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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA   

 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 
Rada města měla v roce 2011 celkem 31 zasedání, vždy minimálně 2x měsíčně. Složení rady města se 
během roku 2011 nezměnilo.  

 

  ZASTUPITELSTVO 
V roce 2011 proběhlo celkem 6 zasedání zastupitelstva města, koná se vždy ve čtvrtek v zasedací 
místnosti zámku. 

Ve složení zastupitelstva v roce 2011 nastala změna, když dne 04.07.2011 paní Emília Procházková 
složila do rukou starostky mandát člena zastupitelstva města. Podle výsledků voleb do zastupitelstev 
obcí 2010 byl náhradníkem z téže volební strany (KSČM) pan Václav Žďánský, kterému tak dnem 
následujícím, tj. 05.07.2011 podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů v platném znění, vznikl mandát člena Zastupitelstva města Šluknov. 
Pan Žďánský složil slib člena zastupitelstva do rukou starostky města na nejbližším zasedání 
zastupitelstva dne 14.07.2011. 

  STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
V roce 2011 se na MÚ udály následující personální a organizační změny: 

• Dne 01.02.2011 byla Radou města Šluknov po provedeném výběrovém řízení jmenována na 
dosud neobsazenou funkci vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Ing. Dagmar Mertlová. 

• Ke dni 31.03.2011 skončila dohodou a vzdáním se své funkce na funkci tajemnici Mgr. Jitka 
Slaninová. 

• Dne 09.05.2011 byla po provedeném výběrovém řízení a uděleném souhlasu ředitele 
Krajského úřadu Ústeckého kraje do funkce tajemnice jmenována stávající vedoucí Odboru 
vnitřní správy Ing. Bc. Ivana Lukešová.  

• Funkce vedoucí Odboru vnitřní správy zůstala do konce roku 2011 neobsazena. 

• Dne 01.05.2011 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou nová sekretářka Jaroslava 
Filipová, DiS. (za Barboru Justovou, která je na MD). 

• Téhož dne (01.05.2012) nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou nová odborná 
pracovnice Odboru vnitřní správy Silvie Slavíková, DiS. (za Markétu Flášarovou, která odešla 
na MD). 

• Ke dni 30.06.2011 ukončil dohodou z důvodu odchodu do starobního důchodu pracovní poměr 
vedoucí Oddělení kultury Odboru vnitřní správy pan Josef Halada. 

• Od 01.07.2011 byl organizační změnou, schválenou Radou města Šluknov zcela nově vytvořen 
Odbor kultury, a to sloučením stávajícího Oddělení kultury a Regionálního informačního centra 
ve Šluknovském zámku (obě tyto části byly vyčleněny z Odboru vnitřní správy). Nový odbor 
kultury tak spravuje všechna kulturní zařízení města (Dům kultury, kino Dukla, městskou knihovnu 
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i Šluknovský zámek). Od 01.07.2011 byl na základě provedeného výběrového řízení radou 
města do funkce vedoucího Odboru kultury jmenován Jan Dvořák, DiS., dosavadní pracovník 
Odboru rozvoje a ŽP. 

• Dne 01.09.2011 nastoupil po provedeném výběrovém řízení do pracovního poměru jako 
samostatný odborný pracovník ORŽP pan Martin Pospíšil. 

• Dne 05.12.2011 nastoupil na pracovní pozici hlavního účetního po provedeném výběrovém 
řízení pan Patrik Haase. 

• Dne 31.12.2011 ukončila na vlastní žádost dohodou pracovní poměr hlavní účetní paní Ivana 
Skalová. 

• Organizační změnou, schválenou Radou města Šluknov, byl v souvislosti s realizovanou státní 
sociální reformou k 31.12.2011 zrušen Odbor sociální. Čtyři sociální pracovnice – Bc. Petra 
Mikušová, Bc. Klára Skopalová, Jaroslava Blažková a Pavla Kočová – byly tzv. delimitací 
převedeny pod Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Šluknov (Sokolovna), vedoucí Odboru 
sociálního paní Michaele Novotné byla dána výpověď z důvodů organizačních změn a „zbylé“ 
dvě sociální pracovnice Bc. Marcela Postlerová a terénní sociální pracovnice paní Jitka 
Demeterová a všichni zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou, byli organizačně začleněni 
pod Odbor vnitřní správy.  

• Stejnou organizační změnou, schválenou Radou města Šluknov, bylo současně zrušeno poslední 
oddělení města, a sice Oddělení správy bytů v rámci Odboru komunálních služeb a vedoucímu 
tohoto oddělení panu Karlu Barcalovi byla dána výpověď z důvodu organizačních změn. Rada 
města zároveň nově vytvořila Odbor správy majetku a na místo vedoucího tohoto odboru bylo 
vyhlášeno výběrové řízení podle zákona o úřednících územně samosprávných celků. 

• Stejnou organizační změnou pak bylo v neposlední řadě zrušeno pracovní místo projektového 
manažera města Ing. Martina Bendy, kterému byla rovněž dána výpověď z důvodů 
organizačních změn.  

 

  VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2011 byly vydány 2 obecně závazné vyhlášky (OZV): 

• OZV 1/11 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku činí 480,- Kč na poplatníka za 
kalendářní rok 

• OZV 2/11 - o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje – lze 
je provozovat na veřejně přístupných místech v čase od 10 do 24 hodin 
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 B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA  
V roce 2011 hospodařilo město se schodkovým rozpočtem. Rozpočtové příjmy dosáhly výše 124 868 
tis. Kč a celkové rozpočtové výdaje výše 138 311 tis. Kč. Schodek hospodaření za rok 2011 byl pokryt 
především přijatým dlouhodobým úvěrem ve výši 13 680 tis. Kč. Kromě výdajů na správu městského 
úřadu byly nejvyšší výdajovou položkou rozpočtu města výplaty sociálních dávek (cca 19,5 mil. Kč), 
výdaje na dostavbu 24 pečovatelských bytů (cca 14,5 mil. Kč), výdaje na správu bytového fondu (cca 
8,5 mil. Kč), výdaje na komunikace a chodníky (cca 15 mil. Kč) a na sběr a svoz komunálních odpadů 
(cca 12,5 mil. Kč).  
   
Rozpočet města v roce 2011 (v tis. Kč):  
   
Rozpočtová skupina                            Příjmy Výdaje 
1. Zemědělství a lesní hospodářství            569 101 
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství    838 17 651 
- doprava 0 15 247 
- vodní hospodářství  10 697 
- cestovní ruch 329 1 479 
- ostatní služby 499 228 
3. Veřejné služby pro obyvatelstvo 12 48 48 438 
- vzdělávání                                    0 11 662 
- kultura                                   1 123 7 052 
- tělovýchova a zájmová činnost              594 3 713 
- bydlení a komunální rozvoj                10 639 13 302 
- ochrana životního prostředí                125 12 709 
4. Sociální věci                              1 837 40 721 
- dávky a podpory                               0  19 419 
- politika zaměstnanosti                     455 3 414 
- sociální péče a pomoc                    1 382 17 888 
5. Bezpečnost státu a právní ochrana            173 4 248 
- bezpečnost a veřejný pořádek                85 3 443 
- požární ochrana                             88 805 
6. Všeobecná správa a služby 108 970 27 152 
- státní správa                          108 683 26 273 
- finanční operace                           287 879 
Celkem  124 868 138 311 
 
  



8 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2010 

 C. ROZVOJ MĚSTA  
  MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE  

V roce 2011 provedlo město následující investice:  

a) Památky 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Stavební úpravy 
hlavního schodiště do 
1. PP zámku Šluknov 

230.471 Kč WAKOS s. r.o. 
(Rumburk) 

Oprava a doplnění omítek, 
restaurování kamenných stupňů, 
kamenných portálů a podlahy 
 

Restaurování varhan 
kostela sv. Václava 

489.982 Kč Benjamin Welde 
(Olbersdorf, SRN) 

3. etapa - kompletní restaurování 
1. manuálu 
 

Restaurování sochy sv. 
Vojtěcha 
 

93.500 Kč ak. soch. Michael Bílek 
(Petrovice) 

Kompletní restaurování sochy pod 
kostelem sv. Václava 
 

Restaurování sochy sv. 
Prokopa 

117.590 Kč BcA. Miloš Kubišta 
(Krásná Lípa) 

Kompletní restaurování sochy pod 
kostelem sv. Václava 
 

Sladovna Šluknov  
 

68.184 Kč T. Knazovič (Rumburk) Zajištění střechy propadlých kleneb 
47.768 Kč p. Vaněk (Staré 

Křečany) 
Čištění studny, rozbory vody. 

