
V úvodu se 
ještě krátce 
vrátím k odpo-
vědi p. Foltýna 
na článek „Jsou 
Klášterecké no-
viny periodi-
kem, které in-
formuje objek-
tivně?“. Ve své 
odpovědi mimo 
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Co Bilík skrývá za kontrolou M-Clubu?

Při zpracování odpovědi na článek Ing. Steh-
líka „Volby se blíží i v Klášterci“ jsem narazil na 
zajímavá fakta, o která vás nemohu ochudit. Víte 
o tom, že největším politickým turistou v obdo-
bí 2006 – 2010 je dle mého názoru autor výše 
uvedeného článku? Ing. Stehlík roce 2006 kan-
didoval v komunálních volbách za Unii sportu 
a zdraví, v roce 2008 v krajských volbách za 
Severočeši.cz a v letošním roce se vyskytuje na 
kandidátce TOP 09 do Parlamentu ČR  za poli-
tické uskupení „Starostové a nezávislí“ (STAN). 
A to ještě nevíme, za koho bude kandidovat v 
podzimních komunálních volbách. „Pružná“ 
páteř tohoto bývalého sportovce skýtá jistě další 
překvapení! 

č.19

jiné uvedl, cituji: „Členy redakční rady nejsou 
místní politici ani členové Rady města či Zastu-
pitelstva.“ Domnívám se, že důvodem tohoto 

Takto vypadá
politický turismus
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neúplného sdělení je ten fakt, že se v této době 
hledá složení redakční rady. Vedení města chce 
ovládat za každou cenu členy redakční rady a 
opozice protože ctí zásady demokracii, má jiný 
názor. Proto na  správnou míru sdělení p.Fol-
týna uvádím, že p Foltýn a Mgr. Bíša jsou také 
politici. V minulých komunálních volbách první 
kandidoval za politické sdružení Volba pro Měs-
to a druhý za KSČM.  Dále nám jaksi zapomněl 
sdělit jednu důležitou věc, že celá redakční rada 
KLN je složena z lidí fi nančně závislých na měs-
tě, pan Foltýn je vedoucím odboru a Mgr. Biša 
je ředitelem příspěvkové organizace zřizované 
městem a Mgr. Antolová je tajemnice úřadu. 

Myslíte si, že takto poskládaná redakční rada 
může bez strachu říci vlastní názor?  Po naleze-
ní „vhodných zákonných důvodů“ by bylo o tři 
nezaměstnané více.    

Závěrem chci jen říci, chceme-li aby konečně 
po 20letech pádu komunismu nastala i v našem 
městě demokracie, tak nesmí v redakční radě 
(ale ani jinde) sedět lidé závislí na Městě a je 
potřeba rozbít zatuchlou koalici ODS a KSČM, 
kterou založili pánové Houška a Homolka pro 
svoje osobní potřeby a která je zezadu v této 
době podporována přeběhlíky z ČSSD Pohan-
kou a Melčákem. Omlouvám se. Samozřejmě, 
že jsem měl na paměti pány Bilíka a Pechouše.

Při loňském schvalování dotací jednotlivým spor-
tovním klubům jsme jako zastupitelé zvýšení dota-
cí hokejistům podmínili tím, že se provede kontro-
la a k té se statečně na prosincovém zastupitelstvu 
přihlásil nový místostarosta Bilík. Ještě z minula, 
kdy byl tvrdou opozicí a měl pifk u na hospodaření 
M-Clubu, ke které měl velké výhrady. Když se delší 
dobu nic nedílo, tak Mgr. Dimunová se připomněla 
p.Bilíkovi s žádostí o setkání se skupinou zastupite-
lů, na níž by byly předloženy požadované doklady a 
podány doplňující informace. Pan Bilík zareagoval 
velmi pohotově a napsal:      

„… protože  kontrola hospodaření s dotačními 
prostředky fi rmy M-club s.r.o. není v současné době 
uzavřená, pokládám naší domluvenou schůzku za 
zbytečnou. Jako člen kontrolní komise provádějící 
fi nanční kontrolu, jsem vázán mlčenlivosti o sku-
tečnostech během ní zjištěných před vydáním závě-
rečného protokolu. Proto vám nemohu poskytnout 
požadované Informace. V otázce investičních záleži-
tosti vám doporučuji, obrátit se na odbor investic“.

