
Volby jsou již 
za námi, ale 
přesto jim část 
samizdatu vě-
nujeme. Pod-
stané změny se 
nekonaly a tak 
starostou města 
se stal opět p 
Houška z ODS. 
Novými tvářemi 
ve vedení města 
je místostarosta 
p Stehlík z Unie 
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Věšák na funkce - věšák Homolkův

Reakce klášterecké „ódéesky“ na kongres ODS  
Výzva listopadového kongresu ODS, aby 

na radnicích neseděli v radách občanští de-
mokraté společně se zastupiteli za KSČM, 
byla podpořena hrozbou zrušení místních 
sdružení, a to v případě neuposlechnutí. V 
několika málo obcích ČR výzva ODS nara-
zila na tuhý odpor ke kterému se přidala i 
místní organizace.    

Starosta Jan Houška občanský demokrat 
známý velkou averzí vůči komunistům z 
dob, kdy za trest musel tahat pytle s pískem 

v porcelánce, nás svojí obhajobou spoluprá-
ce s KSČM zcela překvapil. Jednomu ne-
jmenovanému deníku to vysvětlil takto: „Ta 
spolupráce není politická, ale lidská. A byla 
nezbytná, abychom mohli vytvořit vedení 
města, schopné pracovat. Navíc jsme nepo-
depsali žádnou dohodu, takže bychom svůj 
postup měli obhájit.“ 

Proč, ale nepřiznal pan Houška, že hlaso-
val pro pana Homolku a on naopak, to se asi 
nedozvíme.   

Řekne-li se slovo věšák, představí si 
člověk háček vedle zrcadla v předsíni, 
či koupelně a kdo má bohatší fantazii 
vidí v duchu celou řadu různých háčků 
na klíče, bundy, deštníky, klobouky atd. 
Mně konkrétně se věšák zjevuje v před-
stavách jako dlouhá tyč na trojnožce v 
dřevěném provedení s nezbytným od-
kapávačem na dešťovou vodu.

Úvod tohoto článku možná řadě z vás 
bude připadat jako laciná reklama na 
doplněk většiny domácností. Ale věřte 
nevěřte tato pomůcka k odkládání svrš-
ků dokáže obratně pomoci i k zavěšení 
mnoha funkcí a úředních postů na jed-
noho politika. U nás se to týká třeba 
soudruha Homolky.

Tento přímo živelný kříženec Ferdy 

Mravence a Brouka Pytlíka je doslova 
zasypán nepřeberným množstvím růz-
ných funkcí. Prozatím je členem zastu-
pitelstva kraje, rady města, privatizační 
komise, komise pro regionální rozvoj a 
cestovního ruch, regionální rady sou-
družnosti NUTS II Severozápadu, do-
zorčí rady Nemocnice Kadaň, předseda 
dozorčí rady ME s.r.o., oddávající města 
a ředitel kulturního domu.    

To však soudruhovi Homolkovi nesta-
čilo. To je pro takového giganta málo. 
Jště nedávno usiloval o post senátora a 
v neposlední řadě se chtěl stát starostou 
Klášterce nad Ohří. Nevyšlo to, ale jistě 
existují povolební dohody s ODS a tak 
soudruh Homolka opět nepřide zkrát-
ka. Ve hře je ještě funkce neuvolněného 

č.13

pro sport a zdraví (USZ) a člen rady p Minařík 
z ODS. Vedle nich zasednou staronoví členové 
rady města pánové Andrle (SNK ED), Homolka 
(KSČM), Jedlička (Volba pro město (VLM) a Ma-
rek (SNK ED).   

Z toho vyplývá, že dvanáctičlennou koalici tvo-
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ří zástupci ODS, KSČM, SNK ED, VLM a USZ. 
Na druhé straně zůstal devítičlenný blok složený 
z vítězné ČSSD, Pravého Bloku a Sdružení nezá-
vislých kandidátů – za Klášterec lepší. 

