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č. 90

OMLUVA VŠEM KOALIČNÍM
ZASTUPITELŮM

Vážení koaliční zastupitelé, vážený pane
starosto Kuchaři, místostarosto Šnajdaufe,
paní Chromá, Polidarová, pane Skalo, Fialo,
Krejčí.
V životě lidském vždy nastane čas, kdy
najednou vznikne u každého z nás potřeba
začít bilancovat, uvažovat, zpytovat a hodnotit náš uplynulý čas.
Tak i já, předseda Sdružení místních,
jsem si sedl, zamyslel jsem se, zauvažoval,
zhodnotil, bilancoval a došel jsem k závěru,
že jsem k vám všem sedmi nebyl v minulosti zcela spravedlivý…
Nejenom já sám, přestože již více jak tři
roky nejsem odpovědným redaktorem našich skvělých novin, ale i současná odpovědná redaktorka a ostatní členové naší redakce, se vám musíme dnes alespoň touto
písemnou formou zcela upřímně omluvit.
Já, ale i ostatní redaktoři, jsme o vás v minulosti napsali spousty nepřesných informací.
Napsali jsme, mimo jiné, že za vámi nejsou vidět žádné výsledky, že jste za tři roky
ve funkcích nic nevybudovali, nedokázali,
nepostavili, že jste vlastně k ničemu. Ano,
je pravda, že zhruba v této uplynulé době
za našeho vedení v letech 2006 - 2010 jsme
měli my sami proinvestováno již téměř tři
čtvrti miliardy Kč!!! Je také pravda, že byste
na prstech obou svých hladových ruček nespočítali všechny naše tehdejší investice do
městského majetku.
Ale co to je proti vám!
Ne, že jste nic neudělali, ne, že jste nic
nepostavili!!! Právě poslední měsíce nás
přesvědčily, že jsme se mýlili. Vždyť vy jste
postavili! Vždyť vy jste udělali! Vždyť vám
se konečně povedla první velká akce! Akce,
za kterou vám všichni budeme muset vzdát
hold i úctu…
Vždyť vy jste postavili SEMAFOR
v SADECH!

Dokázali jste téměř nemožné. Dokázali
jste, vážení koaliční zastupitelé, že sedíte
na správném místě. Dokázali jste, že vám
všem jde o blaho a radost všech našich, ale
i cizích občanů. Dokázali jste zásadním
způsobem změnit ten v minulosti zhuštěný a přebujelý provoz v našem městě
na ještě zhuštěnější a přebujelejší v současnosti! Ba co víc! Vy jste ho dokázali
místy zcela zkolabovat a téměř zastavit
(píši v době jeho provozu, v současnosti
je zatím díky rozumné úřednici P. Šmídové z chebské radnice zakázán, neboť si
ho Kuchař a Šnajdauf postavili zcela bez
jakéhokoliv povolení načerno! A to ještě chudák poctivá chebská úřednice paní
Šmídová neví, že starosta Kuchař vykřikoval, že si to s ní vyřídí…).
Rozumíme vám. Vždyť kdo z vás je skutečný rodák z Františkových Lázní. Snad
jen Fiala a Šnajdauf. Nemohli jste tušit, že
v minulosti se opravovaly mosty u Zátiší
již několikrát. Že doprava vždy zhoustla
a průjezd městem se zvýšil. Nemohli jste
také tušit, že i tak byl provoz a průjezd
vždy plynulý. Nemohli jste také tušit, že
existuje semafor s tlačítky pro chodce,
nikoliv semafor, který rozsvítí červenou,
i když chodci nikde nejsou a auta stojí
a stojí a stojí. To jste jistě nemohli tušit.
Na druhou stranu se vám musí přiznat, že
donutíte alespoň ty řidiče v mnohaminutových kolonách kochat se krásou našeho města. Konečně jste udělali kus práce.
V rámci výstavby i v rámci propagace. Jen
tak dál. Po té, co všechny, kteří jedou do
horní části města pošlete na Slatinu přikázaným směrem jízdy, vás musí obdivovat
úplně, ale úplně každý občan, a to nejen
z našeho města.
Nic si z toho nedělejte, nevyšel vám tunel (tedy pardon, vyšel, s Mírou Slavíkem)

tak alespoň ten semafor… Co na tom, že
jste ho po pár dnech s hanbou vy kocourkovští koaliční chytrolíni opět překryli,
naděje, že zase brzy něco pose…e našim
občanům přeci jen zůstává! A to hřeje!
Ještě jednou přijměte omluvu a jen tak
dál.
Váš obdivovatel Ivo Mlátilík
Předseda Sdružení místních

