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Tak již konečně začíná poslední rok vlády tohoto podivného spolčení
(většinou) neobčanů našeho města a začínají se dít ale opravdu zajímavé věci.
Začneme například nedávným prodejem
dvou stavebních pozemků příteli Šnajdaufa. Koaliční zastupitelé Kuchař, Šnajdauf,
Skala, Fiala, Chromá a Krejčí totiž zvedli
ruku pro prodej lukrativních pozemků příteli Šnajdaufa, Antonínu Praisovi. Na tom
by nebylo zhola nic divného, kdyby při
tom neporušili ale úplně všechny své sliby,
v minulosti dané svým voličům i samotný
zákon o obcích. Zastupitelka Polidarová se
chytře zdržela hlasování, neboť věděla, že
hlasů mají i tak dost.
• Kuchař - hlavně poctivě, rozumně,
odpovědně
• Skala - hlavně transparentně
• Šnajdauf – vždy za nejvyšší cenu a nikdy ne přímému zájemci, ale zásadně
výběrovým řízením
• Fiala - obecně vzato a z právního hlediska gauner, jako všichni jmenovaní
A tak bychom mohli dlouze pokračovat.
Prodali totiž pozemky bez výběrového
řízení, a to i přes skutečnost, že se do výběrového řízení hlásili ještě dva další zájemci…
Tak tedy popořadě. Během roku 2016 byl
vyvěšen záměr prodat výše uvedené stavební pozemky ppč. 128/40 a 128/41 v Horních Lomanech o výměře téměř 1300 m2.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého
se přihlásil již výše zmíněný Antonín Prais
a manželé Průšovi. 7.11.2016 pak proběhlo
samotné otevírání obálek s nabídnutými
částkami.
A teď se podržte. Antonín Prais nabídl
cenu 856.000,- Kč. Jenže manželé Průšovi
nabídli rovný milion!!!
Co teď, Šnajdaufe, viď? Šnajdauf to vymyslel. Tak, jako Skala se Šnajdaufem
v kauze Autocamping Amerika. Firmě

Algon pronajali tento areál za podstatně
nižší částku, než nabídli ostatní zájemci
a to dokonce o 600.000,- Kč ročně méně,
než hovořil znalecký posudek, který si
nechali sami za tímto účelem vypracovat.
A tak obdobnou fintou najednou Šnajdauf
nalezl v nabídce Antonína Praise dovětek,
že on sice nabízí 856.000,- Kč ale kdyby náhodou někdo nabídl víc, tak on ho přeplatí
částkou 10.000,- Kč!!!
Zřejmě si spletl výběrové řízení s aukcí.
To ovšem nebránilo Šnajdaufovi prohlásit v komisi, ve které seděl spolu s Kuchařem, Ing. Jiřinou a Maňkošovou, za výherce výběrového řízení Praise. Jenže komisi
se to moc nezdálo a tak místo toho, aby nabídku Antonína Praise vyloučila z výběrového řízení, jako neplatnou a tudíž odprodala pozemky jedinému řádnému výherci,
tedy manželům Průšovým, jak by se dle
zákona slušelo, raději výběrové řízení dne
30.11.2016 zrušila. Ptáte se proč? No bylo
potřeba vyhovět Šnajdaufovi, neboť bez něj
a jeho dvorního šaška Fialy současné zastupitelstvo nic neschválí. Tedy výše uvedení
poctiví, rozumní, odpovědní a hlavně
transparentní zastupitelé nezákonně
zrušili výběrové řízení, které mělo jasného a transparentního vítěze. Prohlásili,

že se bude konat nové.
Následujících 6!!! měsíců potřebovali
hlavy pomazané na to, aby pracně vymysleli, jak to celé oje.at! A vymysleli. Nevyhlásili výběrové řízení, pouze písemně
obeslali dne 18.5.2017 oba účastníky, aby
se ještě jednou vyjádřili k nabídce, kterou
nabídli ve zrušeném minulém výběrovém
řízení. Manželé Průšovi odpověděli, že se
samozřejmě k ceně vyjádří v novém výběrovém řízení, kdy nabídku hodlají zveřejnit
v zalepené obálce, aby nedošlo k vyzrazení
jimi nabízené částky.
A teď pozor, občané! Protože manželé Průšovi nesdělili městu odpověď zcela
jasně, i když se žádné výběrové řízení nekonalo, prohlásili za vítěze (čeho???) Antonína Praise…a ještě v květnu mu pozemky
prodali!
A ti všichni, kteří jsou v horní části našeho příspěvku jmenováni, pro toto svinstvo
zvedli ruku!

