
Po přestávce
Letos v únoru 

to byly dva roky, 
co jsem pře-
rušil vydávání 
SAMIZDATU. 
Poslední číslo, 
které jsem vydal, 
neslo numero 17. 
Důvodem mého 
samizdatového 
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Jak jsme začínali na radnici …
Je to již více jak 20 let co bývalí komunis-

té infi ltrováni v jiných politických stranách 
převzali ekonomickou moc. A při té příleži-
tosti mě napadlo, že bych mohl zapátrat ve 
svém archivu a seznámit Vás, jak jsme začí-
nali. Začnu kooptací Rady města v prosinci 
1989 a budu pokračovat až do posledních 
komunálních voleb, které proběhly v roce 
2006.    

Volby do r. 1989
Klášterec byl rozdělen na 95 poslaneckých 

obvodů (každý obvod měl svého poslance, 
který aktivně pracoval ve svém obvodě). 
KSČ mělo 59 poslanců a ostatní politické 
strany: Československá strana socialistická 
(ČSS), Československá strana sociální de-
mokracie (ČSSD) a Československá strana 
lidová (ČSL), aby se nehádaly, tak dostaly 
stejně po 12 poslancích. Žádné jiné politic-
ké strany nebyly povolené. Plenární zasedá-
ní národního výboru je obdoba dnešního 
jednání zastupitelstva města. 

 Pro Vaši představu předkládám povin-
nosti poslance z dob minulých (z.č. 69/1967 
Sb., zákon o NV):
1) Poslanec národního výboru je povinen ze-
jména:

a) aktivně pracovat mezi voliči, radit se s 
nimi o návrzích, závažných opatření, které 
budou národní výbory projednávat, uplat-
ňovat oprávněné zájmy občanů a seznamo-
vat je s prací národního výboru, především 
s jeho závažnými opatřeními a s usnesením 
KSČ

b) podávat voličům zprávy o své práci 
v národním výboru a o vyřizování jejich 
podnětů a připomínek

c) udržovat stálý styk se společenskými 
organizacemi, které působí v jeho obvodě

d) uplatňovat veškeré své pracovní zkuše-
nosti a podněty občanů

e) úzce spolupracovat s národními výbory 
nižších stupňů a uplatňovat jejich podněty 
a zkušenosti v práci národního výboru

2) Poslanec místního národního výboru, 
obvodního národního výboru a městského 
národního výboru je povinen úzce spolupra-
covat s občanskými výbory ve svém volebním 
obvodě.

V té době neměly politické strany své 
vlastní volební programy tak, jak to známe 
z dnešní doby. Byl jeden univerzální volební 

program protože, 
před komunálními 
volbami pro ob-
dobí 1986 – 1990 
byly všechny poli-
tické strany, spole-
čenské organizace 
NF a zájmové sva-
zy sdruženy pod 
okresní výbor Ná-
rodní fronty, který 
se nazýval: 

VOLEBNÍ PROGRAM OKRESU CHO-
MUTOV PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 1986 
– 1990.

Kooptace Rady města po roce 1989
do prvních demokratických voleb

Na konci listopadu 1989 jsme s p Schif-
nerem  navštívili za účelem svolání jednání 
kolem kulatého stolu tehdejšího předsedu 
národního výboru.  V té době se hojně po-

č.18

mlčení bylo zahájení vysokoškolského studia na 
podzim roku 2006. Musel jsem přehodnotit priority 
a pokusit se připravit na případnou ztrátu zaměst-
nání. 

Dvakrát jsem již byl donucen odejít ze zaměstná-
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ní na základě interpelace mých politických nepřátel.  
Když během jednoho půlroku přijdete dvakrát o 
práci, jste veden na úřadě práce a nechcete být na 
obtíž kamarádům, tak začnete přemýšlet, jak s této 
bryndy ven.  Odpověděl jsem na mnoho inzerátů, 
zúčastnil mnoha pracovních pohovorů, ale vždy 
jsem byl vyprovázen z kanceláře slovy: „My se Vám 
ještě ozveme“. 

Vzhledem k tomu, že jsem neměl vlivné kamarády 
na radnici a dosud nemám a navíc je mně to trapné 
na rozdíl od p Bilíka a Pechouše (o jejich přeběhnu-
tí na jiném místě), začal jsem přemýšlet co dál. Po 
zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl zvýšit kva-
lifi kaci, abych měl větší šanci uspět na trhu práce. 
Po přijímacích testech jsem nastoupil na vysokou 
školu, kde jsem po třech letech studia získal titul Bc.  