Prohra vítězné strany v povolebním boji v naší 
české kotlině je přirozená věc, jako je přirozené, 
že klášterecká „ódéeska“ pujde do spolupráce i s 
komunisty. Navzdory proklamacím lídra ODS po 
vyhlášení výsledků voleb, že s komunisty nikdy, 
komunisté jsou jako koule na noze, přes posměš-
né pomluvy lídra KSČM se stal Jan Houška díky 
těmto „komunistům“ starostou města. 

Poprvé jsem se aktivně zůčastnil povolebních 
vyjednáváních a zjistil jsem, že na to musí mít 
člověk  velmi silný žaludek. Tím, že získáte 
například od voličů nejvíce mandátů a nebo 
preferenčních hlasů, ještě neznamená, že Vás 
vítězství katapultuje do užšího vedení města. 
Po vyhlášení volebních výsledků u některých 
zastupitelů jdou okamžitě ohledy na voliče 

stranou a začíná povolební boj. Nezúčastně-
ným občanům se tato vyjednávání vysvětlují 
jako hledání kompromisů, schopností obratně 
vyjednávat, překousnout osobní rivalitu apod. 
Co si máte myslet o lídru strany, který změní 
během čtyřiadvaceti hodin názor o 360 stupňů. 
Mezi slušnými občany se takovéto jednání na-
zývá intrikaření, kupčení s funkcemi, slibování, 
podplácení apod.  

Vzhledem k tomu, že opoziční blok nedokáže 
využívat výše uvedené intriky bude v opozici do 
doby než voliči pošlou do zastupitelstva ve větším 
množství občany čitelné, transparentní a kterým 
pujde hlavně o Město.    

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří dali 
hlas Pravému bloku a i těm, kteří se nebáli kan-
didovat. Komunální volby jsou totiž specifické v 
tom, že kandidáti jsou známí a voliči se rozho-
dují většinou na základě osobních zkušeností s 
jednotlivými kandidáty.

místostarosty, sdružená funkce ředite 
zámku a kulturního domu a kdo ví co 
ještě. 

Toto vše soudruh Homolka věší na 
svůj pomyslný věšák o kterém se ve své 
předvolební propagaci zmínil. Takováto 
nálož by jistě porazila, ne jednoho, ale 
celé stádo volů, ale soudruzi jsou z jiné-
ho těsta a jsou kovaní. 

Soudruhu Homolkovi chybí už snad 
jenom Krtečkovy kalhotky s velkou 
kapsou a řád Myšího kožíšku. A pokud 
tu váhu jeho věšák vydrží, bude mu jed-
nou závidět i prezident republiky. Ně-
kdo by měl v budoucnu zavést i funkci 
prezidenta zeměkoule. Náš soudruh by 
měl další motivaci navíc. 

Vladimír Cekota 

Policie vybílila 
kancelář místostarosty
Někdy před volbami, policie vtrhla do 

kanceláře Ing. Saitze a zde sebrala počítače a 
některé písemné informace. To se šušká po 
městě a aby nevznikly nějaké „šumy“, ob-
rátil jsem se  na starostu města, který zaslal 
tuto odpověď: „Vážený pane, je to pravda, že 
policie zabrala počítače a některé materiály, 
ale nevím nakolik mohu (i kdybych věděl víc) 
poskytovat informace z vyšetřování, abych ho 
neovlivnil. Více může sdělit asi policie, při-
čemž není mojí snahou cokoli zastírat.“



V Chomutově myslí na lidi, 
u nás na soukromníka

Občane, dovol, abych ti pomohl se vyznat 
v povolebním „guláši“

Vážení spoluobčané, vy, kteří nejste zasvě-
cení do „ povolebního guláše „ si jistě klade-
te otázku, kdo zvítězil ve volbách Klášterci? 
Ono je něco jiného získat nejvíce mandátů 
a něco jiného je spolčit se v zájmu uchopení 
moci třeba s ďáblem. A v tom mají mnozí 
ze staronově zvolených zastupitelů dlouho-
letou praxi.

Pokusím se, upozorňuji z mého pohledu, 
zrekapitulovat vše podstatné, co nakonec 
vedlo k tomu, co je pro řadu z vás velkým 
rozčarováním a pochopitelně také zklamá-
ním…..

