
Tento samiz-
dat měl být celý 
o privatizaci 
bytového fon-
du z majetku 
Města Klášter-
ce nad Ohří, 
ale po skončení 
březnového za-
sedání zastu-
pitelstva města 
jsem se rozhodl 
podělit se o své 
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Střet zájmů? No a co!

Bude to po našem, po bolševicku!
Takto jsem se cítil, když jsem rozporoval 

usnesení Rady města č. 7.10. ze dne 29. 
března 2007 schválit prodej pozemku na 
stavbu rodinného domku v lokalitě „Bever-
ly Hills“ o celkové výměře 621 m2 za částku 
162 440,- Kč (dnešní ceny se pohybují mezi 
500 – 700,- Kč/ m2). 

O co vlastně šlo. Město získalo zpět do své-
ho vlastnictví zasíťovaný pozemek, který se 
měl spravedlivým způsobem přidělit žadate-
lům. Problém byl v tom, že žadatelů bylo šest 
a pozemek jediný. Každý naprosto normální 
zastupitel, který ctí alespoň z poloviny morál-
ní kodex, tak by navrhl například volbu z klo-
bouku, dražbu anebo jinou, ale spravedlivou 
volbu těch žadatelů, kteří se přihlásili v řád-
ném termínu. Naši páni radní jmenovitě An-
drle (SNK – ED), Homolka (KSČM), Houška 
(ODS), Marek (SNK – ED), Minařík (ODS), 
Jedlička (VPM) a Stehlík (USZ) se necítili být 
vázáni morálním kodexem a vybrali svého 
koně. Na můj dotaz proč byl vybrán tento 

žadatel a ne jiný, starosta města odpověděl, 
že byl vybrán proto, že jako první si podal 
žádost! Na můj druhý dotaz zda v záměru o 
prodeji byla tato podmínka speci� kována, od-
pověděl záporně. S technickou připomínkou 
se přihlásila zastupitelka JUDr. Hamáčková 
(ODS), která potvrdila mé námitky, že takto 
provedená volba nebyla zrovna nejšťastněj-
ším řešením a přikláněla se k mé verzi. 

Jenže rudo – modrá koalice se řídila hes-
lem „Proletáři všech zemí, spojte se“, a ostat-
ní žadatelé ostrouhali. Můžeme jen spekulo-
vat, co zatím stálo, co jim bylo slíbeno, které 
rodinné vazby apod. V každém případě kdy-
by byla provedena volba, tak jak bylo navr-
ženo (k ní se přikláněla i komise pro správu 
majetku města), tak by nikdo nespekuloval a 
vzal by usnesení na vědomí. Závěrem bych 
chtěl říci, že vybraný žadatel se přihlásil hned 
dvakrát. Jednou před vyhlášeným termínem 
(no, jak se to dozvěděl) a jednou v řádném 
termínu (kdo ho upozornil!).

Co si má myslet obyčejný občan města o 
například o dnešním místostarostovi Ing. 
Stehlíkovi, který kandidoval v posledních 
komunálních volbách jako zaměstnanec 
úřadu a přitom se měl řídit Kodexem eti-
ky zaměstnanců ve veřejné správě? Nic. 
Občan si může, tak maximálně zanadávat 
na „lampárně“ a to je vše. Určitě by vše 
proběhlo jinak, kdyby někteří zastupitelé 
města dodržovali etický kodex, nehleděli 
by na svůj osobní prospěch a klášterecký 
starosta nebyl volen pro své „charaktero-
vé vlastnosti“. Ba naopak být úředníkem 
a kandidovat přináší jisté výhody v pra-

covní době. To tak, aby odstoupil kvůli 
volbám! To se, ale v české kotlině nenosí. 
Představte si situaci, kdyby nebyl zvolen! 
Nemá práci a nemá žádnou funkci. Tak-
hle si počká, jak dopadnou volby a pak 
se rozhodne. Ale už nikomu nevadí, že 
byl porušen etický kodex zaměstnance ve 
veřejné správě a že takovýto člověk již ne-
může nestranně vykonávat své služební 
povinnosti. To nemluvím o tom, že jako 
president hokejového klubu lobuje jen za 
své hokejisty, a problémy fotbalistů, vo-
lejbalistů, atletů se zázemím jsou mu na-
prosto cizí. V době kdy byl p Stehlík ještě 
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nevšední zážitky z tohoto vrcholového jednání.  
Vládnoucí koalice „rudého ptáka v objetí 

