
V těchto dnech slavím takové  malé výročí. Je to právě rok, kdy jsem se rozhodl pro nezávislé noviny. Na úplném počátku 
byla snaha seznamovat občany města s různými „tunely“ na městský majetek a snaha ukázat nejen morální poklesky vo-
lených zastupitelů. Mým přáním, vedle těchto důvodů, bylo zapojit také co nejvíce občanů do veřejného života a to hlavně 
formou možnosti svobodného vyjádření každého názoru v Samizdatu. 

Z Vašich nejen písemných ohlasů a podle toho, jak rychle Samizdat „mizí“ z pultů trafik usuzuji, že se dobrá věc podařila. Písemné 
ohlasy přicházejí také ze zahraničí, kde žije mnoho bývalých „klášterečáků“. Ti znají velmi dobře naše městské „manažery“ a to i z 
minulých dob, z jejich původních zaměstnání. Díky jejich paměti a archivům jsem získal mnoho námětů do dalších čísel samizdatu. 

A tak bych chtěl dnes hlavně poděkovat všem pravidelným odběratelům Samizdatu, všem dárcům, i těm, kdo na vlastní ná-
klady Samizdat dále kopírují a rozšiřují. Poděkovat chci také všem dopisovatelům, kterým se ale musím zároveň i omluvit za 
všechna „příkoří“ která vznikají nedostatkem místa na stránkách. Je před námi další rok, rok 2006, a nějak ho zase musíme 
vydržet. Pojďme to zkusit se ctí.                                                                                                                                           J. Krejsa
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Blíží se volby a tak vládnoucí koalice na 
radnici začíná občanům postupně malovat 
život ve městě na růžovo. Ve světle zářivých 
barev ale pomíjí fakt, že již po několik let 
postupně klesá počet občanů našeho města. 
Proč tomu tak je? Těžko říci, ale může to být 
i tím, že se město o své občany stará dost 
podivným způsobem. Někomu dopřává a 
na někoho jaksi zapomíná.      

Starosta města se při žádné příležitosti neza-
pomene pochlubit tím, že naše město získalo 
v dotacích částku přes 100 milionů korun. Sto 
milionů je hodně peněz a někde by měly být 
vidět. Někde, kde jsou ku prospěchu všem ob-
čanům. A tak je namístě například tato otázka 
- co konkrétně mají ze 100 milionů pro Kláš-

Ne každý občan je právoplatným občanem
terec například občané bydlící na sídlištích, v 
nájemních domech a nebo bydlící v ulicích, 
které nejsou vidět ze „třináctky“ a nejsou na 
očích návštěvníkům města? 

Pravda, některým občanům se může zdát, 
že je vše v naprostém pořádku. V drtivé vět-
šině případů jde ale o občany, kterým jejich 
známí zastupitelé pomohli k levným pozem-
kům, k levným nemovitostem, k službám 
pro město za velmi výhodných podmínek, k 
vysokým postům v organizacích zřízených 
městem a k dalším jiným výhodám pro je-
jich rodiny. Co na tom, že přitom byly pou-
žity i takové praktiky, jako je nedodržování 
přijatých usnesení, městských vyhlášek, 
územního plánu a podobně. 
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Bytový dům Union je opět na scéně
V první polovině 

prosince loňského 
roku se v regionál-
ním deníku objevily 
články, které nesly 
názvy „Město vy-

řizuje pokutu kvůli výstavbě Unionu“, „Žádat 
o dotace může být riziko“ a „Kontrolní výbor 
zastupitelstva znovu prověří sporné investice“. 

Čtenář se v nich mohl dozvědět, že při re-
konstrukci bytového komplexu Union se 
vlastně nic nestalo, že došlo jen k jakési malé, 
nic neříkající administrativní chybě, pak zase, 
že chybu nenašla ani komise, kterou ustanovil 
starosta Houška, ale ani Státní fond rozvoje 
bydlení, který na rekonstrukci poskytl dotaci. 
Na konci je ale „podivné“ rozhodnutí Minis-
terstva financí,  udělit pokutu ve výši 1 468 000 
Kč. A to městu hrozilo, že bude muset vrátit 
dotaci celou, plus penále, což by bylo skoro 
patnáct milionů korun českých. To taky naši 
mocní rádi prezentují. „Co chcete, vždyť nám 

hrozilo vrátit skoro patnáct milionů a my jsme 
to uhráli jen na necelý jeden a půl milionu! To 
jsme kabrňáci!“

Během loňského roku jsem se dost snažil, 
jako zastupitel, tedy jako člen nejvyššího orgá-
nu města, dostat od vedení města kopii Zprávy 
o výsledku kontroly bytového domu Union. Tu 
dne 4. ledna 2005 vypracoval Finanční úřad 
Chomutov, ale byl jsem neúspěšný. Starosta 
mne dokonce nutil podepsat jakýsi protokol o 
poskytnutí informace, abych ji prý nezneužil 
ve svůj prospěch, což pokládám za minimálně 
pobuřující.

