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Citát
Na světě nejtěžší věc k pochopení 

je daň z příjmu. ~Albert Einstein~

v

Svozové termíny
30. 04. ‘12, 14. 05. ‘12
28. 05. ‘12, 11. 06. ‘12
zelené a žluté pytle
odpad připravte 
na stanoviště do 1000

Kontejner na velKoobjemový odpad 
v areálu Drobné provozovny
ST: 1300 - 1800  SO: 0900 - 1300 

Sběrný dvůr ve FrantišKově uliCi 
pro nebezpečný odpad
PO - PÁ: 1100 -1400    SO: 0800 - 1200

upozornění
Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se stavebním  
odpadem na území města Jiříkova, bychom 
rádi upozornili občany Jiříkova, že stavební 
odpad si stavebník likviduje sám a na své 
náklady – není tedy možné jej vozit do areálu  
Drobné provozovny. Na stavební odpad  
si stavebník buď objedná kontejner u některé 
ze svozových firem nebo jej musí odvézt  
na skládku do Rožan (aktuální ceník  
k nahlédnutí na webových stránkách města). 
V této vyhlášce je též uvedena povinnost 
všech občanů třídit odpad – třídění šetří  
nejen životní prostředí, ale především místo 
ve vaší „popelnici“.
 odbor výstavby a ŽP 

upozornění
Ve dnech 30. dubna a 7. května 2012
 bude Městský úřad v Jiříkově uzavřen.

vizualizaCe nové budovy mš na KopečKu
Na posledním 13. Zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, které se konalo 27. 3. 2012,  
vystoupil pan Mgr. Ladislav Matička, který sdělil, že v Jiříkově probíhá podpisová akce  
za zachování současné budovy MŠ Na kopečku, ul. Hradecká. Někteří zastupitelé vznesli  
dotaz, že by se rádi s podpisovou akcí seznámili, zda by ji pan Matička mohl poskytnout. 
Rovněž pan Jirkovský vystoupil s dotazem, že by se rád seznámil se zněním podpisové akce. 
Považuje se za patriota Jiříkova, vzhledem k letům, které tady prožil a že po osobním zhlédnutí 
budovy usoudil, že než rekonstruovat za drahé peníze je lepší budovu zbourat a na stejném 
místě vystavit budovu novou, splňující požadavky moderní MŠ. Pan Matička zastupitelům 
sdělil, že po Jiříkově putuje asi 40 archů a k dispozici je v prodejně u pana Honzátka. 
Protože jsem byl zvědav na znění podpisové akce, zašel jsem do prodejny pana Honzátka,  
který mi sdělil, že uvedené archy v jeho prodejně skutečně byly, ale pan Matička si je  
po 14 dnech odnesl. Pan Honzátko mě  
informoval, že dalším místem je restaurace  
Bílý dům. Pan Kastl mi však řekl, že žádné  
podpisové listy u něho nejsou, že na to nemá čas, ale pan Roman Horák s nějakými lejstry  
tam občas diskutuje s návštěvníky. Nedalo mi to a zašel jsem domů za panem 
Horákem, který mě ochotně seznámil s podpisovou akcí. Z jedné strany jsou historické  
snímky budovy MŠ a z druhé strany znění k podpisové akci, kde je ve zkratce  
uvedeno „My voliči zastupitelů jsme proti bourání budov v Jiříkově…“, ale již tam  
není popsáno proč zbourat a co dál s daným prostorem, že by tam měla vyrůst  
budova podobného stylu pro zřízení moderních prostor MŠ. K danému tématu jsme  

společně s panem Horákem hovořili o tom, že když se napíše „A“ je třeba k tomu říci „B“  
a to v podpisové akci není. V tom mi bylo odpovězeno, že občané ví o stavbě nové MŠ,  
jim jde o to, aby se historická budova nebourala a dala využít k jiným činnostem. Třeba  
pro setkávací místo místních spolků, jako například pro „Přátele muzea Jiříkov“, že se nema-
jí kde scházet a Němci mají zájem přidat na rekonstrukci. Němci z Gladenbachu? Podle  
sdělení pana Jirkovského, při 2.světové válce, to byl dům, který využívalo gestapo ?!

Proto bych chtěl seznámit občany 
s postupem Zastupitelstva města 
Jiříkova. V roce 2010 rada města  
rozhodla o přípravě rekon-

strukce budovy MŠ „Na kopečku“ s možností půdní vestavby pro zvýšení kapacity.  
Důvodem tohoto rozhodnutí byla každoroční žádost paní ředitelky o navýšení 
kapacity podle školského zákona jak v MŠ Filipovská, tak v MŠ Na kopečku  
a dále konstatování, že při zápisu nemůže uspokojit všechny rodiče s umístěním  
dětí do MŠ a rovněž musí odmítat děti rodičů, kteří za prací dojíždějí do Jiříkova (EWM, ZŠ,  
ÚSP apod. ). Byla oslovena projekční firma o zpracování skutečného stavu a zaměření budovy  
MŠ, vypracování studie dispozičního umístění o rozšíření nové třídy pro dalších 25 dětí  
v prostorách podkroví a následného zpracování projektu. Při prováděných průzkumech  

vizualizace nové MŠ, WAREX spol. s r.o.

