
Stejně, jako jsem upozornil pana Homolku, že musí zaregistrovat Klášterecké zrcadlo, jinak se vystavuje možnosti vysoké po-
kuty, tak jsem také upozornil klášterecké hokejisty, že i oni mají povinnost registrovat svůj Zpravodaj. Pan Homolka, jak jsem 
psal v minulém čísle, mi samozřejmě ani nepoděkoval, od hokejistů jsem čekal jednání jiné. V klubu jsem totiž působil dvacet 
let a dokonce jsem byl jedním z jeho zakladatelů. Jenže ouha! Současný výkonný výbor se zachoval ještě hůř jak s. Homolka.  

Klub rozdává zastupitelům města volné vstupenky, které jsou nejspíš jakýmsi poděkováním za více jak šesti milionovou 
dotaci z městských peněz pro jejho činnost. Nu a hádejte, který zastupitel letos „volňáska“ nedostal!? Správně, byl jsem to já! 
Samozřejmě určitě nezchudnu, když si lístek na každý zápas koupím, přiznám se ale, že mě jednání výkonného výboru dosti 
zamrzelo. Když si totiž srovnám hodnotu volné vstupenky z hodnotou všech těch let, které jsem klubu ve svém volném čase 
věnoval, vychází mi obrovský nepoměr. Nu což, výboři. Rozhodli jste a já to určitě přežiju. Moc dobře vím, že mezi sebou máte 
i slušné lidi kteří, jak mi sami řekli, se mnou souhlasí, ale nemohou teď mluvit nahlas. Snad tedy někdy odvahu najdou a snad, 
alespoň ve sportu, slušnost v Klášterci zvítězí.

7

„Jste horší jak komunisté,“ řekla dcera paní 
Márové zastupitelům, kteří rozhodli o nemorál-
ním prodeji pozemku, na kterém ona desítky let 
hospodařila. Pozemek se přitom prodal, jak ji-
nak v Klášterci, jakýmsi známým pana Šroubka. 
Dcera paní Márové se přitom příliš nemýlila.

S komunisty má rodina Márů velmi špatné 
zkušenosti. V roce 1948 přišli o veškeré pozem-
ky a letos o zahrádku o kterou se starali více 
jak 50 let. Dokud Márovi prodávali v restituci 
navrácené pozemky městu za „směšný peníz“, 
byl klid. Jenže pak přišlo něco, co každá strana 
popisuje trochu jinak a bylo po kamarádství.

Stará paní Márová bohužel neměla na zahrád-
ku sousedící s jejím domkem platnou nájemní 
smlouvu. Příliš totiž dala na „dobré slovo“ pana 

„Jste horší jak komunisté“
Šroubka a to se městu najednou velmi hodilo. 
Šlo to ráz na ráz. Oznámení o prodeji a poze-
mek byl odprodán jinému zájemci.   

Netřeba jistě čtenářovi vysvětlovat, že morál-
ní nárok má vždy nájemce a až v případě nezá-
jmu ten další. Jenže v našem městě je od roku 
1990 význam slova morálka převrácen a tak vše 
dopadlo jinak. 

A navíc, snad aby si paní Márová zapamato-
vala, že vrchnosti se neodmlouvá, přijde zřej-
mě ještě i o studnu a také o zdravou, vzrostlou 
lípu. Nový nabyvatel totiž arogantně argu-
mentuje tím, že se strom naklání a musí být 
poražen. 

