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Obecní zpravodaj
pro stálé i občasné obyvatele Jiříkova, Kněžpole, Křížova,

Sovince, Těchanova a Valšovského Dolu

Milí spoluobčané,

v rukou držíte první, zkušební číslo
obecního časopisu pro Jiříkov,
Kněžpoli, Křížov, Sovinec, Těchanov a
Valšovský Důl. Mnohokrát jste
zastupitelům i mně říkali, že vás trápí
nedostatek informací v našich obcích.
Rádi bychom to napravili a pravidelně
vám přinášeli přehled novinek
z obecního úřadu, proběhlých i
plánovaných událostí, trochu sportu a
zábavy, prostě zpravodajský servis.

Zatím plánujeme, že bychom
vydávali čtvrtletník, tedy 4 čísla za rok.
Máme vymyšleny pravidelné rubriky,
základní grafiku i distribuci, ale ve
dvou oblastech bychom potřebovali
pomoc od vás. Jednak navrhnout
název tohoto zpravodaje a také
postupně přispívat články a
fotografiemi, např. z vašich akcí, nebo
pozvánkami na akce budoucí. Věřím,
že se nám tak společně podaří dostat
do všech domácností zajímavý souhrn
toho, co se děje v našem nejbližším
okolí.

Když jsme u informovanosti, ráda
bych vám připomněla další,
tentokrát elektronické možnosti.
Tou nejzásadnější novinkou je
Mobilní rozhlas Munipolis, navíc
jsme spustili obecní stránku na
Facebooku a zavedli oddíl aktualit na
obecních webových stránkách.
Budeme rádi, když budete tyhle
komunikační kanály využívat a
rozhodně uvítáme vaše náměty na
jejich zlepšení.

Závěrem svého úplně prvního
úvodníku bych vám chtěla
poděkovat za pozornost, za zájem o
věci veřejné i za podporu. A protože
tohle číslo vydáváme těsně před
Vánoci, přeji vám a vašim blízkým
jménem zastupitelstva obce,
zaměstnanců obecního úřadu i
jménem svým opravdu krásné a
klidné Vánoce. V novém roce 2023
pak mnoho zdraví, štěstí, optimismu
a co nejspokojenější život v našich
krásných obcích.

Vaše starostka,
Barbora Škrbelová Krátká

Co se dělo
V této rubrice chceme ve stručnosti připomenout hlavní události

uplynulého období. Co významného se tedy stalo od konce října?
20. 10. → Proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce. Vašimi

zastupiteli pro toto volební období jsou:
○ Barbora Škrbelová Krátká, starostka
○ Zdeněk Kozub, místostarosta
○ Michal Šopík, předseda finančního výboru
○ Vladimír Kolář, předseda kontrolního výboru
○ Kateřina Kohutová, členka finančního výboru
○ Mar n Zatloukal, člen finančního výboru
○ Vendula Havranová, členka kontrolního výboru
○ Tomáš Holíček, člen kontrolního výboru
○ Mar n Michalik

11. 11. → Zahájen provoz služby/aplikace Mobilní rozhlas Munipolis
[obecjirikov.munipolis.cz], díky které můžete bezplatně dostávat
informace o důležitých událostech obce přímo do vašeho telefonu
nebo počítače. Máme velkou radost, že ohlasy na tuto službu jsou
pozitivní a vašich registrací denně přibývá. Víc informací najdete
uvnitř zpravodaje.

14. 11. → Na obecní webové stránky www.obecjirikov.cz jsme přidali oddíl
Aktuality, kde najdete podobně jako v mobilním rozhlase
nejčerstvější informace (nejen) o dění v obci

Anketní otázka
V každém čísle vás bude čekat

výherní anketní otázka, napoprvé ta
nejzásadnější:

Jak se má náš nový obecní
časopis/zpravodaj jmenovat?
Těšíme se na vaše nápady, které

musí být ve spisovné češtině, nesmí
být zaregistrovanou značkou a neměly
by obsahovat slovo Jiříkov (např.
Jiříkovské listy atd.). Zpravodaj totiž
vydáváme pro Jiříkov a dalších 5 jeho
místních částí, z nichž každá má svůj
vlastní krásný název.

Své návrhy označené jménem a
telefonním číslem navrhovatele
můžete odevzdat do 31.1.2023
osobně na Obecním úřadě v Jiříkově,
e-mailem na starosta@obecjirikov.cz,
SMS zprávou na číslo 724 180 525
nebo v anketě Mobilního rozhlasu.

Z obdržených návrhů bude ve
veřejném hlasování vybrán jeden
vítězný, jehož autor/ka obdrží věcnou
cenu.

