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Kocanda

Znám bílou paní ze zámku,
jenž na kopci se ukrývá,
v komůrce vysoko v mracích,
bílou nití bílé šaty ušila.

Šaty z vloček halí paní,
tváře rozpálené do běla,
padá, klouže, nemá stání,
svými copy všechno pokryla.

Jižní Svahy Zlín

PF2018

PF2018
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Vážení spoluobčané!
V záhlaví současného vydání našeho magazínu je heslo 
„Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí“. Nejsem tak 
naivní, abych nevěděl, že tak snadné to láska ani pravda 
nemá. Za obojí je třeba bojovat.

Moderní je v dnešní době lživé zprávy nazývat „Fake 
news“.  Vlády jednotlivých zemí také připravují zákony, 
které mají zabezpečit, aby především na sociálních sítích 
bylo takových „lživých a nevhodných“ zpráv co nejméně. 
V Německu mažou příspěvky „hanobící“ uprchlíky a 
„hanobící“ elity, které podporují imigraci. Evropská 
komise v této věci připravuje normy, které budou závazné 
pro všechny unijní země. Není mi jasné, který úřad bude 
rozhodovat, co je a co není pravda. 

Vše směřuje proti tomu, aby lidé vyhledávali, sdíleli a šířili 
informace, které nejsou politikům příjemné a po vůli.

Co však dělat, když lživé informace šíří samotní politici 
nebo jimi řízené orgány? Jak se bránit lžím, které se 
šíří v Magazínu Zlín, na webu města Zlína, na webu VaK 
Zlín či pomocí Infokapek a placených inzerátů pana 
Březíka, předsedy představenstva VaK Zlín?

Za pravdu se musí bojovat. I když to stojí mnoho peněz, 
volného času a nervů. A také lživých nařčení a dalších 

dezinformací ze strany potrefených hus. Je to nekonečný 
boj a kolotoč příčin a následků.

Pravda může zvítězit. Ale jen tehdy, pokud ji budeme 
hledat a pokud ji poznáme.
Je nový rok 2018 a Spolek Aliance Voda Zlínsku i já 
osobně bych Vám všem chtěl popřát hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v osobním i pracovním životě. A také Vám 
přeji hodně lásky a hodně pravdy. Přeji Vám, ať pravdu 
potkáváte a také ať ji poznáte.

Nevím, jestli někdy může láska a pravda zvítězit nad 
lží a nenávistí. Vím však jedno. Pokud pravdu (i lásku) 
nebudeme hledat, nebudeme se po ní pídit, vyznávat ji a 
pečovat o ni, tak má prachmizernou šanci vyhrát.

Chtěl bych Vás požádat, abyste spolu s námi pravdu 
hledali, poznávali a pomohli jí když ne 
zvítězit, tak alespoň vyrovnat skóre.

Pavel Sekula

Spolek Aliance Voda Zlínsku

Iniciativa H2O

Na počátku této iniciativy byly 
dvě seniorské kamarádky. Dvě 
spolužačky z Univerzity třetího věku 
na UTB ve Zlíně. Po přednáškách si 
povídaly o tom, co jim vadí, co je trápí, 
co by se mělo a co by mohly změnit. 
Centrem jejich vnímání, jejich snah 
se stala VODA. Protože voda, to je 
základ života, to je podmínka života 
na naší planetě a to, co se děje s 
kupčením s vodou v našem státě je 
naprosto alarmující.

Sledovaly a sledují stránky                   
www.pravdaovode.cz a boj za 
navrácení vody zpět. Boj úžasného 
člověka, Ing. Radka Novotného, 
který krok za krokem monitoruje 
vývoj tohoto kupčení s vodou v naší 

republice. A to kupčení za spoluúčasti 
politiků - zastupitelů měst a obcí. Za 
tichého přihlížení státu.
A s nadšením přivítaly rozhodnutí 
Vrchního soudu v Olomouci, který 
na konci roku 2016 (díky žalobě Ing. 
Novotného) rozhodl o neplatnosti 
usnesení valné hromady, která dne 
30. 4. 2004 rozhodla o prodeji a 
pronájmu vodárenské infrastruktury 
ve Zlíně.

