
Co vám budu povídat, ani nepoděkoval! V minulém čísle jsem na tomto místě požádal pana Václava Homolku, aby na 
moje konto zaslal 500 Kč jako odměnu za to, že jsem uchránil Kulturní dům před možná i vysokou pokutou. Kulturák totiž 
spoustu let vydával neevidovanou tiskovinu Klášterecké zrcadlo a tím, že tiskovina nebyla příslušným ministerstvem evi-
dovaná, hrozila jejímu vydavateli pokuta až 100 000 korun. Na tuto skutečnost jsem tehdejšího ředitele kulturního domu, 
pana Homolku upozornil a požádal jej za to o malou odměnu. Jenže on, jako ostatně i v jiných případech, začal dělat onoho 
pověstného mrtvého brouka a já se žádné odměny nedočkal. Nedočkal jsem se dokonce ani žádného poděkování a nedělám 
si žádné iluze, že bych se kdy čehosi dočkal. A přitom pan Homolka určitě nepostrádá elementární znalost slušného chování 
a určitě, ač sesazen z funkce ředitele kulturáku (viz. dále příslušný článek), na tom není nijak finančně špatně. Vždyť jen 
letos za odvedenou kvalitní práci v dozorčí radě firmy Městská energie s.r.o. vyinkasoval asi nemalou odměnu. 

Nu co, třeba tu pětistovku pro mne měl už připravenou v obálce, ale jak tak narychlo musel opustit ředitelské křeslo, nechal 
obálku v šuplíku pracovního stolu. Ještě tedy počkám.
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Naše město Klášterec se pyšní řadou špič-
kových divadelních souborů, které mají 
dlouholetou tradici a v divadelním amatér-
ském světě vynikající zvuk. V tomto období 
vznikl další „divadelní soubor“, který nese 
hrdý název Stopornyj vint pod vedením 
jednoho nejmenovaného principála.   

Autorova prvotina je založena na zákonu 
o střetu zájmů a jmenuje se „Nepůjdeme 
na jednání zastupitelstva - podpoříme ko-
legu Andrleho“. Napínavý děj se odehrává 
kolem podržení p. Andrleho v zastupitel-
stvu města za každou cenu a vše podstat-
né se odehrává ve velkém sále kulturního 
domu. 

Divadelní scéna byla velmi dobře připra-
vena. Bylo zapojeno nahrávací zařízení, 
hlasovací zařízení, projektor, sál byl ozvu-
čen, propojeny počítače, vylepena oznáme-
ní pro občany, zamluveno občerstvení, atd. 
K dispozici byli úředníci města, přišli tři 
občané a devět zastupitelů města: Dimun, 

Nový divadelní soubor na scéně - Stopornyj vint
Dlouhá, Houška, Klíma, Krejsa, Platil, Ře-
bíček, Škorcová, Saitz a Tropková. Dva za-
stupitelé, pí  Kynčilová a p. Šrámek, se řád-
ně omluvili. Děj jednoaktovky nebyl nijak 
složitý a odpovídal duševním možnostem 
principála a ostatních herců. 

Šlo vlastně jen o to, aby ostatní nejmeno-
vaní zastupitelé nepřišli na zastupitelstvo a 
starosta města pronesl větu v tom znění, že 
se nesešla potřebná nadpoloviční většina 
zastupitelů, čímž zastupitelstvo města není 
usnášení schopné a ruší se. 

Nevím, jak probíhaly zkoušky, ale premi-
éra neměla chybu a dopadla na jedničku. 
Autor, povzbuzen úspěchem, připravil další 
volné pokračování na 31. května, které mělo 
dlouhý název „Přerušíme jednání zastupitel-
stva města ve věci vyslovení zániku mandátu 
člena zastupitelstva města Mgr. Andrleho do 
doby než Ústavní soud rozhodne o tom, zda 
novela zákona o střetu zájmů je či není v roz-
poru s ústavním pořádkem“. Obsazení diva-
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Kdo si mysel, že jde o zlepšení kultury ve městě, mýlil se
Zastupitelstvo města na posledním jed-

nání rozhodlo, a jako téměř vždy i zde roz-
dílem jednoho hlasu, že se pan Václav Ho-
molka stane tzv. uvolněným místostarostou. 
Před tím, coby ředitel kulturního domu, byl 
místostarostou neuvolněným. Rozdíl je v 
tom, že uvolněný místostarosta vykonává 
místostarostování jako svůj hlavní pracovní 
poměr, kdežto ten neuvolněný místostaros-
tuje až po práci. 