Jiříkov
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Co se dělo (pokrač.)
23. 11. → Spustili jsme obecní Facebook, který je dalším komunikačním

kanálem, přinášejícím rychlé a stručné zprávy, včetně mnoha
fotografií. [www.facebook.com/obec.jirikov]

30. 11. → Ukončení velké soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu. Ručně
vyráběné výrobky ze všech možných materiálů vytvořili dospělí i
děti a můžete je obdivovat na vánočním stromečku v Jiříkově.
Děkujeme tvůrcům a gratulujeme vítězům jednotlivých
kategorií, kterými se stali:

○ 2-6 let: Šimon Daniel
○ 7-10 let: Anna Danielová
○ 11-14 let: Pavlína Ilkiwová
○ 15-99 let: Adéla Menšíková

2.-4. 12. → V Křížově, na Sovinci a v Jiříkově se slavnostně rozsvítily vánoční
stromečky. Byla to krásná příležitost k sousedskému setkávání a
děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru.

4. 12. → Konala se Mikulášská nadílka v Jiříkově, kde se vyřádili děsiví
čerti, všechny uklidnil laskavý anděl a dárky nadělil štědrý
Mikuláš. Plný kulturní dům potvrdil, že tahle tradice má pevné
kořeny a je mezi dětmi i dospělými oblíbená.

19. 12. → Naposledy v roce 2022 proběhlo zasedání zastupitelstva obce,
které mimo jiné schválilo rozpočet na rok 2023. Zasedání
zastupitelstva jsou veřejná a rádi uvítáme hosty z řad občanů.
Termíny jsou vždy včas dopředu zveřejněny na úřední desce, na
webu obce, na obecních vývěskách, přes mobilní rozhlas i
Facebook.

Co se děje
V této rubrice najdete přehled právě probíhajících aktivit, které mají vliv na každodenní život našich obcí.

Momentálně je největším projektem oblast odpadového hospodářství.  Podle nového zákona o odpadech musí totiž
všechny obce v roce 2025 vytřídit 60 % odpadů. Ve spolupráci s Městskými službami Rýmařov zavádíme novinky, které
nám pomohou tohoto cíle dosáhnout a významně tak snížit náklady na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

Čipování popelnic
Všechny domovní popelnice na

směsný komunální odpad budou
označeny speciálními RFID čipy, pomocí
kterých se při vývozu načtou informace
o místě, druhu a množství vyváženého
odpadu. Čipy jsme dostali ve 2. půlce
listopadu a původně jsme plánovali
hned zahájit čipování. Bohužel nám to
zatím klimatické podmínky neumožnily,
podle zkušeností má smysl čipovat až při
teplotách od +5 °C, při nižších teplotách
čipy odpadávají.  Musíme tedy počkat,
velmi pravděpodobně až do jarních
měsíců. Děkujeme všem, kteří své
popelnice už teď zodpovědně označili
číslem popisným a poprosíme, aby to
podle možností udělali i ostatní. Na
zahájení čipování vás s předstihem opět
upozorníme, a to všemi komunikačními
kanály.

Zahradní kompostéry zdarma
Občanům i chatařům nabízíme

zdarma zahradní kompostéry.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří až
60 % z celkového komunálního
odpadu, který končí v popelnicích a
pak na skládce. Domácím
kompostováním lze zpracovat až 90 %
bioodpadu vznikajícího v domácnosti,
navíc získáte kvalitní kompost. Zatím
jsme provedli první průzkum vašeho
zájmu o kompostéry, který se stal
podkladem pro žádost o dotaci z
Operačního programu Životní
prostředí. Zájem jste vyjádřili opravdu
značný, ale přesto jsme si vědomi, že
informace o tomto průzkumu
nemusela doputovat ke každému.
Proto jsme do podkladů k žádosti o
dotace uvedli významně navýšený
počet kompostérů, aby se dostalo

na všechny, včetně chatařů a
chalupářů, kteří se ke svým
nemovitostem obvykle vracejí až
na jaře. O dalším postupu v této
akci vás budeme pravidelně
informovat.
Nápojové kartony k plastům

Přidáváme další druh tříděného
odpadu, a to nápojové kartony. S
okamžitou platností můžete
prázdné krabice od džusů,
mléčných výrobků, vín apod.
vhazovat do žlutých kontejnerů na
plasty. Podobně jako u ostatních
odpadů doporučujeme kartony
nejdříve sešlápnout, případně
rozložit. Žluté kontejnery jsou už
označeny příslušnými nálepkami,
takže stačí jen začít třídit a opět tak
podstatně snižovat objem
směsného odpadu

Děkujeme vám, kteří se na třídění aktivně podílíte, vaše úsilí šetří nejen životní prostředí, ale také náklady nám všem!

