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Lhář, podvodník
nebo pouhý mystifikátor?
Posuďte sami, milí občané… Začala předvolební kampaň
našeho starosty Kuchaře. Kuchař nikdy nebyl takový frajer,
aby investoval své vlastní peníze do své politické kampaně
a kariéry. Vlastně do ničeho. Mzda městská, jeho luxusní
auto rovněž za městské, jeho zahraniční rádoby služební cesty, kde pán ze Zákup u České Lípy učí evropské národy „jak
správně dělat lázně“, i jeho diety v Eurech rovněž za městské... Nakonec i své propagační noviny, hrdě pojmenované
jako „Radniční listy“, chtěl tisknout opět za městské. Nepovedlo se.
Tak začněme jeho vymyšlenými dotazy a tazateli, kteří na
rozdíl od desítek našich korespondentů Zrcadla nikdy neexistovali. Tedy první nesmysl a lež je odpověď neexistující
A.V. ohledně zadlužování města.
Tedy milý pane Kuchaři a milá éterická A.V., pokud se
někdo neorientuje v rozpočtu města, tak jste to především
vy. Druhým rokem se pokoušíte dělat starostu města a ne
a ne se do toho dostat, že? Máte sice možnost vyběhnout
pár schodů na finanční odbor za paní Zezulkovou, aby Vás
proškolila, avšak cítil byste se zřejmě trapně, a proto raději
vaříte z vody.
Jednoduché počty ale snad zvládnete, tedy pokud mám
v rozpočtu pro letošní rok 92 milionů schodek, tak i přes
„odhadovanou výši“ přijatých dotací 65 milionů zůstává
městu mínus 27 milionů sekera, potažmo Vámi tvrzených
40 milionů! Lžete občanům, a nestydíte se tvrdit, že jste si
oněch 40 milionů k dofinancování dluhu města našetřili!.
Velký omyl, milý pane Kuchaři! Při našem odchodu z radnice v roce 2014 jsme vám totiž zanechali v pokladně úctyhodných 30 milionů, naopak našetřených námi…Tedy když
naše úspory odečtete, protože za ně se měla stavět dětská
hřiště, nová mateřská školka, řešit parkování pro občany, tak
hravě zjistíte, že právě zadlužujete naše město částkou minimálně těch našich 30 milionů Kč, které jste si vy sami nikdy

nenašetřili! Pokud Vám tato informace unikla, ohněte hřbet
a navštivte paní Zezulkovou. Teď nevíte, co na to říci? Ani se
Vám nedivím, pane lháři.
Za další: Pro Vás a opět ducha pana Petra F. - chlubíte
se, že jste získali mnohem větší finanční přínos za Skalou,
Šnajdaufem a Študlarem zmanipulovaný pronájem autokempu. Právě vynesený čerstvý rozsudek Okresního soudu
v Chebu Vás však i v tomto usvědčuje ze lži. Výběrovým
řízením, ze kterého jste protiprávně vyřadili mnohem vyšší
nabídky nájemného, jste město poškodili řádově až o miliony
korun. Těžko lze občanům rozumně vysvětlit, proč výběrové
řízení mohla tehdy vyhrát jen a pouze Vaše oblíbená společnost Algon, přestože nabídla nejnižší nájemné i investice do
areálu. Tehdy jste se pokoušeli veřejnost balamutit o skvělých záměrech Algonu, mluvilo se o bazénu přímo v kempu
a dalších vymoženostech, které dokáže zajistit jen tato skvělá, obří, bohatá stavební společnost. Po dvou letech se každý může jít do kempu přesvědčit, co zbylo z bombastických
slibů. Bazén nikde, nepřibyla jediná chatka, vše funguje tak,
jak to kdysi úspěšně zavedl bývalý nájemce, kterého jste
ovšem nutně potřebovali z areálu vyhnat. Největší změnou
tak zůstává ceník ubytování, který o poznání podražil, asi
aby pan Študlar a jeho tým nepřišli zkrátka.
