
Oni sic na mě donášením, já ale do nich slušností. 
V minulém čísle jsem Vás informoval o tom, jak zabojovali proti Samizdatu a „práskli“ mě státnímu orgánu za to, že jsem 

Samizdat podle zákona nezaevidoval. A jak to dopadlo? Státní orgán rozhodl o tom, že jsem pochybil a ukončil  správní 
řízení pokutou ve výši 500 Kč. 

Nechtěl jsem být stejný parchant a tak místo toho, abych se zachoval jako „oni“, poslal jsem upozornění panu Homolkovi 
a kláštereckým hokejistům, že i oni porušují tiskový zákon a bylo by hlavně pro ně vhodné vše napravit. Podle posledních 
informací mě Václav Homolka poslechl a nechal Klášterecké zrcadlo zaevidovat dle zákona. O hokejovém zpravodaji zatím 
nic nevím. Ušetřil jsem panu Homolkovi (vlastně městské kase) docela mastnou pokutu, protože moje dvě neevidovaná 
čísla Samizdatu ohodnotili pokutou ve výši 500 Kč a Klášterecké zrcadlo vycházelo neevidované několik let! 

Od pana Homolky tedy očekávám, že mi na můj účet č. 2756 1240 0227/0100 pošle alespoň částku 500 Kč jako odměnu 
za pomoc, kterou jsem mu již poněkolikráte poskytnul. 
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PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych rád poděkoval nezná-

mému dárci, který na svůj náklad ve 
velkém množství nakopíroval minulý 
Samizdat a dal jej do trafiky k dispozi-
ci čtenářům.

Také bych chtěl poděkovat těm, kteří 
dobrovolně přispívají finanční částkou 
na výrobu Samizdatu.             J. Krejsa

Delší dobu se dařilo nejvyšším orgánům 
města tutlat problémy města a to proto, 
že dle vedení radnice některé informace 
jsou tajné pro občany, apod. Jenže změ-
nou některých zastupitelů se „nadzvedla 
poklička“ a velký obrat nastal v roce 2002, 
kdy se střetli v mediální válce pánové 
Šroubek s Houškou. Ten druhý jmenova-
ný vypustil více informací, než bylo zdrá-
vo pro město.  

Víceméně, když se podíváte na volební 
program KDU - ČSL, kde kandidoval výše 
zmíněný p Houška, tak zjistíte, kde jsou 
problémy a to ještě rozdával na zastupi-
telstvu seznam praktik, které porušil pan 
Šroubek. A tak i proto se mi díky panu 
Houškovi dostala do ruky zpráva nezávis-
lého auditora za rok 1998, kde se mimo jiné 
hovoří o tom, že: aniž bychom dávali výrok 
s výhradou, upozorňujeme na nutnost do-
pracování vnitřních směrnic ve vazbě na 
Opatření FMF č.j. V/20 530/1992 ve zna-

Nad Kláštercem se stahují černá mračna
mení pozdějších novel, kterými se stanoví 
účtová osnova a postupy účtování pro roz-
počtové a příspěvkové organizace a obce, 
nutnost prohloubení vnitřního kontrolního 
systému a s ohledem na různorodost zřizo-
vaných organizací městem a podnikatel-
ských aktivit města. Je nutné zpětně ověřit 
správnost ocenění jednotlivých složek in-
vestičního majetku při jeho zařazování do 
majetku města, je nutné účtovat o hospo-
dářské činnosti města (bytovém fondu).

Po přečtení zprávy o daňové kontrole 
zdaňovacího období 1997 zjistíte, že městu 
byla dodatečně vyměřena daň dle platební-
ho výměru ze dne 2. 7. 2002 ve výši 7 892 
040,- Kč a městu ještě hrozí penále skoro ve 
stejné výši jako dodatečně vyměřená daň. 
A to jen proto, že město se nedokázalo vy-
rovnat s hospodářskou činností bytového 
podniku, který se připravoval k privatizaci. 
Který posléze získal pan Malast a později se 
k němu přidal pan Šroubek.  
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Kde jsou peníze pro zájmová sdružení?
Každým rokem zastupitelé města rozdělu-

jí finanční granty vy výši 3 miliony korun 
pro občanská a zájmová sdružení. Problém 
je v tom, že počet žádajících každým rokem 
roste. Na začátku tohoto století jich bylo 35 
a letos již přes 50 organizací. Když z částky 
odečteme 1,3  mil. korun pro hokejisty, tak 
na přerozdělení pro dalších skoro 50 žáda-
jících zůstane skutečně málo. 