„My voliči zastupitelů jsme proti 
bourání budov v Jiříkově…“

... MŠ pro 75 dětí s vlastní kuchyní, 
zahradou a místy pro parkování ...

...pokračování na straně 3

upozornění na změnu 
Svozu odpadů

Rádi bychom připomněli všem občanům, 
kteří mají na „popelnici“ žlutou známku  
– tzn. kombinovaný svoz, že od 01.05.  
do 31.10. bude svážen odpad 1 x za 14 dní 
vždy v sudý týden.
 odbor výstavby a ŽP
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KrátCe z 13. zaSedání zaStupitelStva měSta jiříKov Konaného dne 27. března 2012
Dotazy a připomínky občanů 
Pan Kolompár  – vznesl dotaz k dokončení 
kanalizace v Jiříkově. 
Starosta města pan Michal Maják odpověděl 
–  byl jsem dne 19. března na jednání v Liberci, 
vzhledem k  nevyjasnění provozních smluv 
mezi SvS a SčVK byly žádosti měst o dotace 
SFŽP navrženy k  vyřazení. Projekt je podle 
návrhu SvS  zpracován, stavební povolení je  
na vodovod i kanalizaci,  ve výši 50 mil. Kč a  120 
mil.Kč.  Město bude kanalizaci provádět v rámci 
etap, v časovém rozmezí  cca  8. let, čím může 
ještě ušetřit, např. již nyní šetří za propagaci, 
stavební dozor apod. 35 mil Kč.  Město mělo 
podle požadavků SFŽP zajištěny všechny 
náležitosti (napojovací body, výpověď nájemní 
smlouvy, zajištění výběrového řízení na nového  
provozovatele infrastruktury v Jiříkově. 
Problém vznikl mezi SvS a Ministerstvem 
životního prostředí. Na včerejší schůzi Rady 
města bylo přijato usnesení o výpovědi firmě 
ALOWANCE, která pro naše město zajišťovala  
na základě mandátní smlouvy potřebné 
náležitosti ke splnění požadavků metodiky 
SFŽP.
Pan Kolompár se dotázal jakou funkci má 
paní Praženková a je členem zastupitelstva, 
rady nebo zapisovatelka? Jenom, že má 
sem tam připomínky a že už i jemu skočila 
do řeči, že dobře neslyší co p. Kolompár 
povídá. Odpověděl pan starosta města pan 
Michal Maják – paní Praženková je určena 
zapisovatelkou zápisu a za zápis zodpovídá. 
„Byl bych rád, aby se to řešilo za její přítomnosti.“ 
Paní Sedláková z  Filipova – kdy budou 
projednávány zastupitelstvem  připomínky 
občanů k  územnímu plánu ze včerejšího 
jednání? Proč nemůže zůstat ve Filipově 
žádná zelená plocha, proč jsou nynější louky 
nazvány architektem jako historické zahrady. 
Dále měla připomínku proč bylo jednání  
od tří hodin. Pan starosta sdělil, že jednání 
mělo být průběžné a zastupitelé neví o čem  
pí. Sedláková mluví. Pan Mgr. Pokorák sdělil, 
že je jako zastupitel nápomocen a občané se 
mohou obrátit s dotazem nebo připomínkou  
na něj, kdy to bude dál řešit za ně, pokud se 
nemohou zúčastnit zasedání atd. Odpověděl 
pan Sabo – veškeré připomínky zpracovává 
architektka paní ing.  Táborská, do 10. dubna  
se mohou vyjádřit občané i město a 30 dní 
má na vyjádření Krajský úřad, takže se s  tím 
v současné době nedá nic dělat a zastupitelstvo 
to bude projednávat možná asi nejdřív  
v  červnu. Projednání územního plánu ZM 
bude včetně všech zpracovaných připomínek  
tj. občanů, města, kraje i paní Táborské. 
Paní Sedláková - bude  přihlédnuto 
k připomínkám a přáním občanů? Pan Sabo 
odpověděl, že budou zpracovány všechny 
připomínky a v rámci zpracovaného konceptu 
musí být přihlédnuto ke všemu.  Pan Jirkovský 

- architekt vychází z  toho, že Filipov byl dříve 
zastavěná plocha, kdy jsou tam stavební 
parcely a nyní je tam louka. Proto je nutno dát 
veškeré připomínky do 10. 4. 2012.
Více dotazů a připomínek nebylo 
prezentováno a tento bod byl v 16:45 hodin 
ukončen. 

Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 
Pan starosta Maják seznámil přítomné se  
zněním   usnesení Rady Města Jiříkov z  35.  
až 37. schůze ve zhruba desetiminutovém 
projevu. 
Pan místostarosta Horák  se obrátil na 
pana Mgr. Matičku  ohledně jeho stránek,   
kde píše, že byla k  hodnocení mateřské 
školy vytvořena „komise ze  zastupitelů“,  
to se nezakládá na pravdě,  byla vytvořena 
pracovní skupina v  počtu 10 členů, kde 
působil pan Sabo pouze jako poradní orgán.  
Kontroly heren se ze strany městské policie 
provádějí standardně poslední kontrola se 
ve spolupráci s  sociálním odborem MěÚ 
Rumburk uskutečnila s výsledkem bez závad. 
Městská policie ve spolupráci s ekonomickým 
odborem MěÚ Jiříkov, provedla kontrolu 
restaurací a heren v dodržování vydané 
vyhlášky. Veškeré předmětné hrací přístroje 
buď v restauracích již nebyly, nebo byly 
vypnuté. Co se týká terminálů, ty jsou pouze 
ve dvou hernách. Městská policie vykázala 
z  herny tři nezletilé osoby. Bylo jednáno  
i s  vedoucí sociálního odboru v  Rumburku, 
o  možnosti potrestání jedinců, kteří tímto 
způsobem zneužívají sociální dávky. O tom, 
zda si  mohou dovolit v  otevírací době mít 
zavřeno a pouštět na zvonek, aby mohli 
zjistit, kdo tam jde se jedná.  K tomu se připojil 
i pan starosta, že je  přijato jisté opatření,  
kdy po zazvonění určitých osob, tedy i nás,  
je vše vypnuté a nefunkční. Pan Kolompár by 
byl rád, aby se toto vše dozvěděli i občané 
a bylo to třeba i v  Jiříkovských novinách.  
Odpověděl místostarosta: samozřejmě to již 
v novinách pravidelně bývá a zase to tam bude.
Pan Mrázek  - jak to vypadá se  Sborem  
dobrovolných hasičů, v  současné době  
to řídí místostarosta hasičů pan Krzák. Odpo-
věděl pan starosta – zvolený starosta odstoupil 
z  funkce a proto ho zastupuje místostarosta  
vše je na Sboru dobrovolných hasičů, město  
může akorát sdělit, že jeden člen JPO II byl 
vyřazen. Byla provedena volba dvou členů 
výboru a vše ostatní je v  kompetenci Sboru 
dobrovolných hasičů. Pan Wittgruber - je to 
organizace, do které město nemůže mluvit,  
byl dovolen výbor.
Pan Dufek – my jsme legalizovali vyhlášku 
o automatech a když se to porušuje, jaká 
je výše pokut. Byla zahájena diskuze o tom,  
kdo to porušuje a kolik bude činit taková po-
kuta. Jak provést kontrolu, zda jsou automa-

ty v  provozu? Mají tam kameru,  aby věděli,   
kdo tam jde a další.
Mgr. Šamša – dotaz k  předloženému do-
pisu o Domovu důchodců ve Filipově.  
Z  dopisu vyplývá, že by se o Domov měl  
starat  majitel Řád Redemptoristů a kdo ho 
bude provozovat?  Pan starosta odpověděl 
– bylo o tomto dopisu už jednáno s  ředitelem  
Domova důchodců, kdy nikdo z  nás neví 
přesně, jaký bude výsledek rozhodnutí řádu  
Redemptoristů. Veškeré budovy, pozemky,  
které spravuje stát prostřednictvím ÚZSVM 
budou na základě rozhodnutí státu předány 
církvím.
Paní Stožická – denně slýchám a ptají se 
mě, jak se vybírají VPP, že není šance se tam 
dostat. Město je vybírá společně s  Úřadem 
práce, kdy je  účelné, že mají různá proško-
lení, na sekačku, na pily, řidičák na multikáru. 
K tomu je zapotřebí i nějaká zodpovědnost. 
Pan Jirkovský se obrátil na pana starostu se 
žádostí o uvolnění pana Saba dne 5.4. 2012 
ve 14:00 hodin na jednání s paní Žemlovou, 
vedoucí stavebního úřadu Rumburk o bývalé 
Jawě.  Majitel Jawy, dle informace, měl 
zájem o výstavbu fotovoltaiky.  Dle medií 
nelze očekávat, že ČEZ bude fotovoltaiku 
povolovat. V objektu neproběhla demolice 
dle parametrů a demoličního výměru – 
došlo k navýšení terénu. Nedošlo k likvidaci 
kontaminovaných základů. Jednám se 
Stavebním úřadem v Rumburku. Pan Sabo 
konstatoval, že termín jednání má zapsaný  
a o  jednání ví, případně, má s  sebou  
pro informaci  písemné podklady o bývalé 
Jawě.
Paní Stožická – v  Liberecké jsou ruiny, 
kdo je zabezpečí . TJ Spartak vzkvétá, ale 
bývalý „Ruďák“ je v  dezolátu. Také prosí 
městskou policii aby při svých obchůzkách 
zašla nebo zajela i do Filipova k  benzince u 
hranic, kde se stává, že tam různě polehávají  
tzv.  „odpadlíci“.
Paní Lachmanová – se k  tomu připojuje, 
jedná se tam i o špatné parkování vozidel  
u vietnamské prodejny a  co JAWA Filipov.
Odpověděl pan Sabo – problematika byla 
vyřešena ze strany stavebního úřadu Rumburk, 
ale Město Rumburk jako pověřené město 
nehodlá vynakládat finanční prostředky na 
demolici, ač mu to nařizuje legislativa.

