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„Lidé, kteří volí zkorumpované
politiky, podvodníky, zloděje a lháře
nejsou oběti.. Nýbrž spolupachatelé!“
G. Orwell

STAN – ANO – ODS – KDU-ČSL
Nejenom předražená voda, ale i předražená cena bytů
a předražené nájmy ve Zlíně!
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Drahé byty a nájmy ve Zlíně = STAN+ANO

PROČ JSOU BYTY A NÁJEMNÉ VE ZLÍNĚ NEJDRAŽŠÍ
Z CELÉHO OKOLÍ?
Nejenom voda je ve Zlíně nejdražší z celého okolí. Byty a nájemné
podražily za poslední roky o desítky procent!
Pan primátor MUDr. Miroslav Adámek v neúspěšné volební kampani
na senátora na jaře tohoto roku
měl jako třetí bod svého programu
„BYDLENÍ MLADÝCH“.
Za 8 let svého primátorování a vlády STAN a jeho koaličních partnerů, nyní ANO, nepostavili tito ani
jeden jediný městský byt.
Odborníci se shodují, že vliv na
ceny bytů a pronájmů má několik
skutečností. Mezi ně patří zejména naše lepší finanční situace (alespoň některých), z toho vyplývající
větší odvaha se zadlužit, velká dostupnost hypotečních úvěrů a také
množství studentů na Univerzitě
T. Bati, kteří bydlí ve velkém v soukromých bytech v podnájmech.
Hlavním důvodem je však ta skutečnost, že se ve Zlíně staví neuvěřitelně malé množství bytů.
Nedostatek bytů je tedy hlavním
důvodem vysoké ceny bydlení ve
Zlíně.
Statutární město Zlín eviduje v pořadníku žadatelů o městský byt
průměrně téměř tři stovky rodin.
Někteří z nich jsou v tomto seznamu jen pro strýčka příhodu. Jiní
nemají zájem o lokalitu a „kvalitu“
bydlení v některých z nabízených
domů. Prostě se jim např. do II.

segmentu na JS nechce. Místo
toho, aby město stavělo nové byty
a staré prodávalo současným nájemníkům, poskytuje své pozemky vhodné pro bytovou výstavbu
soukromým investorům.
Na některých z nich založil svoji
výstavbu a podnikání bývalý zastupitel města a vlivný politik ODS
z dob Martina Janečky a Tomáše
Úlehly pan Zdeněk Blažek. Ano,
další z řady z těch, kterým vděčíme i za předraženou vodu na Zlínsku.
Bytová výstavba pak bez účasti
města probíhá především na Jižních Svazích v oblasti Podlesí.
Za normální situace, kdyby tuto
výstavbu provádělo město (koneckonců v této lokalitě postavilo
město do roku 2003 stovky bytů),
tak by dodavatele stavby muselo
vybrat na základě veřejné obchodní soutěže při dodržení zákona o
zadávání veřejných zakázek. Stavba by tak byla při dodržení zásad
kvality mnohem levnější, než když
ji staví soukromá korporace bez
jakékoliv konkurence.
O takové byty by byl ohromný zájem (i ty soukromé předražené
byty jsou vyprodány ještě před tím,
než se kopne do země) a odpadla
by tak další položka byty zdražující: soukromé realitní kanceláře,
které byty prodraží o dalších 5%.
Celkově tak jsou byty soukromých