Vzhledem k tomu, že požadavky všech 
sdružení přesahují částku více jak 6 milio-
nů korun, navrhl jsem zvýšit grant alespoň 
o nepatrných 200 tisíc korun a to z rezervy 
města. Mé argumenty pro zvýšení grantů 
ale vyvrátil starosta a nakonec jsem byl pře-
hlasován. 

Chápu demokracii a ctím kvalifikovanou 
většinu. Nechápu pak ale, proč finanční pro-
středky, kterých se nám ve městě nedostává, 
rozdáváme soukromým společnostem. 

Na konci roku  2004 jsme třeba „zaspon-
zorovali“ soukromou firmu M-club a to 
částkou více jak 630 tisíc korun. Soukromé 
„kabelovce“ jsme odpustili 5 mil. korun. 
Nejspíš pro naše kamarády máme. 

V diskuzi vystoupil také V. Homolka a 
snažil se obhájit „proradniční“ politiku 
tím, že prý je to dobrá vůle zastupitelstva 
a na granty není nárok a cosi podobného. 
Je škoda, že takto nevystoupil, když hlaso-
val pro podporu soukromých společností z 
peněz města. 

Na této kauze se jevilo velmi podivné jed-
nání našeho právního zástupce JUDr. Císa-
ře. Dne 5.8.2002 bylo právním zástupcem 
podáno odvolání proti dodatečnému vy-
měření daně a na základě tohoto odvolání 
byla splatnost vyměřené daně posunuta na 
13.1.2003. Naše město  požádalo o poseč-
kání s platbou daně do 31.7.2003. Finanční 
ředitelství v Ústí dne 10.3.2003, ale odvolá-
ní zamítlo. Přestože právní zástupce JUDr. 
Císař se o této věci dozvěděl dva dny poté, 
městu tuto skutečnost sdělil až koncem 
dubna na základě telefonického dotazu a 
kopii rozhodnutí o zamítnutí zaslal faxem 
až po opakované výzvě dne 9. 5. 2003!

Kdyby právní zástupce včas informoval 
město, tak by nedošlo mimo jiné k pře-
sunu částky 1 milion korun z rezervy na 
úhradu dodatečně vyměřené daně ve pro-
spěch dotace soukromé  společnosti M - 
clubu při schvalování rozpočtu města dne 
25. 3. 2003!  

Kdyby se dnešní doby dožil T. 
G. Masaryk, tak by mohl při 
pohledu na naši radu města 
říci to, co říkával o první re-
publice: „Máme demokracii 
bez demokratů“.



Jiní o lidech, ale my s lidmi aneb
domovnictví v podání Městské energie 3. hádanka

Samizdatu
Někdy v roce 1995 požádal nečekaně 

pan Jaroslav Orgoník z Říčan u Prahy, který 
vlastnil restituční nárok na pozemky o roz-
loze 75 864 m2 za 227 592 Kč, o pozemky 
v naší budoucí průmyslové zóně o stejné 
rozloze a zastupitelstvo města proti tomu 
nic nemělo i když vědělo, že na těchto po-
zemcích bude stát průmyslová zóna. 

Strýc Orgoník pak tyto pozemky prodal 
za víc jak 11 mil. korun. Později se provali-
lo, že Orgoník je strýcem jednoho vysoce 
postaveného zastupitele města. Na zastu-
pitelstvu byl tehdy vznesen dotaz, zda se 
nejedná o střet zájmům, zvídavý zastupi-
tel byl ale umlčen. Prý nedošlo k zneužití 
pravomoci v obchodním styku se strany 
voleného orgánu, že to byl rodák atd.

Otázka: Kterému místnímu zastu-
piteli města je p Orgoník strýcem?       

Své odpovědi zasílejte na
E-mail: j.krejsa@seznam.cz

a to do 15. 6. 2005. Výherce bude 
vylosován a pozván „Na pivo s 
Krejsou“. 