Nemohu se ubránit dojmu, že nejen strom, ale 
také stará paní Márová to asi mají spočítané.
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Poslední jednání zastupitelů bylo obzvláště vypečené
Začalo porušením Zákona o obcích v § 

92, kde se hovoří o tom, že zastupitelstvo se 
schází podle potřeby, nejméně jednou za tři 
měsíce. Toto porušení starosta Houška přešel 
ironickým komentářem, že se vlastně nic ne-
stalo, šlo přece o pouhých deset dní! Jen kdy-
by porušil zákon obyčejný občan, byť o jeden 
den! Přitom jednání zastupitelstva jsou plá-
nována dlouho dopředu. Oficiální termín byl 
stanoven na 15. 9. Pak přišla první změna na 
22. 9. a druhá změna na 27. 9. byla definitivní. 
Dvojnásobné posunutí termínu zastupitelstva 
starosta obhajoval tím, že se museli připravit 
pečlivě podklady pro jednání, ale pravda byla 
asi jinde. Někteří „věrní“ koaliční zastupitelé 
totiž nebyli k dispozici a v menšině by nedo-
kázali odsouhlasit některé zvlášť vypečené 
body programu. 

Občas se nám stane, že v podkladech chybí 
přílohy, nehrají součty, jsou přehozené člán-
ky, zkomolená jména apod., ale s tím se počí-
tá, protože i úředník je člověk. Horší je, když 

Vám na jednání zastupitelstva předloží ma-
teriály, o kterých máte rozhodovat právě teď 
a přitom se jedná o desítky milionů korun. 
Posledním takovým případem byla možnost 
odprodeje části ploch průmyslové zóny firmě 
CENTREPOINT s.r.o. 

Starosta argumentoval a pěl na firmu chvá-
lu, až se hory zelenaly. Chvílemi to až vypada-
lo, že snad je i společníkem této firmy. Argu-
menty mu ale došly v okamžiku, když padla 
otázka, proč firma dva roky po sobě vykazuje 
ztrátu. Odpověď byla, že je to z daňových dů-
vodů! Bylo možné se tedy domnívat, že ztráta 
byla vytvořena uměle, aby firma nemusela 
odvádět daně. V tu ránu starosta podivně 
ztichl a snažil se obhajobu prodeje pozemků 
Verne vést už jen v obecné rovině! 

V připravovaných materiálech občas ne-
bývají uvedena celá obchodní jména a chybí 
také „íča“. Snad proto, aby se jen těžko daly  na 
internetu prověřit firmy, které jsou veřejnosti 
představovány. Přijďte se někdy podívat!    

Neprošlo cenzurou
v Kláštereckých novinách

Nomenklaturní funkce
není manažerská funkce

V Kláštereckých novinách vychází seriál 
s názvem „Zastupitelé, co vy na to?“, kde 
jsou zastupitelům města pokládány různé 
otázky. Ti pak na ně odpovídají. Mě zatím 
nejvíce zaujala věta zastupitele Šroubka, 
kterou čtenářům vysvětluje, proč pan Ře-
bíček neuspěl, kdežto on ano. 

Úspěšný byl údajně jen proto, že si své 
„manažerské schopnosti“ vyzkoušel v 
ZKL a v Technických službách. 

Zaujalo mne to proto, že zvláště pro 
mladší generaci je tato věta, slušně řečeno, 
zkreslující.

Za dob vlády komunistů, kdy pan Šrou-
bek a jemu podobní v socialistických fir-
mách působili, totiž žádné manažerské 
funkce neexistovaly. Byly to jen nomen-
klaturní funkce, spadající do kádrové 
nomenklatury výborů KSČ různých stup-
ňů. Podle kádrového klíče, tedy ne podle 
vzdělání, osobních vlastnosti, pracovních 
výsledků a zkušeností, ale jen na základě 
politické spolehlivosti, dosazoval přísluš-
ny výbor KSČ na vedoucí funkce pracov-
níky podle svých představ. Jen ti nejspo-
lehlivější a nejprověřenější se pak mohli 
stát ředitelem nějakého podniku tak, jak 
se například stal pan Šroubek ředitelem 
Technických služeb. 