To byla BOMBA! Bomba proto, že 
ke stejnému rozhodnutí dospěl i 
Krajský soud v Brně v roce 2010. 
Ale - VaK Zlín - potažmo Město Zlín, 
které je hlavním akcionářem, se proti 
rozhodnutí z roku 2010 odvolali. 
Město Zlín, v čele s primátorem p. 
Adámkem, který si jako vývěsní štít 
své volební kampaně do městského 

zastupitelstva dal heslo, ve kterém 
slíbil zasadit se vrácení hospodaření 
s vodou občanům Zlínska.

A tak se tyto dvě seniorky rozhodly, 
že pomohou panu primátorovi a 
zastupitelům města. Ukáží jim, že 
občané Zlínska si přejí, aby volení 
zastupitelé na zlínské radnici zahájili 
kroky k navrácení hospodaření s 
vodou zpět do jejich rukou, zpět 
Vodovodům a kanalizacím. Aby 
se finanční prostředky, získané za 
hospodaření s vodou, vrátily zpět do 
rukou města obcí.

Jak na to? Dohodly si schůzku s 
Ing. Novotným a přizvaly dalšího 
fundovaného člověka. Ing. Jaroslava 
Holíka, poslance Poslanecké 
sněmovny ČR, místopředsedu

V dnešním čísle se dostalo slova iniciativě H2O. Vznikla 
v loňském roce a v mém níže zveřejněném projevu na 
zasedání zastupitelstva Zlínského kraje se o ní můžete 
dozvědět víc. Ano, já jsem ta paní, která rozdávala vloni 
před zlínskými supermarkety, před tržištěm, zlínskými 
kostely s petičními pomocníky – úžasnými lidmi - osobní 
dopisy adresované primátorovi a zastupitelům města s 
apelem na navrácení hospodaření s vodou.
Osobní dopisy Vás, občanů, zastupitelům, jak o tom 
hovořím v uvedeném projevu.

Děkuji všem občanům Zlína i okolních 
měst a obcí, kteří dopisy podepsali, 
jejich reakce u petičního stánku byly 
velikou podporou.

Vystoupila jsem na čtyřech jednáních 
zastupitelů města Zlína. Následně jsme s panem Sekulou 
vystoupili i na zasedání zastupitelstva Zlínského kraje 
6.11.2017

Vážení naši čtenáři, občané Zlína 
a všichni spolubojovníci za vodu!

Projev na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 6.11.2017
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výboru pro životní prostředí. Proč 
právě Ing. Holíka? Protože cítily 
potřebu, aby se o kupčení s vodou 
mluvilo i na zákonodárné půdě. 
Seznámily je s plánem - nabídnout 
občanům Zlínska osobní dopis, ve 
kterém jasně vyjadřují názor občana 
- respektovat rozhodnutí Vrchního 
soudu v Olomouci, vrátit majetek 
a hlavně hospodaření s vodou na 
Zlínsku zpět do rukou měst a obcí. A 
oba přislíbili veškerou podporu.

A TAK VZNIKLO HNUTÍ H20

V této části mého povídání bych 
chtěla ZDŮRAZNIT, že tento”boj 
o vodu ve Zlíně” boj iniciativy H20 
nebyl žádný politický boj. Šlo v 
něm a jde v něm jenom o tu vodu, 
respektování rozhodnutí Vrchního 
soudu v Olomouci (i soudu před tím 
v Brně) a navrácení vody zpět. Stáli 
jsme s dopisy před supermarkety, 
na veřejných prostranstvích, před 
tržištěm, před zlínskými kostely. 
V každém počasí jsme umožnili 
občanům vyjádřit svůj názor 
podpisem. A občané chodili sami, 
děkovali za naši iniciativu, napsali 
pod dopis svou plnou adresu a svůj 
podpis, někteří poskytli i e-mailovou 
adresu. Byli naprosto informovaní o 
vinících stávající situace se zlínskou 
vodou - bývalém vedení zlínské 
radnice.

