
Volební noviny

František John 
kandidát na senátora

za Šternbersko, Uničovsko, Litovelsko, Mohelnicko, Olomoucko a Zábřežsko

Prosazuji
moderní vzdělávání,
silnou ekonomiku,
funkční krajinu
a solidaritu,
abychom mohli žít
v perspektivním
a bezpečném 
regionu. 

Ing. Jan Březina
bývalý hejtman a europoslanec

František John je jeden z mála politiků, který se 
snaží dívat dále než na čtyřleté volební období. 
Nabízí vize a řešení a ne jen populistické sliby. 
Moji důvěru už za dlouholeté působení jako 
starosta a politik získal a s mým hlasem ve vol-
bách může počítat.

Z obsahu:
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Podporují mě
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Posledních deset let dělá František 
John starostu v  Zábřehu. V  číslech 
za něj mluví proinvestovaná miliarda, 
v každodenním životě menší věci jako 
chodníky i velké výzvy jako zdroj pitné 
vody nebo zastavování rychlíků. Dlou-
hodobě pracuje také pro mikroregion 
a  je součástí spolkového života. Rád 
by zkušenosti a  podněty, které po-
stupně nasbíral, uplatnil v  Senátu 
a pomohl tak regionu. 

Proč jste přijal kandidaturu do Senátu?
Kandidovat do Senátu považuji za svou 
občanskou povinnost. Má hlavní mo-
tivace je stejná jako ta, se kterou jsem 
se rozhodl profesně věnovat ekologii 
či před téměř deseti lety nastoupil na 
pozici starosty města Zábřeha. Záleží 
mi na naší zemi, na lidech, kteří v ní žijí. 
V neposlední řadě vidím, jak je důležité 

Rozhovor s Františkem Johnem:
Zkušenost komunálního politika 
je pro Senát obrovská výhoda

MUDr. Alena Šromová
lékařka, senátorka za Zábřežko, Litovelsko, 

Uničovsko, Šternbersko, Mohelnicko a Olomoucko

Práce senátora je odborně i  lidsky velmi odpo-
vědná funkce. Pokud mohu někoho s čistým svě-
domím doporučit, je to František John. Díky svojí 
zkušenosti z komunální politiky, péči o životní pro-

středí a práci v neziskového sektoru může našemu 
regionu hodně přinést. Jsem ráda, že se nechal ke 

kandidatuře přesvědčit a že ho můžu podpořit.

Chci, aby byly 
hlasy obyvatel 
z mého senátního 
obvodu v Praze, 
kde se o nás často 
rozhoduje, slyšet.

na parlamentní úrovni hájit zájmy všech 
občanů a vytvářet podmínky pro rozvoj. 
Chci, aby byly hlasy obyvatel z  mého 
senátního obvodu v Praze, kde se o nás 
často rozhoduje, slyšet.

Jste úspěšný starosta města Zábře-
ha. Budete po případném zvolení do 
Senátu ve vedení města pokračovat?
S touto otázkou se na mě často obracejí 
lidé ze Zábřeha. Mnohdy mě hned vyzý-
vají, abych zůstal starostou a mají to jako 
podmínku mé podpory do Senátu. Jsem 
připraven vykonávat obě veřejné funk-
ce, protože v  tom vidím smysl – i  když 
vím, že to bude náročné. Jako starosta 
mám za poslední roky obrovské množ-
ství podnětů na zlepšení legislativy, ty 
bych tak mohl konečně uplatňovat. 

Jako senátor bych zase získával pod-
něty z regionu, z každodenní praxe ko-
munální politiky a ze setkávání s  lidmi. 
Poslanci žijící v  Praze tyto kontakty 
často ztrácejí a nevidí například dopady 
jimi vydávaných zákonů. I u stávajících 
senátorů jsem zaregistroval podob-
ná spojování veřejných funkcí. Obě se 
velmi překrývají a  vzájemně doplňují, 
z  toho důvodu by samozřejmě nebylo 
správné brát dva plnohodnotné platy. 
Nakonec širší záběr mám už dnes, kdy 
působím například ve Svazku obcí Mi-
kroregionu Zábřežsko nebo ve Svazu 
měst a obcí České republiky.

