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To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo.... V PÅ™erovÄ› teÄ• mají lidi dost "blbou náladu", po ulicích jim totiÅ¾ chodí
stra&scaron;idla. Nu, nejsou to zrovna stra&scaron;idla, ale strach to vzbuzuje, a poÅ™ádný. Jak jste moÅ¾ná vidÄ›li v
novinách televizních Ä•i Ä•etli v papírových nebo na internetu, Å™ádí tam docela fest pouliÄ•ní gangy. ScénáÅ™ bývá pokaÅ¾
stejný.
Do obchodu vtrhne Ä•as od Ä•asu skupina RomÅ¯ i s malými dÄ›tmi. Ty mají za úkol kÅ™iÄ•et a obtÄ›Å¾ovat prodavaÄ•ky.
mezitím seberou, co kde leÅ¾í. V&scaron;echno je otázkou chvilky...
Nezvanou náv&scaron;tÄ›vu uÅ¾ zaÅ¾ila celá Å™
obchodÅ¯. Napadení, výhrÅ¯Å¾ky, ukradené peníze z pokladen Ä•i zboÅ¾í. S tím se nyní musejí potýkat lidé, kteÅ™í vlastní ob
pÅ™erovských ulicích NádraÅ¾ní, ÄŒechova, KramáÅ™ova Ä•i HavlíÄ•kova. PrávÄ› jejich prodejny si totiÅ¾ vytipovaly skupin
pouliÄ•ních gangÅ¯. A terorizují je. NÄ›kteÅ™í majitelé ani nevolají policii, protoÅ¾e nevÄ›Å™í v dopadení pachatelÅ¯.
P
del&scaron;í dobu se situací zabývají mÄ›st&scaron;tí a státní policisté i pÅ™erovská radnice. V&scaron;ichni pÅ™iznávají, Å¾e
najít Å™e&scaron;ení bude tÄ›Å¾ké, nejen proto, Å¾e vzhledem k tomu, Å¾e v mnoha pÅ™ípadech hodnota odcizeného zboÅ
nepÅ™esahuje Ä•ástku pÄ›t tisíc korun, vÄ›t&scaron;inu pÅ™ípadÅ¯ uÅ¾ obchodníci ani nehlásí policii. Mezi Å¾ivnostníky
v&scaron;ak vládne strach, bojí se, Å¾e kvÅ¯li nezvaným zákazníkÅ¯m nakonec jejich Å¾ivnosti zkrachují a necítí se ve svých
obchodech bezpeÄ•nÄ›.
&bdquo;Jsme napadáni soustavnÄ›. Potvrdí vám to kaÅ¾dý zdej&scaron;í obchodník," Å™íká
majitelka butiku v HavlíÄ•kovÄ› ulici. I ona byla nedávno nÄ›kolikrát napadena. &bdquo;Z niÄ•eho nic ke mÄ› vtrhla skupina
romských Å¾en, vyhodily mi z obchodu zákazníky a snaÅ¾ily se mi ukrást nÄ›jaké zboÅ¾í. KdyÅ¾ jsem se jim postavila, naraz
mÄ› na regál, ale na&scaron;tÄ›stí ode&scaron;ly," Å™íká majitelka. Podobnou situaci musela Å™e&scaron;it ale i dal&scaron;í
den. To k ní pÅ™i&scaron;el rabovat dÄ›tský gang s noÅ¾i a zapalovaÄ•i. &bdquo;Jeden z nich, nejspí&scaron; sedmnáctiletý
hoch, hlídal u vchodu a ti ostatní se snaÅ¾ili nÄ›co ukrást. KdyÅ¾ jsem chtÄ›la zavolat policii, tak mi vyrazili telefon z ruky a Å™
na mne: Bílá svinÄ›, zdechni na rakovinu. Taky mi vyhroÅ¾ovali, Å¾e to tu podpálí," popsala Å¾ena.
MluvÄ•í pÅ™erovs
magistrátu Bohuslav PÅ™idal potvrzuje, Å¾e o problému uÅ¾ na radnici vÄ›dí a snaÅ¾í se jej Å™e&scaron;it. &bdquo;Na to, Å
obchody trápí gangy tvoÅ™ené Romy, nás upozornili jak majitelé, tak i policisté. MÄ›li jsme schÅ¯zku s obchodníky i
zástupci policie, abychom se dohodli, jak v pÅ™ípadu postupovat. Å˜e&scaron;ení se hledá tÄ›Å¾ko, kaÅ¾dopádnÄ› jsme
obchodníkÅ¯m radili, aÅ¥ v pÅ™ípadÄ›, Å¾e uvidí nÄ›koho podezÅ™elého, ihned volají na policii," konstatoval PÅ™idal.
&bdquo;Doufám, Å¾e se nakonec nÄ›jaké východisko najde. Jinak mi ti lidé odradí svým drzým chováním zákazníky. A my
pak kvÅ¯li nim zkrachujeme," dodává ne&scaron;Å¥astnÄ› majitelka dal&scaron;ího obchodu.
(Zdroj: Mf, romské SdruÅ¾ení DÅ¾eno)
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