
První číslo le-
tošního nezávis-
lého samizdatu 
je zde.  Pravda, 
pauza byla tro-
chu delší, dokon-
ce jsem zaslechl, 
že si „koupili“ i 
mě, ale kdepak. 
Jo zastrašovat, 
to dovedou, ale 
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Nemáte kde parkovat? Prodejte auto!

„Ze získaných dotací bude profi tovat celé město.“

V poslední době se začínají někteří zastupitelé 
upřímně divit, proč ti naši občané tak remcají, 
když mají k dispozici budoucí světové lázně, 
golf, tenisovou nafukovací halu, tenisové kurty, 
na náměstí nejstarší dům č.10 atd.? A asi „obje-
vili Ameriku“. 

Začínají totiž najednou zjišťovat, že ti chudáci, 
bydlící v panelácích, nemají kde zaparkovat. Při-
tom kdyby si ti naši zastupitelé třeba jen jednou 
přečetli starý projekt Agora, tak by zjistili, že 
ve městě už v době zpracování tohoto projektu 
chybělo cca 500 parkovacích míst a dnes už to 

bude o hodně víc. Problém bude možná v tom, 
že zastupitelé, kteří o takových věcech rozhodu-
jí, většinou bydlí mimo sídliště a problémy s par-
kováním jsou jim cizí. Jsou samozřejmě i tací, 
kteří na sídlišti bydlí, ovšem patříc k té „správné 
straně“, mohou parkovat ve výměníkové stanici 
a tak se jich problém také nijak nedotýká.

Jednomu občanovi, stěžujícímu si na parko-
vání v sídlišti, prý na sekretariátu města řekli, 
ať tedy prodá své auto, když nemá ve městě 
kde zaparkovat! Nekoupíte tedy někdo Re-
nault Clio?

č.17

že by si mě někdo kupoval, tak na to si nevzpomí-
nám. A možná by jim to i klaplo. Kdyby mi levně 
přihráli nějaký ten domeček, nebo pozemeček, třeba 
bych také zmlknul. Jenže zatím mi naši mocní nic 

Městská policie
prý bude
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nepřihráli a tak umlčení Krejsy je jen zbožným přá-
ní lidí, kterým z městského majetku přihráno bylo, 
a to i několikrát či nemálo, a pak se to dočtou právě 
v Samizdatu.

Začátek roku nám přinesl nové Klášterecké no-
viny. Údajně prý změnily svou koncepci nejen v 
distribuci, ale také po stránce grafi cké a obsaho-
vé. Co jsem zatím viděl, půjde nejspíš o noviny 
„jednoho muže“. Nejspíš budou ještě více kontro-
lované s cílem dostat „ty správné názory“ do kaž-
dé domácnosti. Taková koncepce ovšem asi nemá 
šanci na plnohodnotný život a nakonec budou 
noviny nejspíš končit tam, kde končí většina le-
táků, vhazovaných do schránek. Já myslím, že to 
také pro ně bude to správné místo, protože v pod-

V kuloárech jde nyní zpráva, že toleran-
ce městské policie půjde stranou a policisté 
budou vůči občanům nekompromisní. Má 
jít přitom o občany, kteří v nedostatku par-
kovacích míst z čirého zoufalství parkují na 
zákazech stání, na přechodech nebo v kři-
žovatkách a podobně. 

Ač znám přísloví o tom, že na chudý lid 
musí být přísnost, a ač souhlasím s tím, že 
není možné parkovat, kde se dá, a ač vím, 
že městská policie byla do doby, než se ote-
vřelo parkoviště v Dlouhé ulici, dosti tole-
rantní, přál bych si, aby se muži zákona po-
kud možno neřídili svou úvahou a náladou, 
jestli budou, či nebudou tolerantní, ale aby 
vždy naplňovali literu zákona. Toleranci, 
nechť projevují při určení výše trestu, ale ať 
proboha netolerují přestupky.