Vítězové minulých hádanek
První hádanka v Samizdatu č.3 se ptala, 
kdo bude správcem tenisového areálu a 
správná odpověď zní: Tenisový klub lázně 
Evženie, který jako jediný se přihlásil do 
výběrového řízení. Samozřejmě, že nikdo 
ze soutěžících neznal jméno správcovské 
firmy, ale všichni soutěžící „překvapivě“
věděli dopředu, že předsedou tohoto 
klubu se stane Tomáš Šroubek. A protože 
pan Petr Šalda byl nejblíže, tak se stává 
vítězem. 
Vítězem druhé hádanky ze Samizdatu č.4 
se stává Vladimír Cekota. Otázka zněla: V 
roce 2002 probíhala kauza psí útulek, ve 
které mimo jiné bylo řečena: „podle mě 
jsou kóje, tak krásné, že bych se tam klid-
ně na víkend nastěhoval“ a kdo řekl tuto 
památnou větu? Samozřejmě, že nikdo 
jiný než místostarosta Homolka. 

Tajná valná hromada hokejistů
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V lednu 2005 se na mě obrátila pí M.V. o 
radu ve změně hodinové sazby v závislosti 
na roky předešlé a snížení počtu hodin z 35 
na 16 hod za měsíc při stejné činnosti do-
movníka. Naivně jsem se domníval, že na 
únorovém a na dubnovém zastupitelstvu a 
několika písemnými interpelacemi dosáh-
nu konkrétních odpovědí a možná i změny, 
protože v zastupitelstvu je silně zastoupena 
strana, která má heslo „Jiní o lidech, ale my 
s lidmi“. Po zkušenostech s touto stranou v 
zastupitelstvu již vím, že je to jen prázdné 
heslo a nemýlil jsem se. V okamžiku, kdy se 
pokusíte interpelovat ve věci bytového pod-
niku, postaví se proti Vám hráz byrokracie 
ve složení Houška a Homolka. Něco po-
dobného se mě stalo, kdy se na mě obrátili 
nájemníci „státních bytů“ ve věci povinné 
kabelové televize. Přes několik interpela-
cí na zastupitelstvu a písemných dotazů a 
rad to skončilo přesvědčivým vítězstvím 
molocha kabelové televize podporované 
nejvyššími orgány města. Ba naopak, zastu-
pitelstvo města ještě „kabelovce“ odpustilo 
5 milionů!     

Ale vraťme se ke kauze domovnictví. Do-
sáhli jsme toho, že nám p Houška odpověděl 
v tom smyslu, že se jedná o smluvní vztah 
a nikdo nikoho nenutí provádět úklid. Ještě 
štěstí, že kontrola státního orgánu konstato-
vala, že 17 Kč/hod v dnešní době je skuteč-
ně málo a, že by bylo dobré s tím něco pro-

vést. Jednatelé Malast a Šroubek se k tomu 
postavili čelem a z pozice svých více jak 40 
tisícových platů se rozhodli zvýšit mzdu 
domovníka na 38 Kč/hod., ale při snížení 
pracovního úvazku na 16 hod./měsíc! 

Dejme tomu, že část interpelace byla zod-
povězena, ale proč jednatelé Malast a Šrou-
bek snížili rozsah pracovních hodin z 35 
hod na 16 hod.? Na to starosta Houška již 
neměl odvahu odpovědět a tak vše „ fika-
ně“ přehrál na dozorčí radu ME a to v tom 
duchu, že ona by měla hájit zájmy města ve 
firmě Městská energie. Slovo si vzal předse-
da dozorčí rady Homolka a ten odpověděl 
něco v tom smyslu, že není nic jednodušší-
ho, než svolat v daném domě nájemníky a 
odhlasovat zvýšení počtu hodin. 

Ano, tak nějak si představuji rozhodování 
nájemníků o svých finančních prostředcích.
Ale proč nemohou nájemníci rozhodovat 
například i o jiných věcech, které se jich 
týkají. Jako je např.: mzdy jednatelů, koupě 
drahých zahraničních aut, odměny dozorčí 
radě atd. Vždyť se jedná pořád o stejné pe-
níze, které se vyberou na nájemném! To již 
místostarosta taktně mlčel.  Protože s tím 
souvisí pořád dokola odkládaná privatizace 
městských bytů, kterou brzdí hlavně Houš-
ka, Homolka, Pech a Šroubek. Nevzdal jsem 
to a písemně jsem vyzval předsedu dozorčí 
rady p Homolku, aby vysvětlil důvody sní-
ženy hodiny domovníka.    

Čtenáři píší do Samizdatu

V honbě za finanční granty se některé sportovní
organizace snižují k tomu, že se snaží za každou 
cenu nahlásit „černé duše“, čímž zvyšují členskou 
základnu a lze tak získat více finančních prostřed-
ků. Počet členské základny je jeden z hlavních 
ukazatelů. Poslední dubnový pátek proběhla tajně 
valná hromada hokejistů. 