Přitom jsme chtěli předložit písemnosti, které 
jsou ve slušně vedené fi rmě naprosto běžně k dis-
pozici. Jednalo se o:  
• majetkoprávní vztahy mezi městem a společností 
(smlouvy o pronájmu, listy vlastnictví …)
• doklady o dotační politice města vůči společnosti
• doklady o tom, jak má město zajištěnu návratnos-
ti investičních akcí, jejichž výše dosáhla cca 50 mil. 
(nejen z prodeje bytového fondu)
Dále jsme požadovali vysvětlit: 
• jaká p. Bilík prosadil do dnešní doby opatření k 
tomu, aby bylo dosaženo průhlednosti hospodaře-
ní společnosti M – Club s.r.o.
•  popř. aby předložil další zjištění kolem nejasností, 
jež byla v minulosti kritizována právě jeho osobou. 

Samozřejmě, že po vyhýbavé odpovědi p. Bilíka 
se vyrojilo mnoho otazníků, dohadů, zaručených 
zpráv apod. Již vidím poslední větu ze závěrečného 

protokolu, kde bude stát, že vše je křišťálové čistěj-
ší než křišťálové čistý křišťál, jak kdysi řekl velký 
strojvůdce Standa. 

Otázkou také je, jaké má politik typu p. Bilíka, 
který zastává místo místostarosty, jinou odbor-
nost, než je stranická legitimace? Nevrací se nám 
v posledním roce v Klášterci doba, kdy „politické 
kádry“ seděly na manažerských postech, jejich 
jedinou „odborností“ byla stranická legitimace a 
intenzivní vztahy s „politickými špičkami bratrstva 
kočičí pracky“, které např. úspěšně šéfuje (sic!) Ús-
teckému kraji? 

První demokratické volby do městského 
zastupitelstva se konaly ve dne 24. 11. 1990, 
kterého se zúčastnilo šest politických stran 
či koalic a v nich 98 odvážlivců. Věkový 
průměr 30 zvolených kandidátů do zastupi-
telstva (z toho 9 členů rady) byl 42 let. Vol-
by vyhrála koalice ČSSD a SZ před KDK. 
Vítězové se zalekli odpovědnosti i přesto, že 
při rozdávání volebního guláše sebevědo-
mě tvrdili, že pro ně není problém postavit 
budoucího starostu.  Každá volební strana 
již měla vlastní volební program a vlastní 
představování kandidátů.       

Do 30 členného městského zastupitelstva 
byli zvoleni: 

Starosta:  Ing.  Zdeněk  Šroubek, SNK; 
Místostarosta: Václav HERINK, OF; 
Členové městské rady: Jaromír  ZMRHAL, 
ČSSD; Alois  MATĚJAK, SZ; Petr  DOKOU-
PIL, SZ; Ing. Otakar  SAITZ , ČSSD; Ing. Milo-
slav MACHÁČEK, ČSL; Miloslav KRÁL, nez. 
za KSČM; MUDr.  Jaroslava ČERNÁ, SNK; 
Zastupitelé: Stanislav SVOBODA, SZ;  Ale-
xandr  VERZICH, SZ; Josef  PECHAR, SZ; 
Petr BARTÁK, SZ; Ing. Jiří PARMA, SZ; 
Ing. Jarmila ZAHRÁDKOVÁ, SZ; Jaromír  
CIHLÁŘ, SZ; Václav SCHIEFNER, NSS; 
Ing. Josef  MARTINŮ, nez.; Ing. Antonín  
SMUTNÝ, nez.;  Jaroslav HODAČ, OF; 
Ing. Petr Kučera, OF; Jaroslav BEDNÁŘ, 
nez.; Václav ZEIBICH, NSS;  Jan Matoušek, 
KSČM; Horst KOTOUČ, KSČM; Roman 
KLANER, KSČM; Vladimír KLÍMA, SNK; 
Bartoloměj SEMAN, SNK; Jan JÍROVEC,  
SPR-RSČ; Bohumil BOHÁČ, SPR-RSČ 

(pokračování na druhé straně)

Jak jsme začínali
na radnici - díl druhý
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Jak jsme začínali na radnici - díl druhý
KANDIDÁTNÍ LISTINY (bez zvolených kandidátů)