Při oslovováni občanů jsme zažili 
mnoho příjemných i nepříjemných 
situací. 
Například, když přijel z dálky senior 
na kole, aby nás ještě stihl a mohl 
podepsat. 
Když zaměstnanci magistrátu 
litovali, že nemohou podepsat - báli 
se o místo.
Nebo když na nás management 

supermarketu zavolal Policii ČR.     
A taky, když nás kolemjdoucí 
zastupitelé města chlácholili, co 
vlastně chceme, že máme počkat, že 
se o všem zatím jedná. 
Anebo když nám nejvyšší 
manager VaKu prorokoval přímo 
u podpisového stolku: „To se vám 
nikdy nepodaří!”.
Během dvou měsíců jsme získali 
2032 podepsaných dopisů, 
vyzývajících primátora a zastupitele. 
Z dopisu cituji:

1. Zajistěte podání žalob na 
určení neplatnosti smluv s Veolií a 
žalob na škody, obdobně jako města 
Otrokovice a Fryšták, Podejte žalobu 
na Veolii na vydání neoprávněného 
obohacení, abychom nemuseli léta 
čekat na jeho vrácení.
2. Vyměňte vedení VaK Zlín 
a ujistěte se, že také podalo výše 
uvedené žaloby a začalo vymáhat 
škody po těch, kteří udržují 
protiprávní systém v chodu.
3. Zajistěte, že mezi námi a 
vodou nebudou žádní překupníci a 
hospodaření s vodou bude výhradně 
v rukou vodárny Zlín.
4. Postarejte se o to, aby 
peníze inkasované od nás za vodu 
Vak Zlín byly prioritně využívány 
k pokrytí nákladů na provoz a k 
financování obnovy infrastruktury.
5. Zajistěte potrestání osob, 
které tento stav zavinily.

Dopisy jsme okopírovali a odevzdali 
na podatelnu Magistrátu města Zlín 
- potvrzené kopie jsme založili.
Mimochodem, víte, že Město Zlín 
nepodalo žádnou žalobu, pouze 
města Otrokovice a Fryšták?

A že management VaKu dál 
propaguje tzv. „provozní model? 

Místo aby tam byli jmenováni 
Městem Zlín schopní chlapi, kteří 
se budou drát o navrácení neprávně 
prodaného a pronajatého majetku 
zpět?

N ě k o l i k r á t 
j s e m 
v y s t o u p i l a 
při zasedání 
zastupitelstva 
Města Zlína. 
Na dotazy, 
vznesené při 

prvním vystoupení, mi odpověděli 
až po urgenci po několika měsících. 
Další bojovníci za vodu přednesli 
na zastupitelstvu několik dat, 
dokazujících, že v médiích, které jsou 
ovlivněna Magistrátem Zlína, jsou 
občanům uváděny o hospodaření 
s vodou zkreslené údaje. Byli za 
to zesměšňováni a nepravdivě 
napadáni.
 
Nebudeme už dál rozdávat dopisy 
na veřejných prostranstvích. 
Nikdo na radnici názor občanů 
nerespektuje.

Ale budeme bojovat dál hlavně za 
to, aby stávající Hadi na radnici 
(jak je nazval Ing. Novotný) už dál 
nemátli náš zdravý úsudek. Aby 
tam nebyli. Nedáme se!

Chceme po našich zastupitelích 
pravdu, čistotu v projevech i činech.

A co Vy, vážený pane hejtmane a 
naši zastupitelé našeho kraje?

Jak to bude s naší vodou?

Ivana Bogarová iniciativa H20

Pane Adámku nechápete?