Samozřejmě, že ve zvýšení kvalifi kace hrál i můj věk 
(do důchodu daleko a mládí v ……), zvlášť když 
jsem ročník narození 1957.

Dál jsem vystupoval na jednání zastupitelstva, 
psal interpelace, snažil se psát do „místního plátku“ 
a i jinak bojovat za občany, proti korupci, zloděj-
nám apod. No a výsledkem byla tři trestní oznáme-
ní podaná na moji osobu, což obnáší přinejmenším 
podání vysvětlení PČR a další ztráta času a klidu.  
Jedno je již zastaveno, druhé překvalifi kováno na 
přestupek a to třetí zatím nevím.

Závěrem chci jen říci, že mě několikrát napadlo, 
že skončím se SAMIZDATEM, ale když potkáte 
na ulici lidi, kteří se ptají, kdy vydáte další číslo 
samizdatu, tak Vás to „nakopne“ a víte, že v tom 
zase lítáte …

užíval název kulatý stůl, čímž se měla na 
mysli otevřená jednání všech složek u jed-
noho stolu bez rozdílu tvaru. Pan předseda 
národního výboru asi neznal smysl kulaté-
ho stolu a tak k našemu překvapení řekl, že 
v kanceláři nemá kulatý stůl, ale oválný a 
jestli nám to nevadí :-). 

V půlce prosince roku 1989 přišlo naří-
zení na změnu národních výborů s tím, že 
koncem roku 1990 proběhnou první demo-
kratické komunální volby a to na základě 
nově přijatých zákonů rekonstruovanými 
zákonodárnými sbory. 

A tak v prosinci 1989 bylo u kulatého sto-
lu dohodnuto, že poslanecké obvody (man-
dáty) budou rozděleny takto: 

KSČ 39; bez politické příslušnosti 30; OF 
10; ČSS 9; ČSSD 3; ČSL 2;  VSD 1 a Rómové 
1 mandát. 

Rada města po rekonstrukci z prosince 
1989 vypadala takto: 

- za KSČ: B. Seman předseda NV, H. Kotouč 
místopředseda NV, R. Klaner a M. Novotná 
tajemnice NV 

Do RM byli kooptování:  
- bez politické příslušnosti: B. Bryndová, B. 
Boháč a M. Horová  
- za VSD J. Brejcha 
- za Občanské fórum: ing. P. Kučera a JUDr. 
J. Martinů
- za ČSS V. Schifner  a J. Krejsa
- za ČSSD P. Bláha
- za Svaz podnikatelů J. Kraus
- za ČSL Ing. M. Macháček 

Takto národní výbor fungoval do prvních 
řádných voleb, které se konaly 24. listopadu 
1990.                 (pokračování v příštím vydání)



Město nekonalo a …

Na únorovém jednání zastu-
pitelstvu města jsme opětovně 
projednávali, jak by nazvali naši 
zákonodárci ve „zkráceném čte-
ní“ mimo jiné prodej bývalého 
areálu mateřského školky a jeslí 
(areál za spořitelnou).  Tento po-
stup prodeje se mně moc nelíbil, 
a tak jsem starostu interpeloval 
v této věci a zde je volný překlad 
naší debaty.     

Starosta Houška (ODS) přiznal 
něco v tom smyslu, že jsme se 
nechovali jako řádní hospodáři, 
a i proto musíme prodat bývalý 
areál mateřské školky a jeslí, kte-
rý byl v poslední době využíván 
SOŠS a SOU Kadaň. 

Aby pan starosta obhájil dle 
mého názoru zbytečně rychlý, 
dostatečně neprodiskutovaný 
prodej městského majetku, tak 
vytáhl z rukávu argument, který 
mnohým zastupitelům vyrazil 
dech. 

Předeslal, že sanace budov 
mohou přijít až na 10 milionů 
korun a možná i více. Jedná se 

o podmáčení, vlhké zdivo a další 
stavební úpravy apod.  

Na moji ústní interpelaci, proč 
jsme nechali „zchátrat“ měst-
ský majetek, starosta odpověděl 
mimo jiné takto:  „Areál byl 
pronajat výše uvedenému učiliš-
ti a mělo se o něj i starat“. 

