
Lidé Z Lučic Se obávají,
Že Se Sem nastěhují Romové
Přerovs|<ý primátor fámy popře|,
město prý neh|edá pro obyvate|e
Sl<odovy uIice náhradní bydIení
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petRR poLÁt<ovÁ-uvÍnovÁ

Bělotín/Přerou/ Velké
pozdviŽenÍ vyvolala v Luči-
cÍch u Bě]otina informace, Že
by se měIo do obce nastěho.
vat několik romských obyva-
tel ze Škodovy ulice v Přero-
vě. KdyŽ se tato spekulace
dostala ke starostovi Eduar-
du Kavalovi, nechalji prově.
řit na přerovském magistrá.
tu. Ten ji ale označil za ne-
pravdivou. Podobných fám
se v minulosti objevilo uŽ ně-
kolik . Romové se měli stě-
hovat například do kasáren
Jaslo v Hranicích, nebo ne-
dávno také do Grygova. Žád-
ná z těchto zpráv se ale nezá-
kládala na pravdě.

Podle očitých svědků mělo
před nedávnem do Lučic při-
jet vozidlo, opatřené znakem
města Přerova. Jeho posádka
se zajímala o starŠÍ dům' kte.
rýje v obci na prodej. Liďé po.
jáli podezření, Že někdo hledá

náhradní ubytování pro
romské obyvatele tolik dis-
kutované přerovské Škodovy
ulice. Proto se obrátili na sta.
rostu Bělotína, protoŽe Luči-
ce pod tuto obec spadají.

,,Hned jsem sedl a napsal

kové kroky nechystáme. Po-
kud bychom měli záměr za-
jisti! náhradnÍ byďlení lidem
ze Skodovy ulice, obrátili
bychom se nejprve na staros-
tu Bělotína'.. řekl Lajtoch.
Město neplánuje ani odkou.
penÍ Žádné nemovitosti v Bě.
Iotiné za účelem přestěhová.
ní romských spoluobčanů.

''To je plně v kompetenci
soukromého vlastníka, který
odkoupil domy ve Skodově

výjimkou jediného incidentu
si na ni lidé nemají důvod
stěŽovat. ,Yim, že snad jed-
nou měli problém se záko-
nem, ale jinak o nÍch ani ne-
vím,.. řekla žena ve středním
věku, která Žije v Lučicich
řaďulet.

Romská rodina DŽugri' kte-
rá se do obce nastěhova|ajiž
dříve, rovněž pochází z PŤe-
rova. ,,Byďleli jsme v Ko-
jetinské trlici. Pak jsme dům
prodali a nastěhovali Se
sem,.. svěřila se DrahomÍra
DŽugová' ''Slyšela 

jsem' Žeby
sem měli přijít Romové ze
Skodovy ulice, ale nevÍm, co
je na tom pravdy. Sice ty lidi
znám, protoŽe jsme Žili v jed.
nom městě, ale nejsem s nimi
v kontaktu, abych se jich na
to zeptala," do{ala.
Domy ve Skoďově ulici

koupila před více neŽ dvěma
lety soukromá společnost
Opera Bohemia. Jejich rom-
ským nájemníkům tehdy slí-
bila, že pro ně najde náhradní
ubytováni. objekty jsou v zu.
boŽeném stavu. Zatím se tak
ale nestalo a Romové se cítí
podvedeni. Někteří se uŽ do.
konce rozhodli na nic vÍc ne-
čekat a stěhují se do Anglie.

,,Neníto pravda, žádné takové kroky nechystáme.
Pokud bychom měli záměr zaiistit náhradní byd|ení
Iidemze škodovyulice, obrátili bychomse nejprve na
starostu Bělotína.,,
Jiří Lajtoch. primiítor města Ptřerova

dopis primátoru Lajtochovi.
Ptal jsem se ho, co je pravdy
na tom, Že by liďé z magistrá-
tu objíŽděli obce a hleďali v
nich prázďné objekty'.. po-
tvrdil Eduard Kavala. Primá-
tor Přerova Jiří l-aitoch
(ČSsD) ale důrazně popr-et, ze
by se něco takového dělo'

,,Není to pravda, žádné ta-

ulici,.. řekl primátor. Jedna-
tel společnosti opera Bohe-
mia Bohumil Chodil se k ceIé
záleŽitosti oďmítl vyj ádřit.
V LučicÍch Žije něco máIo

přes sto obyvatel. Všichni se
navzájemznají a své území si
bedlivě střeŽÍ. Jeden z pěta.
třiceti zde stojÍcÍch domů jiŽ
romská rodina obývá, ale s