Vážení čtenáři našeho Magazínu!  
Pokud jste si můj projev přečetli, určitě 
jste pochopili, o co mi jde. Ale aby 
bylo jasno, vyznávám se znovu, že mi 
svědomí nedovolí, abych svým dětem 
a vnukům předala dědictví: prodanou 
vodu, závislost na cizích překupnících s 
vodovodním kohoutkem, „vybydlenou“ 
infrastrukturu. Nejsem členkou žádné 
politické strany, nemám žádné politické 
ambice. Jsem obyvatelka Zlína, 
matka, babička a svobodný člověk. 
Nesouhlasím vnitřně, osobně i veřejně 
s tím, co se s vodou v našem regionu 
stalo a bojuju za změnu, protože dnes 
už máme páky to změnit. Jenom musí ti, 
co o tom rozhodují, najít odvahu a začít 
se chovat jako chlapi a poctiví lidé, kteří 
mají svědomí a nebojí se.

Tyto věty a výzvy panu primátorovi, 
zastupitelům jsem v různých obměnách 
pronášela na několika zasedáních 
zastupitelstva Města Zlína. Odevzdala 

jsem na podatelně Magistrátu Zlína přes 
2000 podepsaných osobních protestních 
dopisů občanů. Počáteční nezájem 
vystřídalo nic neřešící prohlášení na 
oficiálních webových stránkách Města 
Zlína, vypouštěli se s Veolií pstroužci 
do Dřevnice, podepisovaly se dodatky 
s Veolií o úžasné slevě 1,- Kč za kubík 
vody,  následně bylo panem primátorem 
na jednání zastupitelstva zakázáno v 
bodě diskuze občanů veřejně obhájit 
zveřejněné nepravdy o vodě.  A navrácení 
hospodaření s vodou občanům a 
dotované opravy trubek v nedohlednu…

Naše iniciativa H2O vstoupila do Aliance 
Voda Zlínsku a spolu s dalšími členy 
Aliance založila spolek. Důvodem je, 
abychom se mohli účinně bránit a 
obhajovat zájmy občanů města Zlína a 
okolních obcí k navrácení hospodaření s 
vodou zpět, jak tomu bylo před potupnou 
smlouvou bývalého vedení města. A na 
mnou vznesenou otázku na zasedání 
zastupitelstva dne 2.11.2017 cituji:
„UDĚLALI JSTE PANE ADÁMKU A 

PANE KAMASI COKOLIV, BYŤ JEN 
JEDNU JEDINOU MALIČKOU VĚC, ABY 
BYLO ZRUŠENO USNESENÍ VALNÉ 
HROMADY VAK ZLÍN V ROCE 2004 A 
BYL TAK VYVINUT TLAK NA VEOLII 
VE VĚCI ZRUŠENÍ PROVOZNÍHO 
MODELU?“,

pan Adámek odpověděl, že sleduji 
zcela jiný cíl, než je zájem občanů! 
Že můj zájem či motivace jsou mu 
zcela neznámé! Copak mne vážně 
neposlouchá? 

Jak mohl takovou odpověď na moje 
vystoupení – vyřizuje Mgr. Oldřich 
Hlaváček – podepsat?

Ivana Bogarová, iniciativa H2O.

NAŠE SNAHA A BOJ O NAVRÁCENÍ 
VODY ZPĚT NÁM, OBČANŮM, 
POKRAČUJE.

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA SYMPATIE, 
PODPORU A POMOC. 
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Zastupitelstvo 
Zlínského kraje 
dne 6. 11. 2017. 
Zde pan hejtman 
Jiří Čunek  ve 
věci svolání 
konference o 
vodě na Zlínsku, 
na které by se 
řešilo i množství 
n e p r a v d i v ý c h 
informací ve 

věci VaK Zlín a VEOLIE a možnosti 
dalšího vývoje ve vodárenství 
na Zlínsku, mimo jiné prohlásil:
„Určitě se na mě můžete obrátit s 
tím, že bychom se pobavili o tom, že 
připravíme takovouto konferenci.“
„Takže počkejte na mě teďka. 
Domluvíme se, já tu konferenci 
klidně svolám nějakou.“
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 
18. 12. 2017. Pan hejtman Jiří Čunek 
na připomínku jeho slibu odpovídá:

„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.“
Nejbližší jednání Zastupitelstva 
Zlínského kraje je 5. 2. 2018. 
Budeme Vás informovat o tom, 
zda to pan hejtman s přípravou a 
svoláním konference o vodě myslel 
upřímně.