www.frantiskovylazne.org
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Ryba smrdí vždy
od hlavy, říkávaly naše
babičky!
A tak nezbývá než žasnout, jakou dnes má
autoritu nejvyšší velitel městské policie starosta Kuchař, potažmo strážník pověřený
vedením MP Adler, když sami zaměstnanci
našeho městského úřadu porušují vyhlášky,
zákony a nařízení přímo před očima našich
občanů. Že v tom místě komunikace nemůže
být zametena a vyčištěna díky tomuto neukázněnému řidiči stojícímu na chodníku, je snad
každému zřejmé. Jak se máme potom chovat
my, když stát v zákazech a na chodnících nás
učí samo vedení?
(red)

Respekt a pravidla
Tyto základní zásady vedou k semknutosti občanské společnosti
jak ve městě, tak v celém státě. Upozorňovat na to, že porušování
pravidel není běžnou skutečností, je právem každého občana.
Uvědomme si základní: státní policie je řízena státem. Městská
policie je řízena řádně zvoleným starostou a zastupitelstvem, měla
by sloužit občanům, měla by sama respektovat pravidla, za která
při přestupku sama regresivně postihuje. V našem městě se tomu
tak neděje! V parcích po pěších zónách máme několik zákazových
značek, které málokdo respektuje. Začněme městskou policií, která jezdí po parcích osobním užitkovým autem Mercedes, palivo
nafta. Rekreanti a pacienti jsou donuceni, ačkoliv jsou na procházce, uvolnit své místo projíždějící městské policii. Uskočit do strany
a čekat, až auto projede. A věřte, že odér nafty z auta vám zkazí celou lázeňskou procházku. V tomto případě jde o jasné porušování
základních pravidel lázeňského města.
Naopak musím pochválit skutečnost, že na Ameriku byly vybudovány chodníčky, vláček nikomu nevadí, protože z procházkové cesty je možno se přemístit při průjezdu na chodník. Auto

VADÍ, NEVADÍ

vás nikterak nezatěžuje, protože má pohon na LPG. Není to čistě
můj názor, toto jsem zaslechl v diskusi v LD Belveder od ostatních
pacientů. A názory jsou zapotřebí sdělit, aby i lázeňští hosté respektovali pravidla parkování ve městě, pravidla, která určují naše
příkazové značky v parcích. Položím otázku z druhé strany, jak
můžeme pokutovat návštěvníky a pacienty, když sami, kteří zde
bydlíme, si neumíme zjednat pořádek?
Ačkoliv bydlím trvalým pobytem ve městě, při třítýdenním
lázeňském pobytu si musím platit lázeňský poplatek. Toto se nestalo poprvé a na můj přímý dotaz na Městském úřadu pracovník, který má tuto agendu na starost, pokrčil rameny a řekl mně,
že je to obvyklá zvyklost. Pokud nebudeme upozorňovat na obvyklé zvyklosti a porušování pravidel, pak se nebudeme moci divit,
že si lázeňští hosté budou hledat jiné destinace léčebného pobytu.

Antonín Petřina
Františkovy Lázně

Už jako děti nás učili, že i tato hra má svá pravidla.
Především měla ten účel, aby nás i v pozdějším životě naučila
respektovat pravidla. Jsou to mantinely, které v každé hře jsou dané,
a hráči se v tomto prostoru pohybují.
Začneme první polovinou hry „vadí“, určitě vadí, když občané
upozorní dopisem starostu, upozorní městskou policii na posprejovanou informační tabuli na konci Anglické ulice (viz foto) a více
jak 7 měsíců odezva žádná, tak to vadí.
Pak jsou lidé, kteří vandalismus mají odstraňovat, protože jsou
za to placeni, vybírají od občanů daně z nemovitostí, ale těm to
nevadí. A hra, která má svá pravidla, je u konce. Protože můžete
upozorňovat, na co chcete, i v periodice „Zrcadlo“, tak odpovědní
ze své funkce to nečtou.
Periodika upozorňují a nejsou tu proto, aby nám chvíli za nějakým účelem posloužily, a potom se přestanou vydávat, protože už
posloužily. „Vadí, nevadí“.
Je nás dost, co chceme tuto hru hrát, ale na to potřebujeme spoluhráče.
Antonín Petřina
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Děkujeme za příspěvek, pane Fabanko. Vy, ale i ostatní nespokojení občané, můžete tento stav změnit již příští rok. Komunální volby se blíží…
(red)
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I takové jsou Františkovy Lázně!

