
POZOR NA NĚ! POZOR NA NĚ! 
Představitelé Svazku z Blanska, Představitelé Svazku z Blanska, 

Boskovic a Černé Hory připravují Boskovic a Černé Hory připravují 
změnu stanov, aby nemohl již změnu stanov, aby nemohl již 

nikdo ze Svazku vystoupit.nikdo ze Svazku vystoupit.

ČERNÁ HORA MÁ STAROSTU NEBO DAREBÁKA?ČERNÁ HORA MÁ STAROSTU NEBO DAREBÁKA?
Je v regionu poslanec senátor nebo ,,Jánošík“, který Je v regionu poslanec senátor nebo ,,Jánošík“, který 

poslouchá hlas voličů a řeší jejich stížnosti?poslouchá hlas voličů a řeší jejich stížnosti?
Jiří Fusek 

J e to v poslední době vel-
mi často, co oslovuji ve-
řejnost, spoluobčany a in-

formuji o tom, kde vidím váž-
né problémy, které mají vliv na 
náš život a také životní úroveň 
nás občanů.

 Vracím se tedy opět k pro-
blematice výkonu volených 
funkcionářů, kterým jsme ve 
volbách dali plnou důvěru, 
aby nás řádně zastupovali a za 
naše peníze se starali o zlep-
šení našeho každodenního ži-
vota. Místo našeho očekávání 
zjišťujeme, že nám v obcích 
i regionu narůstají samozvaní 
carové, pro které je volič, pod-
nikatel i občan přítěží a proto 
nerozhodují ve prospěch 
lidí, ale na podporu svých 
osobních nebo stranických 
zájmů. Přitom na sebe jako 
miniskupinka vzali úkol a hlá-
sají, mnozí již několikrát po 
sobě nebo od školních lavic, 
že pokud je zvolíme, vytvoří 
něco, co nás vyvede z obtížné 
ekonomické situace. Stále si 
neuvědomují, že základem je 
region a ne stranická posluš-
nost ke svému vedení. Působí 
to tak, že je nezajímají problé-
my regionu za který byli zvo-
leni, a vzhledem k přátelským 
vztahům jsou spíš na straně 
těch, kteří pravidla porušují 
a volič je pro ně nechtěnou 
přítěží, před kterou je nutno 
takticky kličkovat, aby se ne-
kompromitovali.

 Jedním z příkladů je 
starosta Černé Hory Ing. 
Hlavička a část zastupitel-
stva (Virdzek, Šabrňáková, 
Burýšek, Bažant a Ivánek), 
kteří jako šestiprstá černá 
ruka pevně semknutá v palčá-
kové rukavici dělají vše pro 
to, aby zastrašováním, aro-
gancí a nezájmem o názor 
občanů rozhodovali bez ana-
lyzovaných důvodů a jasných 
technických a ekonomických 
argumentů o věcech veřejných 
ve svůj prospěch, se zneužívá-
ním volené funkce. Na pod-

něty občanů se reaguje pouze 
arogantně nebo se na ně vůbec 
neodpovídá, a nerespektuje se 
povinnost radnice stanovená 
zákonem. Pokud se zákon po-
užívá, tedy ne ve prospěch ob-
čanů, ale k využití zákona na 
překroucenou obhajobu svého 
postupu a umlčení stěžovatele, 
který je v tom okamžiku zařa-
zen mezi občany, které je nutno 
perzekuovat a vyhrožovat jim, 
že se jim to vrátí.