www.vodazlinsku.cz

investorů dražší až o 20%, než kolik by stály, kdyby je stavělo město
Zlín. Ušetřit na pořízení bytu až
400.000 korun není jistě k zahození.
Můžeme si to zesumírovat. Ve
Zlíně je nedostatek nových bytů,
staví se málo a byty budují pouze
soukromí investoři. STAN a ANO
nepostavilo za 8 let jeden jediný
městský byt!
Důsledek: přemrštěné ceny nových bytů, na které většina obyčejných lidí nedosáhne. Mnozí z těch,
kteří si takové bydlení pořídili,
jsou možná neúměrně zadlužení.
A mnozí z těch, kteří si takto byty
koupili, je koupili pouze na další
podnikání. Využívají nedostatku
volných bytů k jejich dalšímu podnájmu a zcela s logikou trhu jsou
podnájmy vyšroubovány do obrovských částek.
Nebo Vám připadá normální, aby
podnájem bytu 1+kk o výměře 39
m2 stál měsíčně 9.000 korun a byt
2+kk o výměře 55 m2 dokonce až
14.000 korun?
A například cena takového bytu
2+kk, 10 let starého, je více než
2.400.000 korun!
Všichni se nyní předhánějí ve
svých volebních programech, kolik že postaví nových bytů. I ANO
takto láká své voliče. Ale měli tu
možnost již v předcházejícím období! A skutek?
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NULA, JEDNA VELKÁ NULA. Tolik bytů město postavilo za vlády
pana primátora MUDr. Miroslava
Adámka (STAN), jeho náměstka
pro bytovou politiku Ing. et Ing.
Jiřího Korce (ANO) a vlastně celé
vládnoucí koalice na zlínské radnici STAN a ANO.
Když jsem se pana primátora
Adámka ptal na to, kolik město za
vlády STAN a ANO postavilo nových bytů (a jak tedy mění město
k lepšímu), jeho odpověď byla vyčerpávající: „Pane Sekulo, s vámi
diskutovat nebudu“.
Nebo dne 15. 6. 2018 odpověděl
pan primátor Adámek písemně
takto: „Je nutno konstatovat, že
statutární město Zlín jako veřejnoprávní korporace není tím

subjektem, který by měl primárně
zajišťovat uspokojení bytových
potřeb obyvatel města“!
Podívejme se na to, co nám říká
zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o
obcích (obecní řízení), § 2, odst.
(2): Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů; při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem.
Uspokojování bytových potřeb
občanů města, pane primátore
Adámku a pane náměstku Korče,
nejsou podmínkou pro všestranný
rozvoj tohoto města?
A bytové potřeby občanů nejsou
tím, o co by město mělo, pane primátore Adámku a pane náměstku
Korče, usilovat?

A není též veřejným zájmem,
pane primátore Adámku a pane
náměstku Korče, aby se město
rozvíjelo a zvyšovalo počet svých
spokojených obyvatel?
Naše město se již několik posledních let neustále vylidňuje. To je
přímý důsledek politiky STAN a
ANO ve Zlíně.
Nebo si myslíte, že nedostatek
bytů a vysoké životní náklady
(předražená voda, předražené byty
a předražené nájmy) nemají na
tuto tristní situaci podstatný vliv?
NEVOLIT!
Pavel Sekula - Spolek Aliance
Voda Zlínsku

< Jiří Korec - náměstek primátora
pro BYTOVÉ OTÁZKY...
Měli jste na to plné 4 roky, pane
náměstku Korče, a nic jste neudělali
a najednou to před volbami slibujete?

VOLBY 2018 - ODS
Nepřihlásili se k chybě svých předchůdců, za kterou
by se měli veřejně omluvit. Nepřistoupili k Alianci Voda
Zlínsku.
NEVOLIT!!!
Tak se podívejme, kdo z letošních
kandidátů ODS schválil v roce
2004 prodej vody Veolii.

Na 10. místě kandidátky je paní
Svatava Nováčková. Hlasovala
pro prodej vody Veolii.

(Miroslav Chalánek a Zdeněk Blažek v roce 2014)

A na 19. místě je bývalá primátorka města Zlína, jejímž 1. náměstkem nebyl nikdo jiný, než pan
desetiprocentní, Martin Janečka,
paní PhDr. Mgr. Irena Ondrová,
která zadávala městské zakázky
svému manželovi.

To jsou ti, díky kterým platíme
předraženou vodu a ohromné zisky z prodeje vody nám, občanům,
tečou do zahraničí francouzskému nadnárodnímu koncernu Veolia.
Na 9. místě kandidátky je pan Mgr.
Hynek Steska. Hlasoval pro prodej vody Veolii.

