
Blíží se ko-
munální volby 
a lídři jednot-
livých politic-
kých uskupení 
běhají po městě 
a shání vhodné 
adepty na kan-
didátní listiny. 
Cenění jsou 
hlavně občané 
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Jak jsme začínali na radnici - díl čtvrtý

č.21

pracující na vedoucích postech v organizacích 
zřízených městem.

Většinou se tito kandidáti bojí odmítnout 
vstup na kandidátku, a aby měli klid, tak se 
vším souhlasí. Těmto „nezávislým“ se říká 
„modelínoví  kandidáti“, protože mají obdobné 
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vlastnosti jako modelína (jsou tvární a v tomto 
tvaru vydrží, dokud na radnici sedí jejich chle-
bodárce). 

Velmi ceněným artiklem je vedoucí domova 
důchodců. Pod jednou střechou bydlí mnoho 
voličů a dají se tam pořádat předvolební akce.  
Samozřejmě, že k zahození nejsou ředitelé i ji-
ných veřejných institucí jako jsou např. ředitelé 
škol, školek, Lidušky, knihovny, zámku, lázní, 
a dalších. 

Tito TOP kandidáti se pak objevují převážně 
na kandidátkách stran, které vládnou na radni-
ci (ČSSD, ODS, KSČM a TOP09).  Jen nejvyšší 
představitelé města rozhodují, kým obsadí místo 
vedoucího organizace zřízené městem. 

Modelínový  kandidát zvedá ruku tak, aby 
nenaštval svého chlebodárce, a proto je v zastu-

pitelstvu zbytečný. Tito zastupitelé se poznají 
podle toho, že dost často zapomínají, jak mají 
hlasovat a pak žádají nové hlasování.  

V případě, že se takovýchto kandidátů sejde 
na jedné kandidátce více, tak jsou tam jen proto, 
aby pomohli dinosaurovi dostat se na radnici a 
přežít v klidu další čtyři roky ze státních peněz.

Dokážu se vžít do pocitů např. vedoucí domova 
důchodců anebo  ředitelky umělecké školy, když 
za nimi přijde leader ČSSD a zároveň místosta-
rost Bilík s nabídkou na kandidátní listinu. 

Mají dvě možnosti. Přijmou, anebo nepřijmu 
a budou se strachovat o pracovní místo. Proto 
navrhuji, aby se ředitelé a vedoucí organizací 
zřízené městem neoslovoval, aby mohli vykoná-
vat své důležité zaměstnáni bez stresu a strachu 
co se stane, když se vymění vedení města.         

V komunálních volbách 1998 – 2002 kandi-
dovalo již 10 volebních uskupení.   Volby opět 
vyhrálo SNK, které získalo 6, KSČM s ODS 3, 
ČSSD a NEZ 2 a ostatní 1 mandát. Voleb se zú-
častnilo 36,94 % (4 349) voličů. Procentuelně 
byly hlasy rozděleny takto: SNK 29,3 %; ODS 
12,2 %; KSČM 12,1 %; ČSSD 11,3 %; NEZ 9,5 %; 
SZ 6,6 %; KDU-ČSL 5,5 %; DEU 5 %; US 4,3 % 
a SPR-RSČ 2,7 %.

Do městského zastupitelstva byli zvoleni tito 
kandidáti: starosta – Ing. ŠROUBEK (SNK); 
místostarosta – PaedDr. Homolka (KSČM); 
rada města – Ing. KOLAŘÍK (NEZ); Ing. MA-
REK a pí FRYČKOVÁ (oba SNK); p. KLANER 
(KSČM)a p. PEŠEK (SPR-RSČ); zastupitelé – p. 
HORSÁK, pí BIŠOVÁ a Mgr. ANDRLE (všichni 
SNK); Mgr. FARCALASOVÁ, Mgr. ŠKORCOVÁ 
a MUDr. KAŠTÁNKOVÁ (všichni ODS); Paed-
Dr. Řebíček a p. Šrámek (oba ČSSD); Mgr. JED-
LIČKA (DEU); MVDr. KOTOUČOVÁ (NEZ); 
Ing. PLATIL (SZ); p. PECH (KSČM); Mgr. MA-
LASTOVÁ (US); 

