
Od březnového 
jednání zastu-
pitelstva Města 
uplynulo více jak 
čtyři měsíce a za 
tu dobu se také 
na naší politické 
scéně odehrálo 
několik dopředu 
avízovaných zále-
žitostí. Díky spo-
lupráci klášterec-
ké ODS s KSČM 
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... je čas předat štafetu mladším, kvalitně pracujícím.

Homolka nestihl sledovat hlasování a tak pomohl dobré věci 
Na jednání zastupitelstva města se opět po 

roce dostal prodej pozemků zvaných „céč-
ka“ na průmyslové zóně společnosti CEN-
TREPOINT VERNE. První „céčka“ byla 
prodána této fi rmě již počátkem roku 2006 
za směšnou cenu 24,8 milionů korun. Zá-
roveň s tím byla schválena i budoucí kupní 
smlouva na další prodeje. 

Jistě si vzpomenete, že opozice oprávněně 
kritizovala, že některé pozemky jsou stále ve 
vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Naše 
město se přesto zavázalo, že pozemky získá 
včas a poté je v termínu (červenec letošního 
roku) odprodá. Při nesplnění termínu hrozila 
městu pokuta ve výši pět milionů korun.

I zde opozice ukazovala na nepřiměřenou 
výši, ale opět jsme byli přehlasováni. Koalice 
tehdy tvrdila posměšně, že červenec 2007 je 
dostatečně dlouhá lhůta na provedení všech 

úkonů k získání a prodeji pozemků. No a 
jak je vidět letošní červenec byl tak akorát. 

A aby toho nebylo málo, tak se teď na po-
slední chvíli zjistilo, že město hrubě podce-
nilo přípravu k prodeji, protože některé vý-
měry pozemků vykazují nedostatky. V této 
fázi jednání překvapil všechny místostarosta 
Stehlík, který se vyjádřil v tom duchu, že 
vlastně o nic nejedná. Čas kvapí a proto 
smlouvu podepíšeme „bianko“ a pak to ně-
jak opravíme! 

Tímto hlubokým amatérismem ze jeho 
strany byli zaskočeni nejen zastupitelé bez 
právního vzdělání, ale i doktorka práv pí. 
Hamáčková! Stehlíkovo „bianko a pak to 
opravíme“ rozpoutalo v sále kulturního 
domu bouřlivou diskusi, která vedla k tomu, 
že část koaličních zastupitelů se přidala na 
stranu opozice. A tak se celý prodej musel 

Letní červnový samit kláštereckého za-
stupitelstva měl na programu vedle jiných 
i volbu nového radního, jenž měl nahradit 
odstoupivšího ředitele gymnázia p. Jedlič-
ku, který označil důvody svého rozhodnutí 
čistě pracovní, ale opozice mu také ležela v 
žaludku. Jeho hlavním důvodem odstoupe-
ní je práce ve školství, kde se teď budou dít 
velké změny a on u toho chce být. Dále si 
myslí, že ve vedení města již hlasoval dosta-
tečně dlouhou dobu, a tak přišel čas předat 
štafetu mladším, kvalitně pracujícím lidem. 
Vedle toho napadl i současné rozdělení po-
litických sil, které se dělí na opozici a koali-
ci, což městu neprospívá. 

To měl ředitel pravdu, ale zapoměl k tomu 
dodat, že se o rozdělení zasloužil hlavně on 

svojí oddaností rodině bývalého starosty. 
Což potvrdil i dobrovolným postoupením 
mandátu T. Šroubkovi (32 let). Uvidíme ča-
sem, co se kolem dohodnutého odstoupení 
vyklube a budu velmi zvědavý, jak začne 
např. zdůvodňovat, proč rekonstrukci jeho 
bytu prováděla spřízněná fi rma p. Šroubka 
apod.      

Druhá změna se také týkala koalice. Svého 
těžce nabytého mandátu se vzdala zastupi-
telka pí.  Sadílková ze strany SNK. Údajným 
důvodem k odstoupení dle dostupných in-
formací byly pouze pracovní důvody. Pí. Sa-
dílková vyučuje na kláštereckém gymnáziu 
a jejím nadřízeným je ředitel Jedlička. Kde 
bychom mohli hledat důvody k odstoupení. 