Tito všichni zvedli ruku pro prodej
části podniku VaK Zlín francouzské firmě Veolia a pro zavedení
provozního modelu s Veolií (paní
Ondrová nebyla přítomna, ale není

pochyb o její stranické loajalitě)
a umožnili tak Veolii vydělat na
nás více než 800.000.000 korun.
Tyto prostředky scházejí a budou
scházet při obnově vodohospodářské infrastruktury ve Zlíně.
Celá ODS v roce 2004 volila Veolii jako jeden muž a jedna žena a
hlavně jejich zásluhou jsme přišli
na Zlínsku o více než miliardu korun z našich kapes.
Navíc jednička kandidátky, lídr
strany pan Miroslav Chalánek, bývalý hokejista, byl členem dozorčí
rady VaK Zlín a na projevy nespo-

Volby 2018 - ODS
kojenosti se zavedeným provozním modelem se vyjadřoval jako
zastupitel za ODS v roce 2014
takto:
„Moravská vodárenská (pozn. Veolia) není prostředník (pozn. obrana Veolie na slova zastupitelky
paní Mgr. Štauderové, když Veolii
nazvala překupníkem). Moravská
vodárenská je pro-vo-zo-va-tel. Jo.
…. Nicméně, pokud tady srovnáváte nějaká čísla, tak srovnáváte neporovnatelné. Moravská vodárenská má příjem ze tří vodárenských
soustav. A to je Zlín, Olomouc a
Prostějov. Proti tomu posuzujete
příjem VaKu. Proti tomu posuzuje-
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te příjem VaKu, mimochodem ten
je dneska, pokud bychom řekli, že
je to opravdu příjem, tak dneska se
bavíme o tom, že ten příjem je větší, než jedna miliarda za tu dobu,
jo…. nicméně, nedostaneme se
k řešení, jako kdy budeme porovnávat hrušky s jablkama, jako jo.
To takhle nejde.“

ší zisky, než VaK Zlín. On ve svém
mistrovském projevu zatím hovoří
o příjmech, což je podstatný rozdíl.

Někteří z Vás si vzpomenete na
projev Milouše Jakeše „jako kůl
v plotě“! Tak to byl projev na téže
úrovni. Pan Chalánek zaměnil
ekonomické pojmy zisk a příjmy
a navíc ještě bránil Veolii. V projevech jsme totiž upozorňovali na to,
že Veolia má mnohonásobně vyš-

To je prosím lídr kandidátky ODS
ve Zlíně, strany, která je přímo
odpovědná za okrádání statisíců
občanů Zlínska, bývalý člen dozorčí rady VaK Zlín, pan Miroslav
Chalánek, který si skutečně plete
hrušky s jablkama a navíc se zastává Veolie!

A za druhé, z předložených čísel
a vyjádření bylo jasně patrné, že
hovoříme o zisku Veolie pouze na
Zlínsku a vůbec ne na Olomoucku
a Prostějovsku!

(Miroslav Chalánek a Zdeněk Blažek (hlasoval pro prodej akcií VEOLII v roce 2002). Zdeněk Blažek , jistě
“výhodně” pro město, prodal v minulosti městu koupaliště “Zelené”, a nyní další koupaliště “Riviéra” v Malenovicích, které nechal zruinovat, by chtěl opět “výhodně” prodat městu, o což se snažil již v roce 2012. Zajímavé je, že o tomto odkupu hovořil v předvolebním rozhovoru najednou pan Aleš Dufek (MfD 20.9.2018),
lídr KDU-ČSL, tedy strany, která se s ODS jako hlavní podílela na prodeji vody Veolii. Nyní za pana Blažka kandiduje jeho manželka, paní Pavla Blažková. Jaký bude její zájem na prodeji koupaliště Riviéra městu, když
dlouhá léta toto koupaliště nikdo jiný koupit za stanovenou cenu nechce?)

www.vodazlinsku.cz
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VOLBY 2018 - KDU-ČSL
Nepřihlásili se k chybě svých předchůdců, za kterou by se měli
veřejně omluvit. Nepřistoupili k Alianci Voda Zlínsku.
NEVOLIT!!!