     
Seznam všech kandidátů a počet získaných 

hlasů v pořadí, jak byli na kandidátní listině: 
SNK – 24 287 hlasů Ing. Zdeněk ŠROUBEK 2 
045; Svatopluk HORSÁK 1 014; Helena BIŠO-
VA 1 548; Ing. Miroslav ŘEPA 1 093; Zdeňka 
FRYČKOVÁ 1 350; Mgr. Miroslav ANDRLE 
1 737; Jaroslav BEDNÁŘ 1 073; Ing. Alexandr 
FRONĚK 1 104; Ing. Jiří MAREK 1 379; Otokar 
ZEMAN 980; Helena LIPKOVÁ 1 214; Josef SE-
KULA 1 004; Zdeněk SOUKUP 995; Jaroslava 
JANOUŠKOVÁ 1 037; Václav PODANÝ 905; 
Vlastimil HANZLÍK 922; Václav VOŘÍŠEK 
998; Vasil ŽELEV 838; František MOULIS 1 
070; Imrich DADUČ 844; Ing. Vítězslav KRE-
MLÁČEK 1 137

ODS – 10 136 hlasů Ing. Veronika Dlouhá 
711; Jaroslav MINAŔÍK 491; Jan BIGÁR 411; 
Vladimír KLÍMA 695; Mgr. Jaroslava FARCA-
LASOVÁ 808; Ing. Václav BURIÁNEK 595; Jan 
HAMÁČEK 407; Bohumil ŠULITKA 641; Jiří 
SIROTEK 641; MUDr. Emílie KAŠTÁNKOVÁ 
846;  Václav NOVÁK 422; Mgr. Alena ŠKORCO-
VÁ 728; Karla BLAHUŠOVÁ 400; Petr BÖHM 
385; Ing. Stanislav STEHLÍK 431; Dagmar SPÁ-
ČILOVÁ 371; Josef SPURNÝ 315; Ing. Dana 
KOŤÁTKOVÁ N; Ladislav HUBERT 312; Dáša 
PODANÁ 304; Radek RABŠTEJNEK 308  

KSČM – 10 043 hlasů Jaroslav HÁJEK 518; 
Karel PECH 757; Zdeněk OUPIC; 447 Roman 
KLANER 675; PaedDr. Václav HOMOLKA 831; 
Marie OBROVA 432; Jiřina KOHOUTOVÁ 
478; Eugen MAKUŇA 362; Miluše BOHATÁ 
421; Karel KVASNIČKA 573; Milan GÓČ 475; 
Ivanka VANÍKOVÁ 415; Ludovít OLÁH 402; 
Ludmila VLAČIHOVSKÁ 349; Václav VAŠUTA 
469; Jozef MURIŠ 435; Josef SPILKA 374; Eliška 
SMRTOVÁ 372; Jiří ŠAFER 483; Alois KYTLI-
CA 375; Karel SAMŠINÁK 396  

ČSSD – 9 382 hlasů Alena KALIVODOVÁ 
610; PaedDr. Miroslav ŘEBÍČEK 830; Ivan DI-
MUN 682; Miroslav BILÍK 657; Jiří POKORNÝ 
519; Martin HŘEBÍČEK 549; Ludmila ŠÍMOVÁ 
395; Jana VAŇHOVÁ 548; František Provazník 
418; Otakar ŠRÁMEK 720; František HLAVÁČ 
372; Martin KLAČKO  429; Alexandr PUKY 
293; Miloš ROUŠAL 363; Štefan ŠIMO 302; 
Vlastimil HELEBRANT 454; Karel POLÁK 336; 
Olga LAVEROVÁ 316; Miroslav HÁLKA 269; 
Petr HODÍK 30; Josef MAŠÍN N