Neopomenu ani Váš další zmiňovaný soudní spor s nájemcem Kolonády, panem Cieleckým (nikoliv Cielackým, jak
píšete). Tedy tento pán se zúčastnil výběrového řízení a jako
jediný splnil tehdy podmínky města. Bohužel. V době, kdy
nám předešlá nájemkyně Vohlídalová vypověděla smlouvu,
jsme byli rádi i za tohoto jediného zájemce.
Pan rádoby chytrý Skala s jeho ještě chytřejším rádoby
právníkem prohlásili nájemní smlouvu s panem Cieleckým
za neplatnou a prostory mu proto nepředali.
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Lhář, podvodník,
nebo pouhý mystifikátor?
Dokončení ze str. 1

A teď ta smutná zpráva pro Vás i pana Skalu, který za tento tragický přehmat ponese osobní odpovědnost - Krajský
soud v Plzni rozhodl v pravomocném rozsudku, že všechny
námitky Skaly a jeho chytrého právníka jsou neopodstatněné, že tehdejší starosta Ivo Mlátilík naopak splnil při uzavírání smlouvy do puntíku literu zákona ve všech bodech a to
nejdůležitější, po čem by Vám i Skalovi mělo přestat chutnat, že smlouva pana Cieleckého netrpí žádnými vadami
a že je stále i dnes platná!
Tedy za první dva roky znemožněného podnikání tehdejším starostou Skalou žaluje oprávněně pan Cielecký město
o 2,5 milionu Kč, ale za celých dvacet let, na které to měl
pronajaté, to může stát město až 25 milionů Kč!
Zcela však postrádám ve výše zmíněném periodiku
informaci o tom, že jste, pane starosto Kuchaři, čerstvě se
Šnajdaufem prohráli dva další Vámi iniciované soudní spory u Okresního soudu v Chebu proti JUDr. Liborovi Janků
a Ivo Mlátilíkovi, a že jste povinni zaplatit z městské kasy
jejich advokátům soudní náklady v částce převyšující
600.000 Kč! Co Vy na to, pane Prášile? To by občané ve Vašich předvolebních novinách číst neměli?
Od začátku vašeho vládnutí děláte akorát samé průsery,
které přijdou město velmi draho. Tak teď už bude konečně
občanům jasné, proč musí například nově platit nehorázné
částky za změnu územního plánu. Přeci aby se mohl za jejich peníze Šnajdauf dál soudit!
Kdo nakonec zaplatí všechny tyto náklady? Skala, který
udělil plnou moc STBákovi a kamarádovi, advokátu Jelínkovi? Šnajdauf, který soudy inicioval a prohrál stejně tak,
jako všechny ostatní ve svém zpackaném závistivém životě?
Nebo Vy, který jste je včas nezastavil? Hádejte, pane
Kuchaři… Někdo je ale zaplatit musí, to všichni dobře víte.
Jaroslav Herza, Františkovy Lázně: Vážená redakce, tak jsem
se byl nedávno trochu proběhnout cestou na Ameriku a vidím tu
příšernou spoušť. Množství pokácených zdravých stromů! To zase
někdo potřeboval dřevo do krbu? To mi přijde skutečně neuvěřitelné,
takto ničit parky našeho města. Ale to jsme nakonec v souvislosti se
stávajícím vedením viděli již několikrát.
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Ještě pořád jste si jistý tím vším, čím naše občany (které máte mimochodem za velké hlupáky) krmíte? Chlubíte
se s umělými obrázky obřího parkoviště na SOOSu pro 60
osobních aut a 8 autobusů pro německé turisty… A co naši
občané na sídlišti, v Anglické ulici, v Horních Lomanech
a jinde? Dnes a denně jsou perzekuováni a pokutováni PČR,
neboť nemají kde stát! Raději dáte přednost německým turistům, kterým kdesi v lukách postavíte nóbl parkoviště za
neuvěřitelných 17 milonů Kč, místo toho, abyste řešil parkování našich občanů. Nechte mne hádat, stavět ho jistě
bude Váš a Skaly kámoš Algon, že? Hlavně udělat rychlou
zakázku před volbami, co kdyby byla Vaše poslední…
Nemáte ani představu o tom, co naši lidé potřebují, pane
amatére… Chlubíte se novými květinovými záhony. Že prý
200 metrů? Vím, že jste v našem městě i s cestou teprve pár
měsíců, ale možná byste měl vědět, že stovky metrů záhonů
v našem krásném městě byly vždy, byly krásné, a to i bez
Vás, pane Kuchaři.
