
Vážení a milí spoluobčané, 
vývoj  událostí  v našem  výběžku  v poslední  době  plnil  přední  stránky  novin  a  stal  se  každodenním 
tématem v různých médiích. Dovolím si v krátkosti popsat situaci ve Šluknově. Výrazný nárůst nově 
přistěhovaných obyvatel v našem městě byl v loňském  roce, a  to konkrétně 222 nově přihlášených 
občanů k trvalému pobytu, z toho 101 do lokality sídliště. Nově příchozí jsou z celé oblasti Severních 
Čech. Tento trend pokračoval i prvních měsících tohoto roku. Přistěhovalo se 121 občanů, z toho 59 
na  sídliště.  Od  května  však  již  nastal  útlum,  který  trvá  doposud.    Údaje  jsem  získala  z evidence 
obyvatel.  Musím  důrazně  podotknout,  že  žádná  ze  sociálně  slabých  rodin  nebyla  přihlášena  do 
městského bytu! Často čelím obvinění některých občanů, proč radnice tyto rodiny stěhuje do města, 
to  se  však  nezakládá  na  pravdě.  Díky  sledu  těchto  událostí  je  naše  město  zařazeno  mezi  tzv. 
vyloučené  lokality.  Dalším  negativním  problémem  je  dramatický  nárůst  kriminality,  který  mnozí 
občané pocítili na  svém majetku. Někteří bohužel opakovaně. Dle  informací Policie  ČR  jde o 200% 
nárůst především majetkové trestné činnosti. Od občanů vím, že mnozí z nich drobné krádeže ani na 
policii nehlásí, pak by byl procentuální nárůst  ještě  vyšší.  Je  tendence  tento  stav přičítat  zejména 
nově přistěhovaným ze sociálně slabých rodin, bohužel ani toto se nezakládá na pravdě. 80 % případů 
majetkové trestné činnosti mají na svědomí místní občané. K četným krádežím dochází i v sousedním 
Německu, což pro nás není vůbec dobrou vizitkou a při jednání se starosty z příhraničních měst jsem 
nenacházela  slov omluvy  za  tento  stav, naopak  jsem  se  styděla.   Všem  je nám  známo,  že došlo  i 
k několika případům násilné trestné činnosti – přepadání a okrádání. Jsou to všechny tyto negativní 
okolnosti,  které  zásadním  způsobem  ovlivňují  život  občanů,  náladu,  nespokojenost  i  zvyšující  se 
napětí.  Nesčetněkrát  jsem  byla  požádána,  abych  jako  starostka  „něco  udělala“  s přistěhovalci  a 
s kriminalitou. Byly mi nabízeny způsoby, se kterými bych se velmi rychle a snadno dostala do sporu 
se  zákonem,  a  to  si  nemohu  dovolit.  Naprosto  chápu  bezmocnost  občanů,  jejich  vztek  a 
nespokojenost. Věřte, že kdybych měla jakoukoli možnost, abych ovlivnila stěhování sociálně slabých 
do našeho města, okamžitě bych  ji využila. Stejně tak by učinili  i kolegové starostové ze sousedních 
měst  a  obcí.  Vzhledem  k faktu,  že  se  tito  občané  nastěhovali  na  sídliště,  které  je  ve  vlastnictví 
soukromé osoby, žádný zákon nám neumožňuje zasahovat do její podnikatelské činnosti. S majitelem 
sídliště  jsme v kontaktu,  zúčastnil  se  rovněž posledního  jednání  rady města a domluvili  jsme  se na 
společném jednání, kde se budeme zabývat problematikou soužití občanů právě v této lokalitě. A jak 
mám  jako  starostka vyřešit kriminalitu? K zajištění bezpečnosti  státu a občanů  tu máme Policii  ČR. 
Tím  se  ale  nechci  v žádném  případě  vymlouvat,  že  nic  činit  nemohu.  Naopak!  S kolegy  starosty 
z okolních měst a obcí, které trápí obdobné problémy, vedeme od  jara  jednání týkající se zhoršené 
bezpečnosti  v našem  výběžku  a  problémů  týkajících  se  soužití  si  problémovými  Romy.  Důrazně 
podotýkám,  že  zásadně  „neházím  do  jednoho  pytle“  všechny  Romy.  Ve  Šluknově  žije  mnoho 
spořádaných romských rodin a patří mezi slušné občany města. Oni sami se od problémových Romů 
distancují. Bohužel  jsou zde ale tací, kteří svým chováním a činy vráží negativní klín do vztahu mezi 
Romy a slušnými občany. V současné době jsou nejvíc problémoví mladiství a mladí Romové. U této 
věkové kategorie je zaznamenána vysoká míra agresivity a útočnosti.  