Ani ty přestupky, které se vyznačují pova-
lujícími se psími lejny na trávnících mezi 
hrajícími si dětmi. Tento problém se mi 
zdá nepoměrně důležitější, než odstavené 
auto, i když chápu, že je mnohem jedno-
dušší nasadit botičku na auto, které se ni-
jak nebrání, než napomenout majitele psa, 
který se, znaje osobně zakročujícího muže 
zákona, hlasitě brání. Myslím, že podobnou 
nekompromisnost v těchto případech bych 
uvítal nejen já. 

statě už půjde jen o leták, nabízející ve svém ob-
sahu něco, co nikdo nechce a nepotřebuje. Méně 
práce závidím redaktorům, kteří už nemusí nic, 
hledat, vymýšlet a tvořit, prostě jen nasázejí, co 
jim z radnice pošlou. Klídek a pohoda.

Té si ovšem já nijak neužívám. Vládnoucí oli-
garchové na mě podali několik trestných oznáme-
ní, protože se jim nelíbilo, že jsem, jako zastupitel 
města měl při jednání jiný názor než pan Jedlička 
a také, že jsem se veřejně zeptal pana Stehlíka na 
pozemek p.č. 1558/18 (o tom na jiném místě). 

Ještě se mi chce dlouze psát o tom, co se dělo na 
hradě při volbě prezidenta, ale to byla tak velká 
ostuda, že asi nemám od většiny z vás rozdílný ná-
zor. Věnujme se tedy našemu hradu i podhradí.    

To říká čerstvě zvolený místostarosta Šrou-
bek v článku, který vyšel v druhém čísle KLN. 
Mé zkušenosti ale velí k ostražitosti, protože 
od doby, kdy nás zasáhnul komunistický sa-
metový převrat, tak jsem podobných opti-
mistických předpovědí četl povícero a vždy 
byl pod nimi stejně znějící podpis. Nakonec 
vždy „skutek utek“. Chcete příklad? 

Jistě si vzpomenete, s jakou velkou pompou 
se někdy před deseti roky otevíralo Komerč-
ně-obchodní centrum v ulici Chomutovská 
čp. 206 – 207 (bývalá Agrobanka). V této věci 
pak mělo padnout několik pochybení, že fi r-
ma provádějící rekonstrukci neměla oprávně-
ní a že starosta neměl souhlas ke zvýšení ceny 
za rekonstrukci a kdoví co ještě. Výsledek této 
megaakce za skoro 15 milionů korun je dob-
ře vidět dnes a to nejen na chátrající replice 
kruhové pece, opadané omítce, drolících se 
schodech, prázdných  kanceláří a pod.

Dozvídáme se, že se tam bude muset „při-
sypat“ další desítka milionů, protože se tam 

má nastěhovat základní umělecká škola. Já 
nevím, kolik dětí dnes chodí do “lidušky“, 
ale odhaduji, že nejvíce z nich bydlí v pane-
lových sídlištích. Jakýpak oprávněný zájem 
je požene přes frekventovanou silnici E13 do 
vzdálené druhé půlky města? Není to náho-
dou soukromý zájem jednoho ze zastupitelů, 
který by chtěl získat „lidušku“ pro sebe, včet-
ně pozemků?

Není to náhodou podobný případ, jako byl 
zbytečný a dost předražený nákup domu od p. 
Hamáčka na náměstí? Opravy tohoto domu se 
odhadují na 15 milionů a ze zkušeností, které 
jsem zatím v našem městě získal, odhaduji, 
že závěrečný účet bude daleko vyšší. Město 
přitom disponuje nevyužitým kulturním do-
mem, zámkem, domy čp. 2 a 3 na náměstí, 
komerčně-obchodním centrem apod. 