Jaké jsou vaše hlavní programové vize?
Vyjadřuje je heslo „Odpovědná bu-
doucnost“. Záleží mi na tom, aby byly 
v  našem regionu zajištěny podmínky 
pro kvalitní život dnes i  v  následují-
cích letech. Vhodné přírodní podmínky 

může poskytnout jen funkční krajina, 
jejíž vytváření je nutnou odpovědí na 
klimatické změny. K tématům životního 
prostředí mám profesně velmi blízko, 
velkou slabinu vidím v  zajištění pitné 
vody. Ve městech a  regionu musí být 
dostatečná občanská infrastruktura 
a pracovní místa, aby odsud mladí lidé 
neodcházeli. Dalším mým tématem 
je doprava, například investice státu 
(D 34, I/44, obchvatů měst a obcí nebo 
modernizací tratí) a kraje, který se musí 
poctivě starat o své silnice II. a III. třídy. 
Cyklostezky nemohou zůstat jen ča-
rami na mapě, obrovský potenciál má 
Moravská cyklostezka v nivě řeky Mo-
ravy. Neopominutelnými tématy jsou 
vzdělávání či dlouhodobé fi nancování 
sociálních služeb.

V  průzkumech veřejného mínění vy-
chází jako jedno z  klíčových témat 
v  našem kraji regionální doprava. 
Vám se v minulosti povedla velká věc, 
když jste se zasloužil o  zastavování 
vlaků soukromých dopravců u  vás 
v Zábřeze. Jak to tehdy bylo?
Zastavování rychlíků v  Zábřeze jsme 
museli řešit, protože některé spoje na 
trase Praha – Luhačovice objednáva-
né státem přes Ministerstvo dopravy 
začaly Zábřehem jen projíždět. Bohu-

František John



Rozhovor s Františkem Johnem:
Zkušenost komunálního politika 
je pro Senát obrovská výhoda

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. 
primář Novorozeneckého oddělení Fakultní
nemocnice Olomouc a senátor

František John bude svými bohatými zkušenost-
mi z vedení města i zastupitelstva kraje zárukou 
kvality Senátu. Při jeho pracovitosti pro mě ne-

vznikají pochyby, že zvládne skloubit práci dobře. 
Vím, že se jeho práce starosty a senátora budou 
ve službě pro město vzájemně posilovat.

Bez kvalitní 
vybavenosti včetně 
služeb nebude 
region pro mladé 
rodiny atraktivní, 
podmínkou je 
dostupnost práce. 
Důležitá je dobrá 
infrastruktura 
včetně 
internetového 
připojení.

žel jsem nenašel zastání ani u  vedení 
Olomouckého kraje. Nicméně pozi-
tivní byla reakce soukromých doprav-
ců, kteří v  Zábřeze začali zastavovat 
a  ujistili mě, že se stanicí Zábřeh na 
Moravě se spádovým regionem přibliž-
ně 100 tisíc obyvatel počítají. Jde o lidi 
ze Šumperska, Jesenicka, Zábřežska, 
Mohelnicka i  Uničovska. Je to jedno 
z mých témat, na Ministerstvo dopravy 
stále apeluji.

Hustota provozu na silnicích přestá-
vá být někdy únosná. Jste zastáncem 
bezmotorové dopravy, co dnes brání 
většímu budování cyklostezek?
Většinou je to náročná projektová 
příprava včetně nutnosti sehnat po-
zemky. U  liniové stavby, jako je cyklo-
stezka, je dotčená spousta vlastníků. 
V okamžiku, kdy se jeden z nich „sek-
ne“ či je nedohledatelný, se všechno 
prodlužuje o  roky. Jako cyklotrasy je 
možné zapojit například komunikace 
budované při komplexních pozemko-
vých úpravách či investicích v  lesích. 
Velký potenciál má Moravská cyklo-
trasa, která by měla vést v  nivě řeky 
Moravy a  spojovat Olomouc a  sever 
kraje. Tady je ale potřeba, aby se více 
zapojil Olomoucký kraj, na něm je kon-
cept sítě cyklostezek.