Se starosty Šluknovska jsme opakovaně o situaci jednali na setkání Sdružení pro rozvoj Šluknovska a 
pozvali zástupce vedení severočeské policie a poslance  Jaroslava Foldynu. Požadovali  jsme posílení 
stavu policistů na služebnách vzhledem k velmi nepříznivě se vyvíjející bezpečnostní situaci. Bohužel 
z radikálních  úsporných  opatření Ministerstva  financí  se  PČR  potýká  se  značnými  problémy,  které 
znemožňují posílení policie. Tyto  informace nás neuspokojily a napsali  jsme dopis premiérovi vlády, 
kde jsme ho  informovali o situaci ve výběžku, varovali před vzrůstající agresivitou a hrozbou dalšího 
násilí. Požadovali  jsme okamžitou pomoc a  řešení  situace. Po několika  týdnech přišly odpovědi od 
ministra  práce  a  sociálních  věcí  a ministra  vnitra,  které  svým  obsahem  nesplnily  naše  očekávání. 
Žádný příslib pomoci jsme nedostali. Znovu jsme vyvolali jednání, které se uskutečnilo zde na zámku. 
Opět  s představiteli  krajského  vedení  policie,  poslanci  Bublanem,  Foldynou,  senátorem  Sykáčkem, 
primátorem Děčína a ředitelem Agentury pro začleňování v romských  lokalitách. Opět  jsme vyjádřili 
naši  nespokojenost  se  současným  vývojem  přistěhovalectví  a  vývojem  kriminality  a  především 
dopadem těchto negativ na život spořádaných občanů, varovali před vzrůstajícími problémy. A jak je 
pravidlem v našem  státě, věci  se dají do pohybu, až když přijde problém. A  ten bohužel přišel 21. 



Srpna  2011,  kdy  došlo  k odsouzeníhodnému  útoku  na  skupinku  mladíků  v Rumburku.  Starosta 
Rumburku Ing. Sykáček se okamžitě obrátil na premiéra se žádostí o pomoc. Vzhledem k velmi vážně 
situaci vedení Policie ČR zareagovalo okamžitě a do našeho regionu bylo vysláno 50 mužů pořádkové 
služby  k zajištění  bezpečnosti  a  zklidnění  situace.  Ve  Šluknově  působí  od  23.  srpna  8  členů  této 
pořádkové jednotky z Prahy  v odpoledních a nočních hodinách. Jejich pobyt zde velmi vítám, stejně 
kladné ohlasy mám od občanů  i  z řad Romů. A musím konstatovat,  že  je ve městě klid. A když  se 
problém vyskytne,  je velmi důsledně  řešen! Ve  čtvrtek 25. srpna  jsem se zúčastnila dalšího setkání 
s ministrem vnitra, policejním prezidentem a dalšími starosty a zástupci Policie ČR v Rumburku a o 
problémech  jsme zcela otevřeně hovořili. Zajímala mne především odpověď na otázku, co bude, až 
posily odejdou. Ministr přislíbil, že i po odchodu pořádkové služby bude pomoc pokračovat. To je pro 
občany města velmi důležité. Přibližně za měsíc se sejdeme k zhodnocení situace. Ministerstvo financí 
díky  těmto  negativním  událostem  uvolnilo  700  milionů  Kč  na  provozní  náklady  policie.  Jako 
starostové  jsme na  této  schůzce na nejvyšší úrovni  žádali  zejména o  legislativní pomoc, bez níž  se 
neobejdeme  (Jak  dlouho  již  starostové  volají  po  novém  zákonu  o  odpadech  a  prováděcí  vyhlášce 
k němu, aby nám kanály a  šrot nemohly mizet ve  sběrnách? Proč ve  státě, v němž existuje norma 
téměř na vše, není stanoveno, že např. do jednopokojového bytu může obec přihlásit jen určitý počet 
občanů,  zatímco  dnes  jich  tam  jsme  povinni,  při  splnění  zákonných  podmínek  a  platné  nájemní 
smlouvě  přihlásit  neomezený  počet?  Proč  právě  v této  situaci  bylo městům  a  obcím  ve  výběžku 
prakticky znemožněno vytvářet pracovní místa a přijímat romské spoluobčany na veřejně prospěšné 
práce,  když Úřad práce  z nedostatku  finančních prostředků  tuto možnost prakticky  zastavil? Místo 
několika desítek pracovních míst, které naše město ročně vytvářelo tak teď můžeme zaměstnávat jen 
dva zaměstnance! To vše a mnohem více jsou problémy, o kterých velmi dobře víme, chceme je řešit, 
ale bez příslušné legislativy to není možné.).  
Dne 2. září se zúčastním setkání v Rumburku s bezpečnostními experty vyslanými ministrem vnitra. 