Nevzdal jsem to, a téměř po roce snažení 
jsem Zprávu o výsledku kontroly získal. Velmi 
pozorně jsem si ji několikrát přečetl, ale nikde 
jsem se nedočetl, že došlo k administrativní 
chybě. Ba naopak. Dozvěděl jsem se, že do-
šlo k porušení vyhlášky ministerstva financí 
č. 40/2001 Sb., že došlo k nesouladu v tom, že 
Město Klášterec deklarovalo, že má zajištěny 
vlastní finanční prostředky a při tom nemě-

Naše budoucí golfové hřiště, tenisové kurty v 
lázních i rekonstruované náměstí budou urči-
tě patřit k pěkným místům Klášterce. Jenže co 
je to platné, když většině občanů, bydlících ve 
skupinové zástavbě, se tím život nijak nezlepší. 
Co jim přinesou dvě kašny na náměstí, když už 
dnes nemají u svého domu kde zaparkovat? Stej-
ně tak nově budované lázně zajisté nadchnou 
mnohého turistu, ale co konkrétně přinesou 
lidem, bydlícím na sídlišti Panorama, kteří se 
dnes bojí jít po setmění na procházku, nebo 
pustit dítě ven, kde si stejně nemá kde hrát.   

Hlavní problém tedy vidím v tom, že většina 
investic se „nalévá“ do míst, kde bydlí jen malý 
počet občanů. Hlavní otázkou přitom zůstává 
- komu je to všechno vlastně ku prospěchu?

lo, čímž byla porušena rozpočtová kázeň ve 
smyslu zákona č. 218/2000 Sb., že nebyl dodr-
žen záměr města, výstavba nájemních bytů ve 
vlastnictví obce dostupných pro nejširší vrstvy 
obyvatel. Dále jsem se dozvěděl, že Město také 
deklarovalo, že rekonstruovaný objekt zůsta-
ne v majetku města po dobu nejméně 20 let, 
což se ukázalo jako nepravda. Kontrolou bylo 
zjištěno, že právnická osoba HOPI má v nájmu 
dvě bytové jednotky a ty slouží k nahodilému 
přespání zaměstnanců, z čehož opět vyplývá, 
že se nejedná o klasické nájemní byty na které 
dotace byla určena. Dále byl prý zastírán sku-
tečný stav a to v tom, že město již není vlast-
níkem bytového domu, ale spoluvlastníkem a 
tak dotace na rekonstrukci objektů není v sou-
ladu se záměrem.         

Jak je vidět, tak některá „administrativní 
chyby“ mohou být ve skutečnosti docela zá-
važná pochybení. Zaplatíte je nakonec, jako 
vždy, vy všichni. No a pár jedinců na tom, také 
jako vždy, dost vydělalo.
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Lidé mají nárok prohlížet zápisy 
obecní rady, rozhodl soud

Čtenáři píší do Samizdatu

Jedna dobrá zpráva pro občany a špatná 
pro naše zastupitele. Nejvyšší správní soud 
rozhodl o tom, že občan má právo na svo-
bodný přístup k informacím úřadů. Při roz-
hodování sporu mezi občankou Černošic u 
Prahy a tamním Městským úřadem soud 
rozhodl, že lidé mají nárok získávat infor-
mace ze zápisů obecní rady. 

Někdy v listopadu 2003 si jedna občanka 
podala žádost o zápisy z jednání městské rady 
a vše opřela o zákon o svobodném přístupu k 
informacím. Město ale její žádosti nevyhově-
lo (je to stejné jako u nás) a požadované in-
formace jí neposkytl. Nejvyšší správní soud 
označil takový postoj za chybný.

Město se odvolávalo na zákon o obcích, 
podle kterého jsou schůze rady neveřejné a 
poukazovalo také na skutečnost, že zápisy 
obsahují takzvané chráněné údaje, kterými 
jsou například osobní či majetkové údaje 
nebo obchodní tajemství (přesně takto ope-
ruje náš starosta).   