Kdo zajásal a těšil se, že kulturák konečně 
povede někdo schopnější, prožívá asi velké 
zklamání. Než totiž bylo přijato usnesení o 
uvolněném Homolkovi, bylo přijato ještě 
jedno, ve kterém se hovoří o tom, že Vác-
lav Homolka bude nadále v KD pracovat. A 

to prý jako kulturní referent. Šéfem má být 
pan Trejbal, ale čert ví, jak to ve skutečnosti 
je. Pan Trejbal se totiž dál mačká ve své do-
savadní referentské kanceláři a kulturní re-
ferent Homolka se mu roztahuje v kanceláři 
ředitelské. No jo, jděte se tam někdy podí-
vat. I když, jednu změnu asi zaznamenáte. 
Ze dveří ředitelské kanceláře byla sejmuta 
cedulka se jménem pana Homolky. Neptejte 
se ale, kdo má v kapse od kanceláře klíče.

A teď sledujte, jak to je pěkně zamotané. 
Pan Homolka, coby místostarosta, řídí ve 
městě i kulturu. Tedy i současného pověře-
ného šéfa kulturáku pana Trejbala. Ten zase 
pro změnu, coby šéf kulturáku, řídí svého 
kulturního referenta Homolku. Množství 

delní hry bylo stejné, jen s tím rozdílem, že 
herci se dostavili na jednání zastupitelstva 
(velký sál KD) a hlasovali dle domluveného 
scénáře. Premiéra dopadla opět na výbor-
nou. Všech jedenáct zastupitelů (Andrle, 
Balcar, Bišová, Homolka, Houška, Jedlička, 
Kotouč, Marek, Pech, Saitz a Šroubek) se 
své úlohy zhostilo opět na jedničku. Bod 
programu „Zánik mandátu p Andrleho“ 
opět nebyl projednáván. Nemusím čtená-
řům říkat, že obě zbytečná zastupitelstva 
stála městské daňové poplatníky nemalý 
peníz. Když se jedná o našeho kamaráda, 
tak se na finanční prostředky nehledí.  

Třetí volné pokračování divadelní hry 
„Zachraňte zastupitele Andrleho“ utnul 
ústavní soud, který zákon o střetu zájmu 
konečně zrušil.  

Je škoda, že hry nevyšly dříve, protože by 
určitě jednu z nich neminula nominace na 
národní přehlídku amatérských divadel v 
Jiráskově Hronově.  

možných vzniknuvších komických situací si 
asi domyslíte sami. 

Komično ale přestává, když si položíme 
těchto několik otázek. Jakto, že pan Homolka 
je zase zaměstnán v kulturáku, když je, coby 
uvolněný místostarosta, na plný úvazek za-
městnán městem? Má snad v kulturáku sou-
běžný, či vedlejší pracovní poměr? A když, 
tak za kolik? A propó, jako místostarosta má 
Homolka řídit nejen odbor školství, kultu-
ry, sportu a cestovního ruchu, ale i odbor 
ekonomický a odbor sociálních věcí a byd-
lení. Stihne ještě, coby referent v kulturním 
domě, třeba malovat plakáty? 

Je to celé nějaké složité a čert aby se v tom 
vyznal. Možná ale, že právě o to jde.
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Dokud v zastupitelstvu města budou sedět za-
stupitelé, kterým jde hlavně o sebe, tak občané 
budou mít jen minimální šanci si odkoupit byty 
za slušné ceny. Nejen s občany, ale i s tzv. opozič-
ními zastupiteli je totiž s velkou pravděpodobností 
rozehrána špinavá hra, na jejímž konci budou pa-
třit téměř všechny byty jen jedné osobě. 

Prodej nájemních bytů se opět posou-
vá. Poslední jednání zastupitelstva a stav 
prodeje bytů „zakonzervovalo“ až do kon-
ce června 2006! Starosta Houška vše oko-
mentoval slovy, že se musí velmi pečlivě 
připravit potřebné materiály k prodeji dle 
příslušných předpisů a to včetně harmono-
gramu, musí se posoudit negativní ohlasy z 
okolních měst na prodej bytů, požaduje se 
souhlas většiny zastupitelů apod.  