SNK“ se nezměnila ani přes bombastická pro-
hlášení typu, že se budou chovat podle etické-
ho kodexu zaměstnanců veřejné správy! Právě 
proto v tomto samizdatu zveřejním plné znění 
tohoto kodexu, aby si občan mohl porovnat 
chování našich úředníků, ale i volených zastu-
pitelů města. Vždyť někteří z nás vedle mzdy 
berou pěkné � nanční prebendy a to díky, že 
vedle hlavní pracovní činnosti stíhají i několik 
dalších funkcí, kde se součtem všech odměn 
dostanou i přes 20 tisíc korun.  

Samizdat najdete na adr.
www.pravyblokustecko.kabel1.cz

Čekal jsem „plný kulturák“ chtivých občanů, 
aby viděli své volené zastupitele, jak do roztrhá-
ní těla hájí blaho města. Opak byl ale pravdou. 
Posunutí zahájení jednání na 9.00 hodinu ran-
ní zastupiteli kolem p. Jedličky slavilo vítězství. 
Mnoho občanů plnilo svoje pracovní povinnosti 
a tak ve velkém sále kulturního domu se „tísni-
lo“ zhruba dvacítka občanů, z toho jich chvílemi 
byla skoro jedna čtvrtina zaměstnanců Městské 
energie, kteří přišli obhajovat svého zaměstnava-
tele. Jediný, kdo byl spokojený, byl kandidát na 
senátora p. Homolka, který využil zasedání k 
bezplatné volební kampani.

Čtyři sta nových členů?
Žádný problém!

Tak, jako každý rok, i letos zastupitelé 
města, na základě doporučení komise 
školství, mládeže a volného času, roz-
dělovali � nanční příspěvky občanským 
sdružením a zájmovým organizacím. Ta-
kové to naše malé „porcování medvěda“. 
A také letos bylo jasně vidět, kdo komu 
fandí, kdo sedí v jaké komisi, kdo v radě 
města, kdo je s kým kámoš, vzdálený pří-
buzný a tak podobně. 

Nepřehlédnutelný byl obrovský nárůst 
členské základny u hokejistů (počet čle-
nů = výše příspěvku!?) od loňského roku. 
Dělalo to skoro 400 (slovy čtyři sta) no-
vých členů navíc? A jak, že to dělají? 

Není to asi těžké! Možná stačí jen na-
tisknout další členské průkazky, ty děti 
předají svým rodičům a ti se tak stanou 
členy oddílu. Že je to zvláštní? Asi ano, 
ale nijak to nevadí. Hlavně, že to sype.

zaměstnancem úřadu, tak porušil mini-
málně dva odstavce kodexu a to:
• zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke 
střetu jeho soukromého zájmu s jeho 
postavením jako zaměstnance ve veřej-
né správě. Soukromý zájem zahrnuje 
jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodi-
nu, blízké a příbuzné osoby a právnické 
nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo 
má obchodní nebo politické vztahy. 
• zaměstnanec se neúčastní žádné čin-
nosti, která se neslučuje s řádným výko-
nem jeho pracovních povinností nebo 
tento výkon omezuje.    
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Myslím, že každý, kdo v politice spolupra-
cuje s komunisty, podle příslušného zákona 
stranou to nemravnou a zavrženíhodnou, 
je sám nemravný a zavrženíhodný. Mno-
honásobně to pak musí platit o klášterecké 
buňce ODS, která, i přes usnesení kongresu 
ODS o zákazu spolupráce ODS a KSČM na 
všech úrovních, se u vesla drží výhradně 
díky podpoře zdejších komunistů. Když pak 
mnohdy vidím, jak místní „ódéeska“, pod 
vedením „nesmiřitelného bojovníka“ proti 
komunismu Houšky, skáče šipky prudce na 
levou stranu, říkám si, hlavně, aby to neby-
lo „na věčné časy a nikdy jinak“.       

Kandidát na komunistického senátora 
Václav Homolka ve své předvolební kam-
pani spolupráce s místní organizací ODS 
využil a beztrestně zneužil městského 
kulturního zařízení, jehož je ostatně ředi-
telem, k vlastní předvolební kampani. Při 
veřejném jednání městského zastupitel-
stva tak na každého návštěvníka jukala z 
plakátů, volně rozvěšených po kulturním 
domě, rozesmátá, kudrnatá hlava rádoby 
senátora.