Kostelík Císařský 
 

50.000 Kč RMJ-Builders 
(Rumburk) 

Havarijní oprava střechy 

 
b) Komunikace 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Oprava komunikací 
poškozených v rámci 
bleskových povodní v 
srpnu 2010 

4,569 mil. 
Kč 

Metrostav a.s. 
(Praha) 

Kompletní oprava místních komunikací v 
k.ú. Království a Císařský – úprava 
podkladu, nový koberec AB 

Oprava chodníku v ulici 
Královská 
 

1.100.257 
Kč 

KOMPLEX DC, s.r.o. 
(Děčín) 

Odstranění dožilého povrchu, nové 
obrubníky, zámková dlažba a asfalt, 
odvodnění 

 
c) Mosty 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Oprava mostů Šluknov 
– č. M – 02, M – 04, 
M – 06 a M – 09 
 

4,536 mil. Kč  
(v r. 2011 4 
mil. Kč) 

Stavby Kühn s. r.o. 
(Praha) 

Kompletní práce na odstranění a 
vybudování nových mostů v ul. 
Stříbrohorská, 2x Dr. Ed. Beneše a v 
Rožanech 
 

Obnova mostu po 
povodni 2010 přes 
Stříbrný potok Šluknov 
Šl-M-25 

1,270 mil. Kč SWIETELSKY 
stavební s.r.o.  
(Č. Budějovice) 

Odstranění spadlého mostu v ul. 
Zeyerova, oprava opěrných zdí a 
vybudování nového mostu, vč. nových 
povrchů  
 

 
c) Stavby 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Výstavba 24 
pečovatelských bytů – 
dokončení 
 

25 mil. Kč  
(14 mil. Kč 
v r.2011) 

JAPIS s.r.o. 
(Chabařovice) 

Výstavba 2 objektů s celkem 24 
pečovatelskými byty (12 
bezbariérových) 

Rekonstrukce kotelny 862.860 Kč JS Stavby s.r.o. Zahájení akce – cílem je kompletní 
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DPS Šluknov (zahájení) 
 

(0,7 mil. Kč v 
roce 2010) 

(Rumburk) rekonstrukce kotelny s osazením 
kondenzačních plynových kotlů, 
zásobníků TUV a nové regulace). 

MŠ Svojsíkova č.p. 355 
 

546.538 Kč AFC Servis DC a.s. 
(Děčín) 

Rekonstrukce střechy č.p. 355, 
zahradního domku a altánu 

MŠ Žižkova 
 

247.991 Kč DEMOS s.r.o. 
(Krásná Lípa) 

Rekonstrukce dlažeb vstupní haly a 
chodeb 

ZŠ Vohradského 
Šluknov 

128.984 Kč To – Da, Tomáš 
Hrabáň (Děčín) 

Izolace obvodového věnce, odvětrání 

Oprava střechy DPS 
Šluknov 

48.688 Kč AFC Servis DC a.s. 
(Děčín) 

Oprava střechy mezi arkýři jižní části 
objektu  

Rekonstrukce opěrné 
zdi ke komunikaci 
p.p.č. 416 

50,074 Kč AFC Servis DC a.s. 
(Děčín) 

Oprava opěrné zídky ke komunikaci 

Oprava nosných 
konstrukcí levého křídla 
podkroví ZŠ 
Vohradského 

217.717 Kč S + K Rumburský 
stavební servis, 
spol. s r.o. 
(Rumburk) 

Oprava zabetonovaných zhlaví vazných 
trámů, vzpěry plných vazeb, kotvení 
pozednic, reprofilace obvod. věnce, 
zprůchodnění šachet, … 

 

d) Projekty: 
V roce 2011 se vytvářely projektové dokumentace k následujícím projektům: SO 01 A Půdní nástavba 
a vestavba – levá část; SO 02 – Hygienická zařízení; SO 01 C Střední část – půdní nástavba a 
vestavba ZŠ Vohradského, Šluknov, studie Rekonstrukce radnice 
 
 
 

  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ  

V roce 2011 se po několikaletém úsilí podařilo dokončit Územní plán města, který vstoupil v účinnost 
v květnu 2011. 
Největší stavbou, která byla ve městě v roce 2011 uvedena do užívání je Dům s byty s pečovatelskou 
službou ve Šluknově, postavený v ulici Nerudova, č. p. 125 (pavilon A) a č. p. 126 (pavilony B a C). 
Celkem je pro seniory k dispozici 24 bytů.  

Pokračovala výstavba rodinných domů, v roce 2011 bylo povoleno celkem 8 RD. Do trvalého užívání 
pak bylo uvedeno 5 rodinných domů a 1rekreační. 

 

 D. SLUŽBY MĚSTA  
  BYTY V MAJETKU MĚSTA 

Město Šluknov v roce 2011 vlastní celkem 40 bytových domů s celkovým počtem 204 bytových 
jednotek. Obsazeno bylo celkem 203 bytových jednotek, 1 bytová jednotka se 
dlouhodobě rekonstruuje a 1 školní byt je po dohodě s ředitelkou ZŠ dlouhodobě neobsazen. Celkový 
počet nájemníků k 31. 12. 2011 byl 431 osob.  
Město Šluknov také vlastní 1 dům s pečovatelskou službou, kde je 38 bytových 
jednotek a 2 domy s podporovanými byty, kde je 24 bytů.  
Počet žadatelů ke konci roku je cca 112, v roce 2011 byl zaznamenán výrazný nárůst počtu žadatelů 
kvůli situaci na sídlišti. Údržba, opravy, havárie, investiční akce v roce 2011 dosáhly částky 3 800 
tis. Kč. 
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  MĚSTSKÝ STADION 
Areál městského stadionu je i v roce 2011pronajímán různým subjektům. Plochu fotbalového hřiště a 
tribunu má v pronájmu fotbalový oddíl SK Plaston Šluknov. Na travnatém hřišti byl zaveden 
samozavlažovací systém. Volejbalový oddíl SK Plaston Šluknov si nadále trvale pronajímá obě 
volejbalová antuková hřiště. Tenisové kurty měli v pronájmu soukromé osoby – Mgr. Petr Slanina a Ing. 
Martin Benda. Restauraci v roce 2011 provozuje na základě nové nájemní smlouvy Josef Pazderka. 
Saunu provozuje město. 

 

  MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Počet ubytovaných osob v městské ubytovně v Království v roce 2011 byl 1.016 osob na 7 129 nocí. 
V roce 2011 došlo ke značnému nárůstu vytíženosti ubytovny ve srovnání s rokem 2010 (první polovině 
roku byla ubytovna pronajata Domovu důchodců a ve druhé polovině roku bylo ubytováno celkem 142 
osob) 
Průměrná délka pobytu v roce 2011 je tedy cca 7 nocí. U sezónních pracovníků se délka pobytu 
pohybovala v řádu jednoho dvou týdnů nebo i několika měsíců (nejdelší pobyt 9 měsíců). U turistů se 
jednalo většinou o pobyty víkendové (2 až 3 dny).Pokud se jednalo o ubytování sociálně slabých osob 
na žádost sociálky,  jednalo se o měsíční pobyty.  

Ubytované osoby jsou z 80% zaměstnanci firem nebo osoby podnikajících na 
základě živnostenského oprávnění.  

 

  TECHNICKÉ SLUŽBY 
Ve spolupráci s městem byla úspěšně dokončena rekonstrukce sběrného dvora včetně technického 
vybavení (nákup nových kontejnerů, mobilního štěpkovače, ostatního vybavení) v celkovém nákladu cca 
8,6 mil. Kč, přičemž 90% nákladů hradil fond EU a SFŽP a 10% hradilo město z vlastních prostředků. 
V roce 2011 byl rovněž pořízen nákladní automobil - nosič kontejnerů MAN v hodnotě 600 tis. bez 
DPH. 

 

 E. ČLENSTVÍ MĚSTA  
 

  SDRUŽENÍ "PĚTIMĚSTÍ" 
Členové Sdružení (představitelé samospráv) se v roce 2011 setkali celkem 4x: dne 12.6.2011 u 
příležitosti akce "Hudba spojuje sousedy", dne 26.8.2011 na MÚ ve Šluknov, dne 1.10.2011 u 
příležitosti akce "Pochod Jiříkovem" a dne 21.12.2011 na Šluknovském zámku (prezenční listiny + 
zápisy z jednání). V roce 2011 byl městem realizován projekt Pětiměstí, který byl financován 
z programu Cíl3 Přeshrtaniční spolupráce Česká republika – Sasko. V rámci tohoto projektu se dne 
12.6.2011 konala tradiční akce „Hudba spojuje sousedy“ na kopci Jitrovník v Království. V rámci tohoto 
projektu byla v roce 2011 vydána brožura mapující deset let existence pětiměstí a to pod názvem 
Kronika pětiměstí, dále byl zpracován kompletní grafický manuál pětiměstí, upomínkové pamětní 
známky pětiměstí a byly vydány dvě pamětní pohlednice k 10leté existenci pětiměstí . Dne 1.10.2011 
byl uspořádán turistický pochod pětiměstí "Pochod Jiříkovem" Brožura pětiměstí pamětní pohlednice 
pětiměstí I. - 5000 ks 
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  SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA 
 

V roce 2011 se členové setkali celkem čtyřikrát – 4. února 2011 v Domě kultury ve Šluknově, 13. 
května 2011 v restauraci hradu Tolštejn v Jiřetíně pod Jedlovou, 7. října 2011 v Mikulášovicích v 
restauraci na Tanečnici a 25. listopadu ve Varnsdorfu. Byl zvolen nový předseda sdružení p. Josef 
Zoser – starosta Jiřetína pod Jedlovou. V roce 2011 se vedlo jednání o záměru společnosti Uniles zřídit 
útulek pro psy. Dále proběhla jednání se zástupci RWE proti zrušení služebny a zákaznického místa v 
Rumburku a přesunutí agendy do Ústí n.L.,a problematiky obtížného schvalování plynových přípojek při 
stavbě rodinných domků. 