Nepřihlásili se k chybě svých
předchůdců, za kterou by se měli
veřejně omluvit. Nepřistoupili
k Alianci Voda Zlínsku.
NEVOLIT!!!
A nyní se podíváme, kdo z letošních kandidátů KDU-ČSL schválil
v roce 2004 prodej vody Veolii.
Na 2. místě kandidátky je pan Miroslav Kašný. Hlasoval pro prodej
vody Veolii.
Na 1. místě kandidátky je pan Mgr.
Aleš Dufek.
Ano, je pravda, že tito křesťanští
spolustraníci vidí problematiku vodárenství ve Zlíně podobně. Všichni totiž současný model s Veolií a
okrádání nás, spotřebitelů vody
na Zlínsku, podporují.
Lídr kandidátky pan Dufek, který v letech 2010 až 2014 působil
ve Zlíně jako náměstek primátora
Adámka a měl na starosti mimo
jiné i VaK Zlín, chodil celé 4 roky
na valné hromady VaKu Zlín, kde
ani jednou nehlesl a vždy posluš-

ně odhlasoval všechny návrhy
představenstva VaKu Zlín. Díky
jeho hlasování byli v představenstvu lidé, kteří bojkotovali návrat
vodárenství zpět městu a obcím.
V roce 2014 tito lidé za VaK Zlín
podali odvolání proti druhému rozhodnutí soudu, které mohlo provozní model s Veolií zrušit! Přesto
je neodvolal. Zastupitele města o
podaném odvolání VaK Zlín proti
výhodnému rozhodnutí soudu pro
VaK samotný dokonce ani neinformoval.
Podáním odvolání konečné rozhodnutí soudu znovu oddálil o 3
roky (tj. 170.000.000,- Kč zisků
pro Veolii za tu dobu), když VS
v Olomouci rozhodl pravomocně
o neplatnosti části VH VaK Zlín
v 11/2016.
Namísto toho odvolal jediného
kritika Veolie – předsedu dozorčí
rady VaKu Zlín pana Miroslava Rafaju pro smyšlenou záminku.
Před zastupiteli města Zlína 6 měsíců tajil výsledky analýzy zpracované firmou Saul Consulting s.

www.vodazlinsku.cz

r. o., která vyznívala v neprospěch
Veolie!
O tom, co na valných hromadách
VaKu Zlín odhlasoval, zastupitele
nikdy neinformoval a debatě na
téma VaKu Zlín se vždy bránil. Zastává názor, že spolupráce s Veolií je výhodná.
Dvojka kandidátky Miroslav Kašný v roce 2004 spolupráci s Veolií
odhlasoval. Při tom je zajímavé
sledovat jeho myšlenkové pochody, když v roce 2014 na dotaz redaktora MF Dnes „Jak chcete dosáhnout toho, aby lidé ve městě
platili méně za vodu?“ odpověděl:
„Jediná reálná varianta je vytáhnout z VaK Zlín vodovody a kanalizace a provozovat si je na území Zlína sami. Jediná možnost je
udržení ceny vody na stejné úrovni, vše ostatní je předvolební populismus.“
Tak proč jste, pane Kašný, hlasoval
v roce 2004 pro prodej VaK a provozní model s Veolií ???
A proč jste v zastupitelstvu města
Zlína společně s Vašimi spolustra-

Volby 2018 - KDU-ČSL

níky neprosazoval samostatné
provozování bez Veolie, když jste
měl tu možnost???
Samostatnou kapitolou je hejtman
Jiří Čunek, který zase na setkání
se starosty – akcionáři VaKu Zlín
v březnu 2017 v Otrokovicích prohlásil, že by bylo lepší se s Veolií
raději dohodnout než se s ní soudit.

Magazín Aliance Voda Zlínsku 7/2018

výběrovému řízení. Možná to pro
něj ani nehraje roli. Mediálně však
vystupuje přesně opačně – jako
obhájce lidí a nemravnosti modelu. Za zavřenými dveřmi je však
chování přesně opačné. Ostatně,
kdyby pomoci chtěl, má k tomu
díky spojitosti s primátorem
Adámkem jako členem své krajské
koalice ty nejlepší podmínky.