Na těchto změnách bylo zarážející, že 
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vyhrál senátorské volby komunista Homolka, když ve 
fi nále porazil člena chomutovské „odéesky“ Řeháka. 

Z podivných příčin museli odstoupit zastupitelé Jed-
lička z VPM a pí. Sadílková z SNK. Mandátu se vzda-
lo několik náhradníků z SNK, aby se do zastupitelstva 
města dostal až čtvrtý náhradník p. Vilánek z SNK. Do 
rady města se prosmýkl s odřenýma ušima další z rodu 
Šroubků a to Tomáš, který kandidoval za VPM. 

Známe již vítěze výběrových řízeních na svoz ko-
munálního odpadu a údržbu komunikací, na pro-
vozovatele městské hromadné dopravy a na správu 
hřbitova. Zastupitelům bylo drze předloženo usne-
sení s legislativními chybami, (odprodej pozemků v 
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průmyslovým zóně). Radnici hrozí puč, ve kterém 
hraje významnou roli ČSSD a SNK (neposlušnost se 
nezapomíná) a další události, se kterými Vás sezná-
mím na jiném místě.

Ještě před uzávěrkou tohoto čísla proběhlo mimo-
řádné zasedání zastupitelstva města. Trvalo pou-
hou hodinu a mělo na programu jediný bod, který 
se týkal prodeje pozemků v průmyslové zóně. Vlád-
noucí soudruzi z ODS a KSČM se řádně připravili, 
p Homolka nezapoměl hlasovat a tak byla odvrá-
cená 5 milionová pokuta, která hrozila městu za 
neprodání levných pozemku soukromé společnosti 
CENTREPOINT VERNE. 

musely odstoupit také náhradnice pí. Me-
gová a pí. Hříchová, aby uvolnily místo p. 
Vilánkovi (65 let). Přitom tato strana vstu-
povala do voleb s heslem: NOVÝ  TÝM  
POD VEDENÍM  ZKUŠENÝCH, kde vedle 
zkušeného p Šroubka byla pí Sadílková a a 
právě zmiňovaná ředitelka školky Megová. 
Vzpomínáte?              

projednávat v dohadovacím řízení. 
Jenže ani zde nebyl nalezen koncenzus, 

protože památná věta místostarosty Steh-
líka visela nad zastupitelstvem jako velká 
deka. A tak není se čemu divit, že při dalším 
hlasování koaliční zastupitelé zůstali sami se 
svojí „bianko smlouvou“.  

Vedle věty místostarosty Stehlíka se asi o 
největší „haló“ červnového zastupitelstva 
postaral sám senátor Homolka. Ten asi pod 
tíhou svých mnoha funkcí zmeškal důležité 
hlasování a tak pro prodej nehlasovala po-
třebná nadpoloviční většina zastupitelů. A 
protože se město chce za každou cenu vy-
hnout pětimilionové sankci, musí být svolá-
no v nejbližší době mimořádné jednání, kde 
bude prodej pozemků v průmyslové zóně 
schválen i s „bianko smlouvou“ a k tomu 
nám dopomáhej bůh. 
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SNK nabízí ČSSD 
místo neuvolněného 

místostarosty

Jak prozradil nový vůdce koalice radní 
Šroubek změny ve vedení města měly být 
mnohem větší. Hlavním důvodem je to, 
že město čeká období investic (už po-
kolikáté) a proto bude lepší, když bude 
fungovat koalice se silnějším mandátem. 
Dále se snažil vysvětlit, že rozhodně ne-
šlo o přípravu žádného puče, ale podělit 
se se sociálními demokraty o rozhodo-
vací pravomoci a zodpovědnost! Jak šle-
chetné. 

