speciální příloha 10.000 podpisů pro Desítku

10 000 podpisů pro Desítku!
Při pohledu na rozpočet 2020
se člověku chce vzteky brečet.
Radnice naplánovala další
schodek ve výši 330 milionů
korun, tedy již za dva roky
vládnutí udělali naši „hospodáři“ kumulovanou ztrátu
1,1 miliardy korun. Za dva roky
tak projedí všechny nashromážděné peníze, které předchozí vedení spořila desítky
let! Zároveň ovšem každý den
vyplave na veřejnost nějaká
kauza, kde si radní přidělují
zakázky, dotace nebo výhodné pronájmy. Teď už je všem
jasné, že toto vedení se přišlo
na Prahu 10 jenom osobně
zabezpečit a my občané to
zaplatíme. Jak z toho ven?
Do voleb je daleko, oni to
ví a doufají, že lidé zapomeVážení obyvatelé Prahy 10,
nou. Nesmíme se ale nechat
již dva měsíce bojujeme proti
umlčet. Je třeba jim říkat do
zvýšené dani z nemovitosočí, co si myslíme. Kdo můžeti o 100 %, kterou radnice
te, přijďte mne podpořit na
plánuje zavést od 1. 1. 2020.
zastupitelstvo Prahy 10, kde
Každý den mi do vydavatelství za veřejnost pravidelně vychodí vaše podpisové archy. Je stupuji a žádám zrušení daně
evidentní, že občané si takto
z nemovitosti a obnovení
vysoké daně nepřejí, obzvlášsociálních služeb. To nejbližtě v okamžiku, kdy nemine
ší bude 16. 12., přijďte jim
týden, kdyby nevyplavala na
to říci. Já tam budu s vámi.
radnici Prahy 10 nějaká kauza. Scházíme se také s občany,

Modré dodávky, které pomáhaly seniorům
a postiženým dětem, rezaví v garážích úřadu
Radnice nedokáže našim seniorům a postiženým dětem
zajistit základní služby. Tzv. Modré dodávky, které po mnoho
let vozily seniory a děti na potřebná vyšetření, rezaví v garáži
bez využití. Radnice službu přes protesty obyvatel od září
zrušila. Proč? To se nikdo nedozví, radnice nekomunikuje.
Naštěstí se podařilo opozici zastavit prodej vozů za 1 korunu
spřízněné firmě. Senioři teď píší smutné dopisy, že musí jezdit na potřebná vyšetření taxíkem. Nemají na to. Starostce
Chmelové je to úplně jedno.

jak se dá. Bohužel arogance
radnice je tak veliká, že nám
poslední setkání v knihovně
zakázala a museli jsme besedovat venku na chodníku.
Přitom občané chtěli jenom
říci starostce Chmelové, co
si o jejích počinech myslí. Ta
nejen že bez omluvy nepřišla,
ale ještě setkání zakázala.
Je to smutné, kam se naše

městská část dostala. Komu
z vás není osud lhostejný,
podepisujte petici a shánějte
podpisy. Potřebujeme sesbírat 10.000 podpisů, stále chybí tisíce. My nikdy neustoupíme, tlak bude pokračovat tak
dlouho, dokud nedocílíme
nápravy.
Jan Čížek,
vydavatel Naše Praha 10

Oslovte tedy své sousedy, známé i příbuzné. Každý
musí petici podepsat, jinak se zlepšení v Praze 10
nedočkáme. Děkuji za pomoc a stále mne můžete
kontaktovat na jan.cizek@ceskydomov.cz nebo
777 311 436

Výzva: braňte strhávání petic v domech
a organizované vytahování novin Naše
Praha 10 ze schránek!
Stále více občanů nám volá do redakce, že
zaznamenalo organizované vytahování novin Naše
Praha 10 ze schránek a strhávání petic v domech.
Tvrdí, že za tím stojí radnice. Noviny se pak
nedostanou ke všem, přitom jsou distribuovány do
všech schránek. Prosíme všechny, kteří podobné
konání uvidí, ať si to nahrají na mobil nebo vyfotí
a pošlou do redakce. Budeme kontaktovat Policii ČR.