V našem městě třídíme odpad a umisťujeme se na předních
příčkách v rámci kraje i celé republiky, ale bohužel, kontejnery na
tříděný odpad a jejich okolí nám moc velkou reklamu nedělají. Namátkou jsem dokumentoval kontejnery na tříděný odpad v ulici
Žirovická, Budovatelská a v místech u luxusního hotelu Harwey.
Všechna tato místa jsou na očích místních i zahraničních turistů,
zejména v ulici Žirovická, u železničního přejezdu, kudy jezdí vlaky z Německa a naskýtá se tam pohled, jaký je na fotografiích. To
je uvítání v našem městě! Tento stav je každý víkend, u kontejnerů
je odpad ze staveb, suť, pneumatiky, starý nábytek, staré elektrospotřebiče atd.
Vedení města uvažuje o rozšíření ploch s kontejnery, jejich větší
počet. Ale to situaci neřeší, odpad, který je v těchto místech, do
kontejnerů zásadně nepatří! Máme tady sběrný dvůr v areálu AVE.
Ale tady je problém. Jednak nevyhovující pracovní doba, kdy obsluha dvora je tam pouze dva dny v týdnu do 17 hod. zbytek do
16 hod. a jenom jednu sobotu v měsíci v dopoledních hodinách.
Další věcí je zpoplatnění odpadu přivezeného do sběrného dvora.

Než by občan zaplatil 400,- Kč za jednu rozbitou skříňku nebo
pohovku, raději toto potají vyhodí ke kontejnerům. Města v okolí, např. Cheb, mají sběrný dvůr pro své občany zdarma! Pokud
toto zavedeme, poté má městská policie páky na to, aby plochy
kolem kontejnerů mapovala a přistižené hříšníky, kteří budou
odpad nepatřící ke třídění, vyhazovat v těchto místech, tvrdě
postihovala. Pracovní doba sběrného dvora by měla být klidně
v týdnu do 18 hod. a každou sobotu dopoledne, aby byla dána
možnost lidem, kteří v týdnu pracují do 17 hod., odpad naložit
a přivézt do sběrného dvora. Situace je opravdu vážná, protože
bordel je pravidelně každý víkend a je stále větší a větší.
Ale tento stav „velmi zaneprázdněného“ starostu Kuchaře i jeho
„náměstka“ Šnajdaufa dlouhodobě netrápí. Vždyť už příští rok
jsou zase komunální volby, tak co by se namáhali, vždyť výplata
jim na účet každý měsíc chodí, tak co???
Luboš Kapr, zastupitel, člen Sdružení místních.
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1. máj na Národní třídě

Tak, jak je tradicí na 1. máje ve Františkových Lázních, jsem se
i letos těšil na výstavu veteránských aut, motorek a traktorů na Národní třídě. Loni jsem zaznamenal úbytek vystavovaných exponátů, proto jsem si myslel, že se pořadatel poučí a naleštění krasavci
zaplní náměstí až k Františkovu prameni, tak, jak to vždy bývalo
zvykem za dob vedení pod Sdružením místních. Tehdy tam bývalo
i 130 exponátů!
Ale jaké bylo moje, a nejen moje, zklamání, když se na ulici krčilo cca 24 veteránských aut a zhruba 15 motorek! Diváci a fanoušci přijeli z blízka i daleka a nestačili se divit, kam tato vyhlášená
akce a tradice zmizela. Osobně jsem hovořil s několika tradičními
návštěvníky, kteří každý rok přijeli k nám do města na tuto parádu, která si vydobyla věhlas v celé ČR, a jejich zklamání mě bolelo
u srdce. Zejména proto, když řekli, že příště už nepřijedou, nebo
raději navštíví podobnou akci nedaleko Chebu. Místo znám, ale
nebudu jmenovat. Nedalo mi to a trochu jsem začal zjišťovat, proč
k tomuto propadáku došlo.
Tradiční pořadatel, organizace Historic klubu Cheb se, dle mých
zjištění, rozpadla na dvě skupiny, kdy jedna část obvinila druhou
z vytunelování klubu. Podle mnou zjištěných informací prý jedna
skupina prohlásila, že akce na Národní třídě ve Františkových Lázních se neuskuteční z důvodů nedostatku financí, ale druhá část
Historic clubu Cheb, která měla původní organizaci vytunelovat,
na poslední chvíli vylepila plakáty, že se bude konat. Je pravda, že

