Václav Keprt

Narodil jsem se 9. srpna 1960 v Šumperku. Jsem 30 let ženatý, máme s manželkou
čtyři děti (29, 27, 26 a 20 let) a dvě vnučky (4 a 6 roků).
Vyučil jsem se zahradníkem a ve stejném oboru jsem získal maturitu. Nejdříve jsem
pracoval jako zahradník na školním hospodářství, potom jako vedoucí zahradnictví
v zemědělském družstvu Zábřeh. Od roku 1991 jsem pracoval jako samostatný
referent na úřadu práce a v roce 1995 jsem odešel pracovat do Charity Zábřeh na
pozici ředitele. V roce 2002 jsem byl jmenován na pozici ředitele Arcidiecézní charity
Olomouc.
Při své práci jsem mohl navštívit jak některé země západní Evropy, tak chudé země
na východě. V roce 2007 jsem navštívil Haiti, jednu z nejchudších zemí na světě.
Načerpané zkušenosti jsem se snažil uplatnit při své práci ve prospěch potřebných
lidí u nás i v zahraničí.
Čtrnáct let jsem se aktivně angažoval v organizaci Junák – svaz skautů a skautek
ČR. Zde jsem získal zkušenosti nejenom s výchovou mládeže, ale s fungováním celé
občanské společnosti. Z tohoto důvodu v současné době pracuji ve Výboru pro
regiony Rady vlády pro neziskové organizace ČR. Dále jsem členem pracovní
skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření systému zpracování
statistických dat v sociálních službách. V roce 2009 jsem převzal ocenění kvality
v sociálních službách v kategorii „Osobnost roku“, což považuji za ocenění práce
celého týmu charitních spolupracovníků.
A záliby a radosti? Především mám rád svou rodinu. Mám také rád dobrou zábavu a
dobré víno, přátele, humor, přírodu, houbaření, jízdu na kole a mnoho dalších věcí.
Mám dobrý pocit, když vidím stromy, které jsem pěstoval a sázel a dnes mají pod
nimi lidé lavičku.
Proč jsem se rozhodnul kandidovat? Politika je především služba. Stále to tak chápu,
i když mám mnoho důvodů ke zklamání jako většina ostatních lidí. Chtěl bych pomoci
obnovit ztracenou důvěru lidí v politiky, a to alespoň na místní úrovni. Chci nabídnout
svoje síly a zkušenosti k rozvoji našeho města a jeho obyvatel.