Pokud by ona věta v rozhovoru měla být 
pravdivá, tak by měla znít asi podobně: 
„Já jsem měl oproti svým následovní-
kům možnost vyzkoušet si své schopnosti 
v ZKL a Technických službách v nomen-
klaturních funkcích, do kterých mě sou-
druzi doporučili a schválili.“ 

(Tento článek 2x odmítli otisknout KN) 



Hádanka
Samizdatu

Aquapark, díky počasí, skončil ve ztrá-
tě. O jak velkou finanční dotaci po-
žádá správce Aquaparku, soukromá 
společnost M-club s.r.o.?
 A) o nic
 B) o 300 tisíc
 C) o 500 tisíc
Odpovědi zasílejte do 31. 10. 2005 
na známou adresu uvedenou v tiráži, 
nebo na e-mail: 

j.krejsa@seznam.cz
Výherce bude vylosován a pozván 
„Na pivo s Krejsou“.

Vážení spoluobčané, uživatelé bytů v ul. 
Královéhradecké č.p. 419 – 430 Klášterec 
n/Ohří – Otevřený dopis 

Někdy na jaře jsme obdrželi dopis pana 
starosty našeho města o přípravě privatiza-
ce bytového fondu, což se nás všech bezpro-
středně dotýká. Jsem jedním z Vás, kdo zde 
bydlí od samého počátku, tj. prosince 1966 
(381et ). Chtěl bych připomenout některé 
skutečnosti za uplynulou dobu:
- při stěhování nám bylo oznámeno, že ži-
votnost domu je 40 – 45 let (za 7 let bude 
hodnota domu = 0! ) 
- vzhledem k potížím při jeho zakládání, 
má omezenou vybavenost (bez sklepů, prá-
delen, sušáren ) 
- bylo provedeno v rámci údržby: 2 x nátěry 
oken, l x dveří, l x výměna vodovodního a 
plynového potrubí, regulátorů ÚT, rozvodů 
kabelové TV, těsnění oken, instalace měři-
del TUV a SV
- individuálně dle požadavku nájemníků: 
výměny kuch.linek,plyn.sporáků, WC, kou-
pel.zařízení, vstupních dveří, podlažních 
krytin, el.zásuvek,vodovodních baterií....
- bylo provedeno zateplení celého objektu s 
výměnou balkónového osazení a několikrá-
te oprava střechy 
- pouze v některých bytech byly instalovány 
protisluneční žaluzie byt. podnikem;

Rád bych upozornil na neodkladné ná-
klady, které lze očekávat v nejbližší době 
(pravděpodobně po zmíněné privatizaci) a 
budeme je tedy muset uhradit z vlastních 
peněz!!!!
- do 10 let se musí vyměnit ( podle EU ) 
výtahy, které již dnes nesplňují stanovené 
normy a to budou náklady převyšující mi-
lion Kč, 
- původní elektroinstalace v celém objektu 
(AL + PVC) je značně zoxidovaná a zpuch-
řelá za 38 let nebyla provedena její revize 
a její celková rekonstrukce přijde na stati-
síce, 
- rozvody a radiátory jsou na hranici život-
nosti (zanesené sedimenty a značně zkoro-
dovány), jejich rekonstrukci ( v Kč ) si ani 
neodvážím odhadnout, 
- vstupní dveře a schodiště dožívají, zadní dve-
ře jsou z 90 % zkorodovány, nutná výměna, 
- dřevěná okna v celém objektu, zejmé-
na na severní straně, jsou za 38 let také již 

ztrouchnivělá, v později postavených do-
mech již byla nahrazena plastovými před 
několika lety, 
- v bytech, kde nebyla provedena výměna 
podlahových krytin, spáry dosahují něko-
lika centimetrů, při malování se odlupují 
vnitřní omítky stěn a stropů, byty jsou ne-
stejně temperovány ...

Nebylo by jistě nezajímavé vědět, kolik 
bytová organizace spravující blok č. 8 za ce-
lou uplynulou dobu vybrala na nájemném 
a kolik z toho bylo použito do společných 
oprav, ještě však zajímavější by bylo vyjád-
řit toto na každý byt samostatně. Jistě by to 
byl objektivní podklad pro stanovení kupní 
ceny bytu v rámci privatizace za 1m2 plochy 
bytu.

