Vážení a milí spoluobčané,
To, co si z nás nikdo nepřál se stalo skutečností. Není to tak daleko od našich hranic, kde vypukla
válka. Vzpomeňte si na rok 2014, co s námi se všemi udělaly výbuchy v muničních skladech. Raději ani
nevzpomínat a nevracet se k tomu. Spíše to pro nás musí znamenat velké ponaučení, aby se nic
takového neopakovalo. Zemřeli zde dva lidé.
To, co se však děje na Ukrajině, je nesrovnatelné. Ruskou agresí umírají vojáci, ale také nevinní lidé
a dokonce i děti. Při této hrůze jsem rád, že vidím z mnoha stran obrovskou míru solidarity. I naše
obec se zapojí do pomoci napadeným a nevinným. Naše obec je členem sdružení měst a obcí ČR,
které také organizuje různé formy pomoci.
V tuto chvíli jsou nejdůležitější finance. Humanitární organizace musely být staženy z území z důvodu
bezpečnosti vlastních lidí a mapují terén. Přispějte tedy dle svých možností na finanční sbírky
prověřených neziskových organizací, které operovaly v území a znají aktuální potřeby, jež se mění
v závislosti na konfliktu, počasí i vládách obou zemí:
Jedná se např. o: Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Adra, Červený kříž, Lékaři bez hranic.
Máte-li ubytovací kapacity, nabídněte je prostřednictví Správy uprchlických zařízení MV ČR, v tuto
chvíli jsou preferovány především větší kapacity, nicméně i jeden byt se může hodit. Informace o
volných kapacitách pošlete e-mailem na ubytovaniukrajina@suz.cz.
Pokud znáte někoho, kdo potřebuje pomoc, odkazujte je na stránku MV ČR, kde jsou informace
v ukrajinském jazyce www.mvcr.cz/ukrajina. Ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR
bezvízově, a to na dobu v maximální délce 90 dní v jakémkoli 180. denním období.
Veškeré další procesy spojené s pobytem a případným pracovním povolením je třeba řešit přes
Ministerstvo vnitra, které zřídilo i informační linku pro ukrajinské občany:
Telefon: +420 974 801 802, Email: ukrajina@mvcr.cz
Zároveň jsou po celé České republice zřízena Centra pro podporu integrace cizinců, na která se
můžete také obrátit. http://www.integracnicentra.cz/
Každá pomoc bude jistě vítána. Naopak, pokud znáte jinou formu pomoci, tak nás kontaktujte.
Děkuji.

Zdeněk Hověžák – starosta obce