Sdružení se v roce 2011 angažovalo v hledání řešení vyhrocené bezpečnostní situace a nepokojů ve 
Šluknovském výběžku. Vydalo tzv. „Desatero Šluknovského výběžku“. Sdružení odeslalo Žádost o 
pomoc při řešení zhoršené bezpečnostní situace adresovanou premiérovi vlády ČR Petru Nečasovi, dále 
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR, Dopis ministrovi vnitra ČR Janu Kubicemu, 2x Dopis 
místopředsedkyni vlády ČR, Dopis hejtmance, Dopis předsedovi Svazu měst a obcí. SPRŠ se účastnilo 
jednání s poslanci Parlamentu ČR Jaroslavem Foldynou a Mgr. Františkem Bublanem, předsedou 
Výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu ČR. 

Desatero Šluknovského výběžku 
My, zástupci měst a obcí Šluknovského výběžku žádáme Vládu a Parlament České republiky, Policii ČR 
a příslušné orgány státní správy o prosazení těchto našich, níže uvedených požadavků, ve kterých 
spatřujeme řešení problematiky nejen Šluknovského výběžku: 
1. Požadujeme posílení, nebo přinejmenším zachování, stávajícího počtu policistů ve ŠV, a to především 
ve výkonu hlídkové služby. 
2. Požadujeme změnu rozpočtového určení daní ve prospěch všech měst a obcí ČR na úkor čtyř 
největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), která v současné době pohltí cca 50% všech daňových 
příjmů z rozpočtového určení. Deklarujeme, že část navýšených příjmů mandatorně použijeme na 
zvýšení zaměstnanosti v našich obcích. 
3. Požadujeme rychlé schválení novely loterijního zákona v té podobě, jak je navrhována Senátem ČR 
4. Požadujeme rychlé vydání prováděcí vyhlášky k Zákonu o odpadech, která by měla zpřísnit režim 
výkupu železa a barevných kovů. 
5. Požadujeme zavedení Centrálního rejstříku přestupků. 
6. Žádáme o důrazné řešení, v současné době již nezvladatelné, drogové kriminality na Šluknovsku a 
současně požadujeme aktivní řešení obtěžující pouliční kriminality ve Šluknovském výběžku. 
7. Žádáme o jasné nastavení hygienických norem, stanovujících počet m2 na jednu osobu v bytové 
jednotce, které zajistí důstojné bydlení všech občanů a zamezí jejich nekontrolovatelnému sestěhování. 
8. Klademe důraz na vymahatelnost práva v ČR, na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a 
přestupků. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost. 
9. Rozdělování sociálních dávek musí být motivační a spravedlivé pro všechny občany ČR. 
10. Důrazně žádáme o rychlé a efektivní řešení zaměstnanosti, zejména v oblasti Veřejně prospěšných 
prací a Veřejné služby. 
Prohlašujeme, že využijeme všech možností ke spolupráci, které nám nabízí Ministerstvo vnitra ČR 
v oblasti prevence kriminality.  
Opakovaně vyzýváme premiéry vlády ČR Petra Nečase k pracovní návštěvě Šluknovského výběžku a 
k osobnímu projednání všech výše uvedených požadavků. 

 

  MIKROREGION SEVER 
 

Svazek obcí Sever byl v roce 2011 úspěšný se svou projektovou žádostí v 6. výzvě MAS Šluknovsko v 
rámci Programu rozvoje venkova ČR - programu LEADER. Z dotace se pořídily tzv. zásněžky - sítě proti 
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sněhu, které budou v zimním období umístěny na nejvíce ohrožených silnicích na území Starých Křečan, 
Jiříkova, Dolní Poustevny a Mikulášovic. Zlepší se tím průjezdnost mezi obcemi a městy pro osobní a 
hromadnou dopravu, zdravotní péči a dostupnost občanů do zaměstnání a škol. 

 

MAS ŠLUKNOVSKO 
 

V roce 2011 se konaly dvě valné hromady sdružení: 24.3. v Pivovaru Kocour Varnsdorf a 14.12.v 
Domě kultury ve Šluknově.  

Dne 3.2.2011 byly hodnoceny žádosti o dotaci, přijatých na základě 5. výzvy - z 9 podaných žádostí 
jich uspělo sedm. Celková výše alokovaných prostředků byla 3.870.236,- Kč. Dne 12. srpna 2011 
vyhlásilo MAS již 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní 
rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou v letech 2011 - 2013 naplňovat 
Strategický plán Leader „Šluknovsko návštěvníkům i sobě". Byl podán dosud nejvyšší počet podaných 
žádostí o dotaci a to celkem osmnáct. Veřejná obhajoba projektů proběhla 14. října, nakonec bylo 
podpořeno jedenáct projektů s celkovou výší dotace 5 019 705,-- Kč.  

V areálu Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu byly v roce 2011 celkem 5x uspořádány Farmářské trhy 
Šluknovska: 13.-14.5., 18.6., 23.7., 24.9. a 15.10.  

Ve dnech 1.3. – 30.4. se konala ve výstavní galerii „D" Městského divadla Varnsdorf výstava 20 
rozměrných plakátů, které dokumentují v obrazech i datech dosavadní úspěchy tohoto občanského 
sdružení pod názvem „Šluknovsko návštěvníkům i sobě“. 

Díky finanční podpoře Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa MAS Šluknovsko realizuje projekt Živé 
Šluknovsko, podpora regionálních akcí. Projekt navazuje na kalendář akcí, který v roce 2010 vydalo 
RIC Šluknov. Souhrn všech akcí na obou stranách hranice Šluknovského výběžku bude formou kalendáře 
distribuován do domácností na Šluknovsku i v Sasku. 

Ve dnech 25. – 30. 8. 2011 MAS prezentovala regionální produkty Českosaského Švýcarska na 
výstavě Země Živitelka 2011 v Českých Budějovicích. Od 18. – 21. srpna se MAS zúčastnila 
mezinárodní prezentace MAS z ČR i SR na zěmdělské a potravinářské výstavě Agrokomplex Nitra.  
V říjnu 2011 MAS představila svůj záměr iniciovat na Šluknovsku vznik sociálních firem a tak řešit 
nezaměstnanost a začleňování těžkopřizpůsobivých spoluobčanů. Návrh již byl předložen na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

 

DESTINAČNÍ FOND ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 
 

Od xxx 2011 je Šluknov členem Destinačního fondu, který je společným finančním zdrojem pro rozvoj 
šetrného cestovního ruchu, do kterého přispívají všichni zainteresovaní aktéři v regionu. Hlavním 
předmětem financování z destinačního fondu je: 

• společná  propagace celého regionu (katalogy ubytování, prezentace na veletrzích cestovního 
ruchu, webová prezentace apod.)  

• regionální turistická doprava (turistické autobusy a vlaky)  
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• turistické produkty (pobytové balíčky, nové tematické turistické nabídky)  

Destinační fond je založen na partnerství místních podnikatelů, obcí, krajské samosprávy a správ 
chráněných území rozvíjet cestovní ruch v regionu šetrnou formou, společně a se sdílenými náklady a 
odpovědností. Velkou hodnotou destinačního fondu je závazek veřejných institucí dlouhodobě 
financovat některé činnosti: zejména Správa NP České Švýcarsko – údržba turistických cest a 
monitoring návštěvnosti, Ústecký kraj – provoz turistického autobusu a veletržní prezentace. 
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II. ŠKOLSTVÍ   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLUKNOV  
V roce 2011 nebyly žádné personální změny ve vedení. Počet zaměstnanců bylo - 14 pedagogických/ 
12 nepedagogických. Provozní doba byla do 6.15 hod. do 16.00 hodin. Školka měla 7 tříd, které 
navštěvovalo 86 chlapců a 86 dívek.  
V roce 2011proběhla oprava střechy a chodníku MŠ Svojsíkova, oprava dlažby v hale MŠ Žižkova. Ve 
školním roce se děti z MŠ Svojsíkova pod vedením Bc. Králové Lenky a Kristýny Čurgaliové zúčastnily 
celorepublikové soutěže Pohár vědy - Koumes 2012, pořádané debrujáry a podpořené MŠMT  a 
zvítězily. Děti MŠ chodily pravidelně do solné jeskyně. 
 

 

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV 
Složení vedení školy i školské rady se v roce 2011 nezměnilo.  
V roce 2011 probíhala výuka ve 13 třídách I. stupně a v 7 třídách II. stupně. Třídy byly v průměru 
naplněny do počtu 21 žáků.  
Během školního roku se odstěhovalo nebo odešlo 12 žáků a přistěhovalo se 35 žáků. Počet žáků 
k 1.9.2010 byl 432 a k 30. 6. 2011 byl 455. Ve škole pracoval 31 členný pedagogický sbor, který 
má 66 % kvalifikovaných učitelů, 22% nekvalifikovaných učitelů a 12% si doplňuje vzdělání.  
 