Tak jste si, vážení občané, představovali slušnější, pracovitější,
poctivější, rozumnější a odpovědnější vedení našeho města?
Opravdu?

Vážení občané,
vzhledem k tomu, že si nám mnozí stěžujete, že pošta neroznáší naše noviny
tak, jak má, a jak si poctivě naše sdružení u pošty platí (tedy nikoliv jako reklamní
materiál a letáky), ale jako noviny do schránek (ne pohodit do krabice s letáky),
oznamujeme těm, kteří noviny nedostali, že si mohou stěžovat u vedoucí pošty ve
FL, nebo u vedoucí doručovatelek paní Sehnoutkové-tel. 733 142 239.
Výtisky naleznete u personálu kavárny Beethoven a Café Prestige na Národní třídě,
kadeřnictví Anna na Kolonádě, případně v samoobsluze na sídlišti.
Vaše redakce.

www.frantiskovylazne.org
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Velké blahopřání k Vašemu výsledku
v parlamentních volbách, pane Kuchaři.
Redakce Zrcadla by Vám chtěla co nejsrdečněji poblahopřát
k úžasnému výsledku v letošních parlamentních volbách. Jako lídr
krajské kandidátky, nově obživlé a dávno zapomenuté strany ODA,
jste jen v našem městě získal úctyhodných 7 preferenčních hlasů.
Pro některé škarohlídy by se mohlo zdát, že „to opravdu není
mnoho“, ale my v redakci velmi dobře víme, jakou trnitou cestou
jste si musel projít, pane starosto, než z Vás konečně někde z nouze
udělali lídra na kandidátce do voleb.
Postupně přes ODS do PRO, z PRO do PRO-SPORT, nyní ODA,
no už Vám mnoho stran nezbývá, tak se těšíme všichni, kdo to
bude příště.
Chvilku jsme si mysleli, že budete kandidovat za obě strany najednou, ODA i ČSSD. To především po zhlédnutí předvolebního
materiálu ČSSD „Františkolázeňské listy“, kde jste i přes svou kandidaturu v ODA zvěčněn s česky nemluvící bývalou poslankyní
Markétou Wernerovou. Možná i pro těch 8 hrubých chyb na tomto
volebním materiálu na první a druhé stránce, a po té, kdy všem
občanům vlastně sdělila, že ani poslanec parlamentu nemusí umět
česky, se od ní následně všichni voliči odvrátili. Škoda. Tím skončilo i její angažmá v parlamentu.

Pak jsme si ale všichni v redakci uvědomili, jak mazaný Vy ve
skutečnosti jste, a museli jsme před Vámi smeknout klobouk…
ODA totiž neměla peníze do kampaně, Vy jste žádné své evidentně nechtěl investovat, a tak jste se za peníze ČSSD chytře napasoval zcela zdarma na předvolební materiál socanů!!!
Bombastické, úžasné, chytré až geniální.
Asi se, ale přesto jedna malá chybička vloudila. A sice, že Vaši
potenciální voliči házeli své hlasy pro Vás do uren socanů, když
jste je svou přítomností na propagačním materiálu ČSSD na tolik
zaskočil a zblbnul, že nevěděli, za koho vlastně kandidujete. U nás
v redakci jsme přesvědčeni, že kdyby ti voliči nezmatkovali, dosáhl
byste podstatně lepších volebních výsledků. Jako například v krajských volbách v roce 2016, kde jste těch hlasů měl celých 18!!!
A vo tom to je!
Rada na závěr, tedy pokud nad ní budete alespoň trochu přemýšlet, pane starosto Kuchaři. Příště se rozptylte ještě na plakát Okamury, Komunistů a TOP 09, bude to mít jistě větší výsledný efekt. Také
zvažte možnost předvolební, byť placené, inzerce v našem Zrcadle.
Mnoho štěstí v dalším bloudění naší nepřehlednou politickou
scénou Vám z celého srdce přeje kolektiv redakce Zrcadla.

Další skandál
zastupitele Šnajdaufa!!!

Nový tunel
na naší městskou kasu???

