
Vážení Zábřežáci,
v minulých dnech jste měli možnost 

ve svých schránkách objevit „sdělení 
a prohlášení“ předsedy představen-
stva společnosti WANEMI CZ a.s. 
Mgr. Aleše Žáka.

Tato tiskovina se přímo hemží slovy 
jako „zkreslené, neúplné, nepravdi-
vé a zavádějící“. Tato slova bohužel 
dokonale vystihují  tuto firmu, její 
představitele a spolupracovníky. 

Jakoby charakterizovala naprosto 
všechno, co nám dosud o svém projek-
tu řekli nebo napsali. V duchu svých 
běžných metod opět temně vyhrožují 
právními kroky, které hodlají, „ač 
neradi“, použít. Položme si otázku, co 
jim na referendu, které se jim už jednou 
podařilo nenávistnou kampaní a zastra-
šováním zmařit, tolik vadí? Vadí jim, 
že referendum nás všechny přiměje 
k zamyšlení? K zamyšlení nad tím 
KDO a PROČ nám tady chce postavit 
SPALOVNU se všemi důsledky s tím 
spojenými?

Při maření referenda začátkem 
letošního roku velice úspěšně zastrašo-
vali a zajisté  také motivovali některé 
konkrétní osoby. Celé město se ale tak 
snadno zastrašit nedá! 

Posuďte sami, zda se snažíme 
(a opravdu nás není jen „několik“) 
„zákeřným způsobem přimět občany 
k podpoře referenda“ nebo se prostě 
jen chceme svobodně vyjádřit k záleži-
tosti, která se nás všech v současnosti 
bezprostředně týká, ale hlavně se nás 
všech  může v budoucnu velmi silně 
dotýkat. Právě to si ale WANEMI  ani 
trošku nepřeje! 

My, Zábřežáci, bychom si měli 
uvědomit, že ten, kdo nás oslovuje 
„vážení spoluobčané“ není, stejně jako 
nikdo další z představenstva či dozorčí 
rady společnosti WANEMI CZ a.s., 
občanem s trvalým bydlištěm v našem 
městě! Pokusme se zamyslet nad tím, 
jak pravdivé jsou asi jejich informace, 
když uvádějí nepravdivé údaje i tam, 
kde je k tomu zjevně vůbec nic nenutí.  
Vztah WANEMI k nám občanům, tedy 
lidem, je již v této chvíli díky jejím 
funkcionářům mnohem jasnější. Jaký 
asi tak bude jejich vztah k přírodě?

JUDr. Edgar Horák   (pr)
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PROHLÁŠENÍ ČLENŮ MĚSTSKÉ RADY
JUDr. HORÁKA A MUDr. ČERNÉHO 

Referendum je zákonným nástrojem  
přímé účasti občanů  na věcech veřej-
ných. Je zpravidla také poslední možnos-
tí tam, kde selhává volené zastupitelstvo 
a také poslední možností, jak se vůbec 
k dané problematice vyjádřit.  V Zábřehu 
selhalo především to zastupitelstvo, které 
těsně před koncem svého volebního 
období kvapně odsouhlasilo velmi nevý-
hodnou smlouvu o smlouvě budoucí na 
prodej pozemků Wanemi v průmyslové 
zóně. Různými mystifikátory včetně 
„rádoby nezávislých“ Nezávislých 
zábřežských novin je šířena poplašná 
zpráva, že odmítne–li město Zábřeh pro-
dej pozemků Wanemi, uplatní Wanemi 
na městu mnohamiliónové sankce a po-

kuty za neposkytnutí smluvní maximální 
součinnosti. Tím, že podpoříte konání 
referenda a v něm budete hlasovat proti 
prodeji pozemků firmě Wanemi, dáte 
zastupitelstvu ZÁKONNÝ NÁSTROJ, 
JAK SE Z NEVÝHODNÉ SMLOUVY BEZ 
DALŠÍCH PRÁVNÍCH A FINANČNÍCH 
ZÁVAZKŮ VYVÁZAT. NAVÍC POKUD SE 
PODAŘÍ ZAJISTIT DOSTATEČNÝ  POČET 
PODPISŮ OBČANŮ MĚSTA ZÁBŘEHA 
A INTEGROVANÝCH OBCÍ DO POLOVINY 
ZÁŘÍ (DO JARMARKU), BUDE MOŽNÉ, 
ABY SE VLASTNÍ REFERENDUM ČASOVĚ 
A TECHNICKY SPOJILO S KONÁNÍM 
KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLEB A TÍM 
BY SE MĚSTU UŠETŘILY NÁKLADY NA 
JEHO KONÁNÍ. PODPISY VŠAK BUDOU 

SBÍRÁNY I PO TOMTO TERMÍNU A JSOU 
PLATNÉ I PRO JINÝ TERMÍN KONÁNÍ 
REFERENDA.