No a poslední nesmysl snad už jen krátce. Vyhrožovali
jste před volbami úmyslně a lživě občanům ohledně výtopny, že budou mít drahé teplo, že budou rukojmím Mlátilíka a dalšími hloupostmi. Co jste za čtyři roky svého působení v této věci dokázali? Rozhádali jste se, protože část
z vás chtěla prodloužit nájem stávajícímu nájemci, část to
naopak nechtěla. Vystrnadil jste řádně zvoleného starostu
Skalu, abyste si Vy sám mohl sednout na jeho místo. Čtyři
roky pouze zasedáte, teoretizujete, projektujete, vymýšlíte,
radíte se, řešíte… ale výsledek? NULA. Jedna velká NULA
za čtyři roky vaší „usilovné“ práce! Výtopna je v tragickém
technickém stavu, neodpovídajícím nastupujícím platným
normám, pyšní se zastaralou technologií a zařízením. Žijete
jen v představách a snech. A výtopna je bohužel stále ve stejném stavu, v jakém jste ji v roce 2014 převzali.
Toto je Baron Prášil a jeho parta. Nepatříte sem, ani jeden
z vás.
Ivo Mlátilík
předseda Františkovy Lázně-sdružení místních

Odstranil bývalou ředitelku Infocentra sám Kuchař?
Nebo spíš nařízení paní Kuchařové???

Informace ke skandálnímu a nezákonnému odvolání ředitelky
Infocentra Agnieszky Piotrowské starostou Kuchařem a dalšími
(v té době již neplatnými) členy správní rady Infocentra, vám vážení čtenáři připravíme do dalšího čísla Zrcadla. Důvodem jsou
závažné informace o fyzickém napadení bývalé ředitelky starostou Kuchařem, jeho vyhrožování jí i jejímu příteli, nechutné SMS
zprávy a další pikantnosti. Paní Piotrowská naší redakci
poskytla množství
informací,
které
jsme ovšem do uzávěrky tohoto čísla
nestihli zpracovat,
neboť zároveň probíhá i kontrola a
autorizace reportáže
z její strany.
(red)
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Sláva Ti Kuchaři, sláva!!!
S velkou slávou se tehdy (ve FR.L. čerstvě nastěhovalý)
starosta Kuchař hlasitě chvástal, jak bombasticky opraví
do roka a do dne za 600.000,- Kč ten náš „údajně zdevastovaný“ altán. I tak se stalo. Pozval si na to vzácné
odborníky, spřátelenou firmu, která pracovala a pracovala
a pracovala.
Z roku nakonec byly celé dva! A z 600.000,- Kč byly
nakonec neuvěřitelné 2.000.000,- Kč!!! Ale co se pak stalo
do roka a do dne? Kuchařem a jeho přáteli opravený altán
se nám pomaličku rozpadá! To nakonec můžete posoudit sami z přiložených fotografií. Šlendriánská odfláknutá
práce za obrovské peníze, které jistě doputovaly až tam,
kam měly.
Město má teď jen oči pro pláč. Dva miliony z městské
pokladny jsou v čudu a Kuchař se směje! Vždyť už to má
za pár…

Dobrý den, okamžitě tuto nepoctivou pedikérku nahlaste policii
a hlavně jí už k sobě nepouštějte. Ostatní spoluobčany varujte! Peníze
mějte vždy pečlivě uschovány! Buďte opatrní!
V příštím volebním období Vám zajistíme jinou pedikérku.