V Zábřehu stojíte za mnoha projekty, 
některé vám daly dost zabrat. Na kte-
ré jste zvlášť hrdý?
Za posledních deset se v Zábřeze po-
dařilo uskutečnit desítky investic, dost 
nás jich ještě čeká. Nejnáročnější bylo 
budování a  rekonstrukce kanalizace, 
Zábřeh do toho šel ještě s dalšími měs-
ty v  regionu, nositelem projektu byla 
vodohospodářská společnost. Objem 
750 milionů korun a 25 kilometrů nové 
a  zrekonstruované kanalizace hovoří 
za vše. Stavba to byla náročná, nicmé-
ně pro rozvoj města naprosto klíčová. 
Velkou radost mám vždy, když vidím, 
jak se investice či i menší záměr zapojí 
do života a funguje.

Jakou máte dosud vůbec zkušenost 
s dotacemi?
Využíváme velké množství dotačních 
programů. Stále více jsem však pře-
svědčen o  tom, že by bylo lépe jich 
nemalou část zrušit a posílit přímo roz-
počty obcí. Cestou se dotace ztrácejí 
na administrativě či kontrole v  době 
udržitelnosti, zároveň křiví trh, často 
se města, obce i jiní žadatelé vzájemně 
přetahují o dotační peníze a mnohé pro-
jekty, jejichž příprava je náročná, mo-
hou skončit v  šuplíku. Dotační politika 
se musí změnit.

Důležitým tématem pro rodiny je do-
stupnost práce. Co navrhujete?
Náš region trápí, že mladí lidé zůstávají 
po studiích ve velkých městech a ne-
vracejí se zpět. Bez kvalitní vybave-
nosti včetně služeb nebude region pro 
mladé rodiny atraktivní, podmínkou je 
dostupnost práce. Námětů mám více, 
důležitá je také dobrá infrastruktura 
včetně internetového připojení.

Provozování vodohospodářské infra-
struktury se na Šumpersku vrátilo 
do rukou měst a  obcí. Jak to hodno-
títe?
Byl to můj dlouhodobý záměr a je dob-
ře, že k  němu směřovala i  společen-
ská poptávka. Byla zde silná shoda 
se starosty. Dřívější rozdělení voho-
dospodářské společnosti na provoz-
ní a  vlastnickou část se stalo v  době 
privatizace státního majetku, nyní se 
podařilo provozní společnost měs-
tům a obcím odkoupit ze soukromých 
rukou. Je to obrovský posun. Finance 
nebudou odtékat mimo systém nebo 
dokonce do zahraničí, bude možné 
lépe zajistit investice i přívětivou cenu 
pro občany. V  každém případě je to 
současně velká výzva pro efektivní 
správu společnosti vlastněnou městy 
a obcemi.



4/5

Budu bojovat proti

 Znevýhodňování jednotlivých skupin obyvatel, 
 např. rodin s dětmi.
 
 Korupci a plýtvání veřejnými prostředky.
 
 Rozkrádání peněz z evropských fondů.
 
 Byrokracii a zbytečnému obtěžování občanů 
 i podnikatelů.

 Zhoršování lokální dopravy a spojů do zaměstnání.

Kvalita života v našem regionu

 Zasadím se o  kvalitní podmínky pro všestranný roz-
voj měst a obcí včetně posilování veřejných rozpočtů. 
Jsem i  nadále připraven spolupracovat a  pomáhat 
starostkám a starostům, komunikovat s občany. 

 
 Zasadím se, aby byl náš region místem pro kvalitní 

život naší i  budoucích generací, a aby nedocházelo 
k odlivu mladých lidí mimo náš region.

 
 U  přijímaných zákonů budu dbát na to, aby měly jen 

pozitivní dopady na život občanů na komunální úrovni.
 
 Budu vytvářet podmínky pro kvalitní a  perspektivní 

školství, vzdělávání a zaměstnanost.
 
 Podpořím regionální ekonomiku.
 
 Zaměřím se na zajištění občanské vybavenosti a do-

stupnosti služeb v obcích, podporu sportovního a kul-
turního života včetně neziskového sektoru a investic 
do této oblasti.

 
 Budu posilovat vybavenost hasičů a připravenost re-

gionu na krizové situace.
 
 Zaměřím se na oblast obnovy veřejně důležitých sta-

veb včetně památek.

