
Čtenáři se mě často dotazují, zda poukazování na různé kauzy ně-
kterých našich zastupitelů není něco podobného, jako byl boj rytíře 
Dona Quijote de la Mancha s větrnými mlýny. Já myslím, že to mar-
ný boj není a naopak se domnívám, že se i tak trochu začíná blýskat 
na lepší časy. Některé kauzy, na které jsem v minulosti poukázal, se 
daří napravit, ale samozřejmě jsou i kauzy „zapeklité“. I zde pomalu 
dochází k nápravě, i když jsou potřeba řešit pomocí orgánů činných 
v trestním řízení. 

Dalším nesporným kladem Samizdatu je stoupající počet „dopiso-
vatelů“, kteří se nebojí vystoupit z anonymity a nahlas říci svůj názor. 
Pravda, řady dopisovatelů nám pomáhají rozšiřovat také Klášterecké 
noviny, kde vládne tuhá proradniční cenzura. 

Například se podařilo donutit firmu M-club opravit lavičky na fot-
balovém hřišti. Pomohli jsme ke zvýšení grantu pro příspěvkové a 
sportovní organizace o 400 tisíc. Upozornili jsme na zaregistrování 
Hokejového zpravodaje a Kláštereckého zrcadla (v těchto případech 
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Použít prohlášení, že hlasování bylo zma-
tečné, využívají většinou zastupitelé, kteří 
nehlasují pro blaho občanů, ale pro sebe a 
své známé. V bodě programu Blok výbo-
rů - Kontrolní výbor se opět projednávala 
kauza rekonstrukce bytového domu Union. 
Vzhledem k tomu, že chomutovský finanční 
úřad shledal nedostatky, byla městu vymě-
řena pokuta ve výši 1,5 milionu korun (to 
by bylo peněz pro příspěvkové organizace!) 
a proto jsem požadoval pracovně právní a 

Když to jinak nejde, použije se „zmatečné hlasování“
trestní odpovědnost. Po skončení kontroly 
výbor navrhl všemi očekávané usnesení, že  
nedošlo k žádnému konkrétnímu osobnímu 
pochybení a nebude proti nikomu vyvozo-
vána pracovněprávní nebo trestní odpověd-
nost. 

Navržené usnesení kontrolním výborem 
se mi pochopitelně nelíbilo, a proto jsem 
předložil protinávrh. První se hlasuje vždy o 
protinávrhu, pro který zvedlo ruku osm za-
stupitelů, zdrželi se tři a pět zastupitelů bylo 

Tento Samizdat najdete
na internetové adrese

www.pravyblokustecko.cz

Podivné počty členů hokejového oddílu
Od doby, kdy jsem se dostal, jako člen 

městského zastupitelstva, k podkladům pro 
granty, byl jsem překvapen vysokými počty 
členů hokejového klubu HC Klášterec nad 
Ohří. Domníval jsem se, že je to v pořádku 
a myslel jsem si to až do letošního roku, kdy 
jsem zjistil, že v žádosti se místo obvyklých 
530 a více členů se objevilo jen 114 členů. 
Tento velký rozdíl mi nedal spát a tak jsem 
se ponořil do starších, oficiálních podkladů 
hokejistů, nu a zjistil jsem, alespoň podle 
mého názoru, dost nesrovnalostí.    

Jednou z podmínek získání finančního pří-
spěvku od města je také počet členů oddílu a 
jak si pamatuji, pan Vacke, bývalý president 
klubu, vždy při obhajobě žádosti o dotaci 
tvrdil zastupitelům, že hokejisté mají největší 
členskou základnou ve městě. Tomu by pak 
měla odpovídat přiměřená finanční částka.   

A tak jsem se na posledním zasedání zastu-
pitelstva města zeptal pana Stehlíka, nyněj-
šího presidenta klubu, jak si vysvětluje, tak 

velký úbytek členů. Dozvěděl jsem se, že za 
všechno můžu já, protože do všeho stále jen 
vrtám.   

Nevěřím tomu, že by 400 členů odešlo z 
HC jen proto, že do všeho šťourám. Obrátím 
se proto v nejbližší době na kontrolní výbor 
s žádostí o provedení kontroly, protože udá-
vané počty členů mají vliv na přidělování fi-
nančních dotací.

Jen pro vaši představu, v letošním roce z 
městského rozpočtu získali hokejisté částku 
1 313 000 korun, fotbalisté 180 000 Kč, TJ 
Klášterec 610 000 Kč a zbytek, 747 000 Kč, je 
rozdělen mezi dalších cca 45 organizací. Také 
jsem „zabrousil“ do roku 1994 a zjistil jsem, 
že hokejisté tehdy získali 750 000 korun, fot-
balisté částku 354 000 Kč, TJ Klášterec 359 
000 Kč a občanská sdružení a zájmové orga-
nizace získaly 535 000 Kč. Dalších 800 000 
korun bylo připraveno jako rezerva.