Křížov
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Termíny vývozu komunálního

odpadu pro rok 2023
Vývoz komunálního odpadu

(popelnic) bude i v roce 2023
prováděn

každou středu v sudém týdnu.
Konkrétní termíny jsou následující:

11. 1.
25. 1.
8. 2.

22. 2.
8. 3.

22. 3.
5. 4.

19. 4.
3. 5.

17. 5.
31. 5.
14. 6.
28. 6.

12. 7.
26. 7.
9. 8.

23. 8.
6. 9.

20. 9.
4. 10.

18. 10.
1. 11.

15. 11.
29. 11.
13. 12.
27. 12.

Co se bude dít

Začátek roku 2023 se ponese ve znamení dvou podstatných událostí. První
je pro Jiříkov a jeho místní části zároveň i premiérová.  Do vašich domovů
dorazí dětští koledníci největší dobročinné sbírkové akce v České republice -
Tříkrálové sbírky, a přinesou vám novoroční přání s požehnáním. Zároveň vás
poprosí o příspěvek na pomoc nemocným, handicapovaným a seniorům, který
bude následně rozdělen prostřednictvím Charity sv. Martina v Malé Morávce.

Pro Českou republiku je významným milníkem volba nového prezidenta
nebo prezidentky. Prezidentské volby se uskuteční takto:
1. kolo:
● v pátek 13. ledna 2023

od 14:00 do 22:00
● v sobotu 14. ledna 2023

od 8:00 do 14:00

Případné 2. kolo:
● v pátek 27. ledna 2023

od 14:00 do 22:00
● v sobotu 28. ledna 2023

od 8:00 do 14:00

Volební místnost je tradičně v Kulturním domě v Jiříkově a je potřeba si
přinést platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR. Pokud budete volit
mimo obec svého trvalého bydliště, musíte si předem vyřídit voličský průkaz.

Kromě těchto jednorázových událostí se v zastupitelstvu soustředíme na
uskutečnění plánu investičních aktivit. V rozpočtu jsme na ně vyčlenili 2,8 mil.
Kč a zahrnují např. nákup manipulační techniky a velkokapacitního osobního
vozidla, přípravu projektové dokumentace k získání dotace na přestavbu
bývalé školy v Jiříkově na multifunkční centrum, dále na studii řešení bezpečné
cesty z parkoviště k hradu Sovinec nebo na parčík s prvky dětského hřiště v
Jiříkově. Investovat musíme také do prodloužení dešťové kanalizace v Křížově.

S příchodem jara se pak budete moci těšit na akce spojené s Velikonocemi,
o kterých se včas dozvíte.
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Stříbrná medaile v soutěži Knihovnická K2 za rok 2022 jde do Jiříkova
Soutěž Knihovnická K2 už osmým rokem oceňuje v sudém roce nejlepší knihovníky, v lichém roce nejlepší knihovny

Moravskoslezského kraje. „Práce knihovníka není jen o péči o knižní fond knihovny, je také o komunikaci. Dobrý knihovník
umí s lidmi mluvit, má talent navazovat vztahy a propojovat místní čtenáře. Má velký podíl na utváření komunitního
života zvláště v malých obcích, kde knihovna bývá místem mezigeneračního setkávání. Jsem velmi rád, že již poosmé
můžeme vyzdvihnout ty, kteří si za svou píli a obětavou práci toto ocenění určitě zaslouží,“ uvedl náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že letos bylo v našem regionu na ocenění
nominováno 13 knihovnic a knihovníků.

Na prvním místě se umístila paní Marie Zemanová z Raškovic za jedinečný přínos v udržování povědomí o historii,
etnografii a nářečí regionu. Druhé místo získala paní Barbora Škrbelová Krátká z Místní knihovny Jiříkov za významný
podíl na obnovení činnosti knihovny a její zdařilou proměnu na komunitní centrum obce. Třetí příčku pak obsadila paní
Blanka Klouzalová za utváření knihovny jako komunitního centra, oživení spolkového života a udržování historického
povědomí v obci Závada.

Soutěž Knihovnická K2 pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v
Ostravě. Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a
zástupce výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje.

Výborné umístění jiříkovské knihovny je oceněním všech čtenářů (momentálně jich je registrovaných téměř 100), ale
také dobrovolníků, kteří pracují s dětmi v kroužcích, pořádají tvůrčí dílny nebo třeba přinášejí knižní dary. Pokud se chcete
přidat ke čtenářům, přijďte do knihovny každou neděli mezi 17:00 a 19:00, případně si domluvte individuální termín na
knihovnajirikov@seznam.cz. O dění v knihovně se dozvíte také ve Facebookové skupině Přátelé jiříkovské knihovny.

