Dobré odpoledne – přináším pozdrav tomuto shromáždění z Varnsdorfu a
zároveň chci vyjádřit přesvědčení, že se zde dnes nescházíme zbytečně a že náš
region – naše Šluknovsko - bude nejenom středem zájmu médií, ale, že vyvolá
zamyšlení, zájem a námi už dlouho požadovanou reakci v rozhodujících
řídících kruzích.
Náš kraj, ve kterém žijeme je krásný, ale v současnosti strádá. Dostal pečeť
divokého severu a to i nadále ovlivňuje zdejší život. Vysoké procento
nezaměstnanosti prohlubuje nepříznivou sociální situaci. Díky poptávce po
zaměstnání jsou mzdy nízké, ochabuje koupěschopnost a kraj chudne.
Problémové je nastavení mzdového a sociálního systému. Hovořil jsem před
časem se ženou středního věku – zaměstnanou. Pobírá plat – tak jako mnozí
tady – na dolní hranici možností. Po uhrazení měsíčních nákladů na bydlení jí na
živobytí zůstává méně, než životní minimum. Jaký může pak být její pohled a
nakonec i pohled ostatních na sociální systém. Na systém, který postupně
vychoval generaci lidí, pro něž je práce prázdným a neznámým a pojmem.
Ano – mnohé problémy by nemusely být při zásadním zvýšení pracovních
příležitostí v regionu, aby se stalo samozřejmým, že pro výplatu si nechodím na
úřad, ale do práce. Města a obce zatím využívají možnosti zaměstnat pracovníky
veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Nastavení těchto systémů však není
motivační a v této podobě mu nedáváme velkou budoucnost. Prostý zdravý
rozum říká, že příjmy z dávek by neměly být stanovovány pouze tabulkovým
propočtem. – tedy cenou bydlení, počtem dětí, zápočtem minima a daným
koeficientem. Motivační je výše odměny odpovídající délce a kvalitě práce.
Slabinou systému je také to, že v současnosti také např. pomáhá vytvářet
nemalé zisky podnikatelům – majitelům bytů, kteří pronajímají bytové prostory
sociálně slabým rodinám. A právě zde je třeba zaměřit pozornost.
Sestěhováváním sociálně slabých a odkázaných na dávky totiž vznikají lokality
plné napětí a nesnášenlivosti. Projevy chování těchto nových nájemníků mají
k dobrým sousedským vztahům hodně daleko. Vyvolávají u starousedlíků vlnu
oprávněných stížností a protestů. Systém podpory a příspěvků v těchto
případech znamená nejen protékání státních peněz na konta podnikatelů.
Vyvolává také snahu majitelů bytů o rozšíření své působnosti a podporuje tak
zvyšování napětí v těchto lokalitách. Tady potřebujeme pomoc! Účinnou a
včasnou. Nelze přehlédnout rozdíl v nákladovosti bytu starousedlíků a stejného
bytu pronajatého podnikatelem. Značná část peněz určených na pomoc v hmotné
nouzi totiž spíše pomáhá podnikajícím majitelům bytů a původní příjemce
znovu hledá další způsob získání finančních prostředků. A tak se otvírá prostor
pro lichvu, prostituci, distribuci drog a pro krádeže i násilnou trestnou činnost.
A to vše pochopitelně k velké nespokojenosti celého regionu a především
původních obyvatel postižených lokalit.

Nemohu opomenout také to, že naléhavě potřebujeme, aby úřední přidělení
trvalého bydliště nebylo vázáno pouze na souhlas majitele bytu, ale také na
hygienickou normu určující maximální počet bydlících. Chceme tak tyto lokality
chránit před těžko kontrolovatelným sestěhováváním.
Další připravovaná úprava systému poskytování dávek má vejít v platnost
v průběhu příštího roku. Vím, že se některé zásadní změny týkají právě nově
pojmenovaného příspěvku na náklady na bydlení. Jejich účinnost prověří praxe.
Ale čas je v tuto chvíli nepřítelem. Rok je pro lidi žijící v těchto lokalitách
nepředstavitelně dlouhý. Jsme-li s nimi v kontaktu, pak jim jen těžko
vysvětlujeme, že legislativní proces musí být tak dlouhý…. Jistě záleží na
prioritách. Netroufnu si posuzovat důležitost jednotlivých přijímaných zákonů.
Ale vím, že mnoho z nich bude k ničemu, budeme-li mít nepokoje v ulicích.
A pokud v popředí zájmu a práce našich poslanců budou sněmovní půtky o
přednesené vulgarity a telefonické výhružky a další podobné jistě státotvorné
záležitosti, pak asi bude naše problematika a celé Šluknovsko opravdu i nadále
oním přívěskem – oním apendixem který je nepotřebný a o kterém se ví jen
v okamžiku, kdy se zanítí.
Dovolte mi, abych se v samém závěru obrátil na dálku na pana předsedu vlády!
Vážený pane premiére!
Ve svém dopise z prosince loňského roku ujišťujete varnsdorfské občany, že se
vláda situací zaobírá se vší vážností. V závěru pak říkáte „..ubezpečuji vás, že
mnou vedená vláda udělá maximum pro to, aby se konfliktům předcházelo a
byly vytvořeny podmínky pro sociální smír a soudržnost v duchu naprosté
rovnosti všech občanů před zákonem, jak co se týče práv, tak také povinností.“
Pane premiére – žádám Vás – naplňte prosím tato slova!

Info
VPP – 6 lidí,
VS - 120 lidí – 50 úklidové práce ve městě a požadavek na ÚP na navýšení
70 práce v příspěvkových organizacích města
Ubytovny :
počet lidí – 54 dospělých, 50 dětí (kapacita při dvoulůžkových pokojích 168)
(217 000)
Ceny 2900 – za měsíc (Masaryčka)
1450 - dítě
Zahrnuty další náklady – energie, voda apod.
+ mzda provozních pracovníků (5+ 1)
terénní a soc. pracovníci – mzda část dotace (MPSV ) část zřizovatel
70 % - ÚP
Návrh koncepce soc. bydlení momentálně zpracovává pracovní skupina pro
bezpečnostní a soc. situaci.
Příprava rekonstrukce prostor – po prázdninách příprava projektu – příprava
startovacích soc. bytů.
Co za rok:
Posílení městské policie
Přijetí vyhlášek – vztahujících se k hernám a veřejnému pořádku
Zřízení školní autobusové linky
Zřízení odloučené policejní služebny - stěhování do lokality Kovářská
Rozšíření kamerového systému o problémovou lokalitu
Každodenní dispečink s policií
Rozšíření osvětlení v problémové lokalitě
Činnost pracovní skupiny pro bezpečnostní a sociální situaci
- mapování – iniciativní návrhy
- příprava koncepce bydlení v problémových lokalitách
Cílená práce sociálních pracovníků v terénu
Jednání o asistentech prevence kriminality
Jednání o investičních příležitostech