NEZ – 8 980 hlasů Rostislav BABÁČEK 446; 
Ivo LADENBERGER 392; Ing. Luděk ZETIEL-

MANN 362; Jiří KRÁL 394; Ing. Josef KOLAŘÍK 
527; Josef ZIMMERMANN 447; MVDr. Štěpán-
ka KOTOUČOVÁ 1064; Mgr. Jitka OPAVOVÁ 
480; Ing. Marcel MÜNCH 362; Pavel VOLÁK 
385; Jaromír STÝBLO 363; Dagmar HRUBCO-
VA 400; Tomáš BOROVIČKA 363; Zdeněk GA-
DUŠ 465; Eva MASOJÍDKOVÁ 374; Miroslav 
KUTIL 409; Karel HÁŠA 356; Jiň MUSIL 254; 
Roman ZACHARENKO 401; Matyáš METZ 
259   

Strana Zelených – 5 467 hlasů Ing. Jan PR-
CHAL 366; Petr DOKOUPIL 453; Alexandr 
VERZICH 247; Ing. Vlastimil PLATIL 456; Sta-
nislav SVOBODA 286; Vladimír PLŠEK 194; 
Mgr. Milena KOUTOVÁ 422; Bohumil JAVU-
REK 235; Jiří KRPÁLEK 181; Libuše SKÁCELO-
VÁ 180; František HODÍK 252; Alois MATĚJÁK 
234; Lucie CHLUPOVÁ 207; Václav Froněk 183; 
Jaroslav LOSKOT 157; Milan POKORNÝ 199; 
František VAVŔÍK 215; František ŠEBEK 342; 
Josef JIRÁNEK 313; RNDr. Waldemar STÝBLO; 
Štefan TKÁČ 130;

KDU-ČSL – 4 543 hlasů Jiří STANKE 517; 
Ing. Jiří KYNČIL 433; Michael PRÁGER 227; 
Jaroslav JEŽEK 572; Annerose GRAFOVÁ 471; 
Milan TUČÍM 133; Josef TOMAN 83; Luděk 
KONDRÁT 165; Jitka VLKOVÁ 245; Pavel 
NOVÝ 173; Josef HURYCH 192; František FI-
ALKA 150; Jaroslav VTTÁSEK 171; Oleg HUJA 
162; Věra KYNČILOVÁ 99; Milan KADLEC 84; 
Jan MAZÁNEK 156; Miroslav MALAST 140; 
Martin MIŠÁK 103; Milan BALÁŽ 144; Simona 
TOMANOVÁ 123  

DEU – 4 194 hlasů Oldřich PRŮCHA 443; Ja-
romír ZMRHAL 230; Blanka ŠIMLOVA 104; Ing. 
Otakar SAITZ 435; Josef ULMAN 69;         (otoč)



Tyto volby provázela vypjatá kampaň. Jak hodně vypjatá ukazují dva následující dobové články.   
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(pokr.ze.str.1) Petr ŠVEJDA 114 Ing. Franti-
šek DOMÉNY 163; Josef PRŮŠA 177; Lenka 
VÁCHOVÁ 124; Jiří MATOUŠEK 109; Franti-
šek KLÁN 74; František SYNEK 278; Dagmar 
MEGOVÁ 326; Rainer VOIGT 85; Vladimír 
URBAN 97; Irena VLNASOVÁ 215; Rostislav 
HODAN 46; Helena BLEHOVÁ 450; Mgr. Jiří 
JEDLIČKA 497; Marcela KLÍMOVÁ 61; Ivana 
KÚTIKOVÁ 97 

Unie svobody – 3 529 hlasů Mgr. Jiřina MA-

LASTOVÁ 578; Martina HLAVÁČKOVÁ 135; Vác-
lav PODANÝ 187; František DUFEK 173; Bohu-
slav NOVOHRADSKÝ 210; Jaroslav KREJSA 412; 
Milan DUCHÁČ 120; Jaroslava MÍČKOVÁ 157; 
Miroslav STRNAD 134; Vlasta KATARŽUKOVÁ 
97; Jaroslava JEČMÍNKOVÁ 121; Jiří ČERMÁK 
134; Soňa POHLOTOVÁ 256; Roman RÁC 125; 
Miroslav KRAJČOVIČ 129; Ján PECHA 96; Tomáš 
MOZIK 135; Renáta KOLINGEROVÁ  1 1 0 ; 
Jindřich STRUŽINSKÝ 88; Jindřich JANOVSKÝ 
67; Alena PROSEROVÁ 65    