S pozdravem Ivo Mlátilík
předseda Františkovy Lázně-sdružení místních
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Dobrý den milá redakce, chci se s vámi všemi podělit o pár fotek,
ke kterým asi není co dodat. Bohužel tato smutná situace v okolí
sídliště asi nikoho nezajímá a město pod vedením „našich skvělých“
zastupitelů opravdu kvete!
Jedná se o svoz komunálního odpadu a skládky, díry u kanálu
u vchodu do paneláku, z kterého vylézají hlodavci (na tento problém
bylo Město několikrát upozorněno), nesmyslně zavěšené pytlíky pro
psy cca 2 metry nad zemí, vánoční stromeček na dětském hřišti (je
duben!), neustále svítící veřejné osvětlení za denního světla a další
úžasné věci, které lidem v okolí zlepšují život v našem krásném městě!
Posuďte sami, kam jsme to dotáhli…
S přátelským pozdravem spoluobčané FL.

Vážení spoluobčané,
když vidím tyto i jiné podobné fotografie, je mi z toho opravdu
smutno. Smutno je mi především z toho, že to není jenom problém
tohoto roku. Je to problém celého tohoto volebního období, neboť
většina cizinců v našem vedení nemá srdce Franťáka!
Jim je přeci jedno, jak to u nás vypadá. Není jejich zájmem, aby
bylo čisto, uklizeno, vycíděno, jako tomu bylo za uplynulá dvě volební období. Ptáte se možná, čím to je.
Odpověď je prostá - naše město musíte milovat. Musíte ho vnímat,
cítit, hýčkat a mazlit.
Skala? Trvalý pobyt v Hazlově. Co jemu je do našeho města. Dosedí to do konce, co kdyby z toho ještě něco káplo! Kuchař ze Zákup
u Doks? Četli jste sami, kde je doma, kam ho to táhne. Krejčí? Polidarová? Ani ti nejsou Franťáci. Chromá? Ta nevyleze ani z domu, aby
ten bordel viděla, a duo Šnajdauf-Fiala? Fiala se stará především o své
tenisové sanatorium štědře dotované z městských financí a Šnajdauf
pro své neustálé udávání a podávání žalob nemá na nic jiného čas.
Bylo by ode mne neférové teď napsat: „co jste si zvolili, to máte!“
Vždyť při minulých volbách jsme obdrželi nejvíc hlasů za dobu
naší existence a za to vám všem patří obrovské poděkování. Tedy
netruchlíme, bojujeme a věříme, že těch, kteří současné mocipány
volili a kteří hlasitě volali „chceme změnu“, bude po tragických
zkušenostech se současným vedením méně a méně.
A víte proč? Protože my jsme rodilí Franťáci! Nám jde o naše
město, které máme všichni v srdci. Máme ho rádi. My jsme si nepřišli do funkcí pro výplatu. Vrátíme do našeho krásného města bezpečí, pořádek, čistotu, prosperitu a nebudeme jen slibovat
a hlasitě vykřikovat! Za nás v minulosti vždy hovořily naše činy
a splněné sliby…
S pozdravem a úctou ke všem, kterým na našem městě záleží!
Ivo Mlátilík
předseda Františkovy Lázně- sdružení místních
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Otázky na našeho předsedu

Petra, F.L.: Zaslechla jsem v práci, že
už máte hotovou kandidátku do letošních
komunálních voleb. Prozradíte něco o kandidátech? Jsou stejní, jako vždy bývali? Vy sám
budete kandidovat? A je pravdou, že jste prý
funkci potenciálního starosty nabídl Mgr.
Průšové? Proč byste to udělal, když víte, že
polovina města si Vaší práce pro občany váží
a má Vás ráda? Děkuji za odpovědi.
I.M.: Milá Petro, teď jste mi tedy dala!
Pokusím se odpovídat postupně. Ano
kandidátku již máme hotovou. Jména zatím nebudu prezentovat, avšak včas se je
dozvíte. Oproti minulým volbám došlo
k některým změnám. Především jsme zapojili do komunálního dění mladou generaci. Naše nejmladší kandidátka je teprve
26 letá, avšak už má za sebou dvě vysoké
školy. Seznámíte se i s několika novými
tvářemi z řad podnikatelů a živnostníků.
