Jihomoravský KNV Brno – odbor organizační a pro vnitřní věci
Č. vnitř. 3374/1963
V Brně dne 9. prosince 1963
Jihomoravský KNV
Odbor školství a kultury
Do rukou s. Zd. Levíčka
Brno
Péče o převýchovu osob cikánského původu
U příležitosti služební cesty do Břeclavi dne 3. prosince 1963 bylo u odboru pro
vnitřní věci ONV zjištěno, že dospělí příslušníci rodiny Štefana Laty, kteří podle dohody
uzavřené mezi komisemi pro práci mezi cikánským obyvatelstvem v Gottwaldově a Břeclavi
byli přestěhováni ze Slavičína zpět do okresu Břeclav, byli převezeni do Brodu n. D., kde pro
ně bylo zajištěno ubytování. Občanské průkazy byly všem odebrány a předány tajemníkovi
MNV, kterému bylo uloženo, aby je druhý den přihlásil k trvalému pobytu a vzal do soupisu
(přestěhování bylo provedeno večer). Tajemník MNV v Brodu n. D. žádosti ONV nevyhověl,
osoby cikánského původu k pobytu nepřihlásil, občanské průkazy jim vrátil a odvezl je do
Podivína. Když se o tom vedoucí odboru pro vnitřní věci ONV v Břeclavi dozvěděl a volal do
Podivína, aby cikány vrátili zpět do Brodu n. D., bylo mu sděleno, že tito odjeli neznámo
kam. O jejich nynějším pobytu není ONV v Břeclavi nic známo.
Do Jevišovky na státní statek se údajně bez povolení přistěhovalo 20 cikánských
rodin ze Slovenska (hraniční pásmo). Některá místa v okrese Břeclav, jako např. Mikulov,
Lednice atd., navštěvuje řada cizinců, jejichž počet pravděpodobně ještě vzroste. Od 1. 1.
1964 má být cizincům umožněno jezdit do ČSSR vlakem. Také v okrese Břeclav vyskytují se
případy, že osoby cikánského původu, především děti, obtěžují cizince žebráním apod.
Těchto případů je pak v zahraničí propagačně zneužíváno. Budeli cizincům dovoleno
cestovat také po železnici, bude třeba učinit vhodná opatření, aby se osoby cikánského
původu nesoustřeďovaly na nádraží v Břeclavi, na hlavních silnicích, u celních přechodů
apod.
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