Při této příležitosti jsem si vzpomněl na 
první prodeje bytů v ulici Boženy Němco-
vé a Husové. V tomto případě totiž nebylo 
potřeba připravit pečlivě materiály, připravit 
harmonogram, posoudit negativní ohlasy, 
a pod. Zde takové argumenty nezazněly, ba 
naopak. Vše proběhlo bez problémů, vel-
mi rychle a za slušné ceny. Možná proto, 
že jsou zde opravdu úzké vazby na některé 
zastupitele. Odkoupením bytů do osobního 
vlastnictví zde již občané nemusí přispívat 
na dluhy za neplatiče, nemusí přispívat na 
ubytovnu Koreu, na hlídací agenturu a na 
další nekompetentní kroky, které provádí 
zastupitelé města ve věci bydlení.

Komu co slouží je známá otázka, na kte-

rou se většinou vyplatí hledat odpovědi. A 
tak si tedy zkuste odpovědět: 
1) kdo v konečném důsledku hradí zvyšující 
se dluhy na nájemném a službách?
2) kdo hradí náklady na správu i za nepro-
dané byty?
3) kdo hradí úvěry města ve výši cca 42 mi-
lionů korun?
4) kdo v konečném důsledku přispívá na 
ubytovnu pro neplatiče?
5) kdo financuje hlídání rómského gheta v 
Mírové 480 a 481?

Obávám se, že existuje jen jediná odpověď 
- vše nakonec zaplatí platící nájemníci.

Je tedy z pohledu současných správců 
„moudré“ zbavovat se platících nájemníků 
odprodejem jejich bytů? Asi není, protože 
kdo by všechny ty průšvihy, které jsou dů-
sledkem neschopnosti správce spravovat 
bytový fond města, zaplatil? 

A ještě několik otázek. Kdo přijde o vý-
nosný džob, když se byty rozprodají? Snad 
také nájemníci? A nebo manažeři firmy 
Městská energie, včetně členů její dozorčí 
rady? Což tedy prodat všechny byty jedné 
jediné firmě? Třeba Městské energii.

No a když jsme v těch otázkách. Zdalipak 
víte, kolik peněz na odměny rozdělil před-
seda dozorčí rady ME pan Homolka mezi 
ostatní čtyři členy rady? Asi nevíte. Bylo to 
přes 120 tisíc korun. Nejspíš za dobré vý-
sledky o kterých vypovídají také následné 
grafy.

Čtenáři píší do Samizdatu
V politických kruzích okolo radnice v Kadani se šeptá, že spuštění výstavby lázní v Klášterci není nic jiného, než 

pračka peněz. Něco na tom bude. Nabízí se otázka: Proč Šroubek tolik bojoval za to, aby ve finanční  komisi nebyl ni-
kdo z opozice? Šroubek je samozřejmě předseda finanční komise. Odpověď je jednoduchá. Aby nikdo nekontroloval 
tok desítek mil. korun! Nejsem naivní. Samozřejmě, že jsem si všimnul, že na ceduli na lázních visí: Mudr. Ouzký. 
(místopředseda EU). Osobně se tomuto politikovi divím, že se v této záležitosti angažuje. Stačí jedna korupční aféra 
a může se pod ním zachvět jeho židle místopředsedy EU!

Komunisté si myslí, že jsou tím to zaštítěni, ale pozor. Politický tygr, jakým pan Ouzký je, dokáže rozdá-
vat rány na všechny strany. Připomenu na závěr heslo, které komunisté rádi používali - Kdo seje vítr, sklí-
zí bouři.                                                                                                                     L. Vališ, KDU - ČSL

