
Vážení čtenáři, posledních několik týdnů nebylo pro mne 
nijak jednoduchých, když na Stavebním bytovém družstvu, 
kde jsem mnoho let pracoval, byl proveden puč a já byl do-
nucen odejít z místa ředitele družstva. Hlavní záměr zos-
novatelů tohoto puče byl, myslím, zřejmý. Je totiž nutné za 
každou cenu přerušit mé aktivity kolem tlaku na vyšetřo-
vání tunelování městského majetku, je nutné odstranit mne 
z dlouho připravovaného sbližování družstva s Městskou 
energií a v neposlední řadě je nutné ukončit vydávaní toho-
to nezávislého občasníku. 

Ještě před tím mi ovšem byla nabídnuta jakási dohoda, ale měl 
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Bylo to podobné jako když poslanci v po-
slanecké sněmovně, napříč celým politickým 
spektrem, při schvalování státního rozpočtu 
korumpují voliče regionálními dary na úkor 
většiny občanů - tedy na úkor veřejného zá-
jmu. Tam se strčí 10 milionů do milovaného 
fotbalového klubu, tam 5 milionů do kou-
paliště, kde poslanec žije, tam 12 milionů na 
hokej, kde hraje jeho syn a pod. 

I v Klášterci na zastupitelstvu „porcovali medvěda“.
Naši koaliční zastupitelé nám předložili po-

dobného medvěda, ale již rozporcovaného. Jed-
nalo se o částku 25 milionů, která má přijít do 
rozpočtu města z prodeje pozemků na průmys-
lové zóně Verne. Vzhledem k tomu, že koaliční 
zastupitelé disponují většinou, nedá se tento 
materiál ani nazvat návrhem a tak byl přijat s 
jedinou změnou (150 tisíc korun pro 1. ZŠ), ale 
i tato změna byla vykoupena tím, že dotyčná 
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Jak zastupitel Šroubek vyhrožoval městu vyhlášením konkurzu 
„Když neschválíte 4 miliony korun jako 

výpomoc do VHČ (pod tím je maskovaná  
Městská energie ), tak vyhlásím konkurz na 
město“. Takto bez skrupulí vydíral Město 
jeho zastupitel, čestný občan a jednatel 
Městské energie Ing. Šroubek. No a co 
myslíte, vyšlo mu to? Jasně, že ano! 

Zažil jsem při jednáních zastupitelstva 
už ledasco, ale aby někdo Městu přímo 
vyhrožoval, že na něj vyhlásí konkurz jen 
proto, že ve firmě, kterou spravuje, se ne-
umí chovat jako řádný hospodář, tak na to 
již musí být silný žaludek.

O co vlastně v tomto případě šlo, ne-
dokázal přitom přítomným zastupitelům 
pořádně vysvětlit ani sám Šroubek. Jestli 
jsem to dobře pochopil, tak Městská ener-
gie provedla zateplení městských domů a 
na všechny bohužel nezískala státní dota-
ci. Vzhledem k tomu, že práce byly pro-
vedeny, tak musely být uhrazeny z jiných 
prostředků, než k tomu určených (asi z vy-
braných záloh na tepelnou energii), které 
opět chybí někde jinde.  

Blíže pravdě bude ale asi fakt, že vedení 
Městské energie si žije jaksi nad poměry. 

zastupitelka musela veřejně slíbit panu Šroub-
kovi, že bude hlasovat s jeho koalicí pro přijetí 
celého materiálu, jinak její návrh nepodpoří.    

I „klášterecký medvěd“ byl tedy rozporco-
ván a vy, na které se nedostalo, zřejmě stojíte 
na „špatném okraji lesa.“ Zamyslete se tedy, 
zda by nestálo za to přejít na ten správný 
okraj, či zda by nebylo lepší už konečně tím 
houštím pořádně pohnout.
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jsem pocit, že kdybych ji přijal, musel bych 
zmuchlat a zahodit podstatnou část svého ži-
vota. Řekl jsem tehdy nahlas, a znovu to kdy-
koliv zopakuji, nikdy nebudu ustupovat ko-
rupci, místním gubernátorům a byrokracii. 

