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Jako starostka města Meziměstí jsem se celkem pravidelně účastnila setkání starostek ČR
v Ostravě, kde jsem se poprvé v roce 2005 na jaře dozvěděla o §polečnosti Veolia, o

nebezpečích s tím souvisejících, o zatvrzelosti, krátkozrakosti a neústupnosti některých politikŮ -
pokud se jedná o vstup ,,strategického partnera" do vodovodů a kana|izací a také o úskalích,
která vznikajitam, kde tato společnost j iž jako údajný ,,strategický partner" vstoupila.

O dva měsíce později se objevilo toto nebezpečí v Náchodě. Tehdejší manažer VaKu
prosazoval Veolii jako to jediné, co je pro nás obce dobré. Protože nejvíce informací jsem měla

od kolegyň starostek zPardubicka, navštívila jsem některé znichazískala cenné informace o

situaci na Pardubicku včetně kontaktu na tehdy mně naprosto neznámého pana Ing. Radka
Novotného, Mohu tedy říci, že ďíky pardubickým kolegyním a díky účasti na setkání starostek v
Ostravě jsem měla oproti ostatním starostům na Náchodsku trošku náskok, protože jsem jlž jakŽ

takžbylav obraze, co Veolia znamená a co obnáší.

Samozřejmě jsem získaného kontaktu na Ing. Novotného rryužila a zaěala spolupráce,ktetá
trvá prakticky dodnes. Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velice cenné informace

týkajíci se společností, do kterych Veolia vstoupila. Na několika společných schŮzkách přímo v
Meziměstí jsme probírali situaci do detailů, dívali se na hospodaření spoleěností před vstupem a

po vstupu ,,strategického partnera'o, zabývali se investicemi do vodárenské inťrastruktury,
problematikou dotací atd. Kromě toho jsou od něj měla k dispozici i tabulky ruzných porovnání
společností se ,,strategickým partnerem" a bez něho. Velmi cenné byly i kontakty na starosty

měst a obcí, které jížvté době sVeolií ,,váIčily" azpravidla bezvýsledně. Nejsem zvyklámít
informace jen z jednoho zdroje, ikdyž tady to bylo od kolegyň starostek a Ing. Novotného - tedy
již ze dvou zdrojů, a proto jsem se zúčastnila různých seminařů na téma provozních modelŮ

vodaren, provozovtíní vodárenské infrastruktury atd. za úěasti našich předních odbomíkŮ. Tam
jsem se také dozvéděla spoustu cenných informací včetně toho, že VaK Náchod je ,,zdravá
společnost" a není tedy důvod pro vstup ,,strategického partnera". VŠe korespondovalo
s informacemi získanými od pana Ing. Novotného.
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Díky informacím získaným od pana Ing. Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako
prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup ,,strategického
partneraoo Veolie do VaKu Náchod - hlasování bylo naprosto jednoznačnó. Všichni
zastupitelé byli proti vstupu ,,strategického partnera". Podařilo se nám rozjet další aktivity
v ostatních městech a obcích, předávat dále informace od pana Ing. Novotného tam, kde je
neměli, takže Veolie na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji
angažovatost v daném problému vidím dnes jako jeden zmých nejvýznamnějších kroků během
12 let na radnici, Kdyby se nic jiného nepovedlo (akože se nám povedlo zrealizovat spoustu
projektů), tak mohu zradnice odejít spokojená, že jsem udělala něco zásadního pro lidi.

S panem Ing. Novotným jsem byla ve stálém kontaktu během pokusů o schválení vstupu
,,strategického partnerď' v ostatních městech a obcích na Náchodsku, prožívali jsme společně
drobná vítězství, upozorňovali se narůzná nebezpečí a i vdnešní době od něj získávám cenné
informace týkající se vody jako takové. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

S pozdravem ivlesto fuleziměstí
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