Pokud jste dosud váhali, nebo máte 
doma již podepsaný podpisový arch, 
předejte prosím Vaše podpisy na sběrná 
místa, uvedená na arších, do poloviny 
září. Výsledky referenda jsou závazné 
a Město Zábřeh bude muset postupo-
vat podle vůle občanů, protože tak to 
stanoví zákon o místním referendu. 
Za takové situace nemůže být město 
povinné k náhradě škody a Wanemi 
se jí u soudu nedomůže. Město bude 
muset uhradit smluvní pokutu ve výši 
max. 500 000,- Kč (toto je ve smlouvě 
o smlouvě budoucí mezi městem Zábřeh 

a Wanemi CZ jediná vyčíslená suma), 
což je směšná částka ve srovnání s kau-
zou přednádraží či promítací techniky 
v kině Retro.

Vězte, že jen pokud nebude v Zábřeze 
obří papírna a megaspalovna Wanemi, 
bude moci město naplnit jednu z vizí 
Zábřežska podle schválené Strategie 
rozvoje ČR mikroregionu, která zní: 
Zábřežsko – region zdravé výživy 
a ráj aktivního odpočinku v klidném 
a zdravém prostředí v blízkosti „perel“ 
turismu...  Nyní máte možnost svému 
městu pomoci.                                                                      

Děkujeme osobně všem, kteří konání 
referenda podpořili svým podpisem.

Odpůrci záměru WANEMI    (pr)

Vážení spoluobčané! Přinášíme vám 
dnes zásadní důkazy o nepřípustném 
vměšování ministra vnitra a informati-
ky MUDr. Mgr. Ivana Langra do dění 
kolem povolovacích a schvalovacích 
procesů záměru firmy WANEMI. 
Máme k dispozici korespondenci 
mezi ministrem vnitra a informatiky 
MUDr. Mgr. Ivanem Langerem a minis-
trem životního prostředí a místopředse-
dou vlády RNDr. Martinem Bursíkem. 
Z této korespondence vyplývá, že ministr 
silového ministerstva za tento soukromý 
záměr nepokrytě lobbuje a žádá pro 
záměr hladký průběh schvalovacích 
a povolovacích procesů: citujeme: „... 
aby se tento ... projekt ... nemusel potý-
kat s nadbytečnou byrokracií“. Co tím 
chtěl naznačit? Faktem je, že  při prů-
běhu a projednávání EIA (vlivu stavby 
na životní prostředí) záměr přes více jak 
sto připomínek prošel jako nůž máslem 
a MŽP vydalo k záměru souhlasné stano-
visko. Dále pan ministr vnitra doporuču-
je projekt využít jako citujeme: „pilotní 
v této oblasti využití obnovitelných 
zdrojů“. Ministr Langer se takto do věci 
angažoval v průběhu procesu projedná-
vání EIA  na přímý popud zastupitele 
Ing. Casky, který zároveň pracuje pro 
firmu WANEMI. Ing. Caska ministra 
Langra ve svém dopise ze dne 19.4.2007 
nabádá k podivnému ovlivňování minis-
tra životního prostředí - citujeme: “Spíše 
se jednalo o morální podporu, tzn. napří-
klad, že třeba úředník nemusí využít 
svoji 60-ti denní lhůtu na vyjádření, ale 
pošle to ihned, jak bude moci, nebo že 
ve svých rozhodnutích,...,budou dávat 
limity dle zákona, ale ne nepřiměřeně 
tvrdé atd. Obecně řečeno, aby nám spíše 
„neházeli klacky pod nohy“...“ 

Vážení spoluobčané, teď už věříte, že 
se s námi a bez nás hraje velmi podivná 
a velmi vysoká hra? Už věříte, že musíte 
právě nyní - v referendu - využít jedi-
nečnou šanci vzít svůj osud do vlastních 
rukou a přestat být jen figurkami na cizí 
šachovnici? Podpořte konání referenda 
svým podpisem a rozhodujte o svých 
životech sami! 

Kopie „ministerské“ korespondence 
kolem WANEMI i dopis zábřežského 
zastupitele pana Ing. Casky najdete na 
našem webu: http://rajecek-zabreh.cz.   

Odpůrci záměru Wanemi    (pr)

PROČ PODPOŘIT REFERENDUM

VYSOKÁ HRA O NAŠE OSUDY NA MINISTERSKÉ ÚROVNI!
ZASTUPITEL CASKA „TAHÁ ZA NITKY“!

MINISTR VNITRA LOBBOVAL ZA WANEMI U MINISTRA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Členové rady města (RM) 
JUDr. Horák a MUDr. Černý se 
distancují od usnesení RM, kterým 
se tato distancuje od textu, prováze-
jící návrh na referendum  k prodeji 
městských pozemků firmě WANEMI. 
RM se tak distancuje od mínění řady 

občanů tohoto města, což považujeme 
za bezprecedentní pokus o ovlivnění 
veřejného mínění a zneužití svého 
postavení. Usnesení bylo přijato po 
vystoupení zástupců firmy WANEMI 
na zasedání RM, kde byl ústy pana 
Vintrochy vysloven názor, že by RM 

měla od tiskoviny distancovat a že 
firma WANEMI zamýšlí podniknout 
právní kroky proti svým odpůrcům. 
Tomuto návodu - „nátlaku“ -  někte-
ří členové RM zřejmě rádi vyhověli 
a uvedené usnesení  hlasy v poměru 4:
3 přijali.                                    (pr)

http://rajecek-zabreh.cz