V 18:40 hodin se omluvil a odešel  pan Petr 
Dufek.

Pan Mgr. Pokorák pochválil webové stránky 
města a k tomu se připojila i paní Rendlová. 

Více dotazů a připomínek z řady 
zastupitelů nebylo prezentováno.  

 více na webových stránkách města

Úplné znění zápiSu je pro občany Starší 18-ti let S trvalým pobytem ve měStě jiříKov 
nebo vlaStníCíCh nemovitoSt ve měStě jiříKov K nahlédnutí v SeKretariátu měÚ jiříKov.

Jestliže se pokoušíš zatlouci do zdi hřebík a on ti upadne na zem, neztrácej čas hledáním, protože ho nenajdeš. Jednoduše si zuj jednu botu  
a sundej ponožku, potom šlápni náhodně na jakékoliv místo pokoje (bez ohledu na to, jak je velký). Hřebík najdeš tam.  ~Murphy~
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bylo zjištěno, že budova je od střechy po přízemí zasažena houbou  
– dřevomorkou a rekonstrukce by spočívala ve zbourání všeho od střechy  
po přízemí mimo obvodových zdí. Další problém vyvstal s legislativou – 
nařízením, kdy budova pro MŠ může být maximálně 1-patrová a možnost 
půdní vestavby tedy nepřichází v úvahu a počty metrů pro 1 dítě by  
při prováděné rekonstrukci snížila kapacitu místo současných 48 dětí  
na 40 dětí a to by jistě nepotěšilo zájemce o přihlášení svého dítěte do MŠ.  
Rada města rozhodla na základě prováděných průzkumů a nařízení o zákazu 
využití půdní vestavby, nepokračovat v další projekční činnosti a vytipovat 
možnosti vybudování nové MŠ v Jiříkově. Byly vytipovány lokality u panelových domů  
na ul. Svobodova, další pozemek byl vytipován v Zahradní, ul. Filipovská,  
za mostem v místě vyhořelého domu a další prostor se nabízel v ul. Londýnská  
za stavbou nového ústavu sociální péče.  Po projednání zmíněných pozemků  
na Stavebním úřadě v Rumburku bylo zjištěno, že na Svobodově ul. jsou pozemky  
zasíťované z panelových domů, pozemky v Londýnské ul. jsou překříženy dráty  
vysokého napětí, kde je potřeba zajistit ochranné pásmo a tudíž nejsou k použití   
pro stavbu nové MŠ. Zůstával pozemek po vyhořelém domě na ul. Filipovská,  
zastupitelstvem našeho města bylo rozhodnuto o zpracování studie umístění 
nové budovy MŠ v prostoru ul. Filipovská pro 75 dětí s vlastní kuchyní, zahradou a 
místy pro parkování. Rovněž bylo zastupitelstvem rozhodnuto o zpracování studie  
rekonstrukce s přístavbou a splnění požadavků 75 dětí s vlastní kuchyní,  
zahradou a místy pro parkování na ul. Hradecká - MŠ Na kopečku. K po-
souzení a doporučení pro zastupitele byla vytvořena pracovní skupina  

ze zastupitelů, dále s odborníků v oboru stavebnictví 
a paní ředitelky. Pracovní skupina hodnotila studii v ul. Filipovská, která by vyšla na 24 mil. Kč, studie  

rekonstrukce ul. Hradecká by vyšla na 33 mil. Kč a komise dostala k hodnocení ještě vizualizaci nové MŠ na ul. Hradecké (viz. obrázek na první  
straně), která by spočívala ve zbourání současné budovy MŠ výstavby nové MŠ na stejném místě stejného nebo podobného stylu s kapacitou  
75 dětí a vlastní kuchyní, zahradoua parkovacími místy. Komise doporučila zastupitelstvu řešit výstavbou nové budovy MŠ na místě současné  
MŠ Na kopečku s podmínkou zachování podobného stylu z důvodu, že pro danou budovu není v současné době návrh žádného možného  
dalšího využití a i kdyby si město uvedenou budovu nechalo, muselo by ji nějakým způsobem zrekonstruovat a na to naše město nemá 
finanční prostředky.
Zastupitelé na svém zasedání rozhodli všemi přítomnými hlasy o výstavbě nové budovy MŠ na místě současné budovy MŠ pro kapacitu  
75 dětí s vlastní kuchyní s maximální cenou za 23 mil. Kč, která bude hrazena úvěrem.