Z důvodu odstraňování škod byly uzavřeny záchody ve 3.patře, nebyla v provozu aula (ve které byl 
zřízen sklad nábytku ze 4.patra a mimo provoz byla v první polovině roku 2011 i sborovna I.stupně. 
Po opravě říms v zadním traktu budovy byl zprovozněn školní dvůr, ale podél západního křídla byl 
postaven přístřešek jako ochrana proti padajícímu ledu. V zimních měsících na počátku roku 2011 
proběhly opravy obvodového ztužujícího věnce.  Ve velkém sále tělocvičny byly vyměněny dosluhující 
ochranné sítě na oknech za nové a proběhla výměna starého nevyhovujícího osvětlení. V srpnu byla 
provedena oprava střechy tělocvičny přetěsněním kovovými páskami, do které v zimních měsících 
zatékalo. V západním křídle hlavní budovy byly osazeny troje zrepasované dveře a během prázdnin 
bylo vymalováno. Chodba ve východní části suterénu byla obložena provětrávacím obkladem. 
V budově v Žižkově ulici byla opravena sborovna ve staré budově, střecha nad záchody a následně 
pak vnitřní omítky, protože sem zatékalo. V téže budově byla vybudována pracovna PC. Dále v nové 
části této budovy a v exponovaných třídách hlavní budovy byly namontovány rolety namísto 
dosloužilých a nefunkčních žaluzií. 
 
I v roce 2011 byla denně od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od 11.30 hod. do 15.30 hod. otevřena školní 
družina, jejíž činnost zajišťují dvě vychovatelky. Také nadále fungovala školní jídelna, o jejíž provoz se 
starají čtyři zaměstnanci. 
 
Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2010/2011: 
 

Zájmový kroužek ročník vedoucí 
Odbíjená 6. – 9. Gallová 
Florbal 1. – 9. Gallová 
Vaření (Kuchtík) 2. st. (příp. 1. st.) Viktorinová 
Sportovní kroužek 6. – 9. Viktorinová 
Psaní všemi deseti 6. – 9. Viktorinová 
Turistický kroužek 3. – 9. Šimonková P. 
Divadelní kroužek 1. - 9. Vidimská 
Pletení z pedigu 4. roč. Vidimská, Krákora, Halamková 
Sportovní kroužek 4. roč. Krákora 
Tělovýchovný kroužek 1. roč. (druhé pol.) Syrochmanová 
Angličtina hrou 1.a 2.roč. (druhé pol.) Zahejská 
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SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Ve školním roce 2010/2011 se na škole vyučovalo v 5 třídách s 9 postupnými ročníky. Škola měla 
celkem 61 žáků – z toho 45 žáků Základní školy praktické, 14 žáků Základní školy speciální a 2 
žákyně Přípravného stupně pomocné školy. Z celkového počtu žáků je 41 chlapců a 20 dívek. Pracoval 
1 Kurz pomocné školy, který navštěvovalo 13 klientů. Kromě oprav vybavení a běžné údržby se 
opravilo ústřední topení. Ve škole je 13 pedagogických a 3 ostatní pracovníci. Většina vyučujících nemá 
potřebnou kvafikaci pro vyučování na spec.školách. 

 

 

 

  STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ 
 
Osoby ve vedení školy se oproti loňskému roku se nezměnily. Škola nabízí nový učební obor 
Pečovatelské práce – 3 letý obor. Škola i nadále pokračuje v mezinárodní spolupráci se Španělskem a 
Finskem. V letošním školním roce byl podán projekt v rámci programu Leonardo na další roky 
spolupráce. Škola je zapojena do mezinárodního programu Globe games – monitorování životního 
prostředí v zúčastněných zemích.  
Z další projektové činnosti školy je nutné zmínit zařazení naší školy do Projektu UNIV-2 – proměna školy 
v centrum celoživotního učení. V rámci tohoto projektu byla provedena pilotáž oboru Pracovník údržby 
veřejné zeleně.  
Dále byl dokončen projekt Naučná stezka Šluknov – Kunratice ve spolupráci s firmou Plaston.  
V letošním školním roce pokračovala spolupráce s městem Terezín.  
V březnu byl zahájen projekt Benefit – výzva ČR pro GP – oblast podpor 3.2 s názvem  
Další vzdělávání lesních mechanizátorů.  
Další aktivity  
Výraznou podporu má dlouhodobý projekt Adopce dívky z Keni, který probíhá již 5 rokem. Tak jako 
každý rok se žáci školy zúčastnili celonárodních sbírek Život dětem 2x a Pozvedněte slabé 2x.   
Další, již tradiční akce školy:  
* oslavy sv. Huberta – Hubertská jízda, mše  
* rozsvěcení vánočního stromku na náměstí ve Šluknově s doprovodným programem  
* stavění májky ve Šluknově a studentský Majáles  
* dny otevřených dveří ve školním arboretu  
* organizátorská účast na oslavách Dne dětí v Rumburku, Jiříkově a ve Šluknově  
* turistický kurz pro 2 ročníky  
* jarní a podzimní střelecký pohár  
* taneční kurzy  
* maturitní plesy žáků  
* soutěž DUHA pro základní školy  
* metodická a lektorská činnost pro školy v přírodě ve střediscích Natura Rumburk, Varta Křečany a 
Pažit Jiřetín pod Jedlovou  
* ukázky sokolnictví při různých akcích  
* přírodovědně branný desetiboj pro žáky okolních ZŠ  
V letošním školním roce škola poprvé pořádala seminář výuky trubačů z lesnických škol celé ČR, kterého 
se zúčastnilo 50 trubačů.  
Škola i v letošním školním roce pokračovala v organizování rekvalifikačních kurzů. Uskutečnily se kurzy 
Obsluha motorové pily a křovinořezu a rekvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách.  
  
K 30.6. měla škola celkem 42 pedagogických a 15 nepedagogických pracovníků, z toho 30 žen a 27 
mužů. Více než 80% učitelů je kvalifikovaných.  
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  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
Počet žáků ve školním roce 2011/2012 byl 80 dětí. V 6 třídách vyučovalo celkem 9 učitelů. Ve 
Šluknově se vyučuje pouze hudební obor - zobcová flétna, klavír, housle, kytara, basová kytara, 
kontrabas, fagot a zpěv. 
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III. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
 

 a.  ZDRAVOTNICTVÍ  

V září 2011 byla uzavřena jediná gynekologická ambulance ve Šluknově, do které z Rumburka jednou 
týdně dojížděl  MUDr.  Ivan  Juránek (jedná se o bývalou ordinaci MUDr. Dranačky, který odešel do 
důchodu). Gynekologická ambulance ve Šluknově nebyla obnovena a do ordinací v okolních městech 
většinou kvůli přeplněnosti nové pacientky nepřijímají. 
 
V roce 2011 se rozšířila fáma, že MUDr. Lubica a MUDr. Pavel Straka ruší ordinaci praktického lékaře 
pro dospělé ve Šluknově, což nebyla pravda. Tato fáma vznikla v souvislosti s omezením provozu 
ordinace těchto lékařů v Rumburku. Nebyla to pravdaStrakovi ruší ordinaci 
 

 B. SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
 
Od roku 2010 probíhala výstavba 24 pečovatelských bytů v Nerudově ulici. Jednotlivé byty jsou typu 
garsoniéra o výměře necelých 40 m2 a jsou určené pro seniory nad 70 let nebo pro osoby se 
zdravotním postižením. Přízemí (14 bytů) je bezbariérové. Pro veřejnost a potenciální zájemce se dne 
20.9.2011 konal Den otevřených dveří s možností si budovy prohlédnout. V říjnu 2011 se začali 
zabydlovat první nájemníci.  
 

V souvislosti s realizovanou státní sociální reformou byl k 31.12.2011 zrušen Sociální odbor MÚ. Od 
1.ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a 
administrace těchto dávek je od tohoto data prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. 
Kontaktní pracoviště ve Šluknově je v budově bývalé Sokolovny v ulici T.G.Masaryka.  

V roce 2011 došlo k založení Oblastní charity Šluknov, jejíž ředitelkou byla jmenována a ustanovena 
Dr. Eva Habel. Hlavní činností poskytování sociální služby a sociální prevence: ranná péče, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  
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IV. PRŮMYSL, SLUŽBY, DOPRAVA, ZEMĚDĚLSTVÍ   
 
Plaston s.r.o. , jedna z nejvýznamnějších firem sídlících v našem městě, v roce 2011 oslavila 15.výročí 
trvání firmy ve Šluknově. Ve dnech 10.-11.6. se konal Den otevřených dveří s oslavou a sportovně-
zábavný program na hřišti. 
 
Od roku 2010 prováděl nový pronájemce restaurace Klub p. Jan Pecka rekonstrukci interiéru - dne 
3.2.2011 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované restaurace Klub za účasti zastupitelů 
města v čele se starostkou.  
V únoru 2011 byla nově otevřena prodejna potravin Čtyřlístek v prostorách čerpací stanice Houdek 
v Království, otevřeno má denně 7 – 19.  
V únoru 2011byla otevřena Kavárna – cukrárna U Míly v Budišínské ulici vedle hasičské zbrojnice. 
Nové stavebniny byly p. Skopalem otevřeny v areálu Pily v Zeyerově ul.  
V Masarykově ul. na pěší zóně byla nově otevřena hudební kavárna CAFE RETRO.   
V září 2011 byla otevřena nová prodejna „Drogerie, barvy, laky + stavebniny“ v bývalé samoobsluze 
v ulici T.G.Masaryka.  
V říjnu 2011 proběhla modernizace interiéru a rozšíření sortimentu supermarketu Tesco.  
 
V květnu 2011 došlo ke změně povolené rychlosti ze 70 na 50 km/h na silnici směrem z Císařského na 
Velký Šenov.  
 