Ne všichni uživatelé řádně plnili své po-
vinnosti a platili nájem. Je známo, že se jed-
ná o částku řádu statisíců až milionu. Jakým 
způsobem bude tato částka vypořádána, 
aby to nebylo na úkor řádných platičů ná-
jemného? Připočítat dlužnou částku k ceně 
bytu.

Nezanedbatelný nesmí být ani problém 
mezilidských vztahů. Ne všichni nájemníci 
přistupují zodpovědně k dodržování „Do-
movního řádu“. Např. nedbají na pravidel-
ný úklid, v bytech chovají živočichy, kteří 
pachem a zvuky obtěžují ostatní nájemníky, 
neobtěžují se ztlumit své audio spotřebiče 
ani v době nočního klidu, ničí společné vy-
bavení (poštovní schránky, linkrusty, mal-
bu spol. prostor ...)

Správa zprivatizovaného bytového fon-
du bude vyžadovat odborné vedení (eko-
nomické, stavařské a řádnou údržbu), což 
bude organizačně i profesně a finančně ve-
lice náročné!

Domnívám se, že bychom neměli být 
lhostejní k tomu, jak se privatizace byt. fon-
du  uskuteční, vždyť se jedná o naše peníze 
( a ne o malé částky) a žití v našem krásném 
městě Klášterci n Ohří. Jistě je ještě mnoho 
jiných problémů, které jsem nezmínil. Stav 
technického podlaží, prosakující kanali-
zační odpad, nedostatek parkovacích míst, 
nedostatečné protipožární vybavení, stav a 
využití kočárkáren atd. Záleží také na Vás, 
zda se ozvete panu starostovi. Uplatněte své 
připomínky včas na správném místě.

Svatopluk Šrám, Královéhradecká 429/26

Čtenáři píší do Samizdatu
Mě osobně trápí

dopravní obslužnost MHD. 

Měla jsem vždy dojem, že „Městská 
hromadná doprava“ by měla být zřízena 
tak, aby byly spoje vhodně načasovány 
dle potřeb občanů. Jsem pracující ma-
mina 4letého chlapce. Do práce dojíždím 
do Kadaně a syn chodí do školky ve Škol-
ní ulici u koupaliště. Proč není možné 
aby městská doprava jezdila i ze směru 
od Kyselky přes zastávku u koupaliště? 
Myslím že nejsem jediná maminka, kte-
rá by to uvítala, protože taková ranní 
procházka s takto malými dětmi trvá i 
1/2 hodiny, což obzvlášť v zimním obdo-
bí není nic příjemného. Na to že my na 
tzv. starém městě máme pro všechno da-
leko a prakticky si nenakoupíme nic než 
základní potraviny, na to jsem si zvykla, 
ale honit malé děti do školky v mrazu, 
dešti, blátě apod. se mi zdá zbytečné, ob-
zvlášť když řešení by bylo tak snadné.

A ještě něco navíc pro pobavení - ráno 
9. 9., když jsem nastupovala do auto-
busu linkové dopravy do Kadaně, byla 
jsem upozorněna na skutečnost, že od 
pondělí 12. 9. budu muset na zastávku 
ke Kulturnímu domu, protože autobusy 
na náměstí zajíždět nebudou z důvodu 
přestavby náměstí. Na dotaz proč není 
na zastávce upozornění, nám úředníci 
Městského úřadu sdělili, že žadatelem 
o toto dočasné zrušení autobusové za-
stávky je ČSAD, které mělo dát cestují-
cím tuto skutečnost na vědomí. Je docela 
škoda, že přestože na plakátovém slou-
pu v těsné blízkosti zastávky jsou různá 
upozornění a vyhlášky města, tam tuto 
informaci úředníci vyvěsit nemohli - 
musíme tolik šetřit barvou do tiskárny?! 
Nejde mi o to, kdo měl povinnost dát to 
na vědomí, ale o to, že úředníci to oprav-
du mají kousek ke jmenované zastávce a 
je jim zatěžko obětovat pár kroků a jeden 
papír. Důvodem tohoto omezení je přece 
úprava náměstí!             Petra Hanzlíková



