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ZÁBŘEŽÁCI, DĚKUJEME!
Vážení Zábřežáci, děkujeme Vám upřímně za Vaše podpisy na podporu konání referen-
da v našem městě! Děkujeme za Vaše projevy odvahy a občanského uvědomění.
Stali jste se rekordmany: za pouhé dva týdny podepsalo podporu referenda víc jak 
2500 občanů města! Dne 8.9.2008 byly archy s téměř třemi tisíci podpisů 
protokolárně předány Městu Zábřeh s výzvou k vyhlášení referenda. 
A podpisů stále přibývá! V současné době je na arších za referendum bez-
mála 3500 podpisů! Sběr podpisů dále pokračuje - je mnoho domácností, kam se 
leták dosud nedostal. Další a další občané se nás dotazují, jak se mohou k archům 
dostat. Děkujeme za projevy Vaší podpory! Věříme, že má město Zábřeh jedinečnou 
šanci stát se příkladem fungující občanské společnosti, která dokáže vzít na sebe zod-
povědnost za sebe a budoucí generace. 

Za přípravný výbor referenda Ing.arch. Petr Wolf 

LIDEM A PŘÍRODĚ „ZATOPÍ“ WANEMI
Vážení Zábřežáci, 
Na přípravný výbor referenda, složený z těchto Vašich lékařů, 
pedagogů a spoluobčanů: MUDr. Jiří Černý, RNDr. Jaroslav Hajtmar, 
MUDr. Eliška Mikovcová, Ing. Otakar Srovnal, MUDr. Václav Svoboda, 
MUDr. Anna Svobodová, Pavel Trhal, Ing. arch. Petr Wolf a Jaroslava 
Wolna podala firma Wanemi TRESTNÍ OZNÁMENÍ. 
Za co? Za opodstatněné a ODBORNĚ PODLOŽENÉ obavy z megalomanského 
projektu?  Za snahu o objektivní posouzení vhodnosti umístění záměru, který nemá 
v Evropě obdoby, do našeho města? Za snahu umožnit občanům města Zábřeha 
svobodně rozhodnout, zda tady obří papírnu a spalovnu opravdu chtějí? Hrozby, 
zastrašování a nabubřelá reklamní kampaň - to je všechno, co nám zatím naši 
samozvaní „spoluobčané“ z  Wanemi v Zábřeze předvedli.  Nenecháme se zastra-
šit. Jsou nás tisíce! (Už na 3500 obyvatel Zábřeha podepsalo podporu referenda 
o prodeji městských pozemků firmě Wanemi.)

Ing.arch. Petr Wolf - t.č. člen přípravného výboru pro referendum, 
na kterého bylo podáno firmou Wanemi trestní oznámení

„Z E L E N É    V I D Ě N Í    W A N E M I“
„Náš projekt má zelenou“, hlásá fy.WANEMI (Informační zpravodaj města č.16/2008 str.3 ) a „svoje pravdy“ staví proti „údajným lžím“ oponentů projektu:
WANEMI: Spolupracujeme s městem
SKUTEČNOST:  při spolupráci s městem úspěšně Wanemi používá zastrašovací metodu. Zastupitelům vyhrožuje sankcemi z podepsané smlouvy, pokud učiní 

jakékoliv kroky které by vyzněly proti jejich megalomanské stavbě. Při hlasování v radě a zastupitelstvu rozhoduje ve prospěch WANEMI 
vždy jen jeden hlas.

  Toto je „spolupráce“ podle představ Wanemi?
WANEMI: Projekt je v souladu s energetickou politikou ČR a EU.
SKUTEČNOST:  Energetická politika ČR a EU je naprosto nejednotná. Proto také doposud neexistuje „energetická koncepce ČR“ (nedokončená práce komise 

prof.Pačese).
   Zato je ale záměr Wanemi v jasném a prokazatelném rozporu s „Energetickou koncepcí mikroregionu Zábřežsko“, 

kde je varianta „s Wanemi“ označena doslova za NEVHODNOU!
WANEMI: Projekt podporuje řada významných odborníků  a politiků.
SKUTEČNOST:  Ano, existuji odborníci kteří projekt podporují (zejména zpracovatel a posuzovatel dokumentace – placeni firmou Wanemi).
   Jsou však také odborníci, kteří projekt kritizují, upozorňují na rizika, dopady na životní prostředí a nevhodnost 

umístění takovéto megalomanské stavby do zábřežské kotliny. Z významných politiků projekt Wanemi podpořil pouze ministr 
vnitra Langer (ODS) svojí nepokrytou intervencí u ministra životního prostředí. Kdo z dalších, není známo, pokud tak  nečiní SKRYTĚ?!  Politici 
- kandidáti do kraje a senátu budou mít šanci v rámci předvolební kampaně podpořit VEŘEJNĚ tento záměr. Bude zajímavé,  kdo z nich 
si dovolí odmítnout princip referenda a pochválí ty naše městské politiky, kteří referendum odmítají.

WANEMI: Proti autorům pomluv a lží jsme podnikli právní kroky 
SKUTEČNOST:  Bude skutečně zajímavé sledovat soudní procesy s lidmi, kteří veřejně hlásají své obavy z megalomanské stavby a usilují o vyvolání občan-

ského hlasování - referenda - o tak kontroverzním záměru ve svém městě a tím prosazují základní demokratické principy svobody a práva 
člověka na zdravé životní prostředí.

   Nejsou to lži a pomluvy, ale informace podávané veřejnosti o FAKTICKÝCH DOPADECH záměru Wanemi, včetně všech zdra-
votních rizik! Podá Wanemi na všech 3484 občanů, kteří již referendum podpořili svým podpisem, trestní oznámení?