Drážní úřad Praha zahájil správní řízení o zrušení vlakové zastávky Karlovo údolí. V roce 2011 se MÚ 
spolu se Sdružením pro rozvoj Šluknovska i Svazem turistů úspěšně angažuje o její zachování - snahou 
je opětovné obnovení jako tzv. „zastávky na znamení“. 
 
Dále mělo dojít o omezení provozu rychlíků Rumburk-Kolín, ale po protestech a tlaku starostů zůstanou 
zachovány. 

Pod organizačním zajištěním Okresní agrární komory Děčín pro okresy Děčín a Ústí nad Labem a 
odbytovým družstvem Chovatel Děčín proběhl dne 11. října 2011 2.ročník „Mezinárodní konference 
chovatelů masného skotu“ v prostorách zámku a zámeckého parku ve Šluknově, spojená s expozicí 
živých exponátů nejrozšířenějších plemen masného skotu. Konference se zúčastnili zástupci chovatelských 
svazů z některých členských zemí Evropské unie, konkrétně ze Spolkové republiky Německo a Slovenské 
republiky. I přes nepřízeň počasí si účastníci konference, žáci odborných škol ale i laická veřejnost se 
zájmem prohlídla živé exponáty – býky nejrozšířenějších masných plemen, jejichž expozici 
zorganizovali chovatelé Ing. Machač a Houdek. Proběhla také ochutnávka regionálních produktů.   
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V. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   

  MĚSTSKÁ POLICIE 
V kalendářním roce 2011stav strážníků zůstal nezměněn, tj. 8 strážníků. V roce 2011 byl pořízen 
binokulární pozorovací přístroj pro noční vidění Tracker 3 x 42 zn. Yukon. Přístroj je v současné době 
využíván především při skryté hlídkové činnosti např. v prostorách zahrádkářských kolonií, křížové cesty 
či řadových garáží. Dále byly zakoupeny 2 ks samonabíjecí pistole zn. Glock, model 17, gen.III, ráže 9 
mm Luger za účelem postupného přezbrojení opotřebovaných a zastaralých revolverů zn. Astra.  
 
Strážníci při výkonu služby dohlíželi na dodržování obecně závazných právních předpisů, přispívali k 
ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití a odhalovali 
přestupky.  
 
Přestupky vyřešené v blokovém řízení a oznámené k projednání příslušným správním orgánům (bez 
přestupků řešených domluvou) v roce 2011: 
   
§125c Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 352 
§ 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  13 
§ 46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě  11 
§ 47 Přestupky proti veřejnému pořádku  17 
§ 49 Přestupky proti občanskému soužití  5 
§ 50 Přestupky proti majetku  5 
 Celkem 403 
K příslušným správním orgánům bylo dále v 5 případech postoupeno podezření ze spáchání jiného 
správního deliktu, konkrétně se jednalo o porušení zákona č. 289/1995 Sb. „O lesích“ – jízda a stání v 
lesním porostu (4x) a porušení „tabákového zákona“ č. 389/2005 Sb. ze strany provozovatele herny.  
 
Strážníci ve dnech školní výuky zajišťují v ranních hodinách bezpečné přecházení na přechodu pro 
chodce na frekventované komunikaci, ul. T.G.Masaryka. Zastavení a stání vozidel v rozporu s 
přechodnou a místní úpravou provozu, společně s porušením vjezdu do míst, kam je to zakázáno, byly 
nejčastěji řešenými přestupky. Tyto přestupky nejčastěji řešeny v prostoru náměstí Míru, ul. 
T.G.Masaryka, Zámecká, parkoviště u OD Tesco a prostor katastru Rožan.  
 
Strážníci řeší také problematiku volně pobíhajících zvířat. V roce 2011 došlo k odchycení 46 toulavých 
nebo nezajištěných psů, k odchytu 2 volně žijících zvířat a 15x k odvozu psů do útulku. 
 
Městská policie vykonávala i další činnosti jako např.: doručování písemností na základě žádostí 
odborů MÚ, soudů apod., dozor při výplatách sociálních dávek, kontrolní akce se zaměřením na 
konzumaci alkoholu mladistvými, řízení a odklon dopravy (průvody, cyklistické závody atd., dohled na 
veřejný pořádek při kulturních a společenských akcích, součinnost s rybářskou a lesní stráží (pytláctví, 
nelegální těžba), součinnost při šetření v problémových rodinách, preventivní přednášky pro školská 
zařízení atd.  
 
Od února 2011 je v prostorách sídliště – v přízemí panelového domu čp. 1026 nová služebna Městské 
policie, aby se lépe eliminovalo porušování zákona v této lokalitě – především rušení nočního klidu, 
znečišťování okolí a porušování vyhlášek města. 
 
Od října 2011 mají strážníci MP ve Šluknově dvojici asistentů prevence kriminality. Asistenti jsou 
zaměstnanci samosprávy zařazenými v obecní policii, není to strážník ani čekatel, ale plní úkoly, které 
nejsou svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. Je to příslušník romské menšiny, jež je dlouhodobě 
nezaměstnaný či obtížně zaměstnatelný, je trestně bezúhonný  a současně je minimálně po dobu 1 roku 
trvale hlášen k pobytu v sociálně vyloučené lokalitě. Dvojice asistentů Miroslav Karala a Luboš Billý 
bude působit především v lokalitě sídliště a okolí, kde se bude dohlížet na dodržování veřejného 
pořádku formou hlídkové služby se zaměřením na problematiku nevhodného chování dětí a mládeže. 
 



20 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2010 

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
V roce 2011 mělo šluknovské obvodní oddělení PČR celkem 14 policistů. Z hlediska organizační 
struktury nedošlo k žádným změnám.  

Co se týče kriminality, v prvních 5-ti měsících roku pokračoval trend výrazného navýšení majetkové 
trestné činnosti, který započal již v posledním čtvrtletí roku 2010.  Nejvyšší podíl měly jednak přestupky 
proti majetku a krádeže provedené vloupáním se škodou nižší než 5000,- Kč, případně trestné činy 
porušování domovní svobody v souvislosti s drobnými krádežemi věcí ze zahrad rodinných domů.   

Drtivá většina těchto případů měla souvislost s výkupem kovů, respektive vyšší cenou za jejich výkup. 
V této souvislosti PČR provedla účelové bezpečnostní opatření zaměřené nikoli na střežení všech zahrad 
(což je ve skutečnosti neproveditelné), ale spíše na osoby, které kovy odevzdávaly.  Kontroly probíhaly 
přímo u sběren odpadů i formou fotografování odevzdávaných předmětů, kterým jsme se následně 
snažili nalézt majitele. V případě nelegálního původu se i striktně odebírali kárky a vozíky jakožto věci, 
jimiž byl přestupek, případně trestný čin spáchán. Tato razantní opatření se osvědčila a již v květnu se 
podařilo snížit kriminalitu na „standardní“ míru.  

Na rozdíl od mediálně prezentovaných informací (zvýšení o 200-300%), byl v roce 2011 celkový 
počet trestných činů 302, což bylo „pouze“ o 79 případů více než v předchozím roce.  Přestupků proti 
majetku bylo 147, což bylo o 46 případů více než v roce 2010. V rozporu se zprávami v médiích 
nebyl zaznamenán dramatický podíl pachatelů z řad osob, které by ve Šluknově bydlely méně než 1 
rok, osob mladistvých apod.  

Podíl objasněných trestných činů za rok 2011 činil 49,3%. V roce 2011 bylo uloženo policisty zdejšího 
oddělení 197 blokových pokut v celkové výši 93.600,-Kč. 

Událost, na které se šluknovské oddělení Policie ČR přímo podílelo, byla zejména technoparty SPACE 
PIKNIK 2011 v prostoru bývalého zemědělského letiště Na Hartě ve dnech 29.7 -1.8.2011. Na tuto 
akci bylo nasazeno 71 policistů Územního odboru Děčín, 8 policistů Odboru služby dopravní policie Ústí 
nad Labem, 2 policisté Dálničního oddělení Řehlovice, 10 policistů služby cizinecké policie a dále 6 
policistů z Oddělení doprovodu vlaků Ústí nad Labem. Z bezpečnostního hlediska celá akce proběhla 
bez sebemenších závad, bylo zjištěno 34 dopravních přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty 
v celkové výši 18 300,- Kč. Přes důsledné kontroly při ukončení byl zjištěn pouze jeden případ alkoholu 
za volantem a pouze jeden přestupek proti občanskému soužití – napadení dvou známých bez přímé 
souvislosti s akcí. 

Hlavní „problém“ z hlediska zajištění veřejného pořádku nastal v období konec srpna až říjen 2011 při 
událostech okolo demonstrací proti kriminalitě. Přičemž všichni policisté šluknovského oddělení se 
pravidelně zúčastňovali všech opatření, která byla přijata v souvislosti s demonstracemi ve Varnsdorfu i 
Rumburku. V tomto období také započala výpomoc policistů ze speciálních pořádkových jednotek na 
našem teritoriu.  Konkrétně se jednalo o Speciální pořádkovou jednotku Krajského ředitelství hl.m. Prahy 
a to I. až III. oddělení, dále Speciální pořádkovou jednotku Moravskoslezského kraje a Speciální 
pořádkovou jednotku Jihomoravského kraje. Tyto útvary se pak ve výpomoci střídaly. Od zřízení 
speciální pořádkové jednotky Ústeckého kraje pak vypomáhá v současnosti pouze tato jednotka. 
V roce 2011 na území Šluknovského výběžku působilo navíc 50 policistů speciálních pořádkových 
jednotek , střídali se zde ve 14denních turnusech a zabezpečovali odpolední a noční služby především 
v době od 15:00 do 5:00 h. Ve dnech 26.-27.8. došlo i k nasazení „těžkooděnců“. 