Málem nám zavřeli čestného občana
Jistě si vzpomínáte na kauzu výběrové 

řízení na pronájem společnosti Teplo Cho-
mutov. Jednatelé společnosti Městská ener-
gie Klášterec nad Ohří Zdeněk Šroubek a 
Mikuláš Malast se zúčastnili soutěže a ne-
vyhráli. Prohravší firma se většinou odvolá, 
ale naši jednatelé šli ještě dále.

V deníku Chomutovska označily soutěž 
za „neprůhlednou, podivnou a zřejmě při-
pravenou pro konkrétní firmu“. 

To se samozřejmě nelíbilo starostce Cho-
mutova Ivaně Řápkové, která neprodleně 
podala na oba jednatele trestní oznámení. 

Jednatelé měli ale zase jednou „z pekla 
štěstí“ (nebo jak to bylo).  Policejní vyšetřo-
vatel případ odložil, že prý nešlo o trestný 
čin. 

Byla by to taky pěkná ostuda pro celé naše 
město, kdyby to dopadlo jinak a my měli  
odsouzeného čestného občana.           

Čtenáři píší do Samizdatu
Arogance moci v praxi

Vážení občané Klášterce! Chtěla bych se 
s vámi podělit o své zkušenosti při jednání 
s úřady, z kterých je mi smutno a zároveň 
mám vztek.

V březnu tohoto roku přišli manželé Ada-
movi za mojí matkou, aby podepsala souhlas 
k prodeji zahrady, kterou měli moji rodiče v 
pronájmu od roku 1953. Byli jsme překva-
peni, protože nám město nedalo vědět, že se 
zahrada prodává. Nedali nám ani výpověď 
na vyklizení. Zkrátka nás obešli, i když stále 
platí právo vydržením. To už ale měli man-
želé Adamovi vše na 99 % v kapse.

Bylo málo času, když vše musíte podat pí-
semně neboli úřední cestou a zastupitelstvo 
bylo 16. června. Zkrátka nemáte ani šanci 
se dovolat, protože na odpověď je 30 dnů. 
Rozhodla jsem se jít za panem Šroubkem, 
protože je radní, zastupitel a v období, kdy 
byl starosta vyřizoval matce restituce. A 
ejhle, konečně jasno! Sdělil mi, že: „Vaše 
maminka nás nasrala, tak to ani náhodou 
nedostane“.

Tehdy prodala městu 7 200 m2 nevyda-
ných pozemků na budoucí zónu „Verne“ 
a vydané jim neprodala. Hlavně, že panu 
Šroubkovi prodala pozemek na dům. Ve ve-
řejném zájmu pana Šroubka.Vydržecí doba 
vzala za své. Toto je nyní odměna.

Zkrátka zahradu prodali panu Adamovi, 

kamarádovi pana Šroubka. V červnu na za-
stupitelstvu tvrdil, že se neznají a teď je pan 
Adam prodloužená ruka pana Šroubka. Jak 
vidíte, zneužil svého postavení ve prospěch 
svého kamaráda, což se rozchází s čestným 
občanem města, ctí a morálkou.