Samozřejmě, že vás budu o dalším průbě-
hu informovat. 

proti. Návrh tedy neprošel, protože nezískal 
nadpoloviční většinu, což je jedenáct hlasů. 
Druhé hlasování ale také nezískalo nadpo-
loviční většinu a „Šroubkova parta“ nevěři-
la svým očím. Naše opoziční skupina si již 
myslela, že se v některém koaličním zastu-
piteli se hnulo svědomí, ale tento šok trval 
jen několik sekund. Pan Šroubek se jako v 
mnoha případech nezastyděl, prohlásit hla-
sování za zmatečné a ve druhém hlasování 
už se zvedlo tolik potřebných jedenáct ru-
kou. Muselo to tak dopadnout, protože hla-
sování bylo třeba zvrátit za každou cenu. V 
kauze UNION se totiž jméno pana Šroubka 
objevuje příliš často.         

č.10

jsme ušetřili těmto firmám nemalý peníz za po-
kuty) a v neposlední ředě už existují i odpovída-
jící vstupenky na reprezentační ples města. 

Samozřejmě, že jsou i kauzy, které se i nadále 
vlečou. Jde o minimální odměnu za domovnic-
tví v městských bytech, nedaří se dohledat viníka 
pokuty ve výši 1,5 milionů za Union a stoupající 
dluhy na městských bytech, apod.   

Ač se to nemusí zdát na první pohled patrné, 
každá oprávněná kritika, připomínka či upo-
zornění, posouvá naše město blíže ke skutečné 
demokracii a k tomu, aby občané rozhodovali o 
svém městě. Nebojte se proto a pište do Samizda-
tu o všem, co vás trápí a kde potřebujete pomoci. 
Nepořádek totiž ti, kdo jej cíleně vytvářejí, nevy-
řeší jen tak, bez nátlaku.

Desetileté výročí oslaví
vytvořeným dvaadvaceti

milionovým dluhem
Ještě poměrně nedávno šéfoval na „byťáku“ 

jeden jediný ředitel. Byl zároveň předsedou par-
taje a také vynikajícím klempířem. Dnes jsou na 
„byťáku“, alias Městské energii, tři ředitelé a dvě 
jednatelky. Společně dnes slaví kulaté, desáté vý-
ročí zcizení 60 % podílu do soukromých rukou. Při 
svém zrodu dostala tato organizace od města do 
vínku odepsání veškerých dluhů z nájmů. Dnes, 
po deseti letech, jsou dluhy na nájmu více jak 
dvaadvacet milionů korun.

A tak v dalších deseti letech očekávám, že se, 
vedle rozdávání balonků a jiných propagačních 
materiálů, začne tato firma chovat manažerským 
způsobem, když už má tolik manažerů, a že se 
začne starat nejen o ty své manažery, ale i o své 
klienty. Těm by se mohli dobrým hospodařením 
třeba snížit nájmy, nebo by nemusela být tak vy-
soká cena tepla.



VYVOLENÍ
Nelze jinak, než reagovat na články psané v Sa-

mizdatu. V každém článku je otevřeně popiso-
vána hra „vyvolených“ a pokaždé z jiného úhlu, 
a pokaždé je to stejné!

V našem městě se hraje otevřená hra „vyvole-
ní“! Není to pokus o parodii na pořad televize 
Prima, ale tvrdá realita, jak lze zesměšnit slovo 
DEMOKRACIE, a jak také lze zapomenout, že 
„vyvolení“ sedí na svých místech ne z vůle lidu!

V září 2003 se usadili samozvolení radní ve 
„vile“ poté, co svrhli „TY“, které si občané měs-
ta svobodně zvolili. Není divu, že do jejich čela 
usedl člověk, který přísahal, že chce na radnici 
jen proto, aby zlikvidoval p. Šroubka! Také o tom 
sepsal slušný hanopis, který rozdával lidem, aby 
ho přečetli, jelikož sám na to neměl sílu.

Tento dokument je dobře uložený a ve více 
vydáních! A nyní stejný člověk přesvědčil členy 
ODS, že on je pro ně ten pravý – spasitel. Snad 
napsal další hanopis a přivedl spoustu nových 
tváří jen proto, aby zůstal! 

Díky vstupu p. Houšky do „ódesky“ odešla řada 
schopných kandidátů, jako je například Mgr. 
Škorcová a Ing. Dlouhá, která i přes ekonomické 
vysokoškolské vzdělání, kombinační schopnosti 
a logické myšlení musela uvolnit místo jiným! 