SPR-RSČ – 2 245 hlasů Luboš ROKOS 125; 
Antonín PEŠEK 287; Bohumil BOHÁČ 215; 
Jaroslav NOVÁK 121; Martin PEŠEK 149; 
Josef MARYŠKA 76; Věra ŠŤASTNÁ 91; Jiří 
HADRBOLEC 77; Hana MARYŠKOVÁ 66; 
Jan HUJER 95; Antonín PEŠEK 103; Jaroslav 
FOJTA 79; Hana MARYŠKOVÁ 78; Jiří HOU-
BA 135; Ivan MÁCA 120; Jiří JOBB 77; Ivan 
MOROCZ 62; Jiří HOUBA 80; Monika JOB-
BOVÁ 74; Pavel UMER 60; Bedřich ŠŤAST-
NÝ 75 

Kde zůstala morálka?
Když sleduji předvolební vření na místní politické scéně, je mi trochu nanic. 

Vždy se říkalo, že politika je svinstvo, a to, co můžeme pozorovat v našem 
městě, dává tomuto přísloví za pravdu. Když je podvodník přichycen při svých 
podvodech, bývá z hlediska zákona i morálky většinou odsouzen a končí, ne 
tak v našem městě. Poté, co byly na petičních listinách SNK zjištěny falešné 
podpisy, a celá petice byla ze strany místní volební komise odmítnuta jako ne-
důvěryhodná, rozpoutala se kampaň, ve které volební zmocněnec pan Houška 
a leader SNK pan Šroubek neváhali za viníky incidentu označit členy MíVK 
a ostatní opoziční volební seskupení. Přesně podle pořekadel „nejlepší obrana 
je útok“ a „zloděj křičí: chyťte zloděje“ hrubým způsobem zpochybnili čest čle-
nům místní volební komise - občanům, kteří se zavázali slibem na Ústavu ČR 
k dodržování zákona. Kde zůstala morálka?!

Přitom právě Ing. Šroubek se v médiích neustále prezentuje jako prototyp schop-
ného a čestného člověka. Podle mých informací o tomto musím pochybovat. Je po-
třeba si uvědomit, že působením ve veřejné funkci nabývá pojem morálka trochu 
Jiný rozměr. Připomeňme si proto několik „prohřešení“ pana starosty Šroubka proti 
obecně uznávaným morálním principům.

V roce 1992 město Klášterec nad Ohří převedlo výměnou za pozemky u Kyselky 
na ZO STSČ (následník automotoklubu Svazarmu) objekty čp. 106 a 107 na Praž-
ské ulici, známé pod názvem Union. Tyto objekty byly jako napadené dřevomorkou 
určené k demolici. Na tento záměr byly ZO STSČ převedeny z městské pokladny 
3 miliony Kč. Přesto, že uplynulo téměř 6 let, Union stále stojí a je na prodej. Na 
dotaz občanů při jednáni MZ, kde jsou 3 miliony Kč, nedokázal p.Bednář - jeden 
z představitelů ZO STSČ, člen městské rady a starostův kolega ze SNK odpovědět. 
Pouze sklonil hlavu a mlčel. Zarážející však je, že tato odpověď stačila i starostovi 
města. Dlužno podotknout, že pan Bednář je opět na kandidátce SNK.