Stejná situace je v konání 
Svazku vodovodů a kanaliza-
cí měst a obcí, kde Ing. Král, 
místostarosta Blanska a Ing. 
Hlavička jako staří kozáci 
podnikají za veřejné peníze, 
které neumí zdůvodnit a proka-
zatelně zneužívají své funkce 
v neprospěch občanů. Umlču-
jí své oponenty silným man-
dátem Blanska, Černé Hory 
a Boskovic. Hájí zbytečný, 
nákladný a neprůhledný orgán, 
který obírá každého občana 
a voliče o tisíce korun ročně, 
a to pod nevysvětlitelným úče-
lem „solidarita“, kterou ovšem 
realizují tak, že neumí vysvětlit 
základní hodnoty ekonomic-
kého modelu a řada starostů 
měst a obcí, včetně poslanců 
a senátorů, mlčí. Raději si 
hrají s nereálnými politický-
mi sliby, než by se zabývali 
konkrétní pomocí občanům 
a podnikatelům. Přitom jsou 
placeni z našich peněz a ve vo-
lebním guláši slibují andělské 
chóry, ale druhý den na ně za-
pomenou. Cíl je ovšem jasný. 
Zamlžit informace a upevnit 
vlastní pozice za peníze voli-
čů a odběratelů, kterým přece 

musí stačit, že tomu nerozumí 
a nemají právo na informace, 
a ovládají tak bez řádné kon-
troly zdroje z vodného regio-
nu. Samozřejmě bez jakékoliv 
osobní zodpovědnosti, protože 
vysvětlit jejich užití neumí. Sa-
mozřejmě za odměny ke své-

mu platu a to v řadě případů 
ne jednou, protože jsou mnozí 
schopni zvládnout i několik za-
městnání za den.

I když jsem předložil sta-
rostovi i členům zastupitelstva 

Černé Hory osobně nebo ces-
tou právních služeb řadu fi -
nančních a věcných problémů, 
musím konstatovat, že mimo 
lživé a pomlouvačné reakce se 
snahou pomsty za to, že jsem 
promluvil, nepřišla z radnice 
žádná konkrétní reakce, a proto 
se ptám, k čemu si vás platíme! 
Mají regionální politici sloužit 
občanům nebo sbírat další ko-
rýtka pro osobní prospěch?

Moje nespokojenost, kterou 
slyším i z úst spoluobčanů, kte-
ří ve stovkách dvakrát vyjádřili 
svou nedůvěru zastupitelstvu 
a starostovi, slouží radnici pouze 
k rozdělení občanů a podnikate-
lů na ty kamarády a na nepřáte-
le, které je nutno šikanovat.

TATO SKUTEČNOST 
MNE VEDLA K TOMU, ŽE 

JSEM NA KONÁNÍ STA-
ROSTY I ZASTUPITEL-
STVA PODAL TRESTNÍ 

OZNÁMENÍ

DŮVODY PODÁNÍ :
V roce 2005 bylo napuš-

těno koupaliště ze studny na 
záhumení, kde 100% vody 
bere pouze pivovar. Protože 
v té době nebyl na odbočce 
k bazénu vodoměr, vyúčtova-
li jsme rozdíl běžné spotřeby 
městysu. Protože obec neměla 
peníze, byla dohoda mezi sta-

rostou a pivovarem, že fakturu 
stornujeme a počkáme, až bude 
obec mít. S paní Soldánovou 
bylo dohodnuto, že pro další 
odběry zabudují vodoměr - což 
se stalo. Když jsem počátkem 

roku zjistil, že tímto nepomá-
hám obci, ale podnikání staros-
ty ve vodárenské společnosti, 
požadoval jsem úhradu 72 tis. 
Kč. Najednou jsem zjistil, pro-
tože mám i další požadavky, že 
starosta si nic nepamatuje, ani 
jeho příbuzní, včetně podříze-
né ředitelky Soldánové a poli-
cii křivě svědčili. Odvolávám 
se proti zastavení vyšetřování 
a rozšiřuji žalobu i na ostatní, 
kteří křivě vypovídali. Je naší 
společnou ostudou, že máme 
na radnici bezcharakterního 
starostu a část zastupitelstva, 
a tyto je nutno v příštích vol-
bách vymést z radnice, aby 
se sjednal pořádek, vyvodila 
osobní zodpovědnost za mani-
pulace a zajistil se zdárný roz-
voj obce bez lidí, kteří neplatí 
své závazky, a všechny obča-
ny a podnikatele tím obec ve 
vodném a stočném připravují 
o min. 5,5 mil Kč.

