Obec Vyšní Lhoty
Vyšní Lhoty č. 244, PSČ: 739 51

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás tímto informovat o dění v obci v souvislosti s pobytem uprchlíků v naší
obci a zároveň velmi poděkovat všem, kteří již od prvních dnů vzniku konfliktu na
Ukrajině nabízeli svou pomoc. Nabídky pomoci jsme dle doporučení
Správy
uprchlických zařízení směřovali tam, kde měly pomoci co nejlépe. Tímto bych rád
tlumočil poděkování vedení tohoto zařízení v naší obci za veškerou nabízenou pomoc.
Jak jistě víte, byl statut zařízení v naší obci změněn na Registrační humanitární
středisko Vyšní Lhoty. V podstatě až do konce března jsme v obci nijak zvlášť nepocítili
změnu a v zařízení byly krátkodobě ubytovávány jen malé počty klientů, které zařízení
opouštěly hned poté, co jim bylo zajištěno ubytování někde jinde. Pohyb uprchlíků po
obci jsme téměř nezaznamenali, a když už, tak se jednalo o bezproblémové klienty. Dle
statistik zveřejňovaných v médiích jsme obcí s největším počtem registrovaných
uprchlíků na počet obyvatel.
Koncem března se však po vesnici začali pohybovat jednotlivci a skupinky Romů, kteří
byli v zařízení ubytováni. Informace o obtěžování místních občanů a jejich
nepřízpůsobivém chování na vesnici, v hromadné dopravě i přímo v zařízení, se rychle
rozšířily mezi vámi, stejně tak i v okolních vesnicích. Již tehdy jsem informoval o situaci
vedení Obvodního oddělení Policie České republiky v Nošovicích, a upozornil na to, že
se mohou množit oznámení o obtěžování občanů ze strany rómských klientů našeho
zařízení. Policie přijala preventivní opatření, a pokud vím, tak i vždy reagovala na vaše
oznámení. Do dnešního dne nebylo zaznamenáno nějaké protiprávní jednání ze strany
těchto migrantů.
Musím říci, že se naprosto ztotožňuji s pomocí všem, kteří prchají z Ukrajiny v důsledku
válečného konfliktu a tuto pomoc skutečně potřebují. Neočekávám od těchto osob
nějakou přehnanou vděčnost, ale považuji za samozřejmé, že jako osoba, které je
zajištěno ubytování, strava a sociální příspěvek, nebudu obtěžovat svým chováním ty,
kteří mi toto v dobré víře poskytli. Zároveň předpokládám, že příslušní úředníci řádně
prověřují oprávněnost nároků ze strany různých „uprchlíků“, abychom z našich peněz
neplatili dovolenou někomu, kdo o válce na Ukrajině ani neví a zneužívá stávající
situace ke vlastnímu prospěchu.
Bohužel se v posledních dnech v tisku objevily informace o nepřizpůsobivých rómských
migrantech, kteří byli ubytováni různě po republice, kde svým chováním obtěžovali
ostatní, a dokonce došlo k poškození ubytovacích zařízení, kde byli umístěni. Minimálně
dva články popisující tento problém končily dovětkem, že tito rómští migranti byli
převezeni do zařízení ve Vyšních Lhotách. Ihned jsem zaznamenal hromadu vašich
negativních reakcí a obav z takových skupin migrantů, naprosto se s nimi ztotožňuji a
považuji je za zcela oprávněné.

Ve středu 6.4.2022 jsem jednal s vedením Správy uprchlických zařízení, kde jsem
vyjádřil znepokojení a nesouhlas s tím, aby se problémové skupiny migrantů
shromažďovaly na jednom místě, navíc v naší malé vesnici. Rovněž jsem tento nesouhlas
vyjádřil dopisem ministru vnitra Mgr. Bc. V. Rakušanovi. Z jednání bylo zřejmé, že i
vedení Správy uprchlických zařízení tento problém vnímá a pracuje na jeho řešení. Byl
jsem ujištěn, že určitě není snahou koncentrovat problémové osoby na jednom místě a
už vůbec ne v zařízení na území naší obce, bohužel umístění konkrétních skupin osob
nejsou schopni ovlivnit.
Přesto, že nejsem ze své pozice schopen ovlivnit složení klientů zařízení na našem území,
věřím, že jsem svým vyjádřením jasně tlumočil obavy a názor i vás ostatních, že
problém s uvedenými skupinami migrantů nelze řešit jejich centralizovaným
umísťováním v naší obci, a že s takovým řešením nesouhlasíme. Zároveň doufám, že se
situace nebude zhoršovat a naše soužití s tzv. „uprchlickým táborem“, jak mu většina
z nás říká, bude znovu bezproblémové.
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