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Vážená paní místopředsedkyně vlády,
zřejmě i Vy jste zaznamenala dění v našem Šluknovském výběžku. Uvedené vzniklo vinou zvyšujícího
se počtu sociálně nepřizpůsobivých občanů do regionu, nízkou vzdělaností a vysokou mírou
nezaměstnanosti.
Problémy se kumulují již několik let, na mnohé léta upozorňujeme, ale bohužel nejsme většinou
vyslyšeni.
Poté co jsme v květnu oslovili premiéra Petra Nečase, kterého jsme požádali o pomoc, a obdrželi
v červenci odpovědi jím pověřených ministrů vnitra a práce a sociálních věcí, jsme se shodli, že jejich
možné návrhy směřující, dle jejich názoru, ke zlepšení situace již dávno realizujeme. Premiér, ani jeden
ministr v té době nepřijali naši nabídku k návštěvě regionu. Možná si říkali, že se jedná opět o jednu
z akcí starostů přehánějících ve svých apelech. Opak byl pravdou. Po víkendových událostech
v Rumburku a ve Varnsdorfu byl ve středu v regionu posílen policejní sbor vše výběžku o 50 příslušníků
speciálních pořádkových sil. Ve čtvrtek jsme se sešli v Rumburku osobně s ministrem vnitra a
policejním prezidentem. Ti nám mimo jiného přislíbili pomoc v řešení dlouhodobých hlavně legislativně
nutných opatření. Z tohoto důvodu dne 02.09.21011 k nám do již zmíněných měst přijíždějí ředitelé
odborů z MV, abychom se společně pokusili najít taková legislativní opatření, která by pomohla situaci
řešit, a to nejenom v našem regionu ale i v dalších částech ČR, kde panují obdobné problémy.
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Věříme, že získáme i u Vás podporu a že některé změny léta neřešené povedou ke zklidnění situace, ke
snížení zlodějiny, zvýšení pracovních příležitostí, zvýšení respektu veřejnosti vůči Policii ČR, snížení
trestní odpovědnosti, zvýšení pořádku a chování občanů jako i k rychlejšímu vypátrání a potrestání
viníků, neboť pouze rychlé jednání policie a soudů mohou odradit od dalšího páchání přestupků
a trestných činů, ty kteří tuto činnost opakovaně provádí a přitom se nám všem ještě vysmívají.
V příloze Vám zasílám dopis adresovaný ministru Drábkovi, ve kterém se snažíme jednotlivé problémy,
které nám komunálním politikům již dlouhodobě ztěžují naši práci, vyjmenovat.
Věřím, že i přičiněním Vaší rady dojde k podpoře některých námi navrhovaných opatření, které se
promítne do změn zákonů a prováděcích vyhlášek. Děkujeme.
S pozdravem

Josef Z o s e r
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Příloha
Dopis MPSV
Na vědomí
Jaroslav Foldyna, poslanec PČR
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