Učinil tak přitom bezprostředně
poté, co Otrokovice spolu s dalšími malými akcionáři u Vrchního soudu v Olomouci definitivně
vyhráli soud o neplatnost valné
hromady VaKu Zlín z roku 2004,
kterou byl vstup Veolie do VaKu
Zlín odsouhlasen.

A ještě se podívejme, jak nám pan
hejtman Jiří Čunek lže. Na jednání Krajského zastupitelstva dne
6. 11. 2017 jsme pana Čunka požádali o pomoc při organizování
a provedení „konference o vodě“,
která by osvětlila skutečný stav
hospodaření s vodou na Zlínsku.
Pan hejtman na žádost odpověděl
takto:

Tento úspěch malých akcionářů
zakončil Čunek touto radou nad
zlato. Pominul přitom jaksi i to, že
dohoda s někým, kdo neoprávněně podniká na majetku VaKu Zlín,
by byla nezákonná. Nejen kvůli neexistujícímu souhlasu valné
hromady, ale i kvůli chybějícímu

„Určitě se na mě můžete obrátit s tím, že bychom se pobavili
o tom, že připravíme takovouto
konferenci“, nebo také „Takže počkejte na mě teďka. Domluvíme
se, já tu konferenci klidně svolám
nějakou“ a ještě pak dodal „Takže
počkejte na mě. Pak se zkusíme

www.vodazlinsku.cz

domluvit, jak bychom takovou
konferenci případně připravili“.
A na příštím jednání dne 18. 12.
2017, když jsme mu jeho slib připomenuli, odpověděl následovně:
„A co se týká té konference, snažím se, já jsem samozřejmě nenabídl ani neslíbil, že ji udělám.
Jenom když se bude organizovat, tak že bych to, že bych se jí
zúčastnil a podpořil ji tedy svojí
přítomností“
Takže hlásají-li Dufek a Čunek
z billboardů svým voličům, že to
vidí podobně, pak ve vodárenství
je to naprostá pravda. Oba totiž,
stejně tak jako pan Kašný, podporují současný model s Veolií.
To jsou prosím lídři kandidátky
KDU-ČSL ve Zlíně, strany, která
je přímo odpovědná za okrádání
statisíců občanů Zlínska a za zavedení provozního modelu s Veolií.
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REFERENDUM O VODĚ VE ZLÍNĚ BUDE !

STOP VEOLII!

Referendum o vodě, Ano/Ne?
O prázdninách a začátkem
září tohoto roku jsme byli
ve Zlíně svědky občanské
aktivity a zájmu o dění ve
městě. Podepisovala se petice
za uspořádání referenda o
budoucnosti provozování Vody
na Zlínsku.
V rekordní době dvou měsíců
se podařilo posbírat téměř
7.000 (!) podpisů za vypsání
takového referenda. A tohle
transparentní a upřímné úsilí
jak ze strany organizátorů,
tak
ze
strany
občanů,
petici podepisujících, bylo
samozřejmě
monitorováno.
Ze strany radnice. S dobrým
úmyslem bohužel ne. Se
špatným, a to najít důvody,
jak referendum oddalovat,
zpochybňovat. A našli již v
srpnu, prý údajně nejasné znění
otázek. Kdo z Vás, občanů Zlína,
čekal, že na to organizátory,
nebo podepisující upozorní, ten
je na omylu. Nechali je v tom,
aby se jim mohli později vysmát
a politovat, organizátorům i
podepisujícím. Což i v září na
tiskovce primátor za STAN
udělal.
Zkrátka, pro tuto radniční
koalici (STAN a ANO) se stalo
typickým pohrdání občany a