 
 Michal Maják, starosta města

Grantový proGram měSta jiříKova pro roK 2012
Zastupitelstvo města Jiříkova i přes probíhající hospodářskou krizi ve společnosti a s tím spojené nižší inkaso daňových příjmů do rozpočtu 
města v roce 2012, a i přesto, že na dotace z rozpočtu města  není právní nárok,  přijalo v říjnu 2011 Grantový program Města Jiříkova pro rok 
2012  a v rozpočtu na rok 2012 vyčlenilo částku 150 000,- Kč na poskytnutí finančních příspěvků pro občanská sdružení. Zároveň zastupitelstvo 
zřídilo grantovou skupinu,  tvořenou Finančním výborem zastupitelstva a dalšími dvěmi členy zastupitelstva, která projedná všechny žádosti 
o granty a předloží návrh na rozdělení grantů. Město Jiříkov ve stanoveném čase do 29. 2. 2012 obdrželo žádosti o grant od 13 sdružení 
v celkové výši požadavků 792 550,- Kč. Grantová komise projednala všechny žádosti dne 19. 3. 2012 a předložila Radě města Jiříkova návrh  
na rozdělní částky 150 000,- Kč. Na základě doporučení grantové komise a vlastního uvážení rada rozhodla na své schůzi dne 26. 3. 2012 
poskytnout granty tak, jak je uvedeno v tabulce.

občanské sdružení výše grantu použití grantu
Český rybářský svaz, MO Jiříkov 9 000 Kč kroužek mladých rybářů
ARTE MUSICA Jiříkov 7 000 Kč festival “Varhanní duchovní hudba ve Filipově”
Základní kynologická organizace Jiříkov 7 000 Kč výcvikové pomůcky pro obranu a agility
Veteranklub Sever, Vilémov 2 000 Kč akce “Veteránem Severem”
Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov 3 000 Kč kulturní akce, zájezdy, besedy
Dům dětí a mládeže Rumburk 6 000 Kč ZÚ Mažoretky Hvězdičky Jiříkov 
Dům dětí a mládeže Rumburk 6 000 Kč ZÚ Muchomůrky Jiříkov
Český střelecký svaz, SSK Jiříkov 9 000 Kč střelecké vybavení, startovné, ceny do soutěží
Salesiánský klub mládeže Rumburk-Jiříkov 23 000 Kč zájmová činnost dětí a mládeže, činnost kroužků
TJ Spartak Jiříkov 3 000 Kč Svatováclavský turnaj v tenise seniorů
TJ Spartak Jiříkov 36 000 Kč sportovní vybavení pro děti a mládež,startovné, rozhodčí, pronájem tělocvičny, 

úprava antukových kurtů
SK VIKTORIE Jiříkov 39 000 Kč závodní oblečení a obuv, pomůcky na cvičení

celkem 150 000 Kč

 Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru

vizualizaCe nové budovy mš na KopečKu ...pokračování z první strany

...24 mil. Kč × 33 mil. Kč...

...a mš aKtuálně
Den otevřených dveří dne 3. 5. 2012 v obou budovách Mateřské školky Jiříkov od 830 – 1100 hodin a od 1400 – 1530 hodin.  Přijďte se podívat  
v jakém prostředí si hrají vaše děti. jste vítáni. 
Zápis dětí do Mateřské školy se koná pro obě budovy dne 10. 5. 2012 od 900 – 1600 hodin v Mateřské škole, Filipovská 686, Jiříkov.
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něKoliK poStřehů K problémům v našem měStě
Musím konstatovat, že přes zvýšený dohled 
na bezpečnostní situaci v našem městě 
(pořádková jednotka PČR) se situace nijak 
nezlepšila. 
Je na stejné úrovni, co se týče spáchaných 
trestných činů a přestupků. Jedná se  
zejména o drobné krádeže železného šrotu, 
dřeva, poškozování cizí věci a o přestupky  
v dopravě. Zde bych chtěl upozornit občany 
na internet. Na stránkách města Jiříkova je  
i rubrika "Nehledáte" a zde se bude MP 
Jiříkov snažit umisťovat fotografie věcí, které 
byli nalezeny či zajištěny u pachatelů krádeží. 
Je potřebné, aby občané pokud jim bylo něco 
zcizeno, případně byli svědky krádeže, ničení 
soukromého majetku nebo majetku města, 
na takovéto jednání reagovali. Nemávnout 
rukou nad tím, že se mě to netýká či odcizená 
věc má malou hodnotu. Opakovaně uvádím 
tel. č. na MP Jiříkov: 412 333 859 (pevná linka) 
a 722 092 090 (mobil). V době nepřítomnosti 
MP je možno volat PČR Rumburk, tel. č.: 412 
310 111 nebo 974 442 651, případně všem 
známé číslo 158. 
Že zloději jsou čím dál drzejší a to i v denní 
době, mohu uvést např. na krádeži zah-
radní techniky z garáže rekreační chalupy  
ve Filipově, vloupání do dřevníku na ul. 
Rumburská nebo vloupání do skleníku  
v areálu bývalého zahradnictví. Vedle drzosti 
zlodějů se ve větší míře objevuje i agresivita  
ze strany pachatelů (v uvedených případech 
šlo o romské občany). Na takovéto jednání 
je a bude i adekvátní odpověď, jak ze strany 
MP i PČR. Zákonné prostředky tyto složky  
na to mají a v rámci zákona i použijí.V žádném 
případě nechci nikoho navádět, věřím však, 
že poškození občané by těmto „grázlům" 