Žadatelka se nenechala odbýt a podala na 
postup radnice žalobu ke krajskému soudu, 
který ji ale zamítl. Uspěla až letos u Nejvyš-

KDO NEKLADE 
ZLU ODPOR, 

STÁVÁ SE 
JEHO OBĚTÍ

V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, 
PRAVDOU A LŽÍ, 

NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ 
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! 

Střet zájmů – aneb 
trapné odměňování 

vedení města
Jistě si vzpomínáte na loňské letní časy, 

kdy se probíral zákon o střetu zájmů, 
který se dotknul i některých našich pánů 
konšelů. Proti tomuto zákonu se zvedla 
taková vlna nevole, že jak rychle přišel, 
tak rychle odešel. 

Na posledním zastupitelstvu města jsem 
si na ten zákon vzpomněl a to v souvislos-
ti s navrženou odměnou pro uvolněné za-
stupitele. Radní Šroubek navrhl odměnu 
starostovi ve výši 40 tisíc a místostarostům 
každému po 30 tisících, které byly, jak je 
zde zvykem, schváleny zastupitelstvem 
těsnou většinou. U místostarosty Homol-
ky to ale dlouho vypadalo, že nedostane 
nic, ale pak se některý zastupitel smiloval 
a potřebný hlasem přihrál nemalý finanč-
ní obnos i do jeho kapsy. 

Proč o tom píšu? Jednak mi připadá ta-
kovéto veřejné odměňování trapné, ne-
důstojné a ponižující a hlavně se nemůžu 
v tom našem současném vedení zbavit 
dojmu, že jde spíše o rozdělování desátek 
v systému „já na bráchu, brácha na mě“. 

Jsem také zastupitel a v těchto přípa-
dech nehlasuji. Nejen pro výše uvedené, 
ale hlavně proto, že v době, kdy má měs-
to uhradit pokutu jeden a půl milionu 
korun za čísi šlendriánskou práci, tak mi 
připadá jaksi nemorální vyplácet odmě-
ny z finančních prostředků města.

Oficiálním starostou 
města je skutečně 

Jan Houška
Dost často dostávám otázku, kdože je 

vlastně starostou města? Když prý lidé 
něco podstatného úpotřebují, tak jsou 
posíláni za panem Šroubkem. 

Nenechte se mýlit. Oficiálním starostou 
města je opravdu pan Houška. 

šího správního soudu, který rozsudek kraj-
ského soudu zrušil a věc mu vrátil k nové-
mu projednání.

„Obce nemohou odmítnout poskytnutí 
informací ze zápisů ze schůzí rad s pou-
kazem na neveřejnost jednání ani s pou-
kazem na to, že zápisy obsahují chráněné 
údaje,“ uvedla soudkyně Nejvyššího správ-
ního soudu Milada Tomková. „Žadatelka 
tedy měla na požadované informace prá-
vo,“ řekla.

Pokud zápis obsahoval chráněné údaje, 
byla obec povinna tyto údaje vyloučit, na-
příklad z textu vymazat nebo anonymizovat 
a poté požadované informace poskytnout. 
Součástí zápisů ze schůze rady obce jsou i 
usnesení rady, do kterých má obyvatel dané 
obce navíc právo nahlížet podle zákona o 
obcích a činit si z nich výpisy. Obec, kte-
rá odmítne poskytnout svému občanovi 
informace z těchto usnesení, nerespektuje 
zákon. 

Takže občané hurá na městský úřad. Varo-
vat ale musím. Počítejte s tím, že asi budete 
mít pak velké problémy.

Láska a 
neláska 
Katalánec 

j m é n e m 
R ay mond 
Lull kdy-
si žil na 
o s t r o v u 
M a l l o r c a 
a jako sa-
mouk ovlá-
dal skoro 
v š e c h n y 

tehdejší vědní obory. Jako byla astronomie, mate-
matika, teologie, filozofie, chemie. Dále například 
sestrojil pravzor počítače a s jeho prací se setká-
váme skoro ve všech vědních oborech. Někteří 
dokonce tvrdili, že se vyrovnal Leonardovi da 
Vincimu a přesto ho téměř nikdo neznal. Tepr-
ve až v poslední se začíná o něm mluvit. Měl i 
obyčejnou lidskou smůlu. Při plavbě po Středo-
zemním moři se jeho loď v bouři potopila a přišel 
o všechny své knihy, které za svůj plodný život 
napsal, ale on sám se zachránil. 