Ano, milí čtenáři. Jen velmi krátce poté, kdy koaliční zastupitelé
prodali bez výběrového řízení stavební pozemky kamarádovi zastupitele Šnajdaufa, Antonínu Praisovi, můžeme výše označeného
vykuka nalézt pod dalším velmi vychytralým nápadem, ze kterého
mu rozhodně musí něco kápnout. Vždyť volby už se blíží a za 10
měsíců již zde Fanouš nemusí být, tak co…
Tedy co se děje?
V minulém volebním období jsme pracně dokončili po téměř 9 letech
nový územní plán města. Zanesli jsme do něj významné lokality, ve
kterých bychom rádi pomohli k rozvoji našeho města, především
pak ve výstavbě rodinných domů. Lokality jsou to především v Žirovicích, Seníkách a na Slatině u hotelu Pyramida. Nemusíme podotýkat, že se jedná především o pozemky v majetku města, které
by je následně zasíťovalo a prodalo zájemcům o bydlení. Za ztržené
finance jsme hodlali realizovat nové projekty pro naše občany.
Jenže…
Šnajdauf přišel s novým nápadem, jak si přilepšit a městu samému
odlehčit.
Tvrdí, že ani v Seníkách ani v Žirovicích se stavět nebude, náš projekt na Slatině se Skalou a Kuchařem také zastavili a místo aby se
stavělo na městských pozemcích, chtějí, aby se městské pozemky
staly nestavebními, a naopak, aby se některé, svou rozlohou významné, staly stavebními. Vždyť jsou přátel Skaly (Slatina u Pyramidy) a Šnajdaufa (Slatina u “Rozcestí na Hůrku“). Inu kamarád
také rád…
Nejkřiklavější je tato opičárna u kamarádů Šnajdaufa, rodiny Tvrdíkových. Ti vlastní na Slatině u Rozcestí celkem 92.000 m2 pozemků.
Pole, louky, cena cca 30,- Kč za m2.
Pokud ovšem z těchto pozemků Šnajdauf dokáže udělat stavební,
bude cena za metr cca 800,- Kč.
Při výměře cca 92.000 m2 to pak bude místo původních 2,76 milionu úctyhodných 73.600.000,- Kč!!!
Rodina Tvrdíků si tak přilepší o částku 70 milionů a Fanda???
Přemýšlejte…