Já myslím, že jsem měl zvolit jiný nadpis 
tohoto článku. Měl asi znít „Ze získaných 
dotací budou naši kamarádi dobře profi -
tovat.“

KDO NEKLADE 
ZLU ODPOR, 

STÁVÁ SE 
JEHO OBĚTÍ
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Komu vlastně patří pozemek č. 1551/18?
Tak, jako i jiní občané města, koupili si v de-

vadesátých letech od města stavební pozemky 
i manželé Stehlíkovi. Jednalo se o stavební po-
zemek č.1551/18 v „Beverly Hills“ a prodával 
se tehdy za velmi výhodných podmínek. Cena 
snad nepřesáhla ani třicet tisíc korun. 

Aby se ovšem s pozemky příliš nekšeft ovalo, 
prosadilo si město do kupní smlouvy podmín-
ku, že v případě odstoupení od smlouvy ze stra-
ny stavebníka, musí se pozemek vrátit městu.

V průběhu října loňského se na scéně objevil 
pan Novohradský, který začal tvrdit, že poze-
mek číslo 1551/18 patří jeho rodině a dožadoval 
se jeho vydání. Samozřejmě, že stávající ma-
jitel tvrdil, že to není pravda a ihned podal (a 
asi ještě podá) několik trestních oznámení. Pan 
Novohradský ale není žádný vyjukaný obyvatel 
z paneláčku a samozřejmě se dal do boje za svá 
práva. A přišel s argumenty, které se, alespoň dle 
mého soudu, jen velmi těžko vyvracejí. V lis-
topadu 2007 poskytnul městu veškeré písemné 
doklady a požádal zastupitelstvo o pomoc. Jenže 
svou žádost nijak na těch „správných místech“ 
nevyfutroval a asi proto se zatím žádné pomoci 
nedočkal.

A tak jsem se touto kauzou začal zabývat a 
požádal jsem při jednání zastupitelstva mís-
tostarostu Stehlíka, aby nám vše nějak přijatelně 

vysvětlil. Chtěl jsem i vysvětlení od pana staros-
ty a musím ho pochválit, poslal mi moc pěkný 
hlavičkový papír, i když zaplněný nic neříkající-
mi slovy. Místostarosta Stehlík nevysvětlil nic a 
ihned na mě podal trestní oznámení.

Proto vám zde předkládám redakčně zpraco-
vanou genesi „pozemku 1551/18“ ze které má 
každý možnost udělat si vlastní názor.
• duben 1999 - manželé Novohradský žádají 
Město o postoupení předkupního práva na p.č. 
1551/18
• květen 1999 - Město oznamuje manželům No-
vohradským, že vrácený pozemek od manželů 

V našem regionu působí tři hokejové kluby. KLH 
Chomutov a SK Kadaň, hrající 1. Ligu, a HC Klášterec 
nad Ohří hrající 2. ligu. Finančně silný Chomutov má 
samozřejmě velké hokejové ambice a k tomu, aby je 
mohl naplnit, potřebuje spolupracovat s dalšími ho-
kejovými kluby.

A tak donutil ekonomicky slabší kluby ke spolu-
práci. Ta měla snížit náklady, zkvalitnit  mládežnické 
základny a udržet vlastní odchovance. Časem vybo-
jovat nejvyšší soutěže dorostu, juniorů a seniorskou 
hokejovou soutěž a to vše samozřejmě pro Chomutov. 
Kadaň by „jen“ hrála dál „svou“ 1. ligu a Klášterec se 
„bude pohybovat“ pouze ve „své“ 2.lize. 

Tento unikátní projekt spolupráce, nazvaný 3K, byl 
stvrzen začátkem září 2007 a proklamované cíle urči-
tě nadchly nejednoho fanouška. Všichni se pak určitě 
těšili na zahájení hokejové sezóny 2007/2008, jak na-
stavené parametry ponesou „zlatá vejce“.                 