Dodrží hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek (KDU-ČSL) své slovo?

DAROVACÍ SMLOUVA

Název (jméno a příjmení)     ____________________ ___ a Spolek Aliance Voda Zlínsku

Adresa:	 _____________________________________																						 	 Družstevní	4510
Nar.:							_____________________________________	 	 Zlín	760	05
IČO:								_____________________________________	 	 IČO:	06328709
(jako „dárce“)       Číslo běžného účtu:
        2001274889/2010 (FIO Banka)
        Tel. 603 899 170
        (jako „obdarovaný“)

uzavírají	níže	uvedeného	dne,	měsíce	a	roku	podle	příslušných	ustanovení	občanského	zákoníku	tuto	následující	darovací	smlouvu:

Dárce	touto	smlouvou	daruje	–	bezplatně	poskytuje	a	předává	obdarovanému	následující	věci:

1)	finanční	hotovost	(převodem	na	BÚ)	ve	výši																												,-	Kč,	slovy	:																																	korun	českých
    
Dárce	prohlašuje,	že	je	výlučným	vlastníkem	všech	těchto	věcí	či	finančních	prostředků,	které	jsou	předmětem	této	smlouvy	a	dále	
že	tyto	věci	jsou	bez	zjevných	vad,	vyjma	případně	pouze	běžného	opotřebení	odpovídajícího	stáří	těchto	věcí	a	jejich	používání.
Obdarovaný	prohlašuje,	že	dar	s	díky	přijímá,	a	to	do	svého	výlučného	vlastnictví.
Obě	smluvní	strany	tímto	výslovně	potvrzují,	že	výše	uvedené	věci,	které	jsou	předmětem	této	smlouvy,	byly	předány	obdarovanému	
při	podpisu	této	smlouvy	a	tento	je	převzal.
Dar	podle	této	smlouvy	je	určen	k	podpoře	spolku	a	k	dosažení	jeho	cílů,	jak	je	uvedeno	na	webu	spolu	www.	vodazlinsku.cz.
Jakékoliv	 změny	nebo	doplnění	 této	 smlouvy	 jsou	možné	 jen	písemně	a	 s	podpisem	obou	smluvních	 stran.	Tato	 smlouva	byla	
vyhotovena	ve	dvou	originálních	vyhotoveních,	z	nichž	každý	účastník	obdržel	po	jednom	vyhotovení.	Tuto	smlouvu	smluvní	strany	
uzavírají	po	vzájemném	projednání	a	se	svobodnou	vůlí,	nikoliv	pod	nátlakem,	s	jejím	obsahem	souhlasí	a	na	důkaz	toho	připojují	
níže	své	vlastnoruční	podpisy.

__________________________   __________________________
   

obdarovaný     dárce      
   

Ve	Zlíně	dne	:

Vážení spoluobčané!
Cíle Aliance Voda Zlínsku nejdou splnit bez Vašeho zájmu a bez Vaší podpory. Velmi si vážíme slov z Vašich e-mailů 
a komentářů, které nám dodávají energii a odvahu se postavit korupci a prospěchářství.Jenom slova však nestačí. 
Abychom mohli pořádat konference o vodě, zadávat zpracování analýz a odborných studií, podávat trestní oznámení 
a žaloby na ty, kteří se ve věci vody dopouštějí zločinu na nás všech, a v neposlední řadě abychom mohli vydávat 
tento magazín, chtěli bychom Vám požádat o Vaši další podporu. Jakýkoliv Váš finanční dar na níže uvedený účet 
Spolku Aliance Voda Zlínsku může pomoci, abychom další miliardu navíc již platit nemuseli.
Abychom neplatili vrtulníky, jachty a honosná sídla těm, kteří nás o tyto peníze v minulosti připravili a do roku 2034
nás bez naší společné práce připraví o další.