Moje programové priority
Sociální oblast

 Budu prosazovat zajištění dlouhodobého financování 
sociálních služeb, které je podmínkou kvalitní péče. 

 Vedle pobytových služeb budu klást důraz na domácí 
pečovatelské služby a jejich podporu, které například 
seniorům umožní setrvání v domácím prostředí.

 
 Podpořím budování domovů s pečovatelskými a asis-

tenčními službami pro důstojné stáří.

Životní prostředí
 
 Kvalitní životní prostředí ve všech jeho složkách je 

podmínkou pro budoucnost našeho regionu.
 
 Zasadím se o  vytváření funkční krajiny, která bude 

schopná splnit všechny ekosystémové funkce, včet-
ně řešení sucha a povodní či obnovy lesů postižených 
změnami klimatu.  

 Zaměřím se na pozemkové úpravy, které pomohou 
vrátit do krajiny zeleň a zvýší její stabilitu, či na obnovu 
alejí kolem cest. 

Doprava

 Budu usilovat o  kvalitní dopravní obslužnost a  do-
stupnost veřejnou dopravou včetně státem objedná-
vaných spojů.

 
 Prosadím potřebné státní investice do regionu, v ob-

lasti dopravy například výstavbu D35 a I/44 či ob-
chvaty měst a  obcí, aby regionální doprava opravdu 
fungovala. Zaměřím se na výraznější investice Olo-
mouckého kraje do silnic II. a III. třídy.

 
 Budu pracovat na budování sítě cyklostezek a  to le-

gislativní úpravou či koordinací dotačních zdrojů 
a činnosti ministerstev. Velký potenciál spatřuji v pá-
teřní Moravské cyklostezce v nivě Moravy.



Kdysi jsem pracoval na Arcidiecézní 
charitě v Olomouci. Byla to neoceni-
telná zkušenost. Podmínky v sociál-
ních službách se u nás bohužel zlep-
šují jen pomalu a to bych rád změnil.

V  Arcidiecézní charitě jsem měl na 
starosti humanitární a  rozvojovou po-
moc u v České republice i v zahraničí. 
Znamenalo to nejen řešení humanitár-
ních krizí způsobených přírodními ka-
tastrofami, ale i rozvoj. Hlavně při práci 
v Rumunsku a Gruzii jsem si uvědomil, 
jak je důležitá zdravá krajina, která pak 
dokáže předcházet přírodním kata-
strofám.

Role charity a dalších organizací včet-
ně složek integrovaného záchranného 

systému pro řešení nejrůznějších krizí 
je nesmírně důležitá. V této oblasti po-
tkáte spoustu lidí, kteří se nasazují pro 
druhé. Za to bychom je měli náležitě 
ocenit. 

Skutečnost je ale taková, že z hlediska 
sociálních služeb je tu velká mezera ve 
víceletém fi nancování. V praxi tak do-
stane poskytovatel sociálních služeb 
příspěvek od státu až na konci roku. 
Do té doby žije v  nejistotě. To je na-
prosto nevyhovující systém. 

Velice oceňuji všechny organizace pů-
sobící v sociální oblasti, které poskytu-
jí kvalitní služby. Jejich působení je pro 
naši společnost absolutně nezastupi-
telné. 

Václav Keprt
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

Co bych chtěl od politika na nejvyšší úrovni? Potřebuji mít jistotu, že chce být politikem pro 
nás, že svou funkci chápe především jako službu. Aby měl ve svém osobním životě jasnou 
hodnotovou orientaci, podle které se bude rozhodovat i v politice. Aby měl za sebou kus 
poctivé práce, která nejlépe svědčí o tom, co pro nás bude dělat.

Chci, aby na prvním místě on sám ctil zákony i obecná pravidla lidské slušnosti a šel v tom 
druhým příkladem. Chci, aby byl vzdělaný, odpovědný a kompetentní.

František John všechny moje požadavky splňuje. Osvědčil se jako spolehlivý člověk a opravdový 
skaut, milující manžel a táta čtyř dětí, dobrý a schopný starosta a kamarád, který nezklame. Proto jsem 

přesvědčený, že bude i nadále dobrým a prospěšným politikem a má moji jednoznačnou podporu.