Nesou! Chomutovu a tak trochu Kadani.  Klášte-
rec zůstal „černým vzadu, co vystrkuje bradu“. A tak 
hrstka vytrvalých diváků, místo toho, aby sledovala 
hokej, vede debaty na téma kdo to vlastně hraje, kdo 
to je a proč nehrají naši junioři apod. Trenéři do po-
slední chvíle neví, koho napíší na soupisku k utkání, 
domácí hráči při zápasech mužů převážně klimbají 
pod dekou, nebo jsou posíláni do Děčína, do Mla-
dé Boleslavi (do juniorů) a do jiných klubů a místo 
nich hrají mladí chomutovští hráči. Když se hrálo 
juniorské derby Klášterec – Chomutov, tak nejlepší 
domácí hráči hrát nesměli. Fanouškové, lačnící po in-
formacích jsou odkazováni na týden staré informace 
ve Zpravodaji za pět korun, který si koupíte jen při 
domácích zápasech „áčka“ a zde uváděné informace 
spíše přispívají k dezorientaci fanouška. To samé se 
pak týká webových stránek hokeje, kde je aktivní jen 
cenzura diskusního fóra. 

Hokej je dnes velký byznys a sponzoři raději budou 
sponzorovat kluby, které mají ambice a výsledky, než 
Klášterec, o kterém se předem ví, že díky spolupráci 

3K nemůže nikam postoupit! Může se klidně stát, že 
nakonec odejdou do Chomutova za extraligou a nebo 
do prvoligové Kadaně. Jakýmsi barometrem, že je ně-
kde něco hodně shnilého, jsou diváci a fanoušci, je-
jichž počet při zápasech stále klesá. Dalším důkazem, 
že se v kláštereckém hokeji děje něco špatného, je i 
zoufalý pokus několika fanoušků řešit vše dopisem na 
sekci mládežnického hokeje. Posuďte sami, zde je.           

ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ 
OPRÁVNĚNOSTI POSTUPU

Žádáme o prošetření oprávněnosti postupu v soutěži 
l. ligy juniorů - skupina A. V této skupině hrají kromě 
jiných týmů i KLH Chomutov a HC Klášterec. 

Týmy KLH Chomutov, SK Kadaň a HC Klášterec 
uzavřely před dvěma roky dohodu o vzájemné pomoci. 
Pokud je to ku prospěchu hokeje, je to v pořádku. Už 
v loňském roce dostali kluci týmu Chomutova příkaz, 
aby před vánocemi pustili zápas s SK Kadaň. Zápas 
byl odehrán takovým způsobem (poslední třetina), že 
kluci z obou týmů brečeli a nemohli uvěřit tomu, že 
na ně vedení „ušilo „ takový podraz. Přitom někteří 
rodiče o tom, že Chomutov musí zápas prohrát, věděli 
již hodinu před začátkem zápasu!!

Letos se situace opakuje. Sice došlo z důvodů ne-
známým (nikdo se neobtěžoval jim cokoli vysvětlit) k 
přejmenování týmů. Hráči KLH Chomutov trénující 
a hrající v Chomutově v dresech Chomutova, ale pod 
hlavičkou HC Klášterec a naopak hráči HC Klášterec 
sloužící jako farma Chomutova hrají utkání v Kláš-
terci v kláštereckých dresech pod hlavičkou KLH Cho-
mutov.

Úkolem hráčů, trénujících v Klášterci, je brát body 
silným soupeřům, aby měl p. Vacke, potažmo hráči 
trénující v Chomutově snazší postup do extraligy. Při-
tom Vackeho tým začal soutěž s 8 body, protože bylo 
předem domluveno, jak dopadnou vzájemné zápasy. 
Ten první se hrál 21.10. a  opět stejná fraška z loňské-
ho roku. Za tým farmy nesměla nastoupit brankářská 