Dali jsme větší prostor ženám. Máme jich
v současné době na kandidátce 5. Já sám
budu kandidovat, ať se děje, co se děje. Nemohu v tom své členy nechat samotné. Je
za tím spousty práce a někdo to vše musí
koordinovat. Ano, je pravdou, že jsme mezi
našimi členy probírali různé možnosti případného obsazení ve vedení našeho města,
včetně možnosti, dosadit na místo budoucího starosty Mgr. Lenku Průšovou, dříve
Sazimovou. Čtyři roky byla velmi schopnou místostarostkou, 12 let je zastupitelkou, miluje své město a ví o něm vše. Na
rozdíl od jiných. Mimo to je velmi vzdělaná,
ovládá 4 jazyky, je reprezentativní. Možností je několik, ještě to zvážíme. Má pomoc je
v každém případě zajištěna, ať již to bude
na kterémkoliv postu. Někdo pro to město
ty peníze zajistit musí. Mám velmi dobré
vztahy na nejvyšší úrovni s Krajem i v Parlamentu CŘ, které budou jistě potřeba.
Nejsem snílek, neslibuji neuskutečnitelné a hloupé nápady, jako podchody a tunely, miliardové kliniky, neoprašuji 12 let
staré projekty staveb nových hotelů, jen
abych se mohl prsit v médiích. Jsem realista.
Místo parkoviště na SOOSu pro německé
turisty raději zařídím zvětšení parkovacích
ploch v Horních Lomanech a na Sídlišti.
Místo toho, abych utratil 700.000,- Kč za
předem prohrané soudní spory, jako to
umí Šnajdauf, raději postavím dvě nová
dětská hřiště. Místo nákladné rekonstrukce parkových cest na Ameriku pro turisty
(ale hlavně pro své kamarády ze stavebních
firem) postavím raději středisko volného
času pro děti a mládež. Je mi zcela lhostejné, zda to budu dělat ve funkci staros-

ty, nebo místostarosty, nebo zastupitele.
A nezapomeňte, že vše, co jsme v minulosti
slíbili, jsme také dokázali.
Současný starosta, kterého nikdo nezvolil a který se jen na základě revoluce prodral pokoutně do své funkce, absolutně
nepochopil naše město, ani potřeby jeho
občanů. Ve své funkci zcela pohořel a zklamal. Stejně, jako před ním uprchlík Skala.
Co jen jsme to měli ty 4 roky na radnici?
Jen se zeptejte Šnajdaufa, za kolik milionů
přidělil stavební zakázky svému kamarádovi Antonínu Praisovi (zvanému také
Prdís) bez regulérního výběrového řízení.
Zeptejte se ho třeba, až zase bude chodit
před volbami po restauracích a trapně vám
kupovat panáky, jen abyste ho volili. Také
mu můžete položit další otázku, proč tomuto samému kámošovi prodal lukrativní
městský pozemek levněji, než za něj nabízeli manželé Průšovi.
Udivovat občany sliby, vykřikovat o miliardových projektech, ukájet se procházkami s řetězem po Národní třídě, když za 4
roky neumím postavit hloupý slíbený podchod, ani zařídit opravu výtopny, je čiré
zoufalství…
Petr.P., Fr.Lázně: Tak prozradíte nám,
jak jste avizoval ve své upoutávce na FB, kdo
že se nám to z našich skvělých zastupitelů na
výletě s Chevakem v Drážďanech tak ožral
a potupně pozvracel?
I.M.: Vzornou reprezentaci našeho města mezi ostatními akcionáři z jiných měst
a německého partnera na výjezdním zasedání Chevaku v Drážďanech zajišťoval
Mgr. Lukáš Fiala a pan Jiří Krejčí. Pan Krejčí to nebyl. Fotografie z místa má redakce
k dispozici. Jejich zveřejnění zvážíme před
vydáním dalšího čísla Zrcadla.