Jan Čížek

Pohotovost v Plaňanské se definitivně
ruší od 1. 1. 2020, petice radnici
neobměkčila.
Radnice zruší pohotovost v Plaňanské, od Nového roku
budeme muset chodit do Vinohradské nemocnice. Ta slovy
ředitele Petra Arenbergera nové pacienty odmítá, protože je
již teď přetížená. Magistrát ale chystá speciální dotaci, která
by mohla zajistit další lékaře. Obyvatelé Prahy 10 tak jako
tak ale přijdou o pohodlnou službu, která byla určena jen
pro ně. Do Vinohradské nemocnice se totiž sjíždějí pacienti
z celé Prahy, čekací doby jsou proto veliké. V nemocnici navíc není nonstop lékárna. Domyšlený sociální systém, který
nám zde fungoval, tak Vlasta a Piráti nenávratně zničí.
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Co se na stránkách radnice Prahy 10 (NE)dočtete

Skandál: Radnice plánuje na rok
2020 další astronomický schodek!
ten Bude 330 milionů korun! Celkem
už projedla miliardu a sto milionů!

Radnice předložila návrh rozpočtu na rok 2020, kde plánuje
schodek 330 milionů korun. V roce 2019 „hospodařila“
se schodkem dokonce 770 milionů korun! Dohromady
tedy udělala dluh 1,1 miliardy korun! Vše dotuje ze zásob
předchozích vedení úřadu, která za 20 let naspořila
1,3 miliardy korun. Tyto úspory tato koalice za pouhé dva roky
doslova projí, protože žádné zásadní investice nečiní. Ještě ani
nezapočala rekonstrukce úřadu, to budou další miliardy, které
ale už na účtu nebudou. Nastává katastrofální situace, kdy
radnice zůstane zcela vytunelovaná a do dalších voleb jsou
ještě dlouhé tři roky.

Kino Vzlet za 40 milionů si přidělil místostarosta David Kašpar (VLASTA) sám sobě!
Radnice velice nákladně zrekonstruovala kino Vzlet ve Vršovicích. Celkem rekonstrukce vyšla na zhruba 40 milionů korun!
A hádejte, na koho se opět usmálo štěstí při výběru nového
provozovatele! Na společnost Ústředna, s.r.o., kde je jedním
ze zakladatelů Vosto5, z.s., která na svých stránkách píše, že
ji před 15 lety založil dnešní místostarosta Prahy 10 David
Kašpar (VLASTA). Tato společnost dostala zvýhodněný nájem
200 Kč/m2/rok!!! (v obecních bytech se platí 1680 Kč/m2/rok!)
Splácet se tak bude investice asi 100 let, a to nemluvíme o vybydlení areálu. Co je ovšem naprosto skandální, že výběr „své“
firmy si místostarosta Kašpar pojistil osobní účastí ve výběrové komisi, kde sám pro sebe hlasoval!

Obecní byty jen pro „vyvolené“.
Nájem neplatí

Radnice Prahy 10 podle zdrojů z úřadu za rok 2019 nechala
zhruba 500 volných obecních bytů, které nedokáže pronajmout. Celkem uzavřela za rok 2019 zhruba 80 nových nájemních smluv. Ty jsou ale díky novým pravidlům přidělovány
především nepřizpůsobivým obyvatelům. Podle zdrojů již
30 % těchto nových nájemníků neplatí nájem. Jinými slovy
těm, co jsou slušní, zvýšili nájem o 30 % a daň z nemovitosti
o 100 %, aby mohli platit na „nové“ nájemníky, kteří
nic neplatí. Celkem má Praha 10 v majetku 3500 bytů. Lidé
nemají kde bydlet, ale radní s tím nic nedělají, 500 rodin mohlo
mít nový domov.

Jsme pro ně zpovykaní Pražáci!
Pan Filip Vránek byl volební manažer Vlasty ve volbách a dostává od radnice Prahy 10 bohaté dotace. Naposledy si naúčtoval za májové slavnosti osobní provizi 45.000 korun a další
statisíce za organizaci. Takto komentoval nevoli obyvatel
Prahy 10 se zrušením pohotovosti a nonstop lékárny. Tohle si
o nás Vlasta myslí, jsme zpovykaní Pražáci.
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Bytová nouze? To Piráty nezajímá…
Zatímco radnice zakazuje setkání občanů, kteří nesouhlasí
s politikou vedení, Piráti s Vlastou si v Domě čtení na Ruské ulici vesele pořádají diskuse pro svoje příznivce. Na jednu
takovou pronikl i organizátor petice proti zvýšené dani z nemovitosti Jan Čížek. Diskuse se Pirátům poněkud „zvrtla“, neboť
jim občané do očí řekli, co si o nich myslí. A nebylo to hezké.
Například občan bydlící v ulici V Předpolí radnici vyčetl, že
neumí pronajímat prázdné obecní byty. Sám jeden takový 2+1
před lety uvolnil a přestěhoval se do garsonky. Dodnes je volný.
Radnice jej neumí využít. Stejně tak kritizoval přepronajímání
obecních bytů dále za tržní nájemné, což se dle jeho svědectví běžně děje. Další paní ze Zahradního města si stěžovala, že
marně žádá radnici o obecní byt, protože žijí tři generace v 2+1
a nemají prostředky na koupi bytu. Rodina je sociálně slabá,
byť všichni normálně pracují. Radní Petr Beneš (Piráti) jí opáčil,
že obecní byt nemá šanci získat, protože nezapadá do tabulek. „Jste moc bohatá,“ řekl jí do očí, načež sklidil bouři nevole
v sálu. Další občan ze Strašnic Pirátům vyčetl zákazy veřejných