Tehdejší učenci ho neměli rádi, protože ne-
měl žádnou univerzitu. Toto kupodivu platí i v 
dnešním světě a vedle toho lze i použít některý 
z jeho citátů. Například tento: „Veškerý pozitivní 
pohyb ve společnosti způsobuje láska,“. Bytostně 
s tím souhlasím. Lži, podvody vyhrožování, ko-
rupce, intriky, odposlechy telefonů, neskrývaná 
nenávist, faleš vede pouze do záhuby. Jak se to 

týká našeho ubohého města ? Mnozí si již všimli, 
že se skoro nic nedaří. Stále opadávají kachličky 
v bazénu, opadaná omítka na Komerčním cent-
ru, pramen v Eugenii se po deštích kalí, mnohé 
sliby jsou dnes k smíchu, atd. Proč se to stalo? 
Kdy došlo k útoku nelásky na lásku? Kde je ten 
neuralgický bod ?

Stalo se to již před třinácti roky. Do našeho 
města tehdy zavítali bývalý němečtí rodáci z  ba-
vorského Pasova. Zhrozili se, v jakém stavu našli 
kostel Nejsvětější Trojice a uspořádali   sbírku. Za 
vybrané peníze nakoupili měděný plech, kterého 
byl celý kamion a byl určen na střechu kostela! 
Někdo ale dostal ďábelský nápad. Plech vyměnit 
a na střechu kostela použít levnější materiál. A tak 
se také stalo. Zmizelý měděný plech se záhy ob-
jevil na střeše jednoho domu. To byl ten brutální 
útok nelásky na lásku, od kterého se vše odvíjí !!

Láska se začala bránit a stalo se něco velice po-
zoruhodného Jistě víte, že papežem se stal Ně-
mec, který pochází právě z Pasova! 

Upozorňuji zloděje křesťanského daru, že celá 
záležitost zdaleka neskončila a jistě bude mít do-
hru. Ukrást něco, o čemž ví samotná hlava kato-
lické církve, to se vám tedy „povedlo“. Udělali jste 
největší chybu svého života. Je mě vás skoro líto.

R. Lull žil ve 13. století. Na jednom alegoric-
kém obrazu je znázorněn. Jak s rozevlátými vla-
sy a vousy jede na voze taženým čtyřspřežením. 
V ruce drží meč a útočí na kamennou věž s ná-
zvem LEŽ. Miluji tohoto člověka, je to můj vzor, 
je to můj přítel.                                            L. Vališ

Včera jsem si poprvé přečetl SAMIZDAT a vzalo 
mě to. Politika mě ani tolik nezajímá, protože si 
myslím, že já osobně s tím nic neudělám. Štve mě 
ale ten sport. Z hokeje je mi na zvracení! Hodně 
dlouho jsem hokej hrál, ale tenkrát jsem toho to-
lik nevnímal. Byl jsem celkem spokojený. Před pár 
lety jsem tam přihlásil syna a samozřejmě jsem 
s nim chodil i trénovat. Čtyři roky to celkem šlo. 
Od čtvrtý třídy to ale byl hnus! Od moci peněz 
až k podlézání vrchnosti. Nejhorší ale bylo, že to 
vnímaly i ty děti, ale bály se to komukoli říct. Můj 

mladý se jednou na tréninku nebál a řekl svůj ná-
zor. S hokejem ale skončil. 

No a teď k fotbalu. Já už to mám sice za sebou, 
ale fotbalu fandím a není mi to jedno. S tím 
zázemím je to katastrofa. Já sice patřím ještě 
mezi ty jury, kteří to k těm lavičkám nějak vy-
drápou, ale pro skoro dvacetitisícový Klášterec 
je to ostuda! No a nakonec k té hádance. Jsem 
nucený napsat, protože je to poslední varianta, 
ale jsem přesvědčen, že je to OK. Jardo měj se a 
pokračuj je to super!                        M. Nachtigal

Klášterecký samizdat - registrován u MK 
ČR pod číslem E 15790. Vydavatel a redaktor: 

Jaroslav Krejsa, Polní 653, 431 51 Klášterec n. O. 
Adresa redakce: viz. vydavatel. Tel.: 474 375 
665, 603 452 809; E-mail: j.krejsa@seznam.cz; 

krejsa@pravyblokustecko.cz; Http://www.pravy-
blokustecko.cz

Nevyžádané materiály se nevracejí. Za původnost 
a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí 
jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňu-

jí. Zveřejněné, nepodepsané články jsou redakční. 
Podepsané články, i zkratkou nemusí být shodné s 
názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. 
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