 

I v roce 2011 pokračoval preventivně vzdělávací projekt „AJAX“ pro žáky 1.st.ZŠ a projekt „Než 
půjdu do školy“ pro žáčky MŠ.  
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  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
Velitelem stanice byl npor. Petr Kocián, DiS. Sbor pracuje ve třech pětičlených směnách. Velitelé 
družstev jsou nprap. Jiří Beneš, nprap. Marek Kopecký a nprap. Petr Dudáček.  Věkový průměr 
příslušníků stanice v roce 2011 činil 35 let.  
 
Zajímavostí je, že dva příslušníci jsou také komunálními politiky - jsou členy zastupitelstva a zároveň 
také rady města Šluknov. Pan Jiří Beneš je navíc Šluknovským místostarostou.  
 
Jednotka stále sídlí v prostorách hasičské zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných hasičů Šluknov, 
nedostává se dostatek prostor.  
 
Činností profesionálních hasičů nejsou jen zásahy u jednotlivých typů mimořádných událostí. Na stanici 
Šluknov jsou pořádány exkurze dětí z MŠ a ZŠ. Dále se na veřejnosti prezentovali ukázkami činností 
např. v rámci Motoristického dne na autocrosovém závodišti 18.6.2011 či Dne složek integrovaného 
záchranného systému na stadionu SK Plaston Šluknov 21.6.2011. Zdokonalují svou činnost prováděním 
taktických cvičení - dne 27.6.2011 byl simulovaný požár ZŠ Šluknov v Žižkově ulici s následným 
vyhledáváním a evakuací všech dětí.  
 
V rámci územního odboru Děčín se stanice Šluknov zúčastnila také soutěže v disciplínách požárního 
sportu (běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m, výstup do 4. podlaží cvičné věže a královská 
disciplína požární útok) a soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (VZOHV). 
Provedli také praktické školení požárních hlídek firmy ČEPS a.s. 
 
Mezi nejzajímavější události patřily: požár domu bývalé spořitelny v D. Poustevně, nález nevybuchlé 
munice ve Šluknově, požár objektu bývalé firmy Agro Jiříkov, pád stromu na člověka Šluknov.  
 

Celková statistika událostí za rok 2011: 

Událost Počet 
Požár 58 
Dopravní nehoda 8 
Živelná pohroma 0 
Únik nebezpečných látek 14 
Technická pomoc 37 
Záchrana osob a zvířat 4 
Planý poplach 8 
Celkem událostí 129 
 

 

  PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
V roce 2011 bylo zaevidováno 367 přestupků. Proti roku 2010 se jedná o navýšení o 51 přestupků 
(o 16,14%).  

Struktura projednaných přestupků oproti minulému roku doznala změn, kdy ve veřejném pořádku bylo 
projednáno 11 přestupků (došlo k vzestupu o 3 projednávané přestupky), v občanském soužití bylo 
projednáno celkem 49 přestupků (tedy stejně jako v roce 2010). V oblasti majetkových přestupků bylo 
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projednáno 58 přestupků (došlo k vzestupu o 11 projednávaných přestupků). Ve všech oblastech došlo 
k vzestupu páchání přestupků mladistvými přestupci a to o 8 projednávaných přestupků.  

 

SOCIÁLNÍ NEPOKOJE NA ŠLUKNOVSKU 
 
V roce 2011 se stále více do bytů na sídlišti stěhují lidé převážně z tzv. vyloučených lokalit Ústeckého 
kraje. Vzhledem k tomu, že sídliště vlastní soukromá osoba, město nemá právo ani možnost, jak tento 
trend zastavit. Nově přistěhovaní se dostaví na úřad s nájemní smlouvou na byt a úředníci je musí 
přihlásit k trvalému pobytu. Tím okamžikem se stávají občany města. Pokud přestanou platit nájemné a 
z bytu se musí vystěhovat, je jim město povinno zajistit ubytování. To má za následek růst žádostí o 
městské byty. Mnohem dramatičtější je nárůst kriminality, zejména krádeže všeho, co se dá zpeněžit, 
především železo a kovy. 

V roce 2011 se do Šluknova přistěhovalo přes dvě stě Romů, současně dochází ke stupňujícímu se 
sociálnímu napětí. Bezpečnostní situace ve Šluknovském výběžku se začala vyhrocovat v druhé polovině 
srpna 2011, kdy se začaly objevovat nepokoje mezi občany. Hlavní příčinou gradace problémů byl 
mediálně známý incident napadené s rasovým podtextem ze dne 21.8. v Rumburku, kdy skupina 16 
romských útočníků napadla skupinu 6 mladíků. Po tomto incidentu začalo docházet k demonstracím 
občanů v Rumburku a Varnsdorfu: 

26.8. politický mítink ČSSD v Rumburku a veřejné shromáždění ve Varnsdorfu,  
27.8. shromáždění občanů v kině Panorama ve Varnsdorfu (diskuse), 
2.9. „Demonstrace proti občanům, kteří poškozují město Varnsdorf“,  
3.9. shromáždění tzv. „Svobodné mládeže“ ve Varsdorfu 
9.9. „Pochod městem za nižší kriminalitu“ - Varnsdorf,  
9.9. bohoslužba s následným pochodem městem a shromáždění na náměstí - Rumburk, 
10.9. politický mítink Dělnické strany sociální spravedlnosti 
12.9. neohlášená demonstrace „proti policejnímu násilí“- Varnsdorf 
17.9. setkání představitelů města a občanů v kině Panorama a následné shromáždění občanů – 
Varnsdorf 
24.9. shromáždění občanů „Vyjádření občanů k aktuální situaci na Šluknovsku“ v parku Rumburské 
vzpoury – Rumburk, 
2.10. „Demonstrace proti kriminalitě ve Šluknovském výběžku“ na Lužickém náměstí – Rumburk 
2.10. „Demonstrace proti kriminalitě a zastupitelům města Varnsdorf“ na náměstí E. Beneše 
 

Přestože „Šluknovsko“ se v médiích stalo synonymem pro nepokoje, v samotném Šluknově se 
nedemonstrovalo. Dne 15.10. sice byla p. Kohoutem svolána „demonstrace proti nepřizpůsobivým 
občanům“ na šluknovské náměstí. Sešlo se ale jen pár občanů (a převážně romští obyvatelé) a proto 
demonstrace byla samotným organizátorem předčasně ukončena a původně plánovaný pochod 
demonstrantů na šluknovské sídliště se vůbec nekonal.  
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VI. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   

  KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 2011  
Od 01.07.2011 byl organizační změnou, schválenou Radou města Šluknov zcela nově vytvořen Odbor 
kultury, a to sloučením stávajícího Oddělení kultury a Regionálního informačního centra ve Šluknovském 
zámku, který spravuje všechna kulturní zařízení města (Dům kultury, kino Dukla, městskou knihovnu i 
Šluknovský zámek).  

V roce 2011 se mimo prostory zámku a Domu kultury odehrály následující akce: 

• 14.2. Valentýnské cukrovinky - na nám. Míru 
• 16.4. EXPEDICE 100 – výšlap na Hrazený k příležitosti 100.výročí narození Ing. Františka 

Bienerta 
• 30.4. Pálení čarodějnic – za solnou jeskyní 
• 14.5. Den otevřených dveří a arboretu Kunratice 
• 3.6. „Přírodovědný desetiboj“ u rybníka Pazderák – kolektiv pedagogů a žáků SLŠ a SOŠ, 7 

čtyřčlenných smíšených družstev 
• 12.6. Hudba spojuje sousedy, již 10. tradiční setkání na Jitrovníku 
• 18.6. Výstava vojenské techniky – dopoledne na náměstí, odpoledne u Konírny v Království 
• 21.6. policejní překvapení na stadionu ukázka výcviku policejních psů, prohlídka policejních i 

hasičských služebních vozů, dechová zkouška  
• 13.8. projela městem skupina vozidel projektu BOHEMICA, které takto propagují Starou 

pražskou Stezkou, což byla stará obchodní cesta mezi Lužicí a Čechy. 
• 15.7. Letní dětská diskotéka se soutěžemi – v zámeckém parku a večer Wydlácké tančení se 

skupinou Wydle 
• 19.8. 14:30 slavnostní mše v kostele sv. Vavřince v Království 
• 19.8. 16:00 odhalení pamětní desky obětem 2.sv.v. u hřbitovní kaple na šluknovském hřbitově 
• 20.8. Veteránem severem – 9:00 sraz historických vozidel na náměstí a od 11:00 spanilá jízda 

obcemi výběžku  
• 3.9. se konal 13. ročník mezinárodního srazu majitelů motocyklů Čechie – Böhmerland, který 

startoval v 8:30 u hotelu JEF v Doubici. Trasa do Šluknova vedla přes Krásnou Lípu, Varnsdorf, 
Rumburk a Staré Křečany. Ze Šluknova se v 15:40 pokračovalo etapou do Kunratic a zpátky 
do Doubice 

• 7.-8.9. sbírka pro Světlušku – vybráno téměř 10 tis. Kč 
• 10.9. Pohádkový les – Pazderák 
• 16.9. procházka Šluknovem, při které si účastníci mohli vyzkoušet život potmě 
• 18.9. se k příležitosti svátku Povýšení svatého kříže na Křížovém vrchu v Království konala 

slavnostní mše. Poté byla pokřtěna nově opravená kaple Nejsvětější trojice.   
• 1.10. Drakiáda – Křížový vrch  
• 15.10 Den otevřených dveří v arboretu Kunratice – organizuje SLŠ a SOŠS 
• 17.11. Varhanní koncert k příležitosti dokončení 3. etapy obnovy varhan kostela sv. Václava – 

varhaník Václav Chlum 

 

  DŮM KULTURY 
V roce 2011 se uspořádaly 2 představení, 10 koncertů, 3 výstavy, 65 společenských akcí (plesů, 
zábav, schůzí) a 22 dalších akcí. Celkem 39x se prostory pronajaly jiným uživatelům.  

