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Dobrý den,
Jsem majitelkou bytu v Třebušické ulici a rodinu Tancošových znám. Před rokem a čtvrt,
když nám teplárny vypnuly v bloku topení, pro dluhy, odešlo 80% nájemníků a začala
devastace prázdných bytů. vlastníci si je nedevastovali, to byla doména zbylých
nájemníků. Vykopali u bytů dveře, odnesli radiátory vodoměry i vodovodní baterie do
bazaru a do sběru. Díky tomu, než jsme dluh uhradili, už nešlo zprovoznit topení a tak
zamrzla voda. Po oblevě proudy vody byty vytopily a vodárny nám vodu vypnuly. Pak
se odstěhovali další nájemníci Zbyli jen Tancošovi a takoví další, co nikdy nic nezaplatí,
tak proto jinam nemůžou . Jejich děti si v cizích prázdných bytech krásně hrály,taky se
tam vykakaly, chodily vysypat smetí do bytů, kdyř to bylo blíž jak popelnice, no a
uklizečka dala výpověď.
Proč si pan Tancoš stěžuje na bydlení a na to že má výpověď,když neplatí nejen
činži, ale ani elektriku. Proč se nechce odstěhovat, když jsou tam štěnice. špína a
výkaly? Co ho vede k tomu, že ten důkaz vztahu Romů k bydlení ještě
zveřejňuje?
Ta majitelka není bohatá a nájemné mu dala evidentně velmi nízké, jinak by tu
smlouvu ve vašem pořadu rozcupovali. Ta nemůže dotovat rodinu Tancošů a ti zas
nemůžou ani na ubytovnu,kde by měli teplo i teplou vodu, neb bez placení není
bydlení.
Pořád jste psali, že majitelé ubytoven nehorázně ty jou z nájmů, tak stát zavedl
bezdoplatky a ubytovny se zavřely. Ted píšete, že jak to, že majitelé ubytoven
vyhazují nájemníky na ulici, přitom to je důsledek vašeho boje proti ziskům těch
majitelů. Zisky ze sociálky už nejsou a je vše jak jste chtěli že.
Dneska,kdo chce na ubytovnu musí platit hotově a předem a to pro Tancoše není
zajímavé tak mučí svou paní majitelku.
Evidentně je váš boj za tyhle ty vymoženosti úspěšný a je naděje, že za pár let
celá republika včetně Prahy skončí jako Třebušická ulice v Janově. Gheta bohatých
budou v rozvalinách Až se tak stane, ani vy nebudete mít kam utéci, protože
celosvětově to vedou lidé vám podobní.
Jak vidíte z příkladu Třebušické, jde to celkem rychle a jste ještě dost mladí tak se
té krásy určitě dožijete.
Gratuluji J.