Jak jinak!
Nájemce Autokempu Amerika pan Študlar a s firmou ALGON
musí investovat v souladu s nájemní smlouvou do tohoto městského zařízení jistou finanční částku.
Tak nám milý pan Študlar vymyslel, že to provede vskutku tak,
jak se celý život chová!!! Poctivě!!!
Vymyslel, že postaví dalších 10 chatek do autokempu. Ocenil je
v rozpočtu, který vložil zastupitelům do materiálů zastupitelstva
na jednání dne 6.11.2017.
1 chatka za 135.000,- Kč a 10 pak logicky za 1.350.000,- Kč!!!
Jenže chybička se vloudila! Opoziční zastupitelé Ščislák a Mlátilík nalezli navlas stejné chatky, stejné firmy, stejných parametrů,
bez množstevní slevy, kterou by při zakoupení 10 ks chatek jistě
dostali, za neuvěřitelných 61.000,- Kč včetně DPH za kus!!!
1 chatka za 61.000,- Kč a 10 pak logicky za 610.000,- Kč!!!
Rozdíl v neprospěch města (chcete-li krádež) je úžasných
740.000,- Kč.
Ano, o tuto částku nás chtěl poškodit (obrat, chcete-li) pan
Študlar s jeho firmou Algon za asistence Šnajdaufa, který tuto
akci připravil a za asistence všech koaličních zastupitelů, kteří jen
jako hodné ovce sedí, a všem těmto lumpárnám tupě přihlížejí.
Jakoby nestačilo, nevážený Šnajdaufe a Skalo, že jste připravili
město o 6 milionů korun při podvodném pronájmu kempu
právě Študlarovo firmě ALGON!!!
Zvláštní na celé věci je, že jinak ostražitý a sveřepý protikorupční vrchní generál „obecně vzato a z právního hlediska“ Lukášek
Fiala tentokrát ani nemuknul, když tuto akci nenápadně jeho
stranický kolega Šnajdauf spolu se Študlarem připravovali. A to
ani přes to, že na něj dává po celou dobu zastupitelstva bedlivý
pozor jeho maminka a bratříček…
Jen díky všímavým zastupitelům Mlátilíka a Ščisláka se tato
téměř milionová krádež za bílého dne neuskutečnila.
(red)
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Ano, letošní výlov rybníku Amerika se opravdu podařil. Kuchař
se Šnajdaufem se pokusili udělat za Vaše peníze svůj první předvolební
míting, jenže vše dopadlo trochu jinak, než si představovali.
Místo toho, aby zaplatili stávajícím nájemcům celodenní otevření
parkoviště na Slatině za pár kaček pro všechny přijíždějící motoristy,
vrazili 150.000,- Kč do podia, stanů, kapel a dalších „rádoby atrakcí“, které
ale mnoho zájemců nepřilákaly, jak je z fotografií zřejmé.
Naopak desítky opravdu nazlobených řidičů se kolikrát i velmi sprostě
vyřvali na adresu strážníků MP, a poté odjely nasupeně domů. Zbylí porušovali veškeré dopravní předpisy a vyhlášky za asistence a souhlasu samotného vedení města a městské policie.
Přitom tento opravdu zoufalý nápad s uzavřením komunikace vymyslel
opět sám starosta Kuchař spolu s velitelem MP Adlerem.
Pánům poblahopřejeme a budeme doufat, že se vše opět vrátí do svých
starých kolejí po příštích komunálních volbách za 9 měsíců…
A těch 150.000,-?
Ty věnujeme raději na výstavbu a obnovení zdevastovaných dětských
hřišť.
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Šnajdauf, z Boží vůle král, může stejně tak,
jako matka zastupitele Fialy, parkovat třeba
i v lese, nebo parku, na stezkách pro chodce
a klidně i v zákazu vjezdu. Je třeba přeci vyvenčit psa, a tak si může dovolit cokoliv, no ne?
No to dá rozum, vždyť jsou všichni z jednoho
hnízda.
(Fota z lesoparku na Zátiší jsou ze září tohoto
roku…)
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Děkujeme občanům za fotografie, dokumentující neuvěřitelný bordel
v našem městě ještě neuvěřitelný celý týden po větrné smršti 28.10.2017.
Fota jsou ze 4.11.2017 a je zcela evidentní, že papaláše Kuchaře
a Šnajdaufa to vůbec nepálí…
Co k tomu dodat. Na vině není firma AVE! Firma AVE pracuje pouze
na objednávku a za peníze. Tedy pokud město neřekne „ukliď, já to zaplatím“, AVE samo neuklidí. A město neřekne, „ukliď“, protože o bordelu v našich parcích, ulicích a chodnících nic neví… Proč neví? Na to se
budete muset zeptat jich samých. Kuchaře a Šnajdaufa.

I pozůstalí by se v hrobě obraceli, kdyby viděli, jak se vzorně stará město
o svůj hřbitov…
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Ani na urgenci občana FL na Městké policii dne
22.8.2017, že motorky parkují v parku se nic nedělo,
policisté ani nedorazili na místo, protože jejich velitel Adler už jen čeká, až se v říjnu 2017 přesune do
Chebu, jakožto nový velitel chebské městské policie.
Takže Frantovky už má v paži…
No my se už nedivíme opravdu ničemu. Město zaplevelené parkujícími německými turisty, v ulicích,
kde jsme zřizovali zóny především pro místní občany,
parkuje kdekdo i bez platného povolení. Hlavně aby ti
„bohatí“ Němci nemuseli zaplatit 25,- Kč za parkování
na poloprázdných městských parkovištích… V samém
centru se prohánějí autobusy a další vozidla zásadně
bez zaplacení vjezdového poplatku, to je myslím zralé
na občanské referendum o zrušení městské policie, která dlouhodobě pod vedením starosty Kuchaře a strážníka ADLERA zásadně neplní svou funkci…
(Po uzávěrce: nepřesune, „Chebáci“ ho tam nechtějí!)