Jirka: Požádali jsme si o změnu územního
plánu města a nestačili jsme se divit, když
jsme od vedení města dostali dopis, že musíme tuto změnu zaplatit. Myslíte to vážně, že
občan si bude platit šílené peníze za něco, co
je povinností města, a co nikdy před tím nebylo? U nás je to neuvěřitelných 40.000,- Kč!
To je nehoráznost! Od čeho Vás tam máme?
Abyste nás sedřeli z kůže?
I.M.: Vážený pane Jirko, brečíte pěkně,
ale jak se říká, na špatném hrobě. Poplatky za změnu územního plánu pro občany vymyslel a na minulém zastupitelstvu
předložil Šnajdauf s Kuchařem! Následně
to odhlasoval ještě Skala, Krejčí, Chromá
a Fiala. Mlátilík, Průšová, Kapr (tedy celé
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Sdružení místních) a Ščislák byli proti! No
nedivte se, když za koncert Jelenů na Národní třídě muselo město zaplatit neuvěřitelných 220.000,- Kč, za soudní spory proti
Mlátilíkovi přes 600.000,- Kč, tak přeci ty
peníze musí někde vzít. A jak je sehnat nejlépe? Přeci od občanů, pěkně je odrbat…
Má rada na závěr? Neplaťte to, v příštím
volebním období to budete mít zdarma!
Dagmar l., Františkovy Lázně: Mohl
byste mi odpovědět na otázku, jak je možné, že při výběrovém řízení na ředitelku
naší školy došlo k tak tragickému zásahu do
práce výběrové komise starostou Kuchařem?
Komise složená z řady odborníků, zástupců školské inspekce, školské rady, pedagogů si velmi pečlivě prostudovala materiály
a uchazeče o místo ředitele. Tito odborníci
vybrali dle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení jako vítěznou uchazečku Ing. Jaroslavu Matějíčkovou. I přes toto rozhodnutí
komise rozhodl starosta Kuchař, zřejmě asi
už i pedagogický odborník, že ředitelkou se
stane Mgr. Alena Komárková, která skončila až na 4. místě u výběrové komise! Je to
skandální chování. Má starosta tyto kompetence, může přehlasovat rozhodnutí komise?
A co Vy na to?
I.M.: Ano, má. Starosta může jmenovat
kohokoliv, ale dle litery zákona musí vypsat výběrové řízení. Komise má poradní
hlas, avšak ve svém důsledku pak rozhodnutí starosty může pouze peprně okomentovat, což následně udělala a je toho plný
Kraj. Jeho rozhodnutí však změnit nemůže. Já sám se nemohu vyjádřit k žádné výše
jmenované dámě, neboť je osobně neznám.
Vím pouze to, že Mgr. Komárková učila
mou dceru Šárku a ta jí nade vše ctí a miluje. Ještě i dnes.
Pokud se však ptáte na můj názor, jako
na názor bývalého starosty a současného
zastupitele, tak bych si nikdy nedovedl
představit, že bych šel hlavou proti zdi,
tedy proti rozhodnutí a doporučení pedagogických pracovníků. Já ne. Ono to totiž
hrozně špatně a okatě vypadá. A nejhorší
na celé věci je to, jak se o našem městě díky
tomuto nevhodnému Kuchařovo zásahu
do výběru uchazeče mluví, a to především na „Krajské úrovni“. Rozhodně není
morální, když těmito pedagogickými odborníky z řad členů komise, jejich názory
a doporučeními pohrdáte. Nové paní ředitelce přeji hodně štěstí v nové funkci a Ing.
Matějíčkové pevné nervy a výdrž. Vždyť
kdo ví, co bude za rok.
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A ještě jednou úklid…
Jarní úklid je holt jarní úklid! Šnajdaufova představa je asi taková - jen levně profrčet, rozmazat, a je to. Víc peněz od nás nedostanete, tak se snažte AVE! Myslím, že k tomuto hnusu není
co dodat. Město se uklidí jen na zahájení lázeňské sezony, aby se
mohli naši bafuňáři předvádět mimoměstským návštěvníkům,
ale pak už je jen celý rok bordel. Už konečně z té radnice zmizte!