 
Koncerty a akce v roce 2011: 
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• 19.1. koncert – Barbora Zajíčková (soprán), Jiří Brückler (baryton) a Katarína Bachmannová 
(klavírní doprovod) 

• 28.1. DK Oldies party – Duo Mane z Teplic 
• 13.2. Karneval 
• 18.2. Pokerový turnaj 
• 20.2. Šramlík 
• 20.3. Šramlík 
• 23.3. koncert Jana Lahodná – klarinet a Martin Fila – klavír 
• 10.4. Šramlík  
• 17.4. Velikonoční tradice – pletení pomlázek, zdobení velikonočních perníčků, pečení mazanců, 

zdobení kraslic 
• 19.4. koncert – Petra Vilánková (housle), Petr Malíšek (violoncello) a Stanislav Gallin (klavír) 
• 24.4. Oldies party – Duo Mane 
• 7.5. Sahadža meditace 
• 8.6. Koncert ZUŠ 
• 20.8. Oldies party 
• 27.8. Plážový mejdan – hraje rocková kapela Reflex 
• 24.9. Oldies party 
• 25.9. Šramlík 
• 8.10.  Akademie základních uměleckých škol 
• od 6.10. každý čtvrtek Taneční kurzy – od 17 h pro mládež a začátečníky a od 20h pro 

pokročilé 
• 19.10. Den úcty ke stáří 
• 23.11. klavírní koncert – účinkoval Ivo Kahánek 
• 3.12. Mikulášská nadílka 
• 11.12. 3.adventní neděle – Veselé vánoce s perníčkem 
• 16.12. věneček tanečních kurzů 

 

Výstavy v roce 2011: 
• 22.3. Paličkovaná krajka – Pohádky motýlích domečků 
• 30.9.-1.10. Naše, Vaše houby 
• 28.11.-27.1. Historie hraček a hodin 

 

  ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM  
V roce 2011 zámek a RIC navštívilo celkem 23.124 návštěvníků (včetně návštěvníků na Zámeckých 
slavnostech 2011), z toho: Internet 3.732 návštěvníků a prohlídky+výstavy 5.102 návštěvníků. Nejvíce 
navštívená akce ve městě jsou samozřejmě Zámecké slavnosti - 7.500 návštěvníků. Nejvíce navštívená 
výstava v r. 2011 byla výstava „Proměny historického kočátku“ – 1.914 návštěvníků. 

Od července 2011 byl otevřen nově upravený zámecký park pro veřejnost. Jsou stanoveny otvírací 
hodiny v letním a zimním období, v nočních hodinách je zámecký park uzavřen. 

 
Akce v roce 2011:  
25.2.  7.zámecký večer - funky kapeka JUICY FREAK  
04.05.  Regionální prezentace Šluknovska „Presstrip“  
21.5.  Májové čtení Cestou bolesti a víry  
24. – 25.06. Zámecké slavnosti 2011  
28.10.  8. zámecký večer - Divadelní představení divadla hudby a poezie AGADIR  
11.10.  Mezinárodní konference chovatelů masného skotu spojená s expozicí živých exponátů plemen 
masného skotu  
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27.11.  1. Adventní neděle – vánoční výzdoba  
02.12.  Vánoční koncert pana Michala Müllera „Pro citeru a hlas“  
18.12.  4. Adventní neděle – Staročeské Vánoce a vánoční zvyky  
27.12.  Vánoční koncert z děl českých mistrů „Musica dolce Vita“  
   
Výstavy v roce 2011:  
23.09.2010 – 15.03.2011  „Fukov“ vzpomínky na zničenou vesnici  
11.11.2010 – 15.03.2011  „Karlovo údolí“ (ne)zapomenutelné výletní místo  
27.01. – 31.03  „Náhodné seskupení“ – textilní tvorba  
11.3. – 30.9.  „Kouzlo větrných mlýnů“  
31.3. – 30.9. „Proměny historického kočárku“  
22. - 24.4 chovatelská výstava trofejí za myslivecký rok 2010/2011  
1.5. – 30.9. výstavy „Tvář země okem pilota a poutníka“ a „Lužické hory a skláři“  
7. - 25.6. „Strašidla na půdě Šluknovského zámku“  
17. – 23. 10. „Indiánská výstava“ 
1.11. - 31.1.2012 „Křížové cesty Šluknovska“  
6.12.-29.2.2012  výstava fotografií Lukáše Černého „Lidé a příroda“  
  

  KINO DUKLA  
V roce 2011 se v kině Dukla odehrálo celkem 66 představení pro celkem 2452 návštěvníků. 
Nejúspěšnější filmy v roce 2011 byly tyto: 

Pořadí Název Měsíc uvedení Počet diváků 
1 pohádka Auta  červen 2011  250 
2 Muži v naději říjen 2011  180 
3 Ženy v pokušení listopad 2011  165 

 

Počet představení ve šluknovském kině dlouhodobě klesá. Vzhledem k tomu, že ve šluknovském kině je 
technika promítání 35mm filmů, ale distributoři postupně přešli na digitální způsob záznamu filmů, není 
možné promítat nové premiéry, aby se udržela návštěvnost. Modernizace zařízení kina by stála 
odhadem cca 2 miliony Kč, což je pro město v současnosti nereálné.  

 

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
 
I v roce 2011 fungovala ve Šluknově městská knihovna, která měla 2 zaměstnance a otevírací dobu: 
Po,Út 9-12, 13- 17 h, St 13 - 17 h, Čt 9- 12, 13-17 h a Pá 9- 13. Počet čtenářů knihovny je 531 
čtenářů , 150 dětí. 
V roce 2011 se pořídilo 784 nových knihovních jednotek, celkově k 31.12.2011 měla knihovna 32.339 
knihovních jednotek - z toho 9.453 naučná a 22.886 beletrie. Výpůjček v roce 2011 bylo celkem 
16.946 - beletrie 11 220 (dospělí), 2 527 (mládež) , naučná literatura 1 525 (dospělí) a 666 
(mládež), časopisy 1 008. 
Nejvíce půjčované v roce 2011byly časopisy (Čtyřlístek, Bravo, Vlasta) a dětská beletrie ( Jeff Kinney: 
Deník malého poseroutky), u dospělých čtenářů vedou knihy autora Vlastimila Vondrušky (historie). 
V roce 2011 byly pořádány následující samostatné akce knihovny : exkurze pro žáky ZŠ a MŠ v rámci 
"Březen měsíc knihy", dlouhodobá vědomostní soutěž "O volňáska do kina", pravidelné výstavy ve 
vstupní hale MK z tvorby dětských čtenářů (kresby a ruční práce inspirované četbou) a výstava 
historických fotografií Šluknova a dále se podílí na všech akcích odboru kultury. 
 
V roce 2011 se do knihovny nakoupily nové knihovní regály (částečná obnova zastaralého vybavení), 
nákoupilo 5 dřevěných stojanů a 10 euroclipů na prezentaci výtvorů čtenářů ve vstupní hale knihovny.  
V červenci 2011 se uvedl do provozu program Clavius, který umožňuje automatické půjčování knih 
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(evidence čtenářů, jejich návštěv, výpůjček, sledování dodržování výpůjční lhůty) a umožňuje také např.  
rezervaci konkrétních knih na jméno čtenáře, vyhledání titulů knih konkrétního autora a zaznamenává 
také nejrůznější statistické údaje. 
Dále se rozšířila nabídka pro čtenáře o další audioknihy - CD "s namluvenými" knihami, které jsou stále 
oblíbenější zejména mezi staršími čtenáři, kteří už mívají problém s očima, i u malých dětí předškolního 
věku. Návštěvníkům knihovny (nejen z řad pravidelných čtenářů) nabízí knihovna i další placené služby, 
jako jsou kopírování, skenování, tisk a kroužková vazba tištěných materiálů. 
 

  KRUH PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY 
Dne 23.11.2011 uspořádal Kruh přátel vážné hudby ve šluknovském Domě kultury klavírní koncert, 
účinkoval Ivo Kahánek – mladý talentovaný pianista, vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara 2004.   
 

