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V Želechovicích nad Dřevnicí

Pana Ing. Radka Novotného jsem poznal na valné hromadě společnosti Vodovody a
Kanalizace Zlín, a.s. v roce 2009. Velmi rychle jsem pochopil, že právě on hájí zájmy obyvatel Zlínska,
a to paradoxně i proti vůli mnoha zástupců měst a obcí, kteří to vlastně mají v popisu práce!?
Je v pořádku, když si občan zvolí svého zastupitele, a ten se mu odvděčí tím, že usilovně spolupracuje
se zahraničními koncerny na privatizaci vodáren a zdražování vody lidem?
Velmi důležité informace, jež na semináři zazněly, se týkaly právě probíhajících soudních
sporů mezi menšinovými akcionáři a vedením VaK Zlín. Cílem žalob těchto akcionářů je zneplatnit
současný provozní model a vrátit kontrolu nad vodou zpět městům a obcím. A přestože dnes soudy
rozhodují ve prospěch odpůrců „privatizace“ vodáren, tak další generace politiků – zástupců velkých
měst na Zlínsku, zařizují oddalování pravomocného rozhodnutí. To zbytečně zvyšuje už tak velké
škody na majetku nás všech.

Nejzajímavější část semináře pro mě byla ta, jež se věnuje srovnání cen za vodné a stočné
s jinými vodárnami v okolí, které stále kontrolují města a obce. Díky možnosti získávat dotace z EU
na rekonstrukci a rozvoj infrastruktury, přinášejí okolní městské vodárny svým občanům násobně
větší užitek než VaK Zlín. Nehledě k tomu, že i při nižších cenách jsou stále ziskovější než mnohem
větší, ale nesvéprávné vodárny kontrolované zahraničními subjekty. Se svými zkušenostmi z řízení
městské vodárny se s námi podělil předseda představenstva VaK Přerov, a.s. MUDr. Michal Chromec,
profesionál a velký odpůrce privatizace vodáren.
Doporučuji proto každému, kdo je připojen na vodovod nebo kanalizaci, aby sledoval webové
stránky www.pravdaovode.cz a www.vodalidem.cz, kde se mj. dozví co se děje s jeho penězi, které
platí za vodné a stočné. Zároveň je třeba se ptát svých komunálních politiků „Jaký je váš postoj
k vodárenství, podporujete současný stav nebo návrat vody zpět pod kontrolu měst a obcí?“
Odpověď Vám dá informaci o tom, koho jste si zvolili.