Občan ze sídliště

STRANA 7
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Bezpečnost občanů a jejich majetku
má být naší prioritou!
Jak jste si jistě mnozí všimli, rozhodně nemůžeme říci, že se
v našem městě nic neděje. V celkem nedávné minulosti jsme byli
svědky závažných kriminálních činů, které naše občany velice
pobouřily. Ať již to bylo přepadení seniorů v parcích, loupežné
přepadení zlatnictví v samém centru města, vloupání do domů
a bytů, či vykradení automobilu maminky, která si za bílého dne
byla pouze vyzvednout své dítě z mateřské školky. Po několika málo minutách se
vrátila k vykradenému autu s roztřískaným sklem a nezbylo
jí nic jiného, než oči
pro pláč.
Říkáte si, co se děje? Máme státní policii, máme městskou policii, tak jak je to možné? Odpověď není úplně tak jednoduchá. Neustále počtem příslušníků poddimenzovaná státní policie opravdu
nemůže být všude, zvláště pak, když její největší starostí je v současnosti udělování pokut špatně parkujícím řidičům v Anglické
ulici, Horních Lomanech a dalších lokalitách.

A městská policie? Morálně rozložení příslušníci nevědí, jaké
pokyny vlastně mají plnit. Šnajdaufovo kamarád a bývalý velitel
MP „střelec Adler“ mezitím před blížícími se komunálními volbami raději zdrhnul z našeho města! Šnajdauf s Kuchařem si posadili
do vedení MP člověka bez vztahu k našemu městu a poctivé staré
psy, kteří tady slouží někdy i více než 12 let, odsunuli stranou!
Divíte se, že v prostředí výhrůžek, nejistoty a nedůvěry se ani
jeden z MPíků nepřetrhne? Divíte se, že rozporuplné a mnohdy až
hloupé pokyny Šnajdaufa a Kuchaře jsou jim většinou jenom pro
smích? Já se tomu tedy nedivím!
Městkou policii jsem řídil s malou přestávkou 8 let! Nemohu
o strážnících říci křivého slova. Ano, občas vás kárali za špatné
parkování. Občas jste jim i za to nadávali. Ale občané s rezidentní
kartou měli alespoň jistotu, že po příjezdu ze zaměstnání zaparkují. Ne jako dnes, kdy městu vládne bordel a anarchie! Tehdy byli
strážníci neustále v pohybu, byli vidět a prevence proti kriminálním živlům a gaunerům byla jejich prioritou.
Pokud se v budoucnu chcete cítit opravdu bezpečně, jedinou
cestou je zkvalitnit spolupráci mezi PČR a MP, posílit důvěru
strážníků městské policie ve vedení města, vrátit jim velitele, který
má jejich úctu a zkušenosti, který s naším městem žije a má ho rád,
a to nejenom pro výplatu.
A to vše umíme!!! Pojďme to změnit. Pojďme k letošním říjnovým volbám a dejme zpět našemu městu, co si zaslouží.
Ivo Mlátilík
Ahoj Franťáci, tak tohle je Oliver. Můj vnuk. Ten nejkrásnější dárek, který
mi mohla moje dcera Šárka se svým Petrem dát.
Kamarádi mě už dopředu varovali, že první vnouče chlapa změní. No, asi
na tom něco bude. Když mě zkoumavě pozoruje těma svýma veselýma očima, cítím k němu velkou odpovědnost. Moc bych si přál, aby se mu v našem
městě líbilo, aby tu byl v bezpečí a aby nám jednoho dne neutekl do Prahy,
nebo dokonce do ciziny, jako mnozí dnešní mladí. Ale to už je na nás,
dospělých. Stačilo by se méně dohadovat o nesmyslech, nedělat si naschvály a ušetřený čas a energii věnovat tomu, abychom byli opět malebným
a zároveň moderním městem, kde je radost žít a kam se každý rád podívá.
Užívejte krásné letní dny!
Váš Ivo Mlátilík
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