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10 000 podpisů pro Desítku!

Sběr 10.000 podpisů na petici
proti nemorální dani z nemovitosti stále pokračuje. Denně
chodí do redakce desítky
archů s podpisy. Děkujeme
za podporu. Mnozí se ptáte,
jak dlouho bude sběr podpisů
trvat. Odhadujeme to minimálně na další dva měsíce.
Tedy každý máte čas oslovit
své okolí a lidi ve svém domě.
Podpisy posílejte, je potřeba
sehnat ještě tisíce. Vše archivujeme a předáme opozičnímu
zastupiteli Tomáši Pekovi

(TOP 09), který iniciuje hlasování na zastupitelstvu. To
nejbližší se koná 25. 11. a opět
se bude o nemorální dani hlasovat. ODS má možnost udělat
reparát, připojit se k opozici
a hlasovat proti dani. Tím by se
zrušila.
Já opět proti dani vystoupím
za občany a archy s podpisy
předám zastupitelům. Bohužel reakce radniční koalice
je arogantní. Názor občanů
zpochybňují, daň snížit odmítají.
Připomínáme, že od nového
roku radnice plánuje zvýšit daň
z nemovitosti o 100 %. Tedy ten,
kdo platil za byt dosud 1.000
korun, bude platit 2.000 korun.
Majitel rodinného domku, který
dosud platil 3.500 korun, nyní
bude platit 7.000 korun. Radnice navíc plánuje zavést další
poplatky. Od nového roku budou platit modré zóny na parkování a majitelé auta zaplatí
za první vozidlo 1.200 Kč, druhé
vozidlo 7.000 Kč, v případě, že
budou vlastnit i třetí, tak 30.000
a každé další 24.000 Kč! Popelnice zdražují o 30 %, od Nového
roku zdraží i hlavní město elektřinu, vodu a plyn. Jinými slovy,
majitel domu v Praze 10 s vícečetnou rodinou a auty zaplatí
každý rok 46.900 korun jenom
za to, že žije a dýchá, a nedo-

stane nic. Naproti tomu Praha
10 ruší oblíbené sociální služby. Dětskou zubní pohotovost
MUDr. Jiřího Pekárka V Olšinách,
zdravotní pohotovost v Plaňanské, následnou nonstop lékárnu.
Dokonce i tzv. Modrou dodávku,
která pomáhala handicapovaným dětem a seniorům. Zároveň nové vedení radnice zvyšuje
svoje osobní výdaje. Jen za tento
rok si starostka Renata Chmelová navýšila počet úředníků ve
své kanceláři o deset lidí. Počet
poradců se rozrostl o dalších
deset, fakturují si i 90.000 korun
měsíčně. Opozice kritizuje
skutečnost, že se vesměs jedná
o neúspěšné kandidáty nebo
podporovatele Vlasty a Pirátů
a že tak de facto tunelují radnici,
protože jejich služby nejsou potřebné. Místostarostka Komrsková byla dokonce navrhnuta na
odvolání, protože čelí skandálu,
že „zaměstnala“ na radnici
svoji známou Lenku Dvořákovou
z kandidátky Pirátů. Ta poté
jako členka komise přidělova-

la zakázky svému manželovi.
Zakázky bez výběrového řízení
ale dostávají další věrní Vlasty
a Pirátů. Kritice je podrobeno
i vydávání radničního časopisu
Praha 10, který je podle expertů
dvakrát předražen a stojí ročně
o 2 miliony korun více než za
předchozích vedení. Radnice jej
vydává netransparentně, bez
výběrového řízení.
Když jsme se chtěli jako
občané sejít a podiskutovat
s vedením o těchto problémech v městské knihovně
Ruská, tak starostka Chmelová
nejenže bez omluvy nepřišla,
ale setkání radnice zakázala.
Museli jsme tak diskutovat
na chodníku před knihovnou.
Naštěstí ještě nebyla taková
zima, tak to šlo. Kdo s tímto
arogantním chováním radnice
nesouhlasíte a nechcete platit
vysokou daň, prosím, podepište ji petici a pošlete do naší
redakce.
Jan Čížek,
vydavatel Naše Praha 10

Tuto petici můžete podepisovat stále, dokud
nesesbíráme 10.000 podpisů. Otevírací doba je každý
všední den od 8.00 do 15.00 h. na adrese: Naše Praha,
Pod Altánem 99/103, Praha 10. Pište mi také na jan.
cizek@ceskydomov.cz nebo volejte na 777 311 436

