co považuješ za největší výzvu pro budoucí vedení města?
Nové vedení bude muset řešit nedostatek bydlení  

a parkování. Město musí rozhýbat projekty, jako jsou 
revitalizace sídlišť, rekonstrukce obou náměstí, vybu-
dování multifunkční haly…. V neposlední řadě čeká 
na budoucí vedení nepříjemný úkol, a to vyřešit spor 
okolo pozemků pro papírnu, ve kterém dal krajský 
uřad za pravdu společnosti Wanemi. Byla by škoda, 
kdyby Zábřeh kvůli této kauze přišel o milióny korun. 

Na co jsi nejvíc pyšný? Co se ti povedlo? Nejen v politice,  
ale i v životě.

Jsem moc rád, že se nám povedlo rozhýbat projekt 

multifukční haly. Vše je na dobré cestě, teď je potřeba 
šikovné lidi, kteří to dotáhnou do úspěšného konce. 
Další skvělá věc, která se nám podařila na Olomouc
-kém kraji, je transparentní rozdělování dotací ve 
sportu. Co se týká osobního života, tak mě těší, že jsem 
se před lety přemluvil a vydal studovat do Spojených 
států, kde jsem získal potřebný rozhled i nadhled. 

Momentálně působíš jako předseda krajské komise pro mládež 
a sport. Jak by si Zábřehu pomohl v rozvoji sportu?

Rozvoj sportu začíná u sportovní infrastruktury. 
Pokud dáme spolkům dobrá sportoviště, splníme první 
předpoklad. Další formou podpory je finanční pomoc 
oddílům a spolkům, obzvlášť teď v době energetické 
krize. Chci také pomoci navázat spolupráci mezi spor-
tovními spolky a školami.

Čeho bys ve svém městě či životě chtěl dosáhnout?
Ve veřejném prostoru chci splnit sliby, se kterými 

jdu do letošních komunálních voleb. Nejsou to snad-
né úkoly, ale věřím, že to zvládneme. Máme energii  
a chuť pracovat! Pokud mám být konkrétní, tak znovu 
zopakuji naše priority: musíme vybudovat multifunkč-
ní sportovní halu, další dům pro seniory a koneč-
ně vyřešit problém nedostatku bydlení a parkování.  
Je zde ale hodně dalších věcí, které je potřeba v Zábřehu 
změnit, aby se tady lidem žilo lépe. 

Mimo aktivity spojené s politikou, čím nejraději trávíš čas?
Rád trávím čas se svou rodinou. Máme dva psy,  

se kterými často chodím na procházky. Velký relax  
je pro mě sport.

Co jsme vlastně zač: Robert Šrejma