Nedávno se na mne obrátila naše čtenářka paní Veronika Wittmannová abych se zmínil v tisku o jejím sporu s 
jistou Službou soukromých detektivů, kterou si na její osobu najalo Město Klášterec nad Obří. Detektivní agentura 
RENEGADE, vedená Ing. Pavlem Hrnčálem sídlící v Chrudimi, zaslala takzvanou „poslední výzvu“ paní Wittman-
nové, aby Městu uhradila dluh a pokud tak neučiní, budou provedeny kroky s cílem exekučního vymáhání pohle-
dávky. Tuto výzvu si k neprospěchu detektivní agentury RENEGADE a Městského úřadu dovolím nazvat planou 
výhružkou vůči p. Wittmannové. Ta mi předložila k nahlédnutí stvrzenku o zaplacení vymáhaného dluhu s datem 1. 
12. 2004. Načež soukromá služba detektivů, najatá Městem Klášterec nad Obří, svou již svým způsobem neexistující 
dlužnici vyzvala k poslední možnosti splatit dluh (8 308 Kč) či se dostavit 25. dubna na nechvalně známou ubytovnu 
KOREA. V tomto děsuplném objektu mělo nejspíše dojít k jakémusi „bu, bu, bu“, aby pí. Wittmannová zaplatila 
něco, co již dávno před vánočními svátky doplnilo městskou kapsu. 

Chce se mi věřit, že detektivní agentura RENEGADE již ví o minulo ročním vypořádání se p. W. se svou pohle-
dávkou u Správy a údržby majetku Města. Pokud neví, měla by se spíše zaměřit na „obyvatele“ vyhlášené ubytovny 
KOREA. Tam mají průšvihových klientů jako much. Totéž platí pro Městský úřad, který honoruje vymahače dluhů 
za dluhy již zaplacené.

A já na to? Poněkud divná záležitost a jistý druh uhnání nevinné ženy do střetu s něčím, čím se neprovinila.
Vladimír Cekota

Prodej bytů? Raději zapomeňte!

Pro lepší orientaci v problematice vám předkládám několik čísel v grafech o tom, jak se správce bytů 
stará o majetek města. V dubnu 1996 byl založen Bytový podnik s.r.o. (BP), který vznikl z Bytového 
podniku a.s. K datu 1. 1. 1998 byl BP s.r.o. kompletně oddlužen. Na růstu zadlužování (horní graf) tedy 
vidíte, jak se vedení této firmy již roky stará o městem svěřený majetek. Zadlužení z nuly na jednadva-
cet milionů ale vedení města nijak nevadí. 

Jako rána palicí potom může působit výše vyplácených odměn ve firmě správce (spodní graf). Asi 
platí, čím horší práce a vyšší dluhy, tím vyšší odměna! Musí být radost v takové firmě pracovat. 

Kdo nejde s námi, 
jde proti nám

Určitě si vzpomenete na článek v minu-
lém čísle Samizdatu, kde jsem se poza-
stavil nad faktem, že jsem jako člen HC 
Klášterec nebyl pozván na řádnou valnou 
hromadu klubu a žádal jsem proto vy-
světlení. Toho se mi nedostalo a tak jsem, 
jak předesláno, zaslal stížnost na revizní 
komisi při HC Klášterec nad Ohří.

Netřeba vás asi unavovat delším rozbo-
rem, stačí, když vás seznámím s výsledkem 
- vyhodili mne. A vyhodili mne takto:

Usnesením na schůzce VV HC Klášterec nad 
Ohří ze dne 20. 06. 2005 vám bylo zrušeno 
členství v HC Klášterec nad Ohří.

Zdůvodnění: VV HC Klášterec nad Ohří se k 
tomuto rozhodl z důvodu Vámi rozšiřovaných 
nepravdivých a zkreslujících informací, které 
poškozují dobré jméno našeho klubu. 

Předseda HC ing. Stanislav Stehlík         
Hele chlapi, stejně tomu stále nějak 

nerozumím. Dobré jménu klubu přece 
poškozují ti, co nedodržují stanovy a né 
ti, co se ptají, proč to tak musí být. Dá ro-
zum, že když jsem se v nějakém termínu 
nedočkal odpovědi od výkoného výboru, 
tak jsem se se stížností obrátil na reviz-
ní komisi. Za to mně přece nemusí hned 
vyhazovat?! 

Jestli oni se třeba pánové Devera, Král a 
Vlastník, kteří jsou zároveň členy výkon-
ného výboru a zároveň členy revizní ko-
mise (Hergot musim se někde zeptat, jestli 
to tak může vůbec být?), nějak nespletli. 
I ten dopis, že mě odvolávají byl napsán 
21.05. 2005. Odvolali mne ale až usne-
sením schůze o měsíc později. To přece 
musí být taky nějaká mýlka, ty datumy. 
Nebo ne? 
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