KOALICE  ČESKOSLOVENSKÁ SOC. DEMOKRACIE A STRANA ZELENÝCH (11 mandátů)
03. František HAKAVÝ, 42 let, strojvedoucí, ČSSD 18. Vladimír PLŠEK, 28 let, technik, SZ 
05. Josef PRŮŠA, 32 let, zámečník, ČSSD 19. Jar. VAŠKOVÁ, 32 let, výpravčí, ĆSSD
07. Alena KALIVODOVÁ, 33 let, adm. prac. ČSSD 20. Libuše SKÁCELOVÁ, 39 let, strážná, SZ
09. Miroslav OLSZEWSKU, 40 let, elektr., ČSSD 21. Jana PROCKOVÁ, 44 let, dělnice, ČSSD
11. Miroslav JANÁČEK, 46 let, vlakved. ČSSD 23. V. PROVAZNÍKOVÁ, 25 let, ČSSD
13. Ludvík ŠAFAŘÍK, 45 let, technik, ČSSD 24. Petr TESAŘ, 34 let, zámečník, SZ
14. Miroslav PAVLIS, 35 let, zámečník, SZ 25. Š. ŽÁKOVÁ, 51 let, strážná, ČSSD
15. Petr BLÁHA, 39 let, zámečník, ČSSD 27. Ing. St. STEHLÍK, 30 let, THP, ČSSD
    28. Josef KADLEC, 32 let, operátor, ČSSD

KLÁŠTERECKÁ DEMOKRATICKÁ KOALICE (OF, NSS, ČSL, ROI) (9 mandátů)
05. Eva BALŮŠKOVÁ, 36 let, ekonomka, NSS 20. Bartoloměj KROKA, 27 let, řidič, ROI
08. Josef KARCHŇÁK, 37 let, tiskař, ROI 21. D. KAREŠOVÁ, 25 let, ved. prod., ČSL
10. Jan BREJCHA, 33 let, instalatér, nez.  22. Věra HOUTOVÁ, 60 let, důch., ČSL
12. Miroslav JANÁK, 40 let, technik, OF 23. Luděk FELKL, 34 let, podnikatel, NSS
13. Jaroslav BŮŽEK, 35 let, elektromontér NSS 24. M. KŘIVÁNKOVÁ, 38 let, dělnice, ČSL
14. Lubomír KUNSTA, 30 let, vedoucí Osevy, NSS 25. Ivo PROCHÁZKA, 62 let, mont., nez.
15. Marie KOLÁŘOVÁ, 41 let, dělnice, ČSL 26. Z. LHOTSKÝ, 54 let, ved. provozu, OF
16. Josef SPURNÝ, elektrikář, 42 let, OF  27. František DUFEK, 64 let, důchodce, NSS
17. Karel ŠIRLO, 66 let, důchodce, ČSL  28. Helena BŘEZOVSKÁ, prac. pošty, OF
18. Jaroslav VITÁSEK, 49 let, technik, nez. 29. Juraj TIRPÁK, 44 let, údržbář, ROI
    30. Rostislav HODAN, 68 let, důchodce, OF

SDRUŽENÍ  NEZÁVISÝCH KANDIDÁTŮ A SVAZU PODNIKATELŮ (4 mandáty)
01. Jiří BOČEK, 36 let, technolog,   08. Karel PECH, 39 let, mechanik
04. Jaroslav KREJSA, 33 dělník  09. Václav PETR, 44 let, dělník
05. Hana MINAŘÍKOVÁ, 35 let, živnostník 10. Alexandr PILSKÝ, 27 let, mistr
06. Karel NOVÁK, 40 let, technik  11. Ing. V. PLATIL, 41 let, ved. střediska
07. Bohuslav NOVOHRADSKÝ, 38 let, technik 12. Zdeňka POKORNÁ, 49 ředitelka MDDM

KOMUNISTICKÁ  STRANA ČESKOSLOVENSKA (4 mandáty)
02. Radomil COUFAL, 33 let projektant  08. Zdeněk Sýkora, 26 let, zásobovač 
05. Alois KYTLICA, 53 let, technik  10. Ondřej MÉZL, 35 let, technik
06. Milan DOLEŽAL, 40 let, zámečník  11.  Ing. František ŠIMEK, 35 let, technik 
07. Karel CHMELÍK, 35 1et, elektrikář  12. Milan CHUDOBA, 40 let, kovář
     13. František RODINA, 37 let, mistr

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUB. STRANA ČESKOSLOVENSKA (2 mandáty)
02. Antonín PEŠEK, 40 let, dělník  07. Milan LAUFER, 28 let, dělník
03. Karel SOUKUP, 22 let, dělník  08. Miroslav KUCHTANIN, 27 let, dělník
04. Michal DVOROŽŇÁK, 46 let, dělník 09. Jaroslav BAŠUS, 20 let, dělník
05. Jiří MATOUŠEK, 33 let, technik  10. Vlasta MATOUŠKOVÁ, 18 let, dělnice

