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Vážená paní hejtmanko,
obracíme se na Vás s informací týkající se současného vyhroceného stavu souvisejícího jednak
s přílivem nepřizpůsobivých občanů, zvýšenou trestnou činností a vysokou nezaměstnaností u nás ve
Šluknovském výběžku. Zároveň sdělujeme postupné kroky nás starostů, které jsme učinili ještě před
eskalací celé situace.
V květnu na pravidelním čtvrtletním jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska jsme zařadili jeden z bodů
týkající se zhoršujícího se stavu kriminality v regionu. Za přítomnosti zástupců okresního odboru PČR
(generál Vorálek se těsně před jednáním omluvil), jsme jednak se znepokojením upozorňovali na
rostoucí míru kriminality a nesouhlasili s plánovaným snížením tabulkových stavů PČR od roku 2012
o 66 příslušníků v našem okrese.
Na uvedeném jednání jsme pověřili přítomného pana poslance Jaroslava Foldynu interpelací
v Poslanecké sněmovně. Ta byla vznesena přímo na pana premiéra Petra Nečase. Zároveň byl panu
premiérovi odeslán dopis včetně pozvání k nám do výběžku. V červnu jsme obdrželi od pana premiéra
sdělení, že problém vnímá a vyřízení naší žádosti o pomoc postupuje příslušným ministrům.
Tito nám v červenci odepsali (viz příloha). Bohužel po přečtení jejich návrhů na řešení jsem
konstatovali, že většinu navrhovaných řešení již léta realizujeme. Nespokojenost nad obsahem odpovědí
jsem vyjádřili na mimořádném jednání starostů Šluknovského výběžku dne 17.08.2011.
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Za přítomnosti pana Františka Bublana, předsedy zahraničního bezpečnostního výboru Parlamentu ČR,
pana generála Vorálka, krajského ředitele Policie ČR, poslance Jaroslava Foldyny a pana Martina
Šimáčka, ředitele odboru pro sociální začleňování, kteří se na základě našeho pozvání na jednání
dostavili, jsme opět požadovali podání pomocné ruky k řešení stále se zhoršující situace. Zde nám bylo
jasně řečeno, že na posílení stavu policie, které jsme jako okamžité řešení požadovali, nejsou finanční
prostředky. Po dvou a půl hodinách jsme se rozcházeli se smíšenými pocity, že řešení problémů není
jednoduché ani okamžité. Nicméně za necelý týden jsme po incidentech ve Varnsdorfu a Rumburku,
viděli, že finanční prostředky jsou. Ve středu do výběžku nastoupilo 48 příslušníků zvláštní pořádkové
služby PČR.
Ve čtvrtek 25.08.2011 jsme se v Rumburku sešli s ministrem vnitra a policejním prezidentem, kteří
kromě okamžitého řešení nabídli též pomoc na legislativních opatřeních, o která usilujeme léta.
Z tohoto důvodu posílá ministr vnitra v pátek 02.09.2011 do Rumburku své ředitele odboru na jednání
s námi starosty.
Vážená paní hejtmanko,
z toho, co se v poslední době událo je zřejmé, že naše konkrétní žádost o pomoc nebyla zase jednou
z akcí starostů, ve které přehánějí, jak je nám občas centrálními institucemi naznačováno. Je zřejmé, že
výběžek svojí průměrnou nezaměstnaností kolem 16 %, podprůměrnou vzdělaností zapříčiněnou též
značným množstvím sociálně nepřizpůsobivých obyvatel, je strukturálně postiženým regionem, kterému
je třeba pomoci.
Žádáme Vás o zvážení Vašich termínových možností souvisejících s návštěvou Šluknovska, kde
bychom společně hledali, v čem by nám mohl být kraj nápomocen, kromě toho co nám doporučuje pan
ministr Drábek na kraji uplatňovat (předposlední odstavec jeho dopisu),
S pozdravem

Josef Z o s e r
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Přílohy
dopisy ministrů J. Drábka a J. Kubiceho
odpověď ministru J. Drábkovi
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Na vědomí
Jaroslav Foldyna – poslanec PČR
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