Při přípravě prodeje pozemků v průmyslové 
zóně mě napadla již jednou přetřásaná otázka, 
kdo je tady opravdu starosta? O sepsání smluv 
rozhoduje p. Šroubek a o tom, kdo dostane po-
zemky, rozhoduje opět on. Přitom smlouvy jsou 
tak „kvalitní“, že nad tím rozum zůstává stát! 
Titulace takových smluv přímo stanoví zákon a 
termíny jako předkupní smlouva, nebo smlouva 
o smlouvě budoucí, jsou v dnešní době napros-
tou samozřejmostí!

Doporučujeme našim „vyvoleným“ vypustit 
ze svých hlaviček uvažování o tom, že je to tak 
dokonale zamlžené, že ONI (rozuměj občané) 
tomu nemohou porozumět. Opak je pravdou! 
Nežijeme přece v prvobytně pospolné společ-

KDO NEKLADE 
ZLU ODPOR, 

STÁVÁ SE 
JEHO OBĚTÍ

V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, 
PRAVDOU A LŽÍ, 

NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ 
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! 

Lázně - světlá
budoucnost města

„Občané se již nemusí bát budoucnosti a ra-
ději se stěhovat do jiných měst. Blýská se totiž 
na lepší budoucnost. Lázně a statut lázeňského 
města zabezpečí našemu městu prosperitu a 
také soběstačnost.“

Takto nějak odpovídal starosta města Houš-
ka na reakce zastupitelů, kteří mu vyčítali, že 
je příliš zahleděn do lázní, do tenisových kur-
tů, do správce bytového fondu a je mu úplně 
jedno, jak vypadá město jako celek.   

nosti a inteligence byla dána všem. Tzn., že ne-
jen „vyvolení“, ale i jiní občané mají inteligenční 
schopnosti a dokonce dokáží rozluštit vaše „k1í-
nové písmo“. Každý průměrně vzdělaný člověk 
pochopil již dávno, o co tu jde! Doufejme, že 
evropští komisaři budou hájit zájmy lidí a pat-
řičné dokumenty pozorně prostudují! Úkolem 
„vyvolených“ je přece svědomitě hospodařit se 
svěřeným majetkem a hospodárně nakládat s 
finančními prostředky, které jsou jim ze státní-
ho rozpočtu přidělovány k uspokojení potřeb a 
požadavků obyvatelstva. 

Občany by moc zajímalo, zda by byli schopni 
naši „vyvolení“ provést rekapitulaci své činnosti 
a ukázat, která jejich rozhodnutí a skutky přispě-
ly k rozvoji a k blahu obyvatel tohoto města! 

 Jedním z příkladů špatného rozhodnutí je na-
příklad odprodej školky na Petlérské. V Kadani 
v nich vytvořili například bydlení pro postižené 
občany. Není zde ani snaha udržet mladou ge-
neraci z důvodů nemožnosti profesního růstu, 
perspektivy soukromého života, chybějícího  
bydlení, apod. Není postaráno o sociálně slabou 
vrstvu obyvatel. Námitka, že byla vybudována 
„ubytovna“ pro bezdomovce, neobstojí, protože 
za jednu prázdnou místnost (10 m2) zaplatí více 
než za celý byt (60 m2) a smlouva je na půl roku. 
Co potom? Kam s nimi? Stále jsou to jen lidé. 

Hlavně ale, proč se nezačalo s privatizací byto-
vého fondu? Opět stačí přirovnání s blízkou Ka-
daní, kde privatizace bytového fondu již úspěšně 
skončila. Na co stále čekáte? Hledáte snad při-
jatelné zdůvodnění vámi uvažované ceny 2 000 
Kč/m2 a vyšší? Vážení „vyvolení“, vzpomeňte 
si, za jakou cenu kupovali zastupitelé byty v ul. 
Švermova a B. Němcové!  

Po celou dobu existence sídlišť jste do domů 
nic neinvestovali a nájemníci platí čím dál tím 
vyšší nájemné a topení, které ze 70% uniká ne-
těsnými okny a vchodovými dveřmi!

Není divu, že narůstají počty neplatičů nájem-
ného. Také je známo, že naše město má velmi 
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Čtenáři píší do Samizdatu
silnou sociálně slabou vrstvu obyvatel a to i z 
důvodů velké nezaměstnanosti a i malých mezd. 
A kdo ví, co bude dál, když průmyslová zóna se 
bude prodávat za velmi nevýhodných podmínek 
a to ještě cenu určenou ve smlouvě navrhujete, 
aby uhradilo město!

Takže nula od nuly pojde! Jak prokázal poten-
ciální kupec svoji solventnost? Proč nebylo vy-
psáno výběrové řízení s cílem najít strategicky, 
ekonomicky i finančně nejvhodnější subjekt,
který navíc také má zkušenosti s podobným 
druhem podnikání. Nový nabyvatel by měl mít v 
takovéto záležitosti jako je průmyslová zóna do-
statek manažerských schopností, jelikož se jedná 
o „bytí či nebytí“ velkého množství lidí, kteří by 
při pochybení mohli přijít o práci. 