Osobností Moravskoslezského kraje za rok 2021 je Jindřich Štreit
Na začátku listopadu byly v Ostravě uděleny Ceny hejtmana kraje za

společenskou odpovědnost. V rámci slavnostního večera předal hejtman už
popáté titul Osobnost Moravskoslezského kraje, tentokrát našemu
světoznámému sousedovi ze Sovince, profesoru Jindřichu Štreitovi.

 „Sluší se, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem,
které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné
vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj
našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba
statečností. Prvním oceněným byl politický vězeň Luděk Eliáš, pak Jiří
Michálek, který stál u proměny Dolních Vítkovic. Bylo mi ctí předat toto
ocenění i Evě Šeinerové – umělecké vedoucí sborového studia Permoník,
kterým prošly stovky dětí. Loni jsem s radostí cenu předal spisovatelce Karin
Lednické, která svou románovou sérií Šikmý kostel významně proslavila území
bývalého Těšínska, uchvátila čtenáře v celém Česku. A letos právem patří
fotografovi, vysokoškolskému pedagogovi, kurátorovi a organizátorovi
kulturního života Jindřichu Štreitovi,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Jindrovi srdečně blahopřejeme a přejeme spoustu tvůrčí energie a radosti
z uměleckých počinů!

Reportáž: výlet do Pevnosti poznání
V neděli 20. listopadu se děti z Jiříkova a dalších místních částí

vypravily na dobrodružnou výpravu do Olomouce do Pevnosti poznání,
kde si užily tři hodiny báječné narozeninové párty se dvěma sympatickými
lektorkami.

Slečny lektorky je provedly všemi expozicemi, děti si vyzkoušely jízdu
na gyroskopu, strávily pár chvil v miniplanetáriu, podívaly se na sluneční
soustavu, nahlédly do nitra lidského mozku nebo ucha. Značnou dobu
strávily v chemické laboratoři pozorováním pokusů, a dokonce byly i
přímí účastníci, kdy si odvážně nechaly zapalovat oheň na ruce. Celou
dobu se pomocí indicií a úkolů snažily dostat k truhle s překvapením, která
na ně čekala na konci celého programu. V truhle našly nejrůznější
hlavolamy a taky sladké překvapení. Užily si dokonce i svou oblíbenou
schovku v novém prostředí - ve velkém podkrovním sále, kde měly
nachystané i malé občerstvení. Jako na každé správné párty ani tady
nechyběla disko koule a taneční zábava.
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FC KOLOS Jiříkov informuje
V letošní sezóně se náš tým dospělých drží ve středu tabulky a věříme, že v jarní části

soutěže získá ještě lepší umístění.
Radost nám dělá také tým žáků, který s nadšením hraje svou první sezónu a statečně

bojuje i s mnohem zkušenějšími družstvy. Rádi mezi sebou uvítáme i nové talenty,
nejlépe s ročníkem narození 2011 - 2015.

Trenérský tým přeje všem příznivcům fotbalu
bohatého Ježíška a šťastný nový rok.

Děti byly spokojené, jejich průvodkyně ještě víc. Říkaly, že tak nadšené, zapálené a šikovné děti už tam dlouho neměly.
Odcházeli jsme po několikátém loučení a velkém děkování. Taky se spoustou balónků a chřestících hlavolamů v kapse.
Děti povídaly o všech zážitcích ještě celou cestu domů a bylo vidět, že si celé odpoledne moc užily.

Tento povedený výlet do Pevnosti poznání se uskutečnil díky mnoha štědrým dárcům, kteří přispěli do tomboly při
akci Rozloučení s prázdninami na začátku září. Ještě jednou Vám všem jménem dětí ze srdce děkujeme, byl to pro ně
nezapomenutelný, poučný a zábavný zážitek!
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 Pro chytré hlavy

Informací pro tentokrát už bylo dost, na závěr přinášíme trochu zábavy nebo rozptýlení.

Najdi příslušný obrázek a doplň dle něj slovo:

Origami:
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Mobilní rozhlas MUNIPOLIS
V listopadu jsme pro vás spustili službu Mobilní rozhlas MUNIPOLIS, díky které vás nyní budeme

efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte
důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat
e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?

● upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními
prodejci apod.

● novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů apod.
● pozvánky na kulturní a sportovní akce
● možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
● mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si můžete sami nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé

zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a název místní části, abychom vás mohli rychle varovat v případě
nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště apod.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: https://obecjirikov.munipolis.cz/registrace

1. Vložte své telefonní číslo, případně i email (proběhne ověření pomocí SMS kódu)
2. Dokončete registraci aktivací odběru (souhlas se zpracováním údajů, zadání adresy, volba skupin

informací, osobní údaje)
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu, rádi vám pomůžeme.

Oficiální aplikaci Mobilní rozhlas MUNIPOLIS si můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google
Play. Poté si stačí přidat naši obec a budete mít informace vždy po ruce.
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