WANEMI: Městským financím po dobu mnoha let hrozí obrovské sankce
SKUTEČNOST:  Wanemi a někteří její příznivci v městské radě a zastupitelstvu vyhrožuji odpůrcům a občanům města již dlouhodobě sankcemi v řádu desítek 

až stovek miliónů korun. Dnes máme v rukou právní rozbor, který jasně říká, že pokud proběhne referendum, kterým občané vyjádří nesouhlas 
s prodejem pozemků, Wanemi se u žádného soudu náhrad škod (mimo smluvní pokuty 500 tis.) NEDOMŮŽE!

WANEMI: Do města přineseme zaměstnanost.
SKUTEČNOST:  Vznikne 159 pracovních míst v nepřetržitém provozu, prašném a hlučném pracovním prostředí. Každý soudný občan si jistě udělá vlastní 

názor, jaká lákavá pracovní místa v papírně a spalovně vzniknou. Kolik jich může nabídnout strojírenský nebo montážní závod 
za 6 miliard? Řádově TISÍCE! Úřad práce již rok eviduje 180 až 220 volných pracovních míst u firem v regionu.

WANEMl: Založíme nadační fond na podporu kultury a sportovců
SKUTEČNOST:  Developeři Wanemi již „porcují medvěda, který doposud běhá po lese a nakonec jim nebude patřit“ Jaká je záruka plnění 

slibů, když v obchodním rejstříku jsou dnes registrovány na stejný okruh lidí už čtyři firmy Wanemi (Wanemi CZ, Wanemi Energy,...) ? Kdo 
pak dostihne skutečného majitele papírny a spalovny? Na to by Vám měli dát závaznou odpověď Vaši zastupitelé. „Sliby se slibují...“

ZÁVĚR: Projekt Wanemi „zelenou“ nemá. Již dlouho stojí na „oranžové“.
Zda se rozjede na „zelenou“, nebo skončí a zůstane stát na „červené“ záleží  na Vás - občanech města, kteří se zúčastníte referenda.  (pr)
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Máme k dispozici právní rozbor, který konstatuje, že pokud v referendu, vyvolaném 
z řad občanů, rozhodnou občané města Zábřeha a integrovaných obcí o tom, že 
nesouhlasí s prodejem městských pozemků firmě Wanemi, Město Zábřeh pozemky 
firmě Wanemi nebude moci prodat a za takovéto situace nebude ani povin-
né k náhradě škody, vyjma smluvní pokuty, která jediná je smlouvou 
vyčíslená (500tis. Kč). Referendum, které původně navrhl člen zastupitelstva a ke 
kterému nakonec nedošlo, označili tehdy právníci Wanemi na zasedání zastupitel-
stva za porušení smlouvy: „Právníci firmy Wanemi varují, že už uspořádání refe-
renda, které nevzešlo z požadavku občanů, je porušením smlouvy. V ní se město 
zavázalo, že neučiní žádné právní kroky ke zmaření smlouvy a že firmě poskytne 
maximální součinnost.“ ... ocitoval 14.12.2007 Šumperský a Jesenický deník.
Sami právníci Wanemi tak nepřímo potvrdili, že uspořádání referen-
da , které naopak VZEJDE Z POŽADAVKU OBČANŮ, NENÍ PORUŠENÍM 
SMLOUVY MĚSTEM. Hrozby uplatňováním sankcí za desítky milionů 
a zadlužením města na mnoho let jsou zase jen zastrašováním, které 
nás má odradit od svobodného vyjádření našeho názoru a našich 
obav v referendu! Odpůrci záměru

Otevřený dopis Mgr. Žákovi, předsedovi 
představenstva Wanemi CZ a.s.

Pane magistře Žáku,
dne 28. 8. 2008 jsem obdržela váš osobní dopis, v němž jste mi oznámil, že 
vás velmi „zaskočila skutečnost, že jsem byla ochotna podílet se jako členka 
přípravného výboru referenda na způsobu a formě konání referenda“. Dále jste 
mi sdělil, že „je pro vás a zcela jistě i pro mnoho ‚vašich‘ spoluobčanů velice 
nepříjemným zjištěním spojení mé osoby s texty Výzvy k referendu“ a  konečně 
mne vyzýváte, abych „vaše závažné sdělení brala jako podnět ke skutečnému 
zamyšlení, a to jak nad okolnostmi, způsobem a formou znovunastolení tématu refe-
renda, stejně tak i nad možným přehodnocením mého postoje k celé záležitosti“. 
Dovoluji si vás upozornit na to, že naprosto nechápu, jakým právem si dovolu-
jete pozastavovat se nad tím, co dělám ve svém volném čase, v jakém se anga-
žuji občanském sdružení a proč máte starost o moji pověst před zábřežskými 
občany. Narodila jsem se roku 1953 a docela přesně si pamatuji na to, jak 
byli znepokojeni různí soudruzi z občanských, městských a jiných výborů KSČ, 
když si někdo dovolil mít jiný názor než oni. Zažila jsem si to na vlastní kůži. 
Zdá se mi, že jste asi při psaní dopisu zapomněl, jaký máme v kalendáři rok. Váš dopis 
se mě opravdu velice dotknul. Zjevně připomíná praktiky minulých dob a já jej vnímám 
jako naprosto bezprecedentní zásah do mých občanských práv a svobod a jako vaši 
snahu mne zastrašováním donutit k tomu, abych sdílela vaše přání a názory. Věřím, že 
se již nikdy nic podobného z vaší strany nebude opakovat.

Jaroslava Wolna,  - t.č. členka přípravného výboru pro referendum, 
na niž bylo následně po této výhrůžce podáno firmou Wanemi i trestní oznámení


	Buletin_0817.pdf
	BULETIN Zábřeh 0817 FINAL s4.pdf