Jak ale praví stará moudrost - všechno špat-
né, je také k něčemu dobré. V těchto pro mne 
nelehkých dnech jsem zjistil, že také existu-
je spousta slušných lidí, kteří pochopili co se 
ve městě děje a snaží se mi pomáhat. I touto 
cestou jim chci poděkovat.

Jen se zamyslete nad tím, kolik se musí vy-
plácet na mzdových prostředcích pro tři 
ředitele, jednatele, dvě majitelky, k tomu 
odpovídající automobilový park, nákup 
pozemků, velkolepou rekonstrukci síd-
la firmy, nákup počítačového vybavení
apod.   

Když se pak vedle položí stále stoupající 
dluhy na nájemném a službách (o tom v ji-
ném článku), pak se asi není proč divit, že 
chybějící finanční prostředky na plánova-
nou rekonstrukci jsou získávány například 
i vyhrožováním, jako v tomto případě.  

Privatizace bytů se stále odkládá
Již skoro rok mají přípravu privatiza-

ce městských bytů v ruce místostarostové 
Homolka,  Saitz a jednatel Městské energie 
Šroubek a tak věřte, že privatizace jen tak 
nebude.   

Navrhované Zásady prodeje bytového 
fondu z majetku města výše uvedenými 
pány v předloženém znění jsou připravené 
tak, aby vyhovovaly správci městských bytů 
firmě Městská energie a ne nájemníkům
bydlící v těchto bytech. 

Smutné je na tom i ten fakt, že na můj 

dotaz proč Zásady prodeje nejsou projed-
návány v privatizační komisi, tak mě bylo 
odpovězeno na jednání zastupitelstva 
města místostarostou Saitzem, že privati-
zační komise již byla dávno zrušená! No 
a vy si otevřete místní noviny a v článcích 
Rada jednala o privatizaci a Privatizace 
bytového fondu pod lupou se dozvíte, že 
na otázky odpovídal předseda privatizač-
ní komise p. Šroubek! Opět se tedy asi vše 
peče podle scénáře „Já na bráchu, ty na 
bráchu“.        

Co se nám podařilo
Na předposledním jednání zastupitelstva města 

jsem se vyjádřil dost tvrdě o práci místostarosty 
Homolky ve věci chybějící koncepce nepřizpůso-
bivých občanů. Po zkušenostech s ním to ale jinak 
nejde.Uplynulo několik měsíců a pan Homolka 
nám na posledním jednání zastupitelstva města 
předložil barevnou papírovou skládačku s ná-
zvem „Poskytovatelé sociálních služeb Klášterec 
nad Ohří a okolí“ ze které se například dozvíte, že 
osoby ohrožené sociálním vyloučením a jsou v 
přechodné sociální krizi mohou být ubytovány v 
Ubytovně na Korei. 

Potud vše v pořádku, ale nedej bože, aby se do-
stali bezdomovci do přechodné sociální krize o 
víkendu a nebo po skončení pracovní doby. To by 
měli smůlu. Protože po skončení pracovní doby 
kontaktní telefony zůstanou hluché.



Dráha pro čtyřkolky versus pokácené stromy 20:0

Občas se mi stane, že šéfredaktora míst-
ních novin pana Novotného musím téměř 
omývat poté, kdy chci, aby mi něco v novi-
nách otisknul. Myslím si totiž, že jako měst-
ský zastupitel mohu do městských novin 
občas něčím přispět. Jenže tak to není. 

Minule jsem například chtěl otisknout 
graf porovnání dluhů na nájemném u SBD 
a Městské energie. Šéfredaktor zesinal stra-
chy (měli by mu dát víc pravomocí, sakra) 
a rychle problém přehodil na místostaros-
tu Homolku, jednatele Městské energie 
Šroubka a tehdy čerstvě nového předsedu 
představenstva SBD Aufa. Hrozivě vypada-

KDO NEKLADE 
ZLU ODPOR, 
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jící graf létal mezi výše uvedenými pány tak 
dlouho, až „vydumali“, že graf nemůže být 
v místních novinách zveřejněn a to hned z 
několika, asi hodně vážných důvodů. Já ale 
myslím, že ta čísla nebylo vhodné zveřejňo-
vat proto, že to je v době, kdy se rozhoduje 
o privatizaci městských bytů.  Nájemník by 
měl spoustu informací a třeba by nevěděl, 
jak s nimi naložit, že.