uměli dát pádnou odpověď na jejich jednání. 
V poslední době (v zimních měsících) jsme 
mohli být svědky toho, jak zejména romští 
občané dovedou ve velice krátké době  
zlikvidovat domy, jenž byly poškozeny 
požárem. Příkladem by mohl být dřevěný 
dům na ul. Liberecká. Přestože byl zajištěn 
proti vniknutí nepovolaných osob, řádně 
označen, že se jedná o soukromí ma-
jetek a MP Jiříkov pravidelně tento dům  
kontrolovala, přesto nevydržel. Pracovnímu 
nasazení těchto "dělníků" při likvidaci to-
hoto domu by museli závidět i mravenci.  
Se stejnou rychlostí pracovali o 200m dále, 
též v ul. Liberecká. V ul. Brněnská se též  
vypravili do domu, jehož majitel zemřel. Byli 
chyceni hlídkou MP a PČR. Je však otázka, jak 
dlouho tento dům vydrží v původním stavu. 
Nemohu být spokojen ani s některými jevy, 
které znepříjemňují život občanům našeho 
města. Pátek a sobota jsou dny, kdy se  
setkáváme zejména v nočních hodinách  
s rušením nočního klidu a poškozováním  
majetku občanů a města. MP a PČR se bude  
ve zvýšené míře věnovat lokalitám  
u bývalého kina, u diskotéky včetně herny 
a restaurace na ul. 9. května. Totéž platí 
o restauraci naproti benzínové čerpací 
stanici ve Filipově. Mohu uvést příklad 
vandalismu přímo na náměstí. Byla 
nově vymalována autobusová čekárna  
a běžte se tam podívat dnes! Autobusová 
čekárna, peněžní bankomat a přilehlé okolí 
není prosím hřiště ani "kulturní místnost"  
pro některé občany. 
Další oblastí, která se již začala řešit společně 
s policisty ze skupiny měření rychlosti PČR 
Děčín, je dodržování předepsané rychlosti  

v obci. Velká frekvence ve směru z Ebersba-
chu (SRN) přes Jiříkov na Rumburk a taktéž 
Jiříkov-Filipov (obousměrně) nás přiměla  
k tomu, požádat o častější měření rychlosti  
v obci. Samozřejmě, že ve spolupráci s PČR 
se budou provádět i kontroly technického  
stavu vozidel, platnost ŘP, OTP, požití  
alkoholu před jízdou atd. Nelze trpět  
i nerespektování dopravního značení. Jestliže 
někdo tvrdí, že bude jezdit do zákazu jen 
proto, že mu tam značka zákazu vjezdu všech 
motorových vozidel nevyhovuje, následky  
si potom musí nést sám. Jen v měsíci březnu 
byla uložena za překročení jízdy v obci 
bloková pokuta 17 řidičům. A dva řidiči jdou 
do správního řízení (překročení rychlosti  
o 43km/h a 55km/h). 
Tak jako dříve, tak i nadále se budou 
provádět kontroly heren. Pravidelné kontroly 
bude provádět MP a namátkově společně 
s PČR, odborem sociálním a zdravotním  
a živnostenským úřadem. Jen v loňském 
roce bylo zjištěno několik osob, pobírajících 
sociální dávky, které následně mizely ve výh-
erních hracích automatech či terminálech. 
Toto je dále řešeno odborem sociálním  
a zdravotním MěÚ Rumburk. MP Jiříkov  
v r. 2011 vykázala z heren 3 osoby mladší  
18 let a dvě dospělé osoby, které měli v herně 
i nezletilé děti. V měsíci prosinci loňského 
roku se podařilo zjistit případ, kdy obsluha 
baru v herně umožnila hru osobě mladší  
18 let. Toto dále řeší PČR Rumburk. 
V současné době pracují u Městské policie 
Jiříkov tři strážníci a bylo vypsáno výběrové 
řízení k přijetí dalšího strážníka. 
 Miroslav Horák
 místostarosta

z činnoSti mp jiříKov za leden až březen 2012
treStné činy a přeStupKy v jiříKově řešené 
pčr rumburK, (12. 2011 - 2. 2012)
Trestné činy  prosinec - 13 leden  - 11          únor - 9 
Přestupky prosinec - 13 leden - 35 únor - 25

V prosinci loňského roku v tr. činnosti převládá drobná  
majetková tr. činnost a zanedbání povinné výživy. Rovněž 
bylo evidováno jedno loupežné přepadení, pachatel byl  
ihned zadržen a obviněn. Z 13 případů bylo na konci měsíce 
prosince již 7 objasněno. V měsíci lednu 2012 došlo k tr. činům 
násilné povahy, jednalo se o znásilnění a loupež. V obou 
případech pachatelé byli dopadeni a bylo zahájeno jejich 
trestní stíhání.

blok. pokuta zaplacená na místě 18× (za 5.800,-Kč)

blok. pokuta nezaplacená na místě 10× (za 5.500,-Kč)

domluva 20×
přestupky 48×
úřední záznam 16×
odchyt psů 9×
kontrola osob a vozidel 161×
výzva 8×
předání osob PČR 9×
zadržení osob 1×
předvedení 7×
předání PČR 15×
oznámení od občanů 93×