Výzva starostce:
Paní Chmelová, nebojte se veřejné diskuse a nezakazujte
občanské setkání v knihovně Ruská!
Vyzýváme tímto starostku
Renatu Chmelovou, aby
lidem nezakazovala občanské
diskuse v Domě čtení na
Ruské ulici. V Praze 10 vládne
velká nespokojenost mezi
obyvateli s kroky radnice.
Ať už je to zvyšování daní,
ale také rušení sociálních
služeb, nebo netransparentní
hospodaření, podezření
z korupce. Občané chtějí po
vedení radnice vysvětlení
a zrušení těchto nemorálních
nařízení. Místo diskuse ovšem
radnice setkání s občany
zakazuje. „Kde se tedy máme

scházet? Na náměstích
a demonstrovat?“ ptáme
se starostky Chmelové.
„Prosíme vás, nezakazujte
nám občanské diskuse,
nebojte se mezi nás přijít.
Jste starostkou všech
obyvatel Prahy 10, tedy
i těch, kteří s vašimi kroky
nesouhlasí,“ vzkazujeme.
Iniciativa 10.000 podpisů
pro Desítku chystá další
termín diskusního večera
se starostkou Chmelovou
a zástupci opozice
v knihovně Ruská. Zde by
měla starostka vysvětlit

kontroverzní činy občanům
z očí do očí. Můžete sami
přijít osobně říci, co si o tom
myslíte. Jestliže radnice
diskusi povolí, o termínu vás
budeme včas informovat
a jste srdečně všichni zváni.
Co se stalo?
Ve čtvrtek 24. 10. jsme měli
pronajatý sál v Domě čtení
na Ruské ulici, kam občané
přišli diskutovat s pozvanou
starostkou Renatou
Chmelovou o zvýšené dani
a zrušených sociálních
službách. Starostka nejenže

na diskusi bez omluvy
nepřišla, ale ještě radnice
veřejnou diskusi zakázala!
Rozkaz dostal vedoucí
knihovny, byť s tím osobně
nesouhlasil. „Chování radnice
je na hraně ústavnosti,
protože máme svobodu slova
a cenzura není povolena.
Pikantní je, že Vlasta a Piráti
pořádali podobné diskuse
v knihovně s vědomím
radnice Prahy 10 léta. Teď
sami zakazují! Atmosféru
strachu v Praze 10 odmítám,“
uvedl k aféře pořadatel
Jan Čížek.
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Co se na stránkách radnice Prahy 10 (NE)dočtete
Modré dodávky pomáhaly lidem,
koalice je chce prodat
Na toto téma mi chodí stále silné reakce. Tzv. Modré dodávky téměř patnáct let vozily seniory, nepohyblivé, postižené
děti a další potřebné třeba na speciální cvičení a podobně
a byly k dispozici pro všechny občany MČ Praha 10. Služba
kdysi vznikla tak, že starosta Milan Richter měl dvě funkce
a jeden plat věnoval na tuto sociální službu. Podobně na
dodávky přispívala dřívější radní Prahy 10 a senátorka Ivana
Cabrnochová. Současná starostka Renata Chmelová bere
plat starostky a senátorky, na službu ale odmítá přispět. Platy si nechává. Plat neuvolněné starostky je 51.464 Kč (tedy
nemusí chodit do práce) a plat senátorky je s náhradami
hodně přes 100.000 korun měsíčně. Tlak veřejnosti už slaví
první úspěchy. Koalice Vlasty, Pirátů a ODS opět odložila prodej tzv. Modrých dodávek soukromé firmě. Oblíbená sociální
služba tak má stále šanci, že bude obnovena.

V restauraci na Gutovce už se neohřejete

Naše „úžasná“ radnice má
další černý puntík. Neschopnost zajistit základní služby je
naprosto fenomenální. Vedle
rušení zdravotních pohotovostí,
nonstop lékáren a dopravních
služeb se už ani na Gutovce
neohřejeme v místní restauraci. Je zavřená. Proč? Radnice se
nedokázala domluvit s nájemcem a nezajistila včas nového. Na Gutovce tak krásná restaurace, kde se konaly dětské oslavy a sportovní kolektivy tam
chodily na posezení, zeje prázdnotou. Devět placených členů
rady a další placení členové výborů a komisí – obvykle kamarádíčkové Vlasty a Pirátů – mají totiž jiné starosti.