Napsali jste nám:

a patří vám za to velké poděkování, milí občané. Ještě nějakých 10 měsíců a máme tady komunální volby. Budeme velmi rádi, když
nám budete i nadále zasílat fotografie, příspěvky, budete volat a snažit se o změny k lepšímu. Alespoň části z vás není to, co se v našem
městě děje, nebo chcete-li neděje, lhostejné. Pro pořádek uvádíme náš e-mail: sdruzeni.mistnich@seznam.cz
Milí občané, kteří z různých důvodů nechodíte na jednání
městského zastupitelstva,
byste rozhodně měli vědět, jak zástupce starosty Šnajdauf ve své
funkci „dře“. Jednoznačně to dokázal svou zprávou místostarosty
dne 20.9.2017, kdy nás občany informoval o činnostech vedení za
uplynulé 3 měsíce (pozn.: poslední zastupitelstvo bylo v červnu).
Zde je doslovný přepis: „Mám jen jednu věc – máme zde urgovanou žádost od firmy Algon na výstavbu chatek v Autocampingu
Amerika a budeme ji muset na příštím zastupitelstvu města schválit a investici povolit.“
Tak tomu říkám výkon! Co tam celé ty dny dělá? Co vymyslel
pro další rozvoj města? Jak se snaží nás zviditelnit nebo dokonce
reprezentovat? Odpověď známe všichni, kteří nejsme slepí… Nejsem vůbec hrdý na to, že tento důchodce sedí na radniční židli.
Chci změnu a věřím, že nejsem sám.
S vírou v lepší budoucnost
Pavel
Dobrý den, vážený pisateli. Děkujeme Vám za Váš názor, který
přenášíme občanům v našem současném periodiku. Každý sám
musí zhodnotit, jak se žilo našemu městu před touto garniturou
cizáků ze všech koutů naší republiky, kteří si evidentně přišli jen
pro výplatu, a když někteří zjistili, že je malá, tak zase z funkce
zdrhli. Jako například Skala. A bude dobré i posoudit, jak skvěle se
stavělo, budovalo, investovalo a prosperovalo za toho předešlého
„zlého“ vedení.
Už jen několik měsíců nás dělí od možnosti vyhnat všechny, kteří
se zpronevěřili svým slibům, voličům a cílům, těm, kteří město dovedli do současného srabu, nepohody, bordelu a blbé nálady. (red)
Vážený pane Mlátilíku,
všimla jsem si, že naši pohlaváři z úřadu se chovají, jako by
pro ně bylo vše povoleno. Starosta Kuchař se zběsile prohání ve
voze po městě s telefonem u ucha a s novou přítelkyní Agniežkou z městského Infocentra, místostarosta Šnajdauf zase vesele
a neustále parkuje v zákazu v Dlouhé ulici pokaždé, když jde na
kafe k Fialům na tenis. Ti jdou tedy příkladem, jen co je pravda…
Prosím všechny rozumné občany našeho města, běžte příští pod-

zim volit a nedovolte, aby takové mravní trosky řídily naše město.
S úctou Ing. Veronika S.
Milé Zrcadlo,
jen se podívejte na překrásné dětské hřiště v ulici Karla Čapka,
snad aby maminky odtrhly děťátka od prsu, zahodily do dáli lahve se sunarem a dětské přesnídávky, vzaly hrábě a začaly se starat
o to, o co se za 50.000,- Kč měsíčně má starat p. starosta Kuchař
a za podobné peníze z kapes občanů i p. místostarosta Šnajdauf?
Už aby byly zase ty volby.
S pozdravem Naďa.
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Sponzor na baterky, aneb samochvála značně smrdí…
No tak se na to podívejme, město se pochlubilo tímto oduševnělým reklamním plakátem, kde
všem chce sdělit, že tuto skvělou a velmi oblíbenou
akci podpořilo „neuvěřitelnými“ 12 tisíci Kč!!!
Vzpomenu-li si na doby za minulého vedení,
byly podpory veteránistům od 30.000,- Kč nahoru, což si tito fandové krásných starých skvostů
jistě zaslouží. Trapné a ubohé je vychloubat se
touto almužnou, zvláště pak v době, kdy stejnou
částku platí město měsíčně za leasing Kuchařovo
luxusního automobilu VW Passat, aby si mohl náš
starosta vozit zadek a užívat si…

Mirka Cheb: Vážená redakce, před nedávnem jsem zachytila vašeho starostu Kuchaře na nejmenované benzinové pumpě, kterak se něžně tulil ke své sympatické
manželce. Nevíte, kolik je paní Kuchařové let? Děkuji.
Redakce: Vážená Mirko, kolik let je paní Kuchařové
opravdu nevíme, ale co víme zcela jistě, je fakt, že ten,
koho jste zachytila na své fotografii, není rozhodně manželka starosty paní Kuchařová…
(red)
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Šnajdauf na
obědě, aneb
mohu si parkovat třeba i na
chodníku, vždyť
stejně velím
městské policii,
tak co by ne???

