
Vážení a milí spoluobčané, 

všichni  jste  jistě  pozorně  sledovali  vývoj  událostí  ve  Šluknovském  výběžku,  které  se 
pravidelně  objevovaly  téměř  ve  všech  sdělovacích  prostředcích.    S mnohými  z Vás  jsem  o 
situaci  hovořila  na  ulici,  v obchodě,  na  úřadě,  a  tak  si  dovolím  říci,  že  s názory  na  danou 
problematiku se shodujeme. Letošní září bylo nesmírně náročným měsícem. Nikdo z občanů 
ani  starousedlíků  Šluknova  podobné  problémy  a  medializaci  našeho  města  nepamatuje. 
V průběhu  tohoto měsíce  jsem  absolvovala mnohá  jednání  k řešení  situace.  Za účelem  co 
nejširší  informovanosti občanů  je na webových stránkách města zřízena složka Bezpečnost, 
pod kterou naleznete veškerou korespondenci starostů ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska a 
odpovědi politiků. Též získáte informace o jednotlivých jednáních a setkání starostů s politiky 
a  dalšími  důležitými  osobnostmi.  Musím  přiznat,  že  jsem  byla  já,  stejně  jako  kolegové 
starostové  ráda,  že  se  našimi  problémy  začali  velmi  vážně  zabývat  naši  zákonodárci. 
Naprosto  jsem neřešila, z jaké politické stany či seskupení  jsou. Problémy postihují slušné a 
spořádané  občany  našeho  státu  a  potřebujeme,  aby  všichni  politici  napříč  politickým 
spektrem  hájili  zájmy  právě  jich.  A  bez  podpory  poslanců  bychom  neprosadili  návrhy 
legislativních změn, které jsme shrnuli do Šluknovského desatera. Musím přiznat, že jednání 
probíhala  za  zavřenými dveřmi, bez přítomnosti medií  a  skutečně  jsme problémy nazývali 
pravými jmény. A pravdou je, že všichni politici plně chápali rozhořčení starostů nad vývojem 
událostí a sociální  frustrací spořádaných občanů. Momentálně zde ve výběžku stále působí 
pořádková služba Policie ČR, jejichž policisty ve službě máte možnost každý den v podvečer a 
ve  večerních  hodinách  vidět  v ulicích města.  Konkrétně  ve  Šluknově  je  situace  poměrně 
klidná.  V Rumburku  a  především  ve  Varnsdorfu  protesty  pokračují.  Město  Šluknov 
přistoupilo k opatřením – kontroly sociálně slabých rodin pobírajících dávky v hmotné nouzi, 
kontrola počtu přihlášených osob v bytě, docházky dětí do  školy, kontrola heren, kde naši 
sociálně  slabí  utrácí  dávky.  Ve  spolupráci  s PČR,  městskou  policií  a  sociálním  odborem 
budeme  pokračovat.  Do  zastupitelstva,  které  bude  6.  října  2011,  je  připravena  obecně 
závazná vyhláška omezující provozní dobu hracích automatů. Pakliže ji zastupitelstvo schválí, 
bude platit od 1. listopadu 2011. Obecně závazná vyhláška o požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích  již platí od  roku 2010. Majitel  sídliště vystoupil na  radě města, kde vyjádřil 
nesouhlas s vývojem trestné činnosti a nabídl pomoc při řešení problémů. Do svých objektů 
na sídlišti investuje a výběr nových nájemníků selektuje. V minulém čísle Šluknovských novin 
jsme  vás  informovali,  že  k městské  policii  nastoupí  dva  asistenti  prevence  kriminality 
z projektu  Ministerstva  vnitra  Úsvit.  Bohužel  jsme  dotaci  získali  se  zpožděním  a  ne  ve 
finanční výši, kterou jsme požadovali. Takže dva asistenti nastoupí místo v září až nyní v říjnu. 
Proškolení všech  těchto asistentů  ze  severočeského kraje proběhne ve dnech 3. – 4.  října 
2011 v Domě kultury ve Šluknově právníkem a lektorem z Ministerstva vnitra. V Litvínově se 
činnost těchto asistentů velmi osvědčila, doufám, že podobnou zkušenost budeme mít i zde 
ve Šluknově. Dne 19.  října 2011  jsem  svolala pracovní  schůzku  zastupitelů, abych všechny 
informovala o vývoji bezpečnostní  situace ve městě a ve výběžku a  seznámila  je  s kroky a 
opatřeními, které plánujeme. Často  je mi kladena otázka, co bude dál, až pořádková služba 
PČR  ukončí  zde  své  působení,  jak  bude  řešen  problém  s nepřizpůsobivými  občany? 



V severočeském kraji bude zřízena nová  jednotka pořádkové služby, což vzhledem k vysoké 
kriminalitě  našeho  kraje  a  potencionálního  nebezpečí  vzniku  konfliktů,  které  známe  i 
z minulosti, považuji za žádoucí. A co s problémovými občany? To je těžké. Museli by změnit 
svůj  styl  života, pokud  jsou odkázáni na  sociální dávky, měli by přestat holdovat alkoholu, 
kouření  a  zábavě. Museli  by  si  přestat  obstarávat  finanční  prostředky  krádežemi,  přestat 
obtěžovat  svým  způsobem  života  své  spoluobčany.  A  co  se  týče možností  vzdělávání?  Je 
dostupné  naprosto  všem.  Jsem  zásadně  proti  tvrzení,  že  všechny  romské  děti  jsou 
umisťovány do  speciálních  škol,  jak  často  slýchám  z úst ochránců  lidských práv. Tyto  školy 
jsou určeny pro děti na základě doporučení pedagogicko‐psychologické poradny a výlučně se 
souhlasem rodičů. Vzdělávání je dlouhodobý proces a vyžaduje soustavnou, systematickou a 
především důslednou práci  rodičů  se  svými dětmi,  již od první  třídy  základní  školy. A další 
vzdělávání je i otázkou financí, proto si zodpovědní rodiče pořizují takový počet dětí, aby byli 
schopni uspokojit jejich potřebu vzdělání. A to je minimálně do 18 let věku dítěte. Rodiče, by 
měli  být  pro  své  děti  především  dobrým  příkladem. Do  jaké míry  jsou mé  úvahy  reálné, 
nechám na posouzení každého z Vás.  
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