Přesuny na zastupitelstvu mezi Piráty,
kamarádku střídá manžel

Pirátský zastupitel Pavel Hájek, který navzdory nepravdivým
slibům Pirátů, že nebudou kumulovat funkce a je přitom současně zastupitelem v Praze 10 i zastupitelem hl. m. Praha, na
funkci magistrátního zastupitele rezignoval (nestíhá to). Ovšem,
světe, div se, nahradila jej na magistrátu pravá ruka starostky
Chmelové, první místostarostka Jana Komrsková za Piráty. Ano,
to je ta s tou divnou poradkyní, co přihrávala domů zakázky.
Opozice Komrskovou viní z toho, že angažovala neúspěšnou kolegyni z kandidátky Pirátů Lenku Dvořákovou
na několik placených
míst městskou částí
a zároveň ji zaměstnala
jako svou placenou poradkyni. Vše bez výběrových řízení. Dvořáková
měla navíc z pozice své
funkce zadávat zakázky
svému manželovi. Když
byla Dvořáková konečně odvolána, hádejte,
kým ji Komrsková
nahradila ve funkci?
Svým manželem Jiřím
Komrskou (Piráti), který
v Praze 10 proslul oplzle
sprostými SMS bývalým
spolustraníkům v TOP
09. TOP 09 podává na
Komrskovou trestní
oznámení.

ČSSD slaví úspěch s peticí za zachování
zdravotní pohotovosti Plaňanská
Kdo nesouhlasí s uzavřením zdravotní pohotovosti v Plaňanské, může podepisovat petici. Za dva týdny ČSSD Praha 10
sesbírala již 1400 podpisů. Je evidentní, že lidé si omezení
zdravotní péče nepřejí. Podpisy můžete posílat na ovv.praha10@cssd.cz nebo na jan.cizek@ceskydomov.cz. Podpisy
předáme organizátorům petice ČSSD Praha 10.

Podpisy k protestní petici
Podpisy k protestní petici se
nám do redakce hromadně
valí. Stále do 10.000 podpisů
je ale daleko. Sbírejte dále,
oslovujte své známé, sousedy
v domech. Podpisy archivujeme a předáváme opozičnímu
zastupiteli Tomáši Pekovi
(TOP 09), který iniciuje hlasování na zastupitelstvu. Nepolevíme do doby, než bude nemorální daň konečně zrušena!

Přijďte na pražské zastupitelstvo říct,
že pohotovost CHCETE!
Téma obou pohotovostí v Plaňanské v Malešicích bude
projednávat zastupitelstvo hlavního města 14. 12. na
magistrátu – Mariánské náměstí na metru A Staroměstská.
Očekává se velmi bouřlivá reakce. A nezapomeňte: když
se neozveme, tak tihle noví mocipáni si prostě budou
dělat, co chtějí.
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Píšete nám!
Pište dál Janu Čížkovi na e-mail jan.cizek@ceskydomov.cz.
Jsme starobní důchodci, manželka (1934), já (1930). Manželka
jezdí pravidelně do vinohradské nemocnice, pavilon A - onkologie, nepravidelně do polikliniky Zahradní Město. Její
zdravotní stav neumožňuje používat MHD. Já ji doprovázím.
Do 31. srpna jsme využívali bezplatnou dopravu od Prahy 10,
dispečerka paní Karalová. V červnu jsme dostali dopis od paní
starostky, že Praha 10 bezplatnou dopravu ruší s tím, že si má
manželka opatřit průkaz ZTP - dodnes ho nemá. Takže jedna
cesta do nemocnice nás stojí cca 85 Kč. Uvítali bychom, kdyby se Vám podařilo tuto bezplatnou dopravu obnovit.
Pan M. K. z Jasmínové ulice

V žádném případě nesouhlasím s o 100 % zvyšování daně
z nemovitosti. Je to vůči obyčejným lidem, kteří na nemovitost museli hodně šetřit a uvázat se na celý život hypotékou,
od radnice neférové jednání. A co důchodci s průměrným
důchodem? Dostanou přidáno 900 Kč, ale všechno se bude
zdražovat: plyn, elektřina, voda, jídlo. Kde na to mají oni brát?
To ti politici se 100tisícovými platy nějaké zdražení vůbec
nepoznají.
Paní Jana