za Kuchaře a Šnajdaufa
plakáty na výlepových místech o konání akce ve Františkových
Lázních jsem zaznamenal dva dny před akcí!
Dalším důsledkem malé účasti je, dle mého názoru, placení
startovného každého účastníka. Starat se o tyto krásné veterány,
udržovat a renovovat je, stojí nemalé finanční prostředky a podle
mého názoru by měli být naopak nějakým způsobem i finanční
částkou na akcích, kam přijedou své krasavce ukázat, ohodnoceni.
Myslím, že chyba je především na vedení města Františkovy
Lázně, když si nezjistili, jaká situace panuje v organizaci, které přiklepli tuto akci uskutečnit. No není divu.
A na závěr. V našem městě máme skvěle fungující Historic club
Františkovy Lázně, za kterým je výborná každoroční akce pod hotelem Harwey, která si každým rokem dělá větší a větší jméno díky
své perfektní organizaci. Nikdo z vedení našeho města je neoslovil!
Tento klub letos na 1. máje jel vyjížďku na výše jmenovanou akci
nedaleko Chebu a sešlo se 40 aut! Podle mých zjištěných informací, pokud by byli osloveni a za stejného poskytnutého finančního
grantu by naplnili Národní třídu tak, jako se to dělo v minulosti za
našeho vedení, a to včetně historických traktorů.
Bohužel, tradiční akce, která vždy přesahovala hranice našeho
kraje, ale i republiky, se nepovedla a bude velice těžké vrátit ji tam,
kde vždy byla.
za Kuchaře a Šnajdaufa

za Mlátilíka

Luboš Kapr, zastupitel, člen Sdružení místních.

za Mlátilíka
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Jak si rodina Fialových ke štěstí přišla….
Tak si to představte. Kdysi, ještě před komunálními volbami, hýbalo naším malebným městečkem téma „tenis“. Nájemci, kteří tehdy
v řádném výběrovém řízení nabídli městu 60.000,- Kč za pronájem
areálu ročně, byli především rodinou Fialů dehonestováni, pomlouváni a dokonce všem, kteří se odvážili přes přísný zákaz Fialovic
využít kurty, bylo naznačeno, že blokáda trvá a nikdo z původních
tenistů tam nesmí chodit hrát.
A tak ti takzvaní rádoby sportovci, jejichž chování ve většině případech sportovně rozhodně nevypadalo, začali jezdit hrát do Chebu
a dokonce i do německého Selbu, jen aby poškodili nájemce stávajícího.
Na tenisu, nebo chcete-li víkendové chatě rodiny Fialů, si rovněž
Fialovi založili předvolební kampaň v roce 2014. Vždyť mít na radnici někoho z rodiny pro ně znamená vždy jistou výhodu, která se
dnes, ale i v nedávné minulosti, jasně potvrdila.
Po volbách dostali za svou píli a snahu od svých kumplů Skaly,
Kuchaře a Šnajdaufa dárek vskutku velkolepý.

Obdrželi téměř zdarma celý areál za směšnou částku 6.000,- Kč
ročně, a to raději rovnou na celých 49let, což v celé historii našeho
města nemá obdoby.
Jedním z argumentů byl i slib Fialových, že už nebudou po městu
v budoucnu chtít žádné peníze…
A hle, najednou je všechno jinak. Na minulém jednání zastupitelstva města jsme se dozvěděli, že Fialovic na bezproblémový chod jejich chatičky a oddychového relaxačního centra v jednom, požádali
o úctyhodných 50.000,-Kč a světe div se, bez mrknutí oka jim tento
příspěvek byl přidělen, neboť funkce zastupitele Lukáše Fialy nespočívá pouze v archeologii a kutání v městských archivech, ale především v činnosti nenápadně přihrávat své rodině „malou domů“.
A tak návrh opozice, aby se přidalo fotbalistům na mezinárodní
věhlasné akce 50.000,- Kč našeho předsedy Ivo Mlátilíka neprošel,
protože by Fialovic neměli ten potřebný blahobyt ve svém útulku.
Tak, milí občané, co vy sami si o tom myslíte? Napiště nám.
(red)