A při tom jim na začátek nabídl jeden 
post radního a když budou hodní, tak pro 
ně zřídí i funkci neuvolněného místosta-
rosty. Jenže sociální demokrati jako vítě-
zové voleb chtějí místo starosty. To napro-
sto přirozeně rozhořčilo mladého vůdce 
koalice do nepříčetnosti a odsoudil ČSSD 
nadále do opozice. Po zklidnění hormonů 
ještě prozradil, že starosta Houška, který 
byl toho času za velkou louží, byl o všem 
informován (O nás, bez nás)! 

Bylo by zajímavé sledovat reakci stáva-
jící koalice, kdyby se ČSSD (5 mandátů) 
spojila s ODS (3), s Pravým blokem (2) a  
Nezávislými (2).         

Zpráva pro kontrolní výbor
Na začátku tohoto volebního období opo-

zice nepodpořila měsíční odměnu ve výši 
14 000,- Kč a auto, p Homolkovi z KSČM. 
Viděli jsme v této odměně jakousi „fi nanční 
kompenzaci“ za to, že mu jeho kolegové v 
koalici zrušili jeho post místostarosty. Dále 
nám připadalo naprosto zbytečné vyplá-
cet měsíční odměny zastupiteli, který díky 
svým funkcím již tuto činnost vykonává 
například v rámci svého mandátu krajské-
ho zastupitele, člena komise pro regionální 
rady soudružnosti NUTS II Severozápa-
du, člena komise pro regionální rozvoj a 
cestovního ruchu, člena rady města, člena 
zastupitele města, předsedy komise kultu-
ry, marketingu a cestovního ruchu a v ne-
poslední řadě ředitele kulturního domu. 
Samozřejmě, že za tyto funkce byl slušně 
honorován. 

Do dneška jsme pořádně neviděli jeho 
výsledky práce. Až teď, kdy některé své čin-
nosti potlačil z důvodu získání senátora, tak 
se nám podařilo získat dokument, ze které-
ho jsme se dozvěděli, za co mu byla vyplá-
cena tak vysoká odměna. 

Zajišťoval a zprostředkovával informace 
v přípravné fázi projektů z EU a národních 
fondů, účastnil se rady NUTS II, jednal s 
orgány státní správy ve vazbě na zastupi-

telstvo kraje, přípravoval se na jednání  Vý-
boru regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad a projednával záměry města s 
vedoucími odborů, zpracovával a předával 
poznatky z jednání RRRSS se zaměřením 
zejména na ROP s přihlédnutím k priori-
tám na období 2007 – 2013, vedl konzultace 
s ředitelem Regionální rady, vedl opakova-
né konzultace s Ing. Mazánkovou (proble-
matika obecné strategie rozvoje města s 
napojení na vhodné dotační tituly, integro-
vaný plán rozvoje města atd.), konzultoval 
postupy při získávání dotace na vybudová-
ní bezbariérových tras, konzultoval postu-
py prací na projektu cyklostezek v rámci 
spolupráce regionů Ústeckého a Karlovar-
ského kraje, konzultoval připravené výzvy 
z jednotlivých rozvojových programů EU 
– globální a specifi cké cíle, priority, a jejich 
možné využití pro potřeby rozvoje města. 

Když si uvědomíte, že den má 24 hodin a 
máte normální lidské potřeby, tak Vás na-
padnou různé otázky a nebo, že doměnka 
opozice byla správná. Nechám na Vás, aby 
jste sami si udělali vlastní názor. Závěrem 
chci říci, že p. Homolka zatím přerušil v 
tomto svoji činnost a hledá se jeho nástup-
ce. K získání místa Vám stačí být loajální k 
dnešnímu vedení města. 

Jedno gheto je v Mírové a teď bude i v bývalé 
ubytovně Porcelánky vedle „Beverly Hills“. 