Férové fi nancování 
sociálních služeb, 

abychom se mohli starat 
o potřebné

Ke své práci 
potřebují lidé 
v sociálních 
službách zajistit 
odpovídající 
podmínky. 
Dnes tomu tak není 
a to chci změnit.

Férové fi nancování pro sociální služby, aby solidarita 
nebyla jen fráze
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František John se narodil 1. 4. 1978 
v Zábřeze jako nejstarší ze čtyř dětí. 
Spolu s manželkou žije v Zábřeze a vy-
chovává čtyři syny. Jeho zájem o příro-
du jej dovedl ke studiu Střední země-
dělské školy v Šumperku a ke studiu 
ekologie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, kde 
získal dva doktoráty. Nutnost řešení 
otázek životního prostředí z hlediska 
společnosti jej přivedla ke studiu na 

Mgr. Václav Hampl 
starosta obce Dubicko

Františka Johna znám jako skauta, včelaře, od-
borníka na životní prostředí a  milovníka zvonů. 
Znám ho jako člověka, který když něco slíbí, tak 
to také dodrží. Znám ho jako starostu, který ne-
hledá v  politice svůj prospěch, ani prospěch pro 
svoji politickou stranu, ale hledá nejvhodnější ře-
šení pro město a  region. Proto ho mohu za sebe 
jen a jen doporučit.

Můj příběh
Spolu s dalšími 
zvoníky se 
František John 
v mládí podílel 
na založení 
zábřežského 
muzea ve věži 
kostela svatého 
Bartoloměje.
František John 
byl v roce 2015 ve 
skupině zvoníků 
a přátel, které se 
podařilo tradiční 
technologií odlít 
200 kilogramů 
vážící zvon. Dnes 
visí v zábřežském 
kostele svaté 
Barbory.

Pokud milujeme naše děti, musíme udělat něco pro naši Zemi

Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně. Měl a má široké spek-
trum zájmů (skauting, pobyt v přírodě, 
sport, architektura či historie), což je 
dobrý předpoklad pro funkci starosty, 
kterou v Zábřeze zastává desátým ro-
kem. Bohaté zkušenosti z komunální 
sféry spolu s odbornými vědomostmi 
v oblasti životního prostředí nabízí ve 
prospěch občanů regionu uplatnit také 
na půdě Senátu.



změnu globálního myšlení musí prová-
zet jednání, které je místní, lokální. Na 
téma změny klimatu jsou dvě základní 
reakce: mitigace, čili předcházení klima-
tickým změnám (třeba snižováním emi-
sí skleníkových plynů) a adaptace, tedy 
přizpůsobení se. 

Pokud vysázíme stromy, splňujeme 
oba principy. Je potřeba vytvořit funkč-
ní krajinu, obnovit krajinné struktury.

S novými krajinnými prvky 
musíme zrychlit
Určitý typ krajiny vyžaduje určité kli-
matické podmínky – přitom ale sama 
krajina klima výrazně ovlivňuje! Obnova 
krajiny je obrovskou výzvou. Velkou pří-
ležitostí jsou nové prvky v krajině v rám-
ci komplexní pozemkové úpravy, ty nic-
méně probíhají žalostně pomalu.

Dalším tématem funkční krajiny jsou od-
tokové poměry, souvisí s řešením povod-
ní či rizikem přívalových dešťů. Obrov-
ským potenciálem je obnova alejí u cest. 
Stromořadí ale poslední roky stále ubý-
vají. Jistě můžeme mluvit o bezpečnost-
ních důvodech, není ale možné se na 
zdraví řidičů a cestujících vymlouvat. 

Funkční krajina je harmonická a krásná. 
Je to krajina našeho domova, která bude 
místem pro kvalitní život i pro příští ge-
nerace. Vytváření takového prostředí je 
přece důležitý program.

Funkční krajina 
místo sucha 
a povodní.

Klimatické změny způsobené člově-
kem jsou naprosto zásadním tématem 
naší současnosti. Jejich důležitost je 
tím větší, že dopady globálního otep-
lování na budoucí generace mohou být 
nevratné. Je nejvyšší čas reagovat!

Jako přírodovědec jsem pro politiku 
založenou na faktech. Vědecká komu-
nita se řadu let shoduje na tom, že ke 
klimatickým změnám dochází. Dopady 
klimatických změn vyvracejí stanoviska 
skeptiků, kteří skutečnost změn klimatu 
či jejich zapříčinění člověkem popírali. 