jejich aktivitami v této oblasti.
Začátkem září byl Návrh na
konání místního referenda
přípravným výborem podán.
Ihned druhý den primátor sdělil
novinářů, že prý takto položené
otázky nelze občanům v
referendu dát a referendum
provést. Že má k tomu
stanovisko MV ČR. Jak se záhy
ukázalo, tak přípis s názorem
odboru ministerstva od srpna
měl, ale v něm mimo jiné bylo
jasně uvedeno, cituji:
„V první řadě zdůrazňujeme,
že Ministerstvo vnitra ve
vztahu k zákonu o místním
referendu podává pouze právně
nezávazný výklad zákona.“!
A dále píše: „Rozhodnutí,
zda lze o konkrétní otázce
v konkrétním případě konat
místní referendum, však náleží
pouze zastupitelstvu obce.“ !
Co je dále v kompetenci
primátora,
je
organizace
volebních komisí k referendu, a
to min 25 dní před jeho konáním.
V této věci pan primátor a rada
neudělali nic. Takže díky tomu
se „prošvihly“ lhůty, které by
umožnili konání referenda
současně
s
komunálními
volbami. A o to této koalici
přece šlo. Výsledků referenda
se totiž obává.
Jak dál? Přípravný výbor

www.vodazlinsku.cz

vzal Návrh zpět. Po volbách
přípravný výbor podá novému
zastupitelstvu opět návrh na
konání referenda o vodě. Snad
z voleb vzejde koalice nová,
která bude chtít jednat v zájmu
občanů a referendum bez
zbytečných průtahů vyhlásí..
Je taky možné, že bude nové
zastupitelstvo města Zlína
postupovat samo razantně tak,
aby se distribuce vody vrátila
zpět do rukou měst a obcí
Zlínska. BEZ VEOLIE!
Aby se tak stalo, o to se
musíme postarat svým hlasem
ve volbách.
Jako malý návod můžu uvést,
že zakládající členové Aliance
Voda Zlínsku se nachází na
kandidátkách ČSSD, SPD,
Rozhýbejme-Zlín
(koaliční
kandidátka
Soukromníků,
Svobodných a Nezávislých)
a nápravu a referendum
podporuje i Nový Impuls a
KSČM.
Jiří Procházka
Krajský předseda Svobodných
ve Zlínském kraji
Zakládající člen Aliance Voda
Zlínsku
Kandidát č. 2 na koaliční
kandidátce Rozhýbejme Zlín
(kandidátka č.10).

Volby budou referendem o vodě!
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Kandidáti koalice ČSSD, SPOZ a nezávislých podporují referendum o vodě ve Zlíně a společně
hlasují pro navrácení provozování vodárenské infrastruktury občanům města Zlína.

ČSSD je často vytýkáno, že před třinácti lety hlasovala pro tento model, který tehdy
prosazoval pan Martin Janečka.
Členové a kandidáti ČSSD společně prohlašují, že v té době nebyli členy ani strany ani
zastupitelstva a že se rozhodně distancují
od tehdejšího chybného kroku ČSSD.
Ing. Václav Tomášek CSc.
Kandidát č. 4 na koaliční kandidátce ČSSD,
SPOZ a nezávislí (kandidátka č. 6)

Když koalice STAN a ANO odmítla uspořádat REFERENDUM O VODĚ, tak
prvním referendem budou samotné volby!

VOLBY JAKO REFERENDUM O VODĚ!

STRANY, KTERÉ PRACUJÍ VE PROSPĚCH VEOLIE. Zisky odtékají do zahraničí, zanedbává
se obnova infrastruktury VaK Zlín a to do budoucna přinese DALŠÍ PODSTATNÉ ZDRAŽENÍ
VODY!

STAN + ANO + ODS + KDU-ČSL = PRO VEOLII

STRANY, KTERÉ CHTĚJÍ SAMOSTATNÉ PROVOZOVÁNÍ BEZ VEOLIE. ZISKY DO OBNOVY
INFRASTRUKTURY!

ROZHÝBEJME ZLÍN (SVOBODNÍ, SOUKROMNÍCÍ A NEZÁVISLÍ), SPD,
dále NOVÝ IMPULS, ČSSD a SPOZ, KSČM = BEZ VEOLIE.
NIŽŠÍ CENA VODNÉHO.
www.vodazlinsku.cz
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