Při vzpomínce na svého ko-
legu v koalici Ing. Marka (SNK 
ED), ředitele tohoto učiliště, jej 
asi napadlo, že to není ta správ-
ná argumentace, protože i díky 
jeho hlasu je stále trpěn na místě 
starosty.  Zvolnil, vypustil slovo 
učiliště a začal zbytečně hledat 
argumenty jinde. Díky argumen-
taci starosty mě napadla otázka, 
jak byla postavena smlouva o 
podnájmu v odstavcích údržby 
a oprav pronajatého majetku ná-
jemcem? 

Co bude ale asi nejhorší je to, 
že budoucí kupec může zažádat 
o snížení ceny z důvodu zane-
dbané údržby a špatného tech-
nického stavu areálu. A protože 
dle starosty nás nevyužívaný 
areál stojí na vytápění, opravách 
a hlídání hodně peněz, tak není 
budoucí kupec bez šancí. 

Dále mě zajímalo, kdo se bude 
zodpovídat za to, že „město ne-
konalo“ a důsledkem velmi špat-
ného technického stavu přijde-
me při prodeji areálu o několik 
milionů korun?

Musím se po roce vrátit k pod-
razu opozice ze strany pánů Bi-
líka a Pechouše. Blíží se volby do 
komunálu, a proto je potřeba si 
občas připomenout nefér jedná-
ní zastupitelů, jimiž jsou napří-
klad výše uvedení vykukové. 

Jak jistě víte, tak vloni začát-
kem jara jsme jako opozice 
mohli provést tolik žádanou 
změnu na radnici.

Odvolat kompletní vedení 
radnice včetně rady města. K 
této možnosti nám nahrála asi 
už defi nitivní roztržka mezi 
místostarostou T. Šroubkem a 
starostou J. Houškou.  Velkou 
koalici drží od roku 1994 ODS a 
KSČM (celkem 6 hlasů) a k nim 
dále patří hlasy různých stran, 
které se dostaly do zastupitelstva 
a ztotožňují se s politikou ODS 
+ KSČM. V období 2006 – 2010 
to byly například 3 hlasy SNK 
ED, 2 hlasy VPM a 1 hlas USZ. 
Celkem 12 hlasů. Z koalice ode-
šli pánové T. Šroubek (VPM), 
J. Vliánek (SNK ED) a J. Ouda 
(VPM) a koalici zůstalo pouze 9 
hlasů. Opozice stále disponova-
la 9 hlasy a 3 hlasy byly ve hře, a 
proto  okamžitě  zahájila jednání 
s třemi „siroty“ pod podmínkou, 
že T. Šroubek skončí jako mís-
tostarosta a v radě města.  Vše 
bylo domluveno a T. Šroubek 
jak slíbil, tak beze zbytku splnil.  

Když pánové Houška (ODS), 
Stehlík (USZ) a Homolka 
(KSČM) zjistili, že opozice za-
číná získávat navrch, nebylo nic 
jednoduššího než oslovit dva 
nejslabší články opozice a na-
bídnout jim prebendy z městské 
kasy.   Pánové Bilík a Pechouš 
zasedli za jidášský peníz na rad-
nici, a aby to nebylo málo, tak 
letos ještě zvolili nové vedení 
místní buňky ČSSD a pan Di-
mun s p. Řebíčkem se poroučeli 
do propadliště zapomnění. 

Díky této čistce se domnívám, že 
tato strana přijde o více jak 15 % 
hlasů. Ve fi nále to bude asi více, 
protože voliči ČSSD volí většinou 
celou kandidátku a to hlavně kvů-
li leadrům Řebíčkovi a Dimunovi. 
No a to p. Bilík s p. Pechoušem při 
neúctě k nim nejsou.           

Na druhou stranu je to dobré 
pro ostatní kandidátky. 

Konec ČSSD v Klášterci 

Bilík a Pechouš z ČSSD nechtěli změnu

Další bod jednání zastupitelstva, 
který jsem nepodpořil, byl  prodej 
dvou věžových domů č.p. 480 a 481 
v Mírové jednomu žadateli za nece-
lých 8, 8 milionů korun. Podmín-
kou prodeje bude to, že nový majitel 
musí prodat bytové jednotky nájem-
cům za stejných podmínek, jako se 
prodávaly v jiných lokalitách.  To je 
v pořádku. Mně ale vadí, že nájemci 
bydlící v těchto dvou domech nebyli 
seznámeni s tímto prodejem. Díky 
tomu po městě běhá šeptanda v tom 
smyslu, že je to opět pro někoho při-
pravené, podhodnocené apod.  