Ještě, že mám tenhle Samizdat a že se ne-
musím Homolky a spol. ptát, co můžu a 
nemůžu. Je to zkrátka takhle. Jistě víte, že 
v našem městě působí několik organizací, 
které spravují bytový fond. Správa bytové-
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Srovnání dluhů u největších správců bytů ve městě
ho fondu je přitom služba jako každá jiná 
a je hrazená z našich (z Vašich) kapes. Proč 
si tedy čas od času nepřipomenout, jak kdo 
provádí správu svěřeného majetku. Jedním 
z hmatatelných výsledků správy bytů jsou 
také dlužné částky za nájemné a služby s 
bydlením spojené.  

Níže uvedený graf srovnává dvě srovna-
telné klášterecké firmy. Na jedné straně ně-
kdejší Bytový podnik, dnes Městskou ener-
gii, která spravuje 2 187 bytů a 18 pokojů na 
ubytovně, a na straně druhé Bytové druž-
stvo, které spravuje 2023 bytů a 6 pokojů 
na ubytovně. Graf ukazuje dluhy na nájmu 
včetně služeb u bytů a ubytovny! Výchozím 
bodem grafu je rok 1997, kdy byl Městská 
energie (dříve BP) kompletně oddlužena, 
tedy kdy činil dluh hodnotu NULA. 

Jedním z vysvětlení, která nabízí 
místostarosta a předseda dozorčí rady 
Městské energie Homolka, je to, že prý v 
městských bytech bydlí méně movitější 
lidé, než jsou družstevníci. To samé začal 
tvrdit i předseda SBD Auf. Já tvrdím, že to 
je jen jakási berlička, protože občané byd-
lící v družstevních či v městských bytech, 
pracují ve stejných podnicích,  pobírají ob-
dobné platy a nakupují ze stejného spotře-
bitelského koše apod.. 

Pravda bude spíš v tvrzení, že Městská 
energie se nestará (neumí, nechce) o svěře-
ný majetek s péčí řádného hospodáře. Proč 
taky?! Nikdo a nic jí k tomu netlačí a když 
dojdou peníze … (viz čl. na straně 1 Jak za-
stupitel Šroubek…).

Lidé se nebouří proti výstavbě „dočasné 
tréninkové dráhy pro čtyřkolky“, lidé se 
bouří proti způsobu jejího vzniku. Mnoho 
občanů by dráhu jistě uvítalo, ale ne za svý-
mi domy, ale například v blízkosti průmys-
lové zóny a nebo jinde. To jen majitelé dráhy 
se snaží z tohoto problému udělat problém 
politický a musím s nimi souhlasit v tom, 
že jistý místostarosta bydlící ve stejné ulici 
jako oni si na „dráze“ začíná stavět před ko-

munálními volbami politickou kariéru. 
Na pozemcích mezi Kláštercem a po pra-

vé straně při cestě do Ciboušova se staví 
přechodná dráha pro motokrosový mo-
torky, čtyřkolky apod. Na tomto zjištění asi 
není nic divného, ale má to jeden háček. Při 
výstavbě dráhy záhadným způsobem do-
šlo k pokácení několika desítek zdravých a 
vzrostlých stromů. Majitelé dráhy v jednom 
článku vše vehementně popírají a tvrdí, že 

nic nedělají protiprávně, aby ve druhém 
článku tvrdili něco jiného.

Smutné na této kauze vedle poražených 
stromů je i fakt, že radnice skoro jako 
vždycky nic neví a přitom určité indicie ve-
dou přímo na radnici.    

Prostě známosti na stavebním a městském 
úřadě jsou k nezaplacení. Po vystoupení 
místostarosty Saitze na posledním jednání 
zastupitelstva jsem nabyl přesvědčení, že 
pokácené stromy zůstanou nepotrestány 
a dráha pro čtyřkolky se jistě dostaví. Rád 
bych se mýlil, ale zkušenosti říkají něco jiné-
ho. Určitě zvednu ruku pro motokrosovou 
dráhu, ale vybudovanou jinde a natrvalo.