debat pro jejich odpůrce. Podivil se, proč má platit vysokou daň
z nemovitosti za dům, který již několikrát zdanil. Jan Čížek ukázal přítomným archy s podpisy petice a vyzval zástupce radnice, aby na nejbližším zastupitelstvu daň zrušili. Ti to odmítli.

Tito tvoří mocnou chobotnici na radnici Prahy 10:
„Pán plynu“ Pavel Mareš
(Vlasta)

Pan Mareš dělal
placeného asistenta senátorky
a starostky Renaty
Chmelové (Vlasta).
Zároveň je politicky
dosazen do dozorčí
rady superholdingu
Pražské plynárenské, kde bere milionové tantiémy. Plynu přitom vůbec nerozumí, doposud
se živil jako redaktor Katolických novin.

Milan „dotace“ Maršálek (Vlasta)

Pan Maršálek je mimo placeného členství v 6 komisích také členem dotační komise, která rozhoduje
o grantech a sponzorství. Zároveň je členem výboru
v neziskovce Natura Quo Vadis. Jeho grantová
komise mu v roce 2019 přidělila 391.000 korun. Celkem získal od Prahy 10 přes milionů korun.

Filip Vránek (Vlasta)

Jana Komrsková (Piráti) místostarostka

Dosadila do výhodných poradenských funkcí
své známé a kamarádky z kandidátky Pirátů. Ti
si pak přidělovali
sami sobě zakázky
od Prahy 10. Když se
na to přišlo, do funkce
dosadila svého manžela
Jiřího Komrsku (též Piráti). Opozice na ni chce podat trestní oznámení. Sama kumuluje několik funkcí, je
uvolněnou místostarostkou Prahy 10
a nově si vzala i místo zastupitele na
magistrátu. Mluví se o ní jako o šedé eminenci Prahy 10.

Lenka Dvořáková (Piráti)

Tajemná žena bez tváře (jako jediná z Pirátů
Prahy 10 nemá veřejné foto). Jako neúspěšná
kandidátka Pirátů byla „odměněna“ placenými
místy v dozorčích radách městských podniků a v odborných komisích Prahy 10. Zde pak
přidělovala zakázky svému manželovi. Vše již
prošetřuje Policie ČR. Opozice podala trestní
oznámení.

Na fotce je se starostkou Chmelovou Filip Vránek, který byl
hlavním promotérem kampaně
Vlasty v komunálních volbách.
Nyní dostává dotaci za dotací
od Prahy 10 a organizaci městských akcí. Vše samozřejmě bez „Hamižná Renata“
Chmelová – starostka
výběrového řízení. Za májové
slavnosti sám sobě přidělil od(VLASTA)
Kumuluje funkci senátorky a starostměnu 45.000 Kč.
ky, za což bere dva platy. Plat senátorky je hodně přes 100.000 korun
David „herec“ Kašpar
měsíčně. Odmítá se ale o druhý plat
(VLASTA) - místostarosta
neuvolněné starostky (54.000 koNákladně zrekonstruované kino
run měsíčně) rozdělit s potřebnými.
Vzlet za 40 milionů korun přidělil do
Podobně kdysi věnoval starosta Prahy
10 Milan Richter jeden plat na tzv.
výhodného nájmu 220 Kč/m2/rok své
Modrou dodávku. Starostka to odmítá
firmě Vosto5, z.s. Osobně dohlížel
a dodávky rezaví v garážích, důchodci
v komisi na „výběrové“ řízení a sám
musí jezdit taxíkem.
pro sebe hlasoval.

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:
Jan Čížek, Časopis Naše Praha, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10.
Pro připomínky volejte 777 311 436 nebo pište na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz.