Při prvním jednání čtyř stran – ČSSD, 
ODS, Pravý blok, SNK – za Klášterec lep-
ší -  v pondělí 23. 10. zdůraznil PaedDr. 
Řebíček, že jako lídr strany, která získala 
v letošních komunálních volbách  nejvíce 
mandátů, bude v tomto volebním období 
prosazovat vznik tzv. duhové koalice po 
vzoru měst se stabilní komunální politikou. 
Takovým městem je např. Kadaň. Pan Jan 
Houška tuto nabídku okamžitě rozporoval, 
poté se k nabídnuté  variantě začali vyjad-
řovat ostatní zvolení zastupitelé a  variantu 
duhové koalice podpořili. ODS byla jed-
noznačně pro složení rady pouze a jen ze 
zastupitelů přítomných jednání. Dále  lídr 
ODS pan Jan Houška velmi důrazně a opa-
kovaně konstatoval, že pro ODS je v tomto 
volebním období nepřijatelná spolupráce s 
komunisty. Vzhledem k nejasnostech v ná-
zoru na spolupráci s KSČM  se v ČSSD pro-
jevila nejednotnost, proto  požádal PaedDr. 
Řebíček o přerušení jednání a o možnost 
poradit se.

Další postup ČSSD již byl jednotný a pod-
pořil variantu složení rady : 5 členů jako 
zástupců přítomných koaličních  stran a 2 
zástupci  z ostatních  stran. Dále PaedDr. 
Řebíček konstatoval, že do jiné varianty 
nepůjde a v případě neakceptování toho-
to modelu přejde ČSSD raději do opozice. 
Všichni přítomní se dohodli, že k dalšímu 
jednání se sejdou v neděli 29. 10. Ve vznik-
lém časovém prostoru budou probíhat jed-
nání s lídry ostatních politických stran za 
přítomnosti zástupců  všech v té době ještě 
stran koaličních. Toto jednání mělo posílit 
vznik stabilní duhové koalice.  Poté odces-
toval PaedDr. Řebíček  na plánovanou ně-
kolikadenní dovolenou.

Už ve středu 25.10. se pouze na popud 
ODS a pana Jana Houšky  sešli zastupitelé 
zvolení za ODS, KSČM, SNK – ED, Volba 
pro město a Unie pro sport. Výsledkem  jed-
nání bylo vytvoření koalice těchto stran a 
přidělení všech 7 míst v radě pouze a jen zá-
stupcům těchto stran. Stabilita této koalice 
byla založena spojenectvím ODS a KSČM! 
Ještě v pondělí 23. 10. pan Jan Houška pro-
klamoval nemožnost, nepřijatelnost a ne-
přípustnost spolupráce ODS a KSČM!

Model staronového vedení města doplnil 
pouze Ing. Stehlík, který je ale „pupeční 
šňůrou“ napojen na SNK –ED Ing. Šroub-
ka. Na tomto jednání bylo také dohodnuto, 

že Ing.Šroubek se vzdá mandátu vzhledem 
k nenaplněným ambicím stát se starostou v 
tomto volebním období 

a mandát bude přenechán Ing. Markovi. 
Koalici pochopitelně stmelí osobnost Paed-
Dr. Homolky  zatím jako neuvolněného 
místostarosty. Pomáhat si přeci musíme.

Po návratu lídra ČSSD  proběhlo v nedě-
li 29.10. plánované jednání, na kterém pan 
Řebíček udělal vstřícný krok a prohlásil, že 
přistupuje na variantu obsazení rady pou-
ze stávajícími členy koalice a odstupuje od 
původního návrhu koalice duhové. Pan 
Jan Houška tento návrh vyslechl a z papíru 
mírně podbarveným  hlasem přečetl něko-
lik banálních – zástupných důvodů, který-
mi dal najevo, že je již rozhodnuto. Tím ne-
křiklavějším důvodem bylo rozhodnutí, že 
v Klášterci má ODS zapovězenu spolupráci 
s ČSSD. 