Aby to nebylo málo, tak si pan Adam po-
žádal i o studnu, která je jediný zdroj pitné 
vody do domu mé matky. Nenechal nás nic 
přesázet. Vše postříkal Randopem a do 3. 
září mělo být všechno vyklizeno (v lesác-
kém domě mají čas do listopadu). 3. září 
podřezal stromy obalené jablky a 4. září 
začal řádit těžkou technikou. Shrnoval ze-
minu, zničil cibuloviny, Gladioly (mohl za-
čít až za 60 dní). Toto by si obyčejný občan 
nemohl dovolit, ale kamarád ano. Stále je 
to zahrada Zemní půdní fond ochrana. Po 
oznámení zahájení územního řízení vyda-
ného 18.8. 2005.

Také jsem apelovala na odbor životní-
ho prostředí, protože chce skácet velkou 
lípu, prý je nakloněná a padají z ní větve. 
Pan Kabát nám oznámil, že se lípa skácí 
(My tomu zkrátka nerozumíme). Mám jen 
strach, že toto už moje matka neunese. Proč 
jí nenechají v klidu dožít? Vždyť jí bude 80 
let a zasloužila by si klidné stáří.

Ještě bych chtěla upozornit občany, kteří 
nemají nové smlouvy od města na proná-
jem pozemku. Nenechte se odbývat, staré 

smlouvy platí, ale město nechce vydávat 
nové, aby vás takto mohli o pozemky při-
pravit. Hlavně o ty atraktivní. Platí právo 
vydržením a sebrat vám to mohou pouze ve 
veřejném zájmu. BRAŇTE SE!

Když jsem na zastupitelstvu v červnu řek-
la, že podle pana Šroubka přijdeme skrz 
nějakou kauzu, že můžeme být odbyti, 
protože naše matka kdysi neprodala městu 
celé restituce. Pan Šroubek se ozval „O tom 
to je!“ Hned jsem to pocítila, když jsem šla 
pro usnesení zastupitelstva a na sekretariátě 
pana starosty mi bylo řečeno: „Vám to ne-
smíme dát!“.

Zkrátka můžete na zastupitelstvo, ale ne-
smíte nic kritizovat!    B. L. dcera pí Márové

Někdejší rozkvetlá zahrada paní Márové dnes. Ve výřezu „nakloněná lípa s padajícími větvemi“.Někdejší rozkvetlá zahrada paní Márové dnes. Ve výřezu „nakloněná lípa s padajícími větvemi“.

SAMIZDAT DOPORUČUJE
Na stáži v Klášterci nad Ohří byla snad 

bývalá státní zástupkyně Marie Benešová 
když prohlásila, že … „Pomalu každý sta-
rosta se chová jako gubernátor“. Po vlast-
ních zkušenostech nazývá Benešová česká 
města „... naše malá Palerma“. Poměrně 
zajímavý rozhovor s dnes již bývalou nej-
vyšší státní zástupkyní stále ještě najdete 
na internetové adrese: http://www.ejusti-
ce.cz/?action=art&num=65. Stáhněte si 
ho a přečtěte, než zmizí.

Propagační komise
čeká nadlidský úkol

Zájem turistů o Ústecký kraj prudce klesá. 
Oznámil to Český statistický úřad. Za letoš-
ní rok o 7,5%. Délka průměrného pobytu 
turistů jsou přitom pouhé tři dny. Jak jsme 
mnohokrát slyšeli od p. Homolky a dalších - 
Klášterec vsadil na turistiku a cestovní ruch. 
Čas ukáže, zda to bylo šťastné rozhodnuti.

Můj známý navštívil letos poloostrov Džer-
bu. Je to v Tunisu ve Středozemním moři. 
Letecky, luxusní hotel, třikrát denně jídlo, 
dvanáct nocí v hotelu a pozor neomezená 
spotřeba alkoholu – piva a vína zdarma! To 
vše za 10 500 Kč.

Bylo to last minute, to ale nevadí. Propa-
gační komise města čeká nadlidský úkol. 
Bude to ještě velice zajímavé.      Luděk Vališ

KDO NEKLADE 
ZLU ODPOR, 

STÁVÁ SE 
JEHO OBĚTÍ

V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, 
PRAVDOU A LŽÍ, 

NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ 
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! 