V létech 1993–94 byla provedená rekonstrukce objektu nynějšího Obchodního 
centra v Chomutovské ulici. Tuto rekonstrukcí nechal zahájit p. starosta bez roz-
hodnutí městské rady a zastupitelstva, bez projektu a stavebního povolení. Když 
byly městským zastupitelstvem zpětně schválené určité částky, starosta je opět své-
volně zvýšil na několikanásobek. Toto již nebylo MZ akceptováno, přesto bylo fi rmě 
EKOBAU (vybraná bez konkursu) vyplaceno více než 15 mil. Kč. Jaká byla vděč-
nost fi rmy, se můžeme jen dohadovat.

Je potřeba se rovněž zmínit o výstavbě Aqvaparku, největší investiční akcí ve 
městě od r. 1989. Tato nepochybně zdařilá akce má i svou druhou stranu, o které 
se nemluví. Je to zadluženost města na mnoho let dopředu. No co, řekne občan, 
koupaliště vydělává, tak se investice zaplatí.

Omyl! Město postavilo, město zaplatilo, ale zisky jsou zřejmě do soukromé spo-
lečnosti M-club. To se tak někdy povedou sepsat smlouvy… A jen tak mimochodem 
– bílá Škoda Octavia, ve které jezdí ředitel M-clubu, tu také platí MěÚ. Tomu se 
říká podpora podnikání, že?

Dále by se dalo pohovořit o činnosti fi rmy starostova syna. O tom, jak se na rad-
nici odstraňovalo ještě téměř nové zařízení a bylo nahrazeno nábytkem dodaným 
touto fi rmou.  Že tato fi rma vybavila novým nábytkem kdejakou organizaci napo-
jenou na radnici.  Morálka, nemorálka, jen když to sype.

Podobných případů je celá řada. Zmínit všechny přesahuje možnosti novinového 
článku. Nemohu však pominout privatizaci Bytového podniku s.r.o. Od samého 
začátku totiž bylo jasné, že výběrová řízení jsou pouze zástěrkou, a že BP má být 
prodán panu Malastovi. Ačkoli se zvedla mohutná vlna odporu několika politic-
kých stran a bylo požadováno o této věci referendum, MZ pod taktovkou starosty 
města tuto „privatizaci“ odsouhlasilo. Město prodalo slepici, která snáší zlatá vejce, 
a nechá si zaplatit těmi vejci.

V závěru roku 1997 se povedl rovněž ukázkový kousek. Bez výběrového řízení a 
za cenu protizákonně sníženou ze 1,9 milionu Kč na 350 tisíc Kč byla odprodána 
polovina pavilonu MŠ na Petlérské ulici panu Horsákovi. Nic nebyly platné protesty 
občanů, že v jiných městech (např. v Kadani) se v podobných objektech staví byty 
pro mladé rodiny, kterých je v Klášterci také nedostatek. Nutno podotknout, že pan 
Horsák je na jednom z čelních míst kandidátky SNK. Jistě jenom souhra náhod.

Ve všech zmíněných případech je nepřehlédnutelná stopa pana starosty. Je nutné 
si uvědomit, že v posledních volbách do MZ získali kandidáti SNK nadpoloviční 
většinu v zastupitelstvu a on, jakožto jejich leader, se tudíž mohl chovat jako gu-
bernátor.

Nezbývá, než doufat, že po dalších čtyřech letech jsou již voliči vyspělejší a dokáží 
rozeznat, komu jde o prosperitu města a komu o čas k zametání stop. Pravdou je, 
že ve vyspělých západních demokraciích by člověk s takto umazaným štítem mohl 
na radnici stěží dělat vrátného.

Miroslav Bilík, MO ČSSD Klášterec n.O                    (KRUH – POOHŘÍ č.42/43)

KUPŘEDU TA PRAVÁ
Protože jenom slaboch se nevyjadřuje k osočování (cit. MO ODS) a já se necí-

tím být slabý, je zde moje vyjádření k článku „Zloděj křičí...“ a dalším podobným 
výtvorům, ve kterých jsem byl osočen a pomluven já. 

Pouze však slaboduchý slaboch se vyjadřuje k hloučku lidí jako je MO ODS a 
jiné bojůvky. Ti, kteří se nedokáží podepsat a postavit se před toho, koho hodno-
tí, a koho se tak vážně dotýkají, zaslouží si hlubokou lítost a pohrdání.