Vážený pane Čížku,
po přečtení Vašeho článku jsem nevěděla, jestli zuřit, nebo
Dobrý den, pane Čížku, zcela náhodně jsem objevila váš článek
brečet. Žiju ve Vršovicích celý život, tj. 70 let. Pamatuju mnohé,
k chystané změně daně z nemovitosti a dalším akcím našich
ale tohle, co se tu děje po posledních volbách, nemá srovnánových zastupitelů. Bydlím v Praze 10 téměř 80 let (tolik mně
ní. Kromě všech těch lumpáren Vámi vyjmenovaných mi vadí
příští rok bude). Pamatuji ještě původní Eden, protože jsme se
i nepořádek v ulicích. Minulé vedení vyhlásilo Čistou Prahu 10
od stadionu Bohemians přestěhovali jako první do dvou domů
a musím říct, že lidí s košťaty bylo v ulicích dost a ulice celkem
na nově vznikající sídliště. Zažila jsem mnoho změn, ale co se
čisté. Teď se všude povaluje nepořádek a listí jak v lese. Nejspíš
děje poslední roky, je už přes čáru. Nejprve několikaleté spory
se šetří i na tomhle. Cítím velikou bezmoc, nevolila jsem ani
o stavbu nové radnice, kdy miliarda nebyla žádné peníze, zchát- jednu tu stranu nebo spolek, co nám vládne, ale odnesu to
ralý kulturní dům Eden, mnohokrát „otevírané“ a zrekonstruova- jako ostatní, co nám tohle nadrobili. Zvýšení daně z nemoné kino Vzlet, dlouho nevyužitá škola ve Strašnicích u metra aj.
vitosti bude znamenat zvýšení nájmů. Jsem v důchodu a na
Moje rodina se posunula v bydlení o 2 stanice tramvaje dál do
rozhazování nemám. Mám malé autíčko kvůli nákupům, moc
rodinného domu. Je to výsledek naší píle, spořivosti a věrnosti
toho nenajezdím. Léto trávím mimo Prahu, a pokud budu
této lokalitě. Nyní, kdy už dožíváme jen s důchodem a i stát na
muset platit 1200 Kč, tak půl roku nevyužiju parkování. Ale
seniory více myslí, tak nám vezmou na dani ještě víc, než dosta- nemůžu riskovat, že když pojedu domů, zaplatím šílené peníze
neme přidáno. Chválili jsme obslužnost, která zatím je na dosah za to, že zaparkuju před domem. Bohužel bydlím proti soudní
a pro seniory přívětivá. První pohotovost v ulici nad Olšinami
budově, kam jezdí spousty lidí a všichni parkují v naší ulici.
jsme využívali mnoho let (moje žlučníkové záchvaty), zubní je
Stejně jako zaměstnanci soudu a lidi z okolních čtvrtí, kteří
stejně tak potřebná a nevadilo nám přesídlit do Plaňanské ulice, zde nasednou na autobus a jedou do centra. Domácí nemají
kde funguje i lékárna. Manžel byl po těžké operaci střev a mukam auto dát. Už dávno jsem na to upozornila úřad, ale dočkasela jsem několikrát využít odvoz zajištěný MČ. Nefungovalo to
la jsem se jen arogantní odpovědi, že soudní budova má své
někdy spolehlivě, ale lidi se vždy domluví a pro mě to byl důvod parkoviště. To je sice pravda, ale vjezd je z ul. Na Míčánkách,
ke chvále služeb. Nyní, kdy se s přibývajícím věkem naše možto je jednosměrka z Ruské, kudy nikdo nejezdí. A navíc cedunosti pohybu velmi omezují, přijdou takové návrhy na změny
le s označením vjezdu do objektu je zakrytá větvemi, takže ji
k horšímu, které nepostihují jenom nás. Praha 10 patří skladnikdo nemůže vidět. Radnice si nechala udělat, kdoví za kolik,
bou obyvatelstva k obvodům s nejstarší populací. Místo aby se
průzkum o parkování. Myslím, že stačí projít pár ulic kolem
zaměřili noví zastupitelé na další rozvoj a zlepšení života lidí,
Slavie, když je fotbal nebo nějaký koncert, a máte průzkum
zruší dosavadní výhody. Uvolnění zastupitelé, jejich aparát, nové hotový. V termínu těchto událostí se neodvážím někam jet,
zařízení kanceláří, bar s odpočinkovým koutem s křesílky, to je
protože při návratu už nezaparkuju. Psala jsem taky příslušnéjen zlomek toho, co se dostalo na veřejnost. Je to hanebné a oni mu odboru, že alespoň malá pomoc by byla zřídit parkoviště
si toho budou do příštích voleb náležitě užívat. A nepochybuji,
v prostoru bývalých jeslí v ul. 28. pluku vedle stanice ZS. Je
že to je jenom začátek, kdy zkouší, co si mohou dovolit. Přes svůj tam veliká, zarostlá zahrada, nikým nevyužívaný pozemek,
věk se s tím nemohu smířit a podpořím veškerou iniciativu, kte- který by se dal využít, včetně části budovy jeslí jako zázemí
rá bude proti této aroganci moci a nemorálnímu jednání možtřeba pro hlídače. Pozemek je podle katastru v majetku hl.
ná. Je to nejhorší vedení, které tato MČ za všechna léta měla.
města. Nedalo by se tak ulehčit místním, třeba s placeným
Srdečně zdravím a držím palce, aby se našly nástroje k zastavení parkováním za nějaký roční poplatek? Další problém jsou
jejich drzých plánů, jak dostat peníze na svoje prebendy.
opravy chodníků, které znamenají omezení parkování na nePaní J. K. z Prahy 10 úměrně dlouhou dobu. Pracovala jsem celý život na stavbách,
ale tam to muselo odsýpat. Tady jsou chodníky rozvrtané celé
Pane Čížku, máte pravdu, jsou to lumpové. Návrh je špatný, ono
týdny a ve čtyři odpoledne tam není ani lopata, o dělnících nese to navrhuje těm, co mají příjem od 30 000 Kč výše, ale co lidé mluvě. Stalo se, že jsem na 10 dní odjela a při návratu stál bags menším příjmem, a těch je více, a pak penzisti, kteří i přes při- řík na tom samém místě a s chodníkem se ani nehnulo. Ale
dání mají stále z ruky do huby. Je to lumpárna, je to horší než za parkovací místa zabraná dlažbou a technikou. Proboha, kdo
bolševika. Návrh přišel od Pirátů, oni Piráti vždy brali a okrádali,
takové firmy platí? A nakonec ta auta pro dopravu invalidů.
na moři si nebyl nikdo ničím jistý. A že se přidalo ODS, to mě
Měla jsem v domě souseda, nevidomého, pro kterého cesta
podržte, oni přece vytýkají současné vládě, že nesnižuje daně,
k lékaři specialistovi byla bez auta nemožná. Bohužel zemřel,
a tím si protiřečí. Sami dávají návrh na zvýšení, je to lumpárna.
asi by to pro něj a další stejně postižené byla rána. Nevím, jak
Pan Arnošt K., Strašnice by řešil tenhle problém. Je to hyenismus, lepší výraz nemám.
A tak bych ráda přidala svůj podpis k Vaší petici.
Je to jako vždy, ovce se musí stříhat. Vedení radnice kašle na
Paní J. B. z ulice 28. pluku
jakékoliv petice. Viz petice o zavedení placeného parkování.
Jména pisatelů jsme z důvodů jejich bezpečnosti
Přesto Vaši petici podporuji.
Pan JUDr. P. L., Krupská, Praha 10
nezveřejnili celá.