Dá se parkovat různě, pouze cena  a místo se liší...
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životní jubileum  
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a víCe let

v měSíCi duben oSlaví
pan Jaroslav Vomáčka, paní Evelina 
Gschwandtnerová, paní Alena Fojtová, 
paní Dagmar Kolářová, paní Dagmar  
Hofrichterová, paní Hana Urbánková, paní 
Eva Hrdinová, paní Alena Andelová, pan 
Albert Čumpl, paní Alena Daňková, pan 
Stanislav Souček, paní Vlasta Javůrková, 
pan Petr Pavlovič, paní Miroslava  
Dýnková, pan Štěpán Hrdlovič,  
pan Stanislav Bolda, paní Jaroslava  
Hájková, pan Milan Miška, pan Rudolf 
Jirásek a paní Alena Otradovská

Všem jubilantům blahopřeje
Město Jiříkov a redakce

Kultura

inFormaCe
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého 
jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ 
(osobně, telefonicky, písemně) nejpozději  
do uzávěrky JN v měsíci.

Kino StřelniCe rumburK
15.04. 19:00 - S leDOvým kliDem * USA * 120mint * mládeži přístupno od 12 let * Akční / 
Thriller * české titulky * 100Kč
19.04. 19:00 - vrÁSky Z lÁSky * ČR * 101minut * mládeži přístupno * Drama / Komedie * 
100Kč
21.04. 19:00 - JeDen muSí Z kOla ven * Thriller / Mysteriózní / Drama * 70Kč
29.04. 19:00 - Havran * USA * 111minut * titulky * mládeži přístupno od 15 let * 90Kč
30.04. 19:00 - můJ vySvlečeneJ Deník -  ČR * 90minut * mládeži přístupno * komedie/
drama * 100Kč

Kino duKla šluKnov
25.4. 18:30 - kOnTraBanD - thriller USA/VB do 15 let nevhodný * Vstupné 49+1 Kč, 110 minut

aKCe v oKolí
3. 4. - 26. 5. - ZaOSTřenO na JiZerky - Vítězné fotografie z fotosoutěže z roku 2011. Připravila 
ŘKF Rumburk a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, více www.rumburk.farnost.cz  
a jizerky.ecn.cz. Vstupné 30 a 15 Kč.
18. 5.  19:00 - lOreTÁnSkÁ nOc 2012 - Večerní hudební vystoupení, výtvarné dílny  
pro děti a čtení regionálních pověstí. Pořádá ŘKF Rumburk a Město Rumburk v rámci Festivalu  
muzejních nocí 2012. Více www.rumburk.farnost.cz. Vstupné 30 a 15 Kč. 

měStSKá Knihovna jiříKov
otevírací doba
pondělí 900 - 1330 a 1430 - 1900

úterý 800 - 1100 a 1300 - 1500

středa 900 - 1330 a 1430 - 1900

čtvrtek 800 - 1100

pátek zavřeno

   knihovnice naděžda Svobodová
   telefon +420 412 338 261   
   email knihovna@jirikov.cz

měStSKá Knihovna Filipov
otevírací doba
pondělí 1545 - 1800

úterý zavřeno
středa zavřeno
čtvrtek 1545 - 1800

pátek zavřeno

    knihovník Jindřich Jurajda
    telefon bez telefonu
    email knihovna.filipov@jirikov.eu

rozloučili jSme Se
s panem Františkem Dobšem, 
panem Jiřím Kašpárkem, 
paní Štěpánkou Laníkovou 
a paní Marii Pelikánovou.

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

poděKování
Děkuji touto cestou za přání i balíček  
k mému životnímu jubileu Městu Jiříkov, 
Komisi občanských záležitostí i Městskému 
úřadu Jiříkov.
 Karel Tůma

• • • • • • • • •
upozornění 
pro návštěvníKy hřbitova
Žádáme návštěvníky hřbitova, aby do 
odpadkových košů umístěných v areálu 
hřbitova odhazovali pouze hřbitovní odpad,  
např. vyhořelé svíčky a nikoliv veškerou 
zeleň. K umístění zeleně je k dispozici 
velkoobjemový kontejner, který je umístěn  
u vstupu na hřbitov vedle hřbitovní kaple.

Děkujeme za pochopení
Správce pohřebiště

Rád bych Vás tímto pozval na již druhé 

Stavění májKy
konané dne 30.4.2012 a to od 15:30 hod.

V průběhu příprav nám svůj talent předvedou děti z Mateřské školky  
a Základní školy, mažoretky Mochomůrky, Hvězdičky a Minimažoretky  
a děvčata z řad SK Viktorie. 
Připravené budou i soutěže pro děti a občerstvení. Celá akce by měla  
pozvolna navazovat na tradiční pálení čarodejnic, konané před hasičskou  
zbrojnicí. Zájemci a dobrovolníci budou vítáni při nočním hlídání májky,   
během kterého bude zajištěné posezení a občerstvení.
 Jindřich Jurajda
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KrátCe z jiříKova
dd Filipov vyhrál v němeCKu Soutěž o „nej.... KraSliCi“
Stejně jako každý rok, tak i letos  
jsme byli pozváni do sousedního  
Oberlandu na 6. ročník mezi-
národní soutěže ve výrobě 
velikonočních kraslic. Soutěžilo 
7 týmů (2 německé, 2 polské  
a 3 české). Každý tým měl za úkol  
vyrobit pět kraslic, z nichž  
jedna putovala na výstavu  
do Krásné Lípy a ze zbylých čtyř  
vybírala porota tu nejhezčí. 
Všichni účastníci se snažili, 
všichni chtěli vyhrát. A tak se  
malovalo, lepilo, stříhalo a brousi-
lo. Porota vybírala nejlepší tým  
a nejhezčí kraslici. DD Filipov 
suverénně vyhrál 1. místo v obou kategoriích a domů si tak vezl krásné trofeje, ceny a hlavně 
zážitky.
 Petra Bulanová, DD Filipov