To máme „hlavičku“ v čele 
zastupitelstva. Nestydíte se za-
stupitelé, že jste ochotni okrá-
dat své voliče? Jste ostudná 
jedna ruka a domníváte se, že 
nad vás není?

Na základě rozvojových 
programů pivovaru, které jsme 
předkládali s cílem zvýšení 
podpory turismu, lázeňství 
a sportu, obdržela obec Černá 
Hora i pro pivovar dotaci 2 mil. 
Kč pro pivovar a městysu, ke 
zpracování projektů. Staros-
ta peníze proplatil přes svoji 
spřátelenou poradenskou fi rmu 
a nějakého Brázdu z Blanska, 

nic si nepamatuje a odmítá 
včetně zastupitelstva provést 
vyhodnocení a vrácení peněz. 

KDE PENÍZE JSOU? 
KOMU SLOUŽÍ?PROČ 
ZASTUPITELSTVO NE-

ODPOVÍDÁ? 
PIVOVAR MUSEL ZA-

PLATIT ZNOVU NOVÉ 
PORADENSKÉ FIRMĚ 

A SAMOZŘEJMĚ ZE SVÉ-
HO A ZODPOVĚDNÝ HLA-
VIČKA HRAJE MRTVÉHO 
BROUKA. TO MÁME HLA-

VIČKU HLAVIČKU!

Z jakých peněz se hradí ná-
kup domu, jeho opravy a vý-
stavba cvičiště v ochranném 
pásmu vodního zdroje ?

Je mnoho věcných připomí-
nek, kde požadují občané odpo-
věď, ale na to přece zastupitel-
stvo není, aby řešilo připomínky 
občanů. Spíš ,,sokolík pomsty-

chtivec“ bude denně místo 
práce kontrolovat výtok vody 
z pivovaru, do kterého je neo-
právněně napojen a čekat, až se 
bude mstít. Kde zmizely peníze 
ze zkrácené kanalizace a nere-
alizování vlastního odtoku se 
zneužíváním majetku pivovaru, 
„TO SOKOLÍK NEPOVÍ“.

Najde se vůbec nějaký 
kontrolní orgán, který je 
schopen prověřit a zabývat 
se veřejnými stížnostmi ob-
čanů, nebo se máme spokojit 
s okrádáním a počkat, co nám 
politici naslibují pro další vol-
by? Je neuvěřitelné, že nikdo 
neprověřuje stav, nebo to něko-
mu vyhovuje a proto se mlčí.

CO uděláte politici všech 
úrovní pro lepší spokojenost 
vašich voličů?

Je mnoho otázek, na které 
občané čekají odpověď, a rádi 
bychom znali toho, kdo bude 
stát za voliči.

Proč mlčí někteří poslanci? Hájí 

svým mlčním i své zájmy?

Kolik stojí Černou Horu 
SOLIDARITA v rámci Svazku?
Kolik stojí SOLIDARITA jiné 

členy Svazku? Zeptejte se dobře 
placených funkcionářů Svazku 

a těch, kteří je hájí.

Občanům města se nelíbí současná výše vodného a stočného i způsob hos-
podaření a celková netransparentní fi nanční politika. Sdružení nestraníků v Bo-
skovicích navrhne na prosincovém veřejném zasedání MZ usnesení, aby zod-
povědní zástupci města podnikli kroky vedoucí ke snížení ceny za předraženou 
vodu. Představitelé čelných svazkových obcí Blanska, Boskovic a Černé hory, 
kteří disponují hlavním podílem hlasů a jsou jediní, kteří mohou na lednové valné 
hromadě OVS odhlasovat jeho zrušení.

Nestranici společně se stranou Věci veřejné budou v následujících měsících 
organizovat besedy s občany města, na kterých budou apelovat na představitele 
radnice, aby lidem vysvětlili, proč máme nejdražší vodu v republice a proč město 
setrvává v nevýhodném svazku a nehledá nového provozovatele vodovodů a ka-
nalizací. Účast na besedě rovněž potvrdil generální ředitel Ing. Jiří Fusek. 