Ocitli  jsme se v této složité situaci poprvé v historii, vy, občané  i  já  jako starostka. Vždyť  jsme tu žili 
vedle  sebe bez větších problémů a v klidu. Drobná majetková  trestní  činnost  zde byla vždy, občas 
drobné problémy v soužití. Život zde byl bezpečný. Nikdy ale situace nebyla takto vyhrocená. Je mi to 
velmi líto. Novináři a reportéři se mne neustále ptají na příčiny a řešení problémů. Příčin je mnoho a 
z nich  za nejdůležitější považuji nezaměstnanost. Tento problém byl  částečně  řešen úřadem práce 
dotováním veřejně prospěšné práce. Šluknov tuto službu plně využíval. Město zaměstnávalo několik 
desítek občanů a jejich práce ve městě byla znát. Úsporná opatření zasáhla i tuto oblast a v současné 
době zaměstnáváme pouze dva občany. A řešení problému? Jak přimět nepřizpůsobivé občany, aby 
přijali  za  vlastní  civilizované  chování,  dodržování  a  respektování  zákonů  našeho  státu,  pravidel 
slušného soužití, přijetí morálního kodexu? To  je těžký úkol a nepodařilo se to nikomu po desetiletí 
ani  staletí před námi. Přesto budeme  se  starosty dál  vyvíjet  tlak na  zákonodárce,  aby byla přijata 
taková opatření a  zákony, které by pomohly  situaci  řešit. Navrhujeme  změnu  zákona o odpadech, 
možnost  řešení  zaměstnanosti prostřednictvím  radnic –  finanční podpora  státu,  zvýšení pravomocí 
obcí… 
Dále nechápu údiv médií, proč poslední útok v Rumburku vyvolal  takovou bouřlivou nespokojenost 
občanů, která vedla až k meetingu na rumburském náměstí. Já to chápu stejně tak jako převážná část 
občanů  v naší  společnosti.  Je  to  výsledek  vývoje  v průběhu  posledních  dvaceti  let.  Problémoví 
sociálně  slabí  občané  se  vyhýbali  práci,  v dnešní  době  jsou  nezaměstnavatelní,  obzvlášť  mladá 
generace nemá žádné pracovní návyky a sociální systém předešlých  let  je natolik rozmazlil, že život 
na  sociálních dávkách  vůbec nebyl motivační  k hledání práce. Dále  je  to opakované a dlouhodobé 
zvýhodňování této skupiny obyvatel – vybydlí nemovitosti vlastním způsobem života a dostanou jiné 
prostory k bydlení, jejich neustálá nespokojenost a ohánění se diskriminací, která se stala diskriminací 
naruby. Takové výhody žádná jiná skupina obyvatel v naší zemi nemá. Sami se aktivně nesnaží tento 
způsob života změnit. V každé společnosti je určitá část populace, která je odkázána na pomoc státu a 
žije pouze za podpory sociálního systému. Pakliže ale jedinci z této skupiny dlouhodobě narušují svým 
způsobem  života  a  neustálým  obviňováním  z rasismu  a  diskriminace  obviňují  pracující  část 
společnosti  a  pouze  čekají  na  pomoc  státu,  nelze  se  pak  divit,  že  se  zde  za  celé  roky  umocnila 
protiromská nálada. Podobné problémy vykrystalizovaly v různých částech republiky (Ústí nad Labem 



– Matiční  ulice,  Litvínov,  Janov, Nový  Bydžov,…) Naši  zákonodárci měli  dostatečný  čas  na  to,  aby 
změnili  legislativu způsobem, který by pomohl starostům při řešení problémů a hájil práva slušných 
občanů  naší  země.  Takto má  převážná  většina  z nich  dojem,  že  je  tomu  právě  naopak.  A  útoky 
v Novém Boru a v Rumburku byly pomyslnou poslední kapkou, kdy  tolerance slušných  lidí došla ke 
svému konci. Tato situace nevznikla v poslední době,  je výsledkem mnoha posledních  let. A co mne 
mrzí  nejvíce  je  to,  že  tato  negativní  mediální  reklama  (a média  ji  tak  skutečně  často  uchopují) 
v důsledku  velmi negativně ovlivňuje naše město  i  celý  region  (rodiče odhlašují  studenty  ze  zdejší 
školy)  již dnes a mnohem více  jej ovlivní  i do budoucna (mnohaletá práce např. na vytváření  image 
Šluknovska jako přitažlivého turistického regionu je tak tímto naprosto zmařena).  Je před námi velmi 
náročné období, ale jsem přesvědčena o tom, že všichni chceme žít vedle sebe v klidu beze strachu o 
náš majetek, o zdraví a  život našich blízkých. Kroky nás,  starostů povedou právě  tímto  směrem ve 
spolupráci s důslednou prací PČR a MP. Úspěchu ale dosáhneme jedině tehdy, pokud bude i na straně 
problémových občanů vůle a ochota tento stav zvrátit a změnit.  