Žádost o projednání věci na Zastupitelstvu městské části
Praha 10
(dle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)
My, níže podepsaní, žádáme projednání zvyšování daně z nemovitosti na
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10. Žádáme, aby rozhodnutí, se kterým
nesouhlasíme, a které bude mít dopady na mnoho obyvatel městské části, bylo
projednáno nejvyšším orgánem Prahy 10, tedy Zastupitelstvem MČ Praha 10.
Zároveň vyzýváme zastupitele, aby ještě zvážili svůj postoj a skokový nárůst
daně z nemovitosti v případném hlasování odmítli.
Jméno

Příjmení

Trvalý pobyt/vlastnictví
nemovitosti na území MČ
Praha 10 (adresa)

podpis

Prosím, vyvěste tuto petici na nástěnku vašeho domu nebo na veřejná místa a pomozte sehnat co
nejvíce podpisů.
Plné archy
zašlete
poštou
nebo doneste
osobně na adresu:
Kontaktní
adresa,
kam
lze doručovat
archy:
Jan Čížek, Časopis Naše Praha, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10.
Pro připomínky
volejte
777Rapidem
311 436 nebo
pište na
jan.cizek@ceskydomov.cz.
Jan Čížek,
Pod
10, Praha
10e-mail:
- Strašnice,
100 00

tel: +420 777 311 436