Ódeesácký starosta, místo, aby zde inicia-
tivně rozvěsil plakáty kandidáta ODS Řehá-
ka, musel dělat, že žádnou propagaci komu-
nistů nevidí, protože jejich tři hlasy ho drží 
v teplém, starostovském křesílku. 

Ani bych se nedivil, kdyby se senátorem 
za náš okres nakonec Homolka stal. Při tra-
diční neúčasti voličů a díky podpoře klášte-
recké ODS by to nemuselo být nemožné.

ODS + KSČM = 1

„Tahákem“ březnového zastupitelstva byl 
bezesporu prodej 590 bytů z majetku měs-
ta. Jako první si vzal slovo starosta města p. 
Houška. Dlouho, velmi dlouho vysvětloval 
jak je to velmi zodpovědné hlasování o jak 
velikém majetku, připomněl historii prode-
je bytů (je jen škoda, že nám neřekl za kolik 
koupil byty pro svojí rodinu v Husově uli-
ci), nezapomněl pochválit nynějšího správ-
ce městských bytů (škoda, že se nezmínil o 
neustále vzrůstajících dluzích na městských 
bytech), vyzdvihl některé zastupitele, kteří 
pracovali na prodeji bytů (které konkrétně, 
to se raději nezmínil a to proto, aby to neby-
lo ve střetu s morálním kodexem), vysvět-
loval s jakou pečlivostí byly připravovány 
Zásady bytového fondu z majetku města 
(přitom se jedná o naprosto standardní zá-
sady, které najdete v každém městě, my je 
připravovali několik let!), s jakou pečlivostí 
byly dávány dohromady veškeré dokumen-
ty k prodeji bytů (kdyby správce městských 
bytů fungoval tak jak má, tak by potřebné 
materiály byly po ruce okamžitě), jak je 
složité se o byty starat (slyšel někdo, že by 
měly problémy vlastníci svých bytů), jakým 
způsobem budou použity finanční pro-
středky z prodeje bytů a tak dále. Závěrem 
starosta města připomněl, že byl vždy pro 
prodej bytů, ale u důchodců mluvil jinak. 
Pak předal „žezlo“ svému zástupci. Ten jen 
zkráceně okomentoval slova svého nadříze-

ného a opět připomněl kvalitní práci správ-
ce Městských bytů – Městská energie.

Pak nastala diskuze do které se přihlásil 
s faktickou poznámkou zastupitel Řebíček 
(ČSSD), který navrhl, aby zastupitelé byd-
lící v městských bytech se zdrželi hlasová-
ní. Měl na mysli sebe zastupitele Jedličku 
(VPM), Kotouče (KSČM), Marka (SNK 
– ED), Sadílkovou (SNK – ED). Tento „ne-
horázný“ požadavek opozice na chvíli vy-
kolejil řídícího Houšku, ale ten po rychlém 
zalapání to okomentoval slovy, že to nevidí 
jako vhodné řešení, protože by se mohlo 
stát, že by zastupitelstvo nepřijalo žádné 
usnesení. Něco na tom pravdy bylo. Kdy-
by se vyloučili výše uvedení zastupitelé, tak 
rudo – levá koalice by ztratila většinu a to se 
nesmělo připustit. A také se tak stalo. 

Ze začátku se do diskuze promítali osobní 
invektivy a „narvaný“ sál cca 10 – 15 obča-
ny jen čučel, jak se předvádí koalice versus 
opozice. Pak na chvíli dostalo slovo i občan-
stvo a to zase napadalo správce městských 
bytů – Městskou energii, že se o nic nesta-
rají, že jen staví své paláce, asi měli na mysli 
klientské centrum, kupují si drahá služební 
auta, rozšiřují ředitelstvo a úřednictvo, a o 
byty ani nezavadí, při tom se hojně tleskalo 
a provolávala se sláva účinkujícím. Jak se 
ukázalo později, tak zásady zase nebyly tak 
pečlivě připraveny, jak bylo neustále omí-
láno. 