Politici toto téma často zlehčovali 
a zlehčují – nechce se jim na ně reago-
vat. Dopady mohou být katastrofi cké! 
Důsledky klimatických změn už poci-
ťujeme například v podobě sucha nebo 
meteorologických anomálií včetně pří-
valových dešťů. Naplňují se tak černé 
scénáře ekologů.

Na Moravě máme k přírodě 
silný vztah
Naštěstí jsou tu hlasy těch, kterých se 
bude naše dnešní rozhodování týkat 
nejvíc, a sice mladých lidí. To je velmi po-
zitivní. Mladí lidé totiž budou žít ve svě-
tě, který se utváří již dnes. Na rozdíl od 
řady starších arogantních politiků, kteří 
skutečnost klimatické změny popírali. 
Mladí lidé jsou k otázkám životního pro-
středí velmi vnímaví, mám ovšem zku-
šenost, že u nás na Moravě na životním 
prostředí záleží všem generacím.

Dají se tyto výzvy vyřešit? Sledujeme 
aktivity na mezinárodní úrovni, napří-
klad klimatické konference či mezi-
národní dohody. To vše je důležité, ale 

Arnošt Vogel  
starosta obce Haňovice

Po šesti letech končí ve funkci senátorky 
MUDr. Alena Šromová. Pokud ještě nejste roz-
hodnuti, koho v  říjnových senátních volbách 
zvolit, tak bych vám rád doporučil RNDr. Mgr. 

Františka Johna, Ph.D. – starostu Zábřehu. My-
slím, že František John je dobrý tip, který bude 

v Senátu PČR dobře reprezentovat náš region.

Obnova krajiny 
je šancí na zmírnění 
klimatických změn

Funkční krajina místo sucha 
a povodní
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Proč volit Františka Johna
1. Zkušenosti a odbornost
 František John je desátým rokem starostou města 

Zábřeh, což je náročná manažerská i politická funkce. 
Zároveň má zkušenosti z práce v sociálních službách 
a v oblasti životního prostředí.

2. Kvalitní vzdělání
 Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palac-

kého v Olomouci, Katedru ekologie a životního prostře-
dí, kde získal taktéž tituly RNDr. a Ph.D. Magisterské 
studium úspěšně absolvoval také na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy Univerzity v Brně.

3. Pevná rodina
 Žije v manželství s manželkou Danielou a spolu vychová-

vají čtyři kluky – Tadeáše, Samuela, Timoteje a Michaela.

4. Respektovaný partner
 Díky tomu, že František John hledá řešení namísto 

konfl iktů, je respektovaným partnerem nejen u svých 
kolegů, ale také mezi ostatními starosty, politiky a od-
borníky. Je to člověk, který umí naslouchat a hledat ře-
šení prospěšné pro celou komunitu a region, nejen pro 
úzkou množinu zájmových skupin.

5. Vize a dlouhodobé cíle
 Většina politiků žije a řeší krátkodobé problémy s cí-

lem získat laciné body s ohledem na svou popularitu. 
František John se nebojí řešit komplexnější problémy, 
které mají přesah na více než jedno volební období. 
Místo jednorázovému stříhání pásek před volbami 
dává přednost koncepčnímu přístupu.

6. Motivace
 Angažovanost v politice u Františka Johna vyrostla 

z jeho působení v občanském sektoru, práci ve pro-
spěch komunity. Hlavním motorem jeho aktivit vždy 
byla prospěšnost pro naši zemi a pro ostatní. Tento 
pohled zohlednil i při volbě svého studijního a profes-
ního zaměření. 

7. Vztah k regionu, patriotismus
 František John je velkým místním a regionálním patri-

otem, v našem regionu má kořeny a má k němu vztah. 
Ke střední a severní Moravě se váže i jeho odbor-
ná a publikační činnost v oblasti ochrany přírody, 
památkové péče, regionální vlastivědy, dějin umění 
a uměleckého řemesla. 

Křížovka
Děkuji za 
Vaši důvěru 
v senátních 
volbách. 

RNDr. František John, Ph.D.
starosta, kandidát do Senátu 