Dle stanov klubu mají být pozváni všichni 
členové starší 14 let na valnou hromadu.Jsem 
členem ledního hokeje s průkazkou člena klubu 
č. 15 a přesto jsem nebyl pozván a o valné hro-
madě jsem se dozvěděl až druhý den. Dotazem 
na předsedu hokejistů Ing. Stehlíka jsem získal 
překvapivou informaci. Byl přijat klíč, kterým 
jsou delegování jednotlivý delegáti na valnou 
hromadu. Každý oddíl dostal tři delegačenky a 
bylo na trenérovi komu delegačenky předá! Po 
chvilce vzpamatování jsem se zeptal, kam jsem 
byl například přidělen já a nebo rozhodčí a kdo 
byl „můj“ delegát. To už nemluvím o tom, že 
„delegační klíč“ musí schválit valná hromada a 
ten bude platný až na další valné hromadě. Po 
chvilce trapného ticha p Stehlík ocitoval nau-
čenou odpověď a já jsem se poroučel. To jsem 
skutečně nečekal.  

Napadá mě, že valná hromada byla svolána taj-
ně asi proto, aby nebylo možné dokázat, že člen-
ská základna není, tak veliká jak bylo prezentová-
no ve vyplněných žádostech, které se předkládaly 
komisi, která granty navrhovala. Samozřejmě, že 
jsem se ptal dalších členů, zda obdrželi pozvánku. 
Nikdo nic nedostal a pochybují, že jsou členové 
klubu hokejistů. Docela bych rád viděl seznam 

členů HC Klášterec nad Ohří. 
Díky tomu byla valná hromada HC Klášterec 

opět svolána v rozporu se stanovami a tím přijatá 
usnesení nejsou právoplatná. Asi se obrátím na 
revizní komisi při HC Klášterec a požádám o zru-
šení valné hromady a to z důvodu, že byly poruše-
ny stanovy a členům úmyslně nebylo umožněno 
se zúčastnit valné hromady.             

Na zasedání zastupitelů města dne 14. 4. 2005 se mimo jiné projednávalo na základě zákona o  střetu 
zájmů odstoupení zastupitelů p. Homolky a Andrleho. Úvodní slovo k tomuto bodu si  udělil p. Houška. 
Označil tento zákon za zločin a nepřímo vyzval dotčené k jeho  neuposlechnutí. Rozvinula se krátká 
diskuse, kdy byl dán prostor i občanům. Od  diskutujících byli zastupitelé upozorněni, že pokud budou 
zákony ignorovat sami zastupitelé, dávají tím podnět k občanské neposlušnosti. Proč by prostí občané 
měli respektovat a  dodržovat zákony a vyhlášky státu a města a zastupitelé ne. Jsou snad rovnější?

Na závěr zasedání v diskusním příspěvku vystoupil p. Andrle a sdělil, že neodstoupí a velmi dotčeně 
kritizoval kolegialitu zastupitelů, kteří se zodpovědně drželi litery zákona a dodržování zákonů po-
važují za povinnost. Obdivovala jsem jeho odvahu (drzost?) vyžadovat  kolegialitu u  těch, kteří díky 
jeho hlasování se před několika měsíci ocitli ze dne na den na dlažbě. A tento vyhazov nebyl iniciován 
žádným zákonem, ale nezdravou ctižádostí a chamtivostí některých dříve o městě rozhodujících  za-
stupitelů. A to nebyl zločin?

Jako důvod tohoto neseriozního kroku p. Andrlemu  k hlasování stačil důvod, že z radnice lecos pro-
sakuje. Jiný  konkrétní,  seriozní a rozumný důvod totiž od iniciátorů  podrazu svých kolegů nepadl. 
A  vůbec jim nevadilo, že i o  většině z těch jedenácti, kteří vyhazov svým hlasem  posvětili,  také cosi 
nepoctivého prosakovalo. Ale nebylo to z radnice, ale  od  jednoho z nich. Ať již to byly informace prav-
divé či  lživé, poskytované na  zastupitelstvech, nebo jednotlivcům  v soukromých hovorech, (zřejmě jen 
ve snaze  získat si voliče),  byly by většinou na žalobu. Z této situace vyplývá, že se  asi  dotčený nedržel 
hesla „ Nečiň druhému to, co nechceš,  aby bylo činěno  tobě“!                                                         HOST