Opět se v plné míře projevila mnou něko-
likrát kritizovaná nekoncepčnost v oblasti 
bydlení. Vedení našeho města má jiné pri-
ority a tak nedalo šest – osm milionů ko-
run na koupi ubytovny, protože přednější 
byly pro město tenisové kurty p Šroubka, 
golfové hřiště, „světoznámé lázně“ a další 
aktivity pro „horních deset tisíc“. Přednost-
ně nabízená koupě ubytovny se odmítla a 

Budujeme další gheto
s novým majitelem přišlo do města zhru-
ba sedmnáct převážně romských rodin a s 
nimi problémy. Dokonce městská policie 
přiznala, že za naše peníze začala častěji 
hlídkovat u ubytovny na úkor jiných měst-
ských lokalit. 

To víte v „Beverly Hills“ a v zrekonstruo-
vaném Unionu bydlí většinou místní celeb-
rity a ty se musí hlídat přednostně. To, co se 
děje na sídlištích je, tak trochu až druhořadý 
problém. Teď najednou starosta hledá řeše-

ní. Jediné rychlé řešení, které se teď nabízí 
je odkup, ale ne za šest až osm milionů, ale 
nový majitel chce rovnou dvacet melounů 
na ruku! Místostarosta si vzal slovo a spustil 
přesvědčování, že když objekt koupíme, po-
žádáme o dotaci, tak dům opravíme a bude 
fungovat podle našich představ. Jen nevím, 
jaké představy měl p. Stehlík na mysli? Měl 
na mysli představy své vlastní a nebo sku-
tečně mu šlo o blaho občanů? To se mě do-
dneška nepodařilo zjistit.  

Bujará výstavba lázeňské zóny, renovace 
náměstí a jiné „hurá akce“ začínají zřejmě 
sklízet své nedozrálé ovoce. Je ho tolik, že 
nevím, který hořký plod mám dnes čtená-
ři nabídnout jako první. Vezmu-li na hůl 
cyklostezku, opomenu Aquapark, či sak-
ramentsky zúžený nával nových městských 
strážníků do řad těch, kteří údajně „vůbec 
nestíhají“.

Tak popořádku. Třeba cyklostezka, která 
doposud sem tam doplňovala stránky regi-
onálního tisku, mi vzdáleně připomíná pra-
dávnou stavbu legendárního amerického 
Pacifi ku. I tam se inženýrské práce rozjely 
proti sobě ze dvou konců kontinentu, jako 
u nás „byciklovka“ z Kadaně proti Klášterci 
nad Ohří. Až sem by bylo vše v pořádku.

Je zde ale zakopaný pes, a ten vystrkuje 
své chlupy z klášterecké hlíny a leží pocho-
ván někde za řekou a pomyslný krumpáč 
po hlíně a stavebním elánu jenom lační. 

Jednoduše řečeno, nám zůstává pouze pofi -
derní snaha. Není to trošku málo?

Proč radnice obrací karty až dnes a před-
hazuje na kulatý stůl svou prázdnou šrajtof-
li? Je zapotřebí, aby naše město hrálo hlavní 
roli v této komedii? Asi ano, protože po-
směšky z fóra města Kadaně tradičně dost 
naznačují. Pro hořké pobavení například: 
na konci kadaňské stezky budou upravené 
petlahve a bude se jezdit do Klacíkova po 
vodě.

O mnohém svědčí i náš převeleslavný a 
do daleka vyhlášený Aquapark, který se le-
tos dočká také malé pohromy. Jeho letošní 
milionová dotace se mu „zdrcne“ o 400tisíc 
korun. Nevěříte? Věřte!

Ani Městská policie si nebude příliš pís-
kat. Její plánovaná posila se také příliš ne-
pohrne, protože z výběrového řízení na 
strážníka, které vypsala klášterecká radni-
ce, se vyklube pouze jeden nový chlapík...a 

co z toho všeho plyne???
Radnice se asi postupně rozplývá jako 

arktický ledovec a její zadluženost, snad i 
příliš mimořádná aktivita v lázeňské zóně, 
či obnově náměstí a jeho okolí, vyplouvá 
postupně na povrch. Čeho dalšího se nadá-
me během tání klášterecké ledové tříště, ra-
ději nedomyslet.                      Vladimír Cekota

Bude stát naše cyklostezka na petlahvích?
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