Přitom argument města je celkem 
logický. V domech bydlí dle radnice 
mnoho nepřizpůsobivých občanů a 
soukromník si lépe poradí s těmito 
bydlícími (což je pravda). Po prode-

ji bytů slušným nájemníkům zůsta-
nou městu plné byty dlužníků a co 
s nimi? 

Při této argumentaci si nemohu 
odpustit jednu poznámku. Již v 
říjnu roku 2000 jsem upozorňoval 
vedení města, že v Mírové vzniká 
ghetto (viz  článek  „ Sociální byty 
v Mírové?“) a zaslal dotaz na rad-
nici, jak to hodlají řešit. Pan Ho-
molka, v té době zástupce starosty, 
odepsal něco v tom smyslu, že moje 
domněnky se nezakládají na pravdě 
a podobné plky. Uplynulo skoro 10 
let a my teď opět řešíme „kostlivce“, 
který nás bude stát opět nemalé fi -
nanční prostředky.     

 Perlička závěrem. Když jsem se 
„kluků komunistických“ zeptal, 
zda jim nevadí, že občané o pro-
deji nebyli zpraveni, sklopili hlavy 
a hypnotizovali propojovací kabely 
k monitorům jako derviš kobru v 
slaměném košíku. Přitom tato stá-
totvorná strana má heslo: S LIDMI 
PRO LIDI.  Až potkáte pány Ho-
molku, Pecha a Kotouče, zeptejte se 
jich, proč nejednají dle svého hesla?

Prodej věžáků v Mírové Sociální byty v Mírové
Napsal jsem v roce 2000 v Bulleti-

nu bytového družstva
Ve své praxi, zejména při převodu 

práv k bytu (dle občanů prodej bytu) 
či výměně nebo pronájmu, registrují 
poslední dobou zvýšený zájem o byd-
lení v lokalitě “Panorama“. Přitom se 
domnívám, že je to sídliště pěkné s 
dostatkem zeleně, parkovacích ploch 
a je zde I blízko do přírody. Bydli zde 
převážně střední a starší generace, a 
tak by se dalo snad říci, je zde byd-
lení i klidnější. Nezájem o bydlení v 
těchto končinách mne samozřejmě 
zaujal, a tak jsem se starousedlíků 
bydlících v ulici Na Vyhlídce, poze-
ptal, kdeže je ,,jádro pudla“. 

Dostal jsem z mnoha nezávislých 
směrů překvapivou informaci. Do 
věžáku v ulici Mírové se prý sestěho-
vávají nepřizpůsobiví občané. Slušní 
lidé se raději odstěhovali do jiných 
bytů na jiné sídliště.  

Obrátil jsem se proto s dotazem na 
MěÚ a na můj písemný dotaz odpově-
děl zástupce starosty, že žádné usnesení 
o sestěhovávání do Mírové 480 neexis-
tuje a že o žádný velký pohyb nájem-

níků nejde, zkrátka, neděje se nic mi-
mořádného. Podle klášterecké radnice 
migrace obyvatel nijak nevybočuje z 
normálu. Jiný názor na věc mají ale 
nájemníci bydlící Na Vyhlídce.

Možná, že zde tedy radnice, sice 
asi v dobrém úmyslu, ale velmi tiše 
a potají, zřídila jakési sociální byty a 
možná, že se okolo bydlících obyvatel 
jaksi zapomněla zeptat. Jestliže tedy 
mají pravdu nájemníci  z ,,Vyhlídky“, 
půjde patrně také o krok těžko vrat-
ný, protože sám vím, že je nemožné 
vystěhovat někoho jen proto, že jeho 
děti křičí po chodbách, kreslí po 
zdech hanlivé obrázky anebo proto, 
že nájemníci své hlučné chováni pře-
nášejí do svého okolí. 

Nájemníci v okolí Mírové ulice 
mají prostě smůlu. Musí se s tím buď-
to naučit žít, nebo se porozhlédnout 
po jiném bydlení. Nu a naši radní 
mají zase tak deset let času na to, aby 
výstavbu skutečných sociálních bytů 
na katastru města i nadále jen pro-
diskutovávali, projednávali, navrho-
vali, rušili, schvalovali, zavrhovali a  
podobně.