06. Libuše KRAUSOVÁ, 28 let, dělnice  11. František KYTKA, 36 let, dělník

KOALICE  SPOJENECTVÍ  ZEMĚDĚLCŮ  A  VENKOVA
1. Miluše SÝKOROVÁ 46 let, kuchařka, 
   

Volební program kandidátů KDK, který vycházel z konkrétních požadavků občanů města 

l.  EKOLOGIE – prosazovat: 
• co možná nejkratší využívání složitě Vernéřov a ukládání popílku do dolů, • elektrický proud za 
režijní cenu, • zlevnění plynu na stejnou cenu, jako je uhlí, • poskytování příspěvků od ČEZ-ESSM 
na nákupy plynových kotlů, • levný otop z Prunéřova (parovod), • trolejbusovou dopravu Klášterec 
– Kadaň – Prunéřov  – Tušimice , • odvoz trolejbusem do práce zdarma nebo s velkou slevou, • 
instalování monitorovacích zařízení na třech místech ve městě, • osadit na sídlištích značky „obytná 
zóna“ - 20 km rychlost, • zabezpečit čistotu města, max. péče o zeleň, postihovat veškeré znečišťo-
vatele živ.prostředí, • ekologické řešení likvidace domovních odpadů

2.  ZDRAVOTNICTVÍ – prosazovat:
• nepřetržitou lékárenskou a pohotovostní službu, • zřízení polikliniky, popř. pravidelné ord. hodiny 
specialistů, • přednostní zásobování léky při zvýšené nemocnosti v této oblasti (vitamíny, léky pro 
alergiky atd.), • zřízení prodejny oční optiky, 
3. OBCHOD  a  SLUŽBY – prosazovat: 
• vybudování velkého obchodního domu s rozsáhlým sortimentem, nejlépe cestou akciové společ-
nosti, • zavedení pravidelných úředních hodin okresního oddělení pasů a víz a dopravního inspek-
torátu, • formou veřej, vyhlášení informovat podnikatele o volných prostorách a pozemcích, dle 
nabídnutých služeb rozhodovat o nejvhodnějším uchazeči, 

4.  URBANISTICKÝ  ROZVOJ  MĚSTA – prosazovat:  
• zřízení odpočinkové zóny (parková úprava; nad V. etapou), • výsadbu nové zeleně zejména v 
oblasti nových sídlišť, • zorganizovat zřízení kabelové televize (formou akciové spol.), • řízení měst-
ských lázní jako kompenzace za činnost elektráren a dalších podniků, • výstavbu novéno objektu v 
proluce na náměstí (např. hotel, obchodní dům atd.), • zajištění fi nančních prostředků na celkovou 
rekonstrukci zámku, • projekčně zajistit zpracovaní koncepce nového středu města (stará porcelán-
ka, KD, zdrav, střediska), • návrh hromadných garážových stání v oblasti nových sídlišť, • vybudovat 
pěší propoj Petlérské a Školní ulice mezi ZS a 1. ZŠ

5.  ŠKOLSTVÍ,  PÉČE  O  DĚTI  A  MLÁDEŽ
• zasazovat se o zřízení experimentálního gymnázia od 5. třídy, • budeme podporovat rozvoj or-
ganizací „Skautů“ a „Sokola“‚ • zajištění využívání školních a předškolních sportovních zařízení v 
době mimo vyučování, • působit všemi dostupnými prostředky na ekologickou výchovu mládeže

6. KULTURA,  SPORT
• navázání přátelských styků a oboustranně výhodné spolupráce s Městem Passau: - podpora za-
hraničních investic a výměna dětí v rodinách apod., • s některým francouzským městem v rámci 
Rady evropských měst a obcí, • rozvíjet kontakty s hrabětem Th unem v oblasti zajištění Investora na 
rekonstrukci zámku, • pořádání koncertů na zámku, • podporovat rozvoj kultury ve městě. 

Jako Řápková shání své spolužáky z magisterského studia, tak Klášterec v poslední době horečně řeší  cca 300 – 350 tun žulových kostek o velikosti 10 
x 10 x 10 cm.  A protože občan se ztrácí v množství informací kolem „akce žulové kostky“, rozhodl jsem naskenovat podklady a postupně je zveřejňovat 
v samizdatu.  V dnešním čísle začneme upozorněním p. Ježka a odpovědí Ing. Stehlíka.  

Kam se ztratily „prima“ žulové kostky?