Byty si raději kupte, ale určitě změňte správce svého majetku !
Zde bych to ukončil s tím, že byty se bu-

dou prodávat, tak jak bylo připraveno, 
což je 1 500,- Kč/m2  + koeficienty (stáří 
domu, typ výstavby, zhodnocení domu v 
posledních pěti letech, lokalita). Opozice se 
nevzdala a prosadila, aby byla zrušena ne-
mravná podmínka Rady města, že kupující 
musí zachovat stávajícího správce do doby, 
dokud jediný byt v onom vchodě bude pa-
třit městu. Důvodem prý mělo být zabez-
pečení plynulého přechodu správy domu! 
Pánové Houška, Stehlík, Homolka a další to 
měli pěkně vymyšlené. Vy si koupíte byty, 
ale o Vašem majetku bude stále rozhodovat 
Městská energie. No řekněte, není to pěk-
né od „pravicových přátel“, kteří prosazují 
soukromé vlastnictví. 

Závěrem vám chci říci, že odsouhlasená 
částka je nemravně vysoká a já osobně jsem 
navrhoval celkovou částku 800,- Kč/ m2 a z 
toho 300, - Kč/m2 vložit do nově vybudova-
ného fondu oprav. Bohužel mnou navrho-
vaná částka neprošla. 

Přesto radím, kupte si byty do osobního 
vlastnictví. Udělejte všechno proto, abys-
te si sehnali finanční prostředky na koupi 
bytů. Když to neuděláte, tak to udělá za vás 
někdo cizí, a ten se jistě „postará“ o vaše 
bydlení. Čím dříve získáte nadpoloviční 
většinu ve svém domě, tak si můžete zvolit 
správce, který bude levnější a bude se o vaše 
byty skutečně starat.                          J. Krejsa

Klášterecká společnost Kyselka uzavřela 
svoje roční hospodaření za loňský rok a do-
šla k poměrně vysoké ztrátě 240 tisíc korun. 
Naštěstí starosta okamžitě našel hlavního 
viníka. Za všechno prý může nedostatečná 
informovanost občanů. „Kyselka měla men-
ší odběr vody kvůli rekonstrukci lázeňského 
areálu. Nové stáčecí místo ještě nefunguje a 
lidé neví, že pro vodu mohou chodit i tak,“ 
uvedl starosta města Jan Houška. Kdo ale 
konkrétně může za onu „nedostatečnou in-
formovanost“, to starosta taktně zamlčel. 

Kyselka měla ztrátu. Je to překvapení?
Při radě města fungují komise, které jsou 

jejími poradními orgány a jedna z komisí 
se jmenuje „Komise pro rozvoj propagace 
města“. Už z názvu této komise je snad do-
statečně zřejmé, kdo vlastně má onu zmi-
ňovanou (ne)informovanost na starost. 
Tato komise dostává přitom na svou čin-
nost poměrně slušnou roční dotaci ve výši 
téměř jeden milion pět set tisíc korun. Zod-
povědnost ale, zdá se, nemá žádnou!

Vynechal jsem něco? Ach ano. Předsedou 
oné komise je Tomáš Šroubek. 

1. etapa privatizace bytů
stáří
domu ulice číslo

popisné
počet
bytů

1953 Pražská 367 – 368  7
1953 Pražská 373 – 374 8
1965 Pod Stadionem 395 – 397 36
1965 Pod Stadionem 398 – 400 36
1965 Pod Stadionem 409 – 411 36
1965 Pod Stadionem 412 – 414 36
1986 Družstevní 546 – 549  96
1985 Okružní 551, 555 - 558 144
1985 Olšová 571 – 576 144
1983 Žitná 644 – 645 47
1984 Žitná 665 24

Klášterec se rozhodl 
nekonkurovat Karlovým Varům
Tak jsem se dočetl v jistém regionálním 

deníku od odborníka na lázeňství Ing. 
Houdka, bývalého předsedy Sdružení lá-
zeňských měst, mimo jiné i to, že Lázně 
Klášterec budou daleko levnější než celé 
Karlovy Vary a tím nebudou našim největ-
ším lázním konkurovat. 

No tak to tedy mají ty Vary z pekla 
štěstí. A kolikpak asi platíme tomuto 
odborníkovi? Nezvládli by podobnou 
odpověď i studenti zdejšího gymnázia? 
Asi ano, a za určitě menší odměnu.