veliKonoCe S našimi Kamarády
Po krátké odmlce jsme se opět setkali s našimi kamarády z ÚSP Jiříkov, 
abychom uctili tradice velikonočních zvyků. Setkání se uskutečnilo  
na jiříkovské faře, kde na nás čekal pan Kučera, aby kluky naučil 
plést pomlázky. Dalo nám to docela zabrat, ale výsledek byl úspěšný  
a můžeme koledovat s vlastní pomlázkou. Děvčata s paní učitelkou mezi tím pekly 
beránky, které se jim moc povedly a hned jsme si na nich pochutnali. Sluníčko nám 
přálo , a tak jsme si na zahradě stačili ještě opéct buřty a pohrát si. Vyvrcholením příprav 
na Velikonoce bylo naše vystoupení na náměstí u příležitosti Vítání jara , kde jsme 
předvedli společný tanec na píseń z filmu V Peřině, na který nám pomohla s kostými 
paní Prchalová s maminkou a tímto jim moc děkujeme. Doufáme, že i vám všem se 
povedlo oslavit svátky jara, tak jako nám.
 děti ze 4.b s paní učitelkou Renátou Hegnerovou

21. pleS záKladní šKoly jiříKov
V sobotu 24. března 2012 proběhl již  
po 21. ples Základní školy Jiříkov  
a Občanského sdružení SRPŠD v restauraci 
Dýmník v Rumburku. K tanci a poslechu  
opět krásně hrála skupina Jaroslava  
Kubáta. 
O zpestření našeho plesu se rovněž  
postaraly svým krátkým vystoupením  
"malé" jiříkovské mažoretky a děti německé 
partnerské školy z Neugersdorfu country 
tanečkem.
Velké poděkování patří všem sponzorům  
za finanční a věcné ceny do tradičně  
bohaté tomboly. Poděkování patří také všem 
přítomným za krásný společenský večer  
a finanční pomoc dětem naší školy. Těšíme se 
na další stejně příjemné společné akce. 
 za pedagogický sbor ZŠ Jiříkov
 Mgr. Eva Lachmanová

SoKol Filipov neudělal  oStudu 
V Budyšíně se konal 30 turnaj ve volejbale dne 3. 3. 2012, na který byl 
pozván  v  rámci příhraniční spolupráce s lužickými Srby i Sokol Filipov.  
Turnaje se zúčastnilo 20 družstev a Sokol Filipov neudělal ostudu  
a skončil na  8. místě. 

změna otevíraCí doby v areálu drobné provozovny
Vážení občané,
 vzhledem k tomu, že se změnil čas, mění se i otevírací doba  
v areálu drobné provozovny. Otevřeno bude v následujících dnech  
a hodinách:

St 13:00 – 18:00
So 09:00 – 13:00

Do velkoobjemového kontejneru je možné uložit běžný komunální 
odpad z domácností, který se pro svou velikost nevejde do běžné 
„popelnice“ (koberce, lina, starý nábytek). Rádi bychom apelovali  
na občany Jiříkova, prosím, nepleťte si areál Drobné provozovny se 
skládkou. Děkujeme.
 odbor výstavby a ŽP

FarMářsKé trhy ŠluKnoVsKa se budou konat  
i letos. Regionálním producentům nabízíme možnost prodeje je-
jich produktů! První trhy se budou konat v sobotu 21. dubna 2012  
od 9 do 14 hod. Termíny dalších letošních trhů jsou předběžně  
plánovány na 26. května,  23. června, 28. července, 25. srpna, 22. 
září, 27. října a 24. listopadu 2012. V souvislosti s tím bychom rádi  
informovali regionální producenty (řemeslníky, zemědělce, pěstitele, 
chovatele atd.) o možnosti získat v areálu Klubu Střelnice prostor  
k nabídce a prodeji jejich produktů. Zájemci mohou volat do kanceláře 
MAS Šluknovsko na tel. 724 778 296 (od pondělí do pátku v době  
od 9 do 15 hod.). Více na http://www.trhy.estranky.cz
 

DoPraVce ČesKé Dráhy na základě 10. leté smlouvy s Ústeckým 
krajem pokračuje v modernizaci vozového parku na železničních 
linkách RegioTakt Ústecký kraj. Kvalitatitvní zvýšení úrovně  
cestování od dubna letošního roku připravilo na linkách U8 a U28  
ve Šluknovském výběžku - nasazeny byly vlaky Desiro společnosti DB.