Ve středu 1.11. jsme s panem J. Krejsou 
navštívil pana starostu Jana Houšku a na-
bídli jsme mu spolupráci, ovšem bez KSČ!! 
Pan starosta naši nabídku odmítl s tím, že 
by nás bylo málo, a řekl, že každý, kdo pů-
jde na radnici, si s sebou „ potáhne kouli na 
řetězu v podobě KSČM.“

Ještě během dne jsem oslovil ČSSD a po-
žádal je o vyslovení podpory jiné podobě 
vedení města: starosta pan Jan Houška, 
místostarosta Ing.Stehlík a paritní zastou-
pení v radě podle výsledku voleb. Nekom-
promisně bez KSČM! Ještě ten den večer 
byla tato varianta odsouhlasena celou ČSSD  
a další den jsem tuto nabídku učinil ODS v 
zastoupení pana Jana Houšky a předsedy 
místního sdružení pana Minaříka. Připo-
mněl jsem, že prohlášení předsedy ODS 
pana Topolánka jednoznačně odmítá spolu-
práci s KSČM , a připomněl jsem panu Janu 
Houškovi jeho metaforickou  poznámku „ 
o kouli s řetězy“. Dále jsem dodal : „ My vás 
tohoto řetězu zbavujeme!“

Ještě na okraj, varianta nespolupráce s 
KSČM byla velmi podporována  i předse-
dou ODS v Chomutově, který ještě týž den 
pozval k několikahodinovému jednání zá-
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Občane, dovol, abych ti pomohl se vyznat v povolebním „guláši“

 O dvanáct korun méně budou v roce 2007 
platit ibčané Chomutova za komunální od-
pad. Letos roční poplatek na osobu činí 424 
korun, příští rok bude 412 korun. Kalkulaci 
ceny ovlivňují sami občané tříděním odpa-
du, díky kterému se do systému vrací více 
peněz. V našem městě platíme 500 Kč na  
osobu a to se ještě něco dotuje z městské 
kasy.  

V SAMI 12 v článku TAJNÉ ODMĚNY se 
do poslední věty dostalo vedle faktů i slova 
„tchány nevyjímaje“. Správně mělo být: Sa-
mozřejmě, že si na své přišel i zbytek rodiny 
(206 675,- Kč). Tímto se omlouvám, jestli 
jsem někoho dotknul.            Jaroslav Krejsa    

stupce klášterecké ODS. Pravděpodobně 
bezvýsledně. V odpoledních hodinách té-
hož dne již staronová koalice  trénovala na 
radnici ustavující zastupitelstvo.

To je z mého pohledu vše. Nechávám na 
vás, občané města, abyste si udělali sami 
úsudek o úspěšnosti či neúspěšnosti po-
volebních jednání, které mohly v Klášter-
ci opět po několikaletém období umožnit 
participaci všech politických subjektů na 
rozhodování o směřování města. Z mého 
pohledu soudím , že vazby mezi členy sta-
ronové koalice jsou tak neproniknutelné 
a tak nutné, že výrazné spojenectví dvou 
naprosto programově odlišných politic-
kých subjektů v Klášterci – ODS a KSČM 
– bylo jediné možné pro to, aby se  smě-
rování Klášterce v dalším volebním období 
mnoho neodchýlilo od dosavadního. A to 
za každou cenu. Zbývá mi na závěr ještě 
poděkovat jménem  Sdružení nezávislých 
kandidátů za Klášterec lepší za podporu, 
kterou jste nám dali v právě proběhnutých 
komunálních volbách.

S úctou Vladimír Klíma

Přijde Tomáš domů s výplatou a začne 
bankovky vytahovat z tašky. Žena se na 
to zděšeně kouká a povídá: „Prosím tě, 
co s nimi mám pořád dělat? Vždyť už jich 
máme plné skříně a šuplíky. Já už to ne-
mám kam dávat!“ 
A on povídá: „A to si představ, jak to musí 
vypadat v rodinách kde pracují oba pro 
město!“

Omluva

Takto to začalo ...

... a takto skončilo.