Společně budeme silnější

Stehlíkových bude nabídnut dalším žadatelům, 
evidovaným v seznamu
• únor 2002 - budoucí kupní smlouvou prodáva-
jí manželé Stehlíkovi předmětný pozemek za 290 
tisíc Kč a zároveň podepisují návrh na vklad do 
katastru nemovitostí bez datumu
• únor 2002 - pan Stehlík inkasuje v Komerční 
bance částku 290 tisíc korun
• únor 2002 - manželé Stehlíkovi podepisují 
smlouvu na výstavbu rodinného domu na pozem-
ku č. 1551/18 na základě stavebního povolení s p. 
Novohradským, zplnomocněným k zastupování
• listopad 2007 - manželé Novohradský žádají dopi-
sem o pomoc Město, které zatím nijak nereaguje
• listopad 2007 – manželé Novohradský odstupují 
od smlouvy a žádají vrácení částky 290 000,- Kč, 
chtějí také prodat rozestavěný dům, který na par-
cele č. 1551/18 postavil pan Novohradský, a žádají 
Město o prodej předmětného pozemku, samozřej-
mě po uplatnění předkupního práva Města.

Je nesporné, že kauza pozemku č.p. 1551/18 
pomalu a jistě směřuje „pod koberec“ tak, jak 
podobné kauzy v podobných případech „pod 
koberec“ zametány bývávají. Doufám proto, 
že i tento můj článek snad pomůže vyburcovat 
svědomí ostatních zastupitelů, ale i vás, čtenářů, 
aby, byť v jednom, jediném případě, byly „po-
divnosti“ v našem městě alespoň vysvětleny.

jednička a první útok, a tak k zápasu nastoupili hráči, 
kteří normálně nehrají. Před začátkem utkání p.Vacke 
osobně navštívil rozhodčí. Proč asi, aby rozhodčí byli 
řádně instruováni a podle toho i pískali?

Naražený hrtan - kluk nemohl dýchat (útok do ob-
lasti krku a obličeje) – trest 2“; rozseklá brada, krev 
– trest 2“; krev z pusy – trest 2“ 

Lekli se až v poslední třetině, když hráči z „farmy“ 
byl zlomen nos a byla zakrvácena ledová plocha. Pak 
začali rozhodčí pískat rovinu. 

Čemu se ale můžeme divit, když stojíte na chodbě 
a slyšíte již po první třetině, jak rozhodčí odcházejí z 
ledu a nahlas se diví, proč se ti kluci tak řežou, když 
výsledek je už předem jasný.

Myslí při těchto čachrech někdo na ty kluky? Po 
skončení utkání šli oba týmy zatleskat p. Vackemu za 
to, jak to hezky vymyslel a jak dává tomuto krásnému 
sportu na frak.Ten raději utekl zadem.

Ti kluci chtějí hrát hokej a ne prohrávat na povel 
nebo vyhrávat zadarmo. No a aby toho nebylo málo, 
tak kluci z farmy dostali na tréninku poučení od před-
sedy HC Klášterec p. Stehlíka, proč „blbnou“ když bylo 
dohodnuté, že prohrajou. Kdo, ale chce prohrávat? 
Před tímto ostudným a potupným zápasem byl HC 
Klášterec na l místě a KLH Chomutov na místě 2. Far-
ma porazila v pátek Kladno 11 : 5 a v neděli prohrála s 
Kláštercem 9:1. To je do očí bijící.

Děje se tento podvod na ostatních týmech v lize se 
souhlasem ČSLH? Jak k tomuto jednání a 8 bodové-
mu náskoku (teoreticky „koupenému“) přijdou další 
účastníci soutěže? I oni chtějí bojovat o extraligu, ale 
jejich podmínky nejsou nastaveny rovnocenně. Prosí-
me o prošetření tohoto jednání.  

Co dodat. Nemůžeme se asi příliš divit, že v této 
době vyrůstá generace mladých, kteří nerespektují 
vůbec nic. A proč by měli, když je k nepoctivosti a 
pohrdání sami navádíme a to jen a jen proto, aby si 
jeden jediný „dospělák“ mohl splnit své ambice. 

No není toho domu škoda? Takto zahálí již 
několik let!