A co soudruzi komunisté? Shoduje se váš vo-
lební program v našem městě s tvrzením vašich 
vrcholových představitelů o tom, že jsou nasta-
veny pro lidi a jejich potřeby? A nebo naši ko-
munisté mají generální výjimku ?

V našem městě se dobře žije pouze „vyvole-
ným“. S arogancí sobě vlastní, budují tenisové 
kurty, lázně s nedostatkem lázeňské vody a dal-
ší naoko nezřetelné aktivity pro svůj volný čas. 
Ani je nenapadne, aby konali v duchu zákona a 
svého svědomí a přitom při nástupu do funkce 
zastupitelé podepisují slib, který by je měl, když 
ne jinak, tak morálně zavazovat.    

Vrcholem arogance je veřejné jednání městské-
ho zastupitelstva ráno v 9.00 hod. Určitě z důvodu, 
aby se všichni občané mohli zúčastnit v hojném 
počtu a vyslechnout věci neslýchané a rozhodnutí 
nevídaná, která mají za následek ne tisícové, ale 
milionové pokuty, které v samém důsledku ZA-
PLATÍ OBČAN!                 Vlasta Kunstová

Přeji krásný den a hlavně slunečný. Právě teď jsem si prohlížel fotky z historie SBD, která nám přišla, 
a koukal jsem, jak to tu vypadalo a musím říct, že v začátcích 60 lete to tu bylo tolik práce, že bychom 
tu neměli ani úřad práce. Docela mě překvapilo,jak vypadalo sídliště Panorama, když bylo nové. Mě se 
moc na té fotce líbilo,ale teď v dnešní době? Já osobně bych se tam bál kolem 20 hodiny jít. Teď se myslím 
o tom mluví. Ale proč chce město vkládat velké peníze do sídliště Panorama, když ještě ani nevíme, jestli 
ten kamerový systém budeme mít? Koukněme se, jak vypadají vchody a co se tam potuluje za mládež? 
Proč v této části zvítězily drogy nad lidskou slušností? Je to celkem vynikající sídliště s hezkým bydle-
ním. A ptáme se. Vyřeší to kamerový systém a strážníci městské policie na denní hlídce? Pokud ano, tak 
investujme. Budeme jako město umět mluvit s problémovými  obyvateli? Budou hovořit oni s námi? 
Pokud ano,tak teprve město se bude moct dále rozšiřovat.

   Dokonce bychom město mohli rozšířit i o stovky bytů a pozemky  by určitě byly. Jenže zde nejsou 
podmínky. Koukneme se tedy do lepší budoucnosti v Klášterci nad Ohří?? Na to si odpovíme za pár let.

František Lukeš 

Navanou větrníky miliony do městské kasy? 
Při trošce štěstí by město Klášterec nad Ohří 

mohlo v blízké budoucnosti získat šest milionů  
korun místo původních deseti. Proč a hlavně z 
jakého důvodu dojde tak k výraznému poklesu?

K tomuto přísunu peněz by mělo dojít během 
plánované výstavby větrných elektráren v Kruš-
ných horách. Dalším důvodem je povolení prů-
chodu vysokonapěťového kabelu podél průmys-
lového parku Verne.

K dovršení desetimilionové posily městské 
kasy by ovšem došlo pouze po. nabytí právní 
moci stavebního povolení na zkonstruování 180 
větrníků. A jelikož s největší pravděpodobností 
nedojde k získání plného počtu „požehnání“ od 
všech přilehlých obcí v jejichž katastru by tato 
monstra měla stát, bude honorář od společnosti 
Czech venti přirozeně menší. 

Proto by mne zajímalo, jak se město s obcemi 
v horách a podhůří k tomuto problému postaví. 
Dá se totiž očekávat, že petice odpůrců větrní-
kové akce se budou na městském úřadě množit 
jako houby po dešti.

Neméně zajímavé bude sledovat, jakou reakci 
vyvolá tato výstavba u vedení ČEZu. Již teď si 
ale troufám odhadnout; že pokud řadový občan 
nebude přesvědčen Městským úřadem a spo-
lečností Czech Venti o výrazném poklesu ceny 
elektrické energie, je víc než dost pravděpodob-
né, že odpůrci budou vesměs všichni občané 
oslovení petičními sběrateli hlasů. 

Nechme se proto překvapit. zda opět nezvítě-
zí neslavný slogan „O nás bez nás“. Zda sepsané 
petice neskončí v odpadkovém koši a větrníky se 
roztočí na našich horách, aniž by se někdo něko-
ho na něco ptal.                           Vladimír Cekota