Boskovičtí členové 
zastupitelstva budou hlasovat 

o vystoupení ze Svazku

Jiří Fusek prokurista PČH, Josef Dobeš místopředseda VV, Vladimír Ja-
kubec člen ZM v Boskovicích na přípravné schůzce.  Foto archiv

Situace v Kunštátě
Je tomu už více než rok a půl co se zastupitelstva Města Kunštát 

a Obce Zbraslavec rozhodla pro vystoupení ze Svazku vodovodů 
a kanalizací měst a obcí. Za tu dobu se zástupci vystoupivších 
obcí snažili iniciovat řadu jednání a předložili několik návrh na 
řešení dohody se Svazkem VAK. Jejich cílem bylo dosáhnout vzá-
jemného vypořádání v souvislosti s vystoupením a vydání infra-
strukturního majetku těmto obcím. Dohody se dosud nepodařilo 
dosáhnout. Celá situace byla opětovně projednána na jednání za-
stupitelstva Města Kun-
štát dne 24. 9. 2009, na 
kterém zastupitelé mimo 
jiné jednomyslně schvá-
lili zaslání níže uvedené 
informace pro občany. 
Při posledním jednání mezi zástupci města a obou provozovatelů 
se účastníci shodli na tom, že nejdůležitější ze všeho je zajištění 
bezproblémového zásobování pitnou vodou a odvádění splaškové 
vody. V zájmu dosažení tohoto cíle byla všemi deklarována max. 
součinnost a na majetku, který je ve vlastnictví vystoupivších 
obcí, bylo dne 1. 10. 2009 zahájeno předávání provozování mezi 
stávajícím provozovatelem VAS a.s. a novým provozovatelem VF 
Elektro s.r.o.  Petr Sojka, místostarosta Kunštátu

Zářný příklad toho, jak 
Svazek ponižuje město, díky 

majetkovým machinacím, 
jež jsou mu vlastní.

O čem se jedná v kauze O čem se jedná v kauze 
černohorská vodačernohorská voda

- 71,33 Kč - tolik platí občané regionu za kubický metr
- kolik platí občané jinde? v Tišnově - 58,53 Kč, v Jihlavě 
- 63,21 Kč, ve Žďáru nad Sázavou - 64,18 Kč
- v letošním roce Praha zdražila vodu o 3 %, v našem 
regionu o 10 %. Proč?
- ceny vody v regionu je nejvyšší v republice. Proč?
- 550 občanů podepsalo Petici za okamžité vystoupení 
Černé Hory ze Svazku vodovodů a kanlizací
- starosta Hlavička veřejně zpochybnil regulérnost Peti-
ce, tím obrazně plivnul do tváře mnoha občanům Černé 
Hory
- následovala Beseda o vodě I. Osm činovníků Svazku 
a Vodárenské nebylo schopné za tři hodiny besedy nic 
seriózně vysvětlit. Buď nic nechtěli říct, nebo prostě nic 
nevěděli
- pokračování sporu byla Beseda o vodě II - funckioná-
ři Svazku opět mlží, nejsou schopni občanům vysvětlit 
z čeho se skládá cena vody a jiné otázky fi nancování 
Svazku
- starosta vyhlásil referendum o vodě se zavádějící otáz-
kou a termín referenda stanovil na termín, u kterého měl 
jistotu slabé účasti na referendu
- referenda se zúčastnilo pouze 18 % voličů Černé Hory, 
celkem 282 lidí, z toho 265 lidí se vyjádřilo, že chce vy-
stoupit ze Svazku
- Svazek se snaží zamést problém pod stůl a výhrůžkama 
uklidnit starosty obcí Svazku

OBČANÉ NEDEJTE SE, ZDE 
SE UTRÁCÍ VAŠE PENÍZE