Výjimečnost
lázeňského města

Patříme k lázeňským městům, která poskytují obdobné služby pro určené diagnostické pacienty. K těmto patří Třeboň, Teplice, Jáchymov, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Luhačovice.
Ptal jsem se na obecních úřadech zmíněných lázní na lázeňský poplatek občanů,
kteří zde mají trvalý pobyt (residenti) a z důvodu snížené mobility obdrží od zdravotní pojišťovny souhlas revizního lékaře k absolvování lázeňského pobytu v místě
trvalého pobytu, jestli zde platí lázeňský poplatek? Svými otázkami v jednotlivých
lázeňských městech na toto téma jsem budil rozruch a pozornost a zároveň nepochopení. V jednom případě, když proč se ptám, jsem sdělil, že bydlím ve Františkových Lázních, jsem resident, a obdržel jsem na základě diagnózy plně hrazenou
lázeňskou péči, mně bylo sděleno, přijeďte k nám, přece nebudete platit pakárnu.
Tak to bylo doslova nazváno, každá obec dostává na svého trvale bydlícího občana
příspěvek od státu ze státního rozpočtu. Pak se musím připojit i k názoru již v článku zmiňovaném „Pakárna“, nevím, co to slovo znamená, ale prý to vystihuje situaci.
Příště, až půjdu pomalu pěšky zase do lázní, půjdu do LD BELVEDER, protože
zde jsem spokojen jak s lázeňskou péčí, tak s obsluhujícím personálem. Snad tu
pakárnu nebudu muset opětovně platit.
S pakárnou pro případné další pacienty se s vámi podělil
Antonín Petřina

Pouze 4 hlasy opozičních zastupitelů byly pro navýšení dotace pro fotbalisty a jejich
mezinárodní akce.

Vážený pane starosto Kuchaři, vážený pane místostarosto Šnajdaufe!
My, občané města Františkovy Lázně, bychom
Vám oběma chtěli co nejupřímněji poděkovat za
letošní krásnou Velikonoční výzdobu, kterou ocenilo (dle dopisů i mailů do naší redakce) velké
množství našich lázeňských hostů i zahraničních
turistů. Především němečtí turisté žasli nad Vaší
nápaditostí, citem pro barvy, detail a slíbili, že
něco tak úžasného a jedinečného budou v budoucnu také prosazovat, především ve svých malebných
bavorských městech, ale i jinde.
Opravdu nezbývá, než Vás velice pochválit.
(občané)

STRANA 8

Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH

1. ČERVEN 2017

Velké poděkování
pořadatelům
Martinu Zábojovi
a Jiřímu Wernerovi!
Občané Františkových Lázní by touto cestou
chtěli velmi poděkovat výše uvedeným pořadatelům za tradičně opět velice zdařilou a krásnou
motorkářskou akci, která se na naší Národní třídě
odehrála dne 5. května.
Co dodat k těm zhruba 50 nádherným exemplářům?
Snad jen tolik, že se má Kuchař se Šnajdaufem
od vás, chlapi, ještě hodně co učit…

Květen 2017 - TAKOVÉ JSOU FRANTOVKY
Informační občasník turistického centra. Vadí, nevadí.
Obdrželi jsme do schránek 15. května občasník. Neměli jsme ho obdržet poslední týden v dubnu?
Půl měsíce je pryč, abychom se dozvěděli zpětně, kam bychom měli jít 1. května.
Máme radost, že se natáčela pohádka ve Františkových Lázních. Naše turistické centrum z peněz a rozpočtu města nám vydává také
pohádku. Je to ostudná pohádka, v článku jsem napočítal více jak 50 tiskových a gramatických chyb. Nevím, kdo za vydání občasníku
zodpovídá, ale měl by se stydět. Když neznám českou gramatiku, tak se nemohu pod noviny ani podepsat. Já se pod článek podepíšu, píšu
ho bez finančního ohodnocení a nevěřím, že bych dělal tolik gramatických chyb, že bych se za článek musel stydět.
Otázka pro pana radního Ivo
Mlátilíka:
• Kolik stojí vydání občasníku?
• Kolik zaměstnanců má
turistické centrum?
• Jaké mají pracovnice ukončené
vzdělání?
Je pravdou, že některým obyvatelům města tento článek
bude vadit, ti druzí mně dají
za pravdu a nebude jim vadit.
Občasník s opravenými gramatickými a tiskovými chybami
jsem předal panu radnímu Ivo
Mlátilíkovi. Takže tato pravda je
veřejně k nahlédnutí.
Františkovy Lázně
15. května 2017
Antonín Petřina
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