Jen malý houf Čechů se vydal dne 30. 
září 2005 do Mnichova, aby vzpomněl 
osudného podepsání Mnichovské 
„dohody“ před 67 lety. Zaznemenala 
vůbec toto smutné výročí naše mé-
dia? Co všechno máme ještě ve výru 
Vy Vole Né(ch) zapomenout? 



Nedávno jsem se zaujetím sledoval fotba-
lové mistrovské utkání Klášterec – Ledvice, 
když mě náhle oslovil jeden starší fanoušek 
s žádostí o pomoc. „Dobře jste to sice v Kláš-
tereckých novinách s panem Novotným o 
lavičkách napsali, pomohlo to, ale dokonalé 
to není,“ vyslovil se asi v tomto duchu onen 
pán. Jo, kdeže loňské sněhy jsou. Tehdy 
ještě Klášterecké noviny nepatřily městu a 
mohlo se v nich i kritizovat. 

Jak se ukázalo, pro starší lidi je značným 
problémem, že k opraveným lavičkám chy-
bí bezpečný přístup (viz foto nahoře). Do-
kud je člověk „jura“, tak mu asi nějaký ten 
kopeček nevadí. Ve chvíli, kdy je odkázán 
na berle, už to tak snadné není. Na druhé 
straně stadionu, blíže k šatnám, je sice ja-
kýsi náznak schodiště (viz dolní foto), ten 

ale, pro značnou zchátralost, nelze příliš 
bezpečně použít.

Asi nelze, než dát důchodci za pravdu. 
Proč nebyl vybudován bezpečný přístup k 
lavičkám možná neví ani samotný správce 
M-club s.r.o.. Možná, že kalkuloval s tím, 
že lavičky budou určeny pouze pro jinochy 
protože těm, když se náhodou „rozjedou 
kecky“, tak je to do pořadu „Natoč to“. Dů-
chodci, ti ať se nikam neškrábou a raději si 
postojí u zábradlí. 

Já si myslím, že kdyby se o fotbalový stadi-
on starali sami fotbalisté, kteří nejlépe znají 
potřeby svých fanoušků a příznivců, tak by 
se mnohé změnilo k lepšímu. Svěřil bych 
jim to do správy včetně pivnice a možná, 
že bychom koukali, kolik peněz z městské 
kasy by se dalo ušetřit. 

Jak si sednout a neupadnout „Terazky som majo-
rom, všetko nechám 
popílit aj gulu z věže 

sundám“
Tak nějak mi připadal výrok radnice na 

obhajobu pokácení lipové aleje. Není to tak 
dlouho, co jsem o tom  psal a tak nechme 
mluvit fotografie. Je také možné, že naše
kyselka dělá divy! 

Raději jen chvalte, chvalte a chvalte
Stránky HC se začínají postupně ožívat a 

stačilo jen zaslat na výkonný výbor elektro-
nický dotaz, proč nefungují odkazy na žáky 
a historii. Osm dní po dotazu se žákovský 
odkaz rozjel. Je fakt, že historie zatím pořád 
mlčí a že u některých žákovských výsled-
ků chybí střelci, asistence a možná nějaké 
stručné hodnocení, ale dobrá věc se nako-
nec zdařila.

Naše mládež má velmi dobré výsledky a 
proto doporučuji hokejové stránky www.
hcklasterec.cz, kde naleznete i e-mail hc-
-klasterec@volny.cz, který Vás vybídne k 
napsání názoru. Nedoporučoval bych ale 
psát kritické připomínky, abyste nedopadli 
jako já. Vaše ratolest by pak třeba měla pro-
blém prosadit se do sestavy, nebo nějaký jiný 
problém. Raději chválte, chvalte a chvalte.

Vzrostlá alej - podzim 2004

„Nemocné pařezy“ jaro 2005

„Nemocné“ pařezy v létě 2005
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