Sám pro sebe si pak hodnotím, kdo je v těchto hloučcích, kdo jsou ti čistí, ti 
praví. Nečlen MO ODS, avšak hlava a hlavní našeptávač je synem komunisty, 
který mne jako jediný komunista v životě přímo ublížil. Dnes tak činí perspek-
tivní mládí tentokrát zprava, ale způsoby, kterými daleko předčí svého otce. Člen, 
který se v letech normalizace rozplakal, aby poté, co napravený sestoupil z hor, 
mohl dál šířit své vědomosti. Člen, který značnou část svého technicky plodného 
života věnoval vývoji a montáži odposlouchávacích zařízení, aby nakonec uslyšel 
ten správný hlas.

Mezi mými přáteli jsou i členové ODS (ne však MO). Vážím si i některých, 
kteří kandidují za ODS v Klášterci nad Ohří. Tím spíš se podivuji, že se nechali 
naverbovat těmi, o nichž shora pojednávám.

O petičních listinách bylo snad již řečeno vše (kromě vyšetřovatele PČR), 
přesto má letos nový nadějný, tentokrát člen ČSSD p. Bilík, potřebu zopakovat 
svoje moudra v článku „Kde zůstala morálka“.  Snůška lží a osobních urážek je 
vrcholem nevkusu a vypovídá právě o jeho vnitřním světě, o jeho morálce, Ze-
lení hlásají politiku prostřednictvím toho, kdo vepsal svůj charakter i do křivé 
linie podezdívky plotu, neustále provázen tím, kdo má potřebu nám sdělovat, že 
nikomu nedluží peníze.

Se srdcem na dlani, výkřiky neúspěšného a zneuznaného Všeználka, doplněné 
hudbou, ředěným pivem a nabídkou úklidové fi rmy, představuje svoji ideologii 
hnutí NEZ.

O Unii svobody netřeba pojednávat, za ni hovoří dva její nečlenové - kandidáti. 
Nejnověji i prostřednictvím Bulletinu Bytového družstva, kde za peníze členu 
SBD ohřívá svůj volební doslova guláš rádoby nový starosta.

Sedm statečných dopisovatelů Místní volební komise a náhlé zjevení, osvícený 
občan J. Kriplálek, jsou pátou kolonou „spravedlivých“.

Vám, vážení čtenáři, kterým můj popis osob nic neříká, se omlouvám a slibuji, 
že pokud projevíte zájem, jména doplním.

V jednom má však MO ODS pravdu, a to v tom, že jsem podcenil dění okolo 
přípravy voleb. Ve víře v dobro jsem ani ve snu nepočítal s tak koncentrovanou 
záští a vytrvalou snahou o diskreditaci osoby ing. Šroubka a lidí, kteří se pohy-
bují v jeho blízkosti. Taková kampaň si v ničem nezadá s metodikou užívanou 
propagandisty z dob minulých.

Jedno mají společné: o práci, kterou hodnotí, mnoho z nich nic neví a mlátí 
prázdnou slámu. Hrubě a často chybuji v českém jazyce v názvosloví a neudr-
ží myšlenku. Jejich slohová cvičení jsou jak po stránce skladby, tak po stránce 
obsahové velmi nekvalitní. To je, váženi občané, pohled úředníka vycházející ze 
znalosti lidí a prostředí, podložený osmiletým působením na MěÚ.

Závěrem děkuji všem slušným lidem za trpělivost, shovívavost a objektiv-
ní hodnocení současných událostí. Zvláště pak děkuji starostovi města ing. Z. 
Šroubkovi za jeho práci, s ujištěním, že úctu, kterou si zaslouží, projevím podpo-
ru jeho samotného v každé situaci a volbou Sdružení nezávislých kandidátu. 

Jan HOUŠKA, tajemník MěÚ                                    (KRUH – POOHŘÍ č.44/45)