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY 
V roce 2011 vycházely Šluknovské noviny jako měsíčník, tj. vyšlo celkem 12 čísel a roční náklad byl 
15.600. Šluknovské noviny byly v prodeji za 5,- Kč.  
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VII. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST, CÍRKVE  

SPORTOVNÍ ORGANIZACE  

  FOTBALOVÝ ODDÍL  
Na poslední valné hromadě byl zvolen nový sedmi členný výbor v sestavě Kolomazník, Čurgali, 
Štěpánek, Novotný, Brynda, Blanár, Gall. Již od počátku přestal z osobních důvodů pracovat mananžer 
pro dospělé Aleš Gall. Protože nebyla nalezena náhrada, jeho práci po dohodě s ostatními členy 
převzal Láďa Čurgali ke své práci hospodáře. Rovněž tak po odchodu z osobních důvodů sekretáře 
Dušana Blanára na konci jarní části sezony bylo dohodnuto pověřit do dalších voleb výkonem této 
funkce Láďu Čurgaliho, aby byl na další období zachován lichý počet členů výboru. Je otázkou zda se 
ve Šluknově najdou dva schopní a ochotní lidé pro doplnění původního počtu 7 nebo bude ponechán 
výbor oddílu pouze 5ti členný. Je to sice pro některé členy pracovně náročnější, hlavně při zajišťování  
domácích zápasů a když někdo na delší čas vypadne, ale zatím to funguje.  

 V sezoně 2010/2011 měl šluknovský fotbalový oddíl 8 mužstev. Mužstva  starší žáci a „A“ hráli 
krajskou 1.A třídu, 2 mužstva starší přípravky (z toho jedno pod hlavičkou  SK STAP TRATEC Vilémov), 
mladší žáci, dorost, „B“ mužstvo a stará garda okresní přebor.  Velkou radost naší kopané udělali 
mužstva mládeže.  Mladší žáci se umístili na 1. místě s 55 body a impozantním skóre 199 : 28. Hlavní 
zásluhu na výkonu  mužstva  mají trenér a vedoucí , dvojice Dvořák, Schneider. Dorost pod vedením 
trojice Stelmaščuk, Rýdl, Koukol se umístil na 2. místě s 36 body a skóre 55 : 42. „A“ mužstvo starší 
přípravky pod  vedením  dvojice Zeman, Horák skončilo rovněž na 2. místě s 54 body a skóre rovněž  
velmi výrazným 162 : 31. Tato dvojice vedla ještě i další starší přípravku hrající v drezu Vilémova,  
která sice skončila na místě sedmém, ale byla to dobrá průprava na další sezonu. Starší žáci pod 
vedením dvojice Prokůpek, Malaník v 1.A třídě obsadili krásné 4.místo s 55 body a skóre 119 : 46.  

Trošku horší situace byla v uplynulé sezoně s mužstvy mužů.  „A“ mužstvo skončilo na 12. místě s 33 
body a pasivním skóre 43 : 46. Mužstvo se tak ocitlo v situaci na hranici sestupu. „B“ mužstvo skončilo 
na 6. místě se 43 body a skóre 90 : 63. Trenéry mužstev jsou p. Lom u „A“ a p. Korejs   u „B“.  Stará 
garda skončila na 9. místě. 

Do nové sezony 2011/2012 se vstupovalo s velkými obavami. Do soutěže bylo přihlášeno 7 mužstev. 
Z trenérů mládežnických mužstev zůstali pouze trenér dorostu Stelmaščuk a to pouze s omezeným 
časem, po který se dorostu mohl věnovat, a trenér mladších žáků p. Dvořák se stejným problémem. 
Ostatní v minulé sezoně úspěšní vedoucí a trenéři svá mužstva z různých důvodů opustili.  Bylo nutno 
přijmout vynucená opatření, která by udržela v chodu všechna mužstva. Mužstva mužů měla  své 
trenéry  Loma a Korejse, i když „A“ stále chybí vedoucí, což hned v 1. utkání podzimu stálo pokutu  
2.000,- Kč za chybu v zápise o utkání.  Horší situace byla u mužstev mládeže.  Nouzovým řešením byly 
společné tréninky  mužů, dorostu, starších a mladších žáků, pod vedením hlavního trenéra Loma 
s občasnou pomocí dalších dobrovolníků. Horší situace nastala při obsazování jednotlivých mistrovských 
utkání.  Dorost vedl Stelmaščuk, starší žáky vedl Lom, u mladších žáků vypomohl Dvořákovi Štěpánek a 
někteří rodiče. Do soutěže starších přípravek byla v euforii, že je z jara dostatek dětí,  přihlášena 2 
mužstva a podařilo se zajistit i trenéry z Dolní Poustevny. Už při prvním tréninku se však zjištilo, že dětí 
bude chodit málo, sotva na jedno mužstvo a bylo proto nutné jedno mužstvo ze soutěže odhlásit, což se 
ale nakonec obešlo bez finančního postihu.  Tomuto trenérskému chaosu odpovídají i výsledky 
mládežnické kopané v podzimní části sezony.  Dorost,  který z  2. místa postoupil do 1. A třídy, skončil 
na 12. místě s 13 body a skóre 39:53. Starší žáci na 10. místě s 10 body a skóre 38:48.  Starší 
přípravka na 5.místě s 5 body a skóre 12:57. Standart z minulé sezony si udrželi pouze mladší žáci, 
kteří skončili na 2. místě s 15 body a skóre 68:35. Obě mužstva mužů si oproti minulé sezoně polepšila. 
„A“ mužstvo skončilo v polovině sezony na 8. místě se 16 body a skóre 28:32. „B“ mužstvo uhrálo 4. 
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místo s 19 body a skóre 34:25. Stará garda pro sezonu 2011/2012 nepřihlásila mužstvo do soutěže a 
hraje pouze přátelská utkání. Již v době nepříznivých výsledků podzimní části sezony byla oslovena 
řada potencionálních adeptů na místa trenérů mládeže.  Nakonec přislíbili svou pomoc pro dorost  
Prokůpek a Hrobár, starší žáky povede Lom, mladší žáky Novotný a Šulc. Starší přípravku Zeman, 
Galbavý a Svačina Jan.  Šulc, Galbavý a Svačina s úspěchem absolvovali trenérský kurz pro vedení 
mládeže.  

V tomto roce se projevila ekonomická krize i v příspěvcích sponzorů. Teprve v závěru roku byla 
podepsána smlouva s firmou Plaston, která pro tento rok uvolnila 60.000,- Kč s tím, že pro příští rok 
neví  jakou sumou na sport bude disponovat. Město Šluknov přispívá na organizovaný sport již tradičně 
450.000,- Kč a předběžně je s touto částkou počítáno i pro příští rok.  

Na jaře se oddíl přihlásil do akce Zelený trávník s požadavkem na účelovou dotaci „automatické 
zavlažování“ našich hřišť ve výši 300.000,-Kč. Ve výběru ale skončili  na 3. místě v kraji, kdy dotaci 
dostali první 2 žadatelé. Nakonec však měli štěstí, protože jeden  z vybraných – Litvínov nesplnil 
podmínky a dotaci dostal Šluknov a to ještě o 100.000,- vyšší, než původně požadovali. Akci se 
podařilo realizovat v závěru roku a po posledním mistráku „A“ byla divákům předvedena ukázka  
postřiku. 

 

  VOLEJBALOVÝ ODDÍL  
I v roce 2011 měly ženy tréninky ve středu od 18 hodin, muži v neděli od 9 hodin. Oba týmy hrají 
okresní přebor v ročníku 2010/2011 vyhrály ženy 1. místo a muži se umístili na místě 3.  

Šluknovský oddíl dne 4.6.2011 za krásného slunečného počasí uspořádal již 3. ročník turnaje na 
antukových hřištích, kterého se účastnilo 5 družstev mládeže a 5 družstev dospělých. I v roce 2011 se 
šluknovští hráči zúčastňovali turnajů v okolních městech, ale také legendárního turnaje Volejbalová 
Dřevěnice. 

  NOHEJBAL 
V roce 2011 se oddíl nadále scházel každou neděli. Zúčastnili se turnaje v Mikulášovicích ve složení 
Janda D., Janda L. a Kučera S., kde se umístili z 12 mužstev na třetím místě. V tomto roce byl ve 
Šluknově uspořádán turnaj, kterého se zúčastnilo deset mužstev a který vyhrálo mužstvo z Varnsdorfu.  

KOŠÍKOVÁ 
Oddíl košíkové SK Plaston v roce 2011 a trénoval 1x týdně v tělocvičně ZŠ Šluknov zpravidla v pátek 
nebo v neděle od 18:30 do 20:00. Schází se v počtu 8 hráčů (muži).  Oddíl se neúčastní žádné soutěže. 
V roce 2011 se tým účastnil turnaje Streetball v Rumburku, kde se týmu nepodařilo postoupit ze 
základní skupiny.   

 

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY ve Šluknově: Kulečníkový klub, Šluknovská pokerová liga, Šluknovský 
motokros, Šluknovský autokros, Kuželkářský oddíl aj.  
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ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

  SVAZ DŮCHODCŮ 
Členové SD se v týdnu schází ve dvou skupinách – v úterý a ve čtvrtek v jídelně DPS. Funguje i karetní 
kroužek. Některé členky se zúčastňují tanečních odpolední v Charitě a 1krát měsíčně chodí na Šramlík.  
Dále každou sobotu chodí na zdravotní procházky po okolí našeho města. Chodí též členům přát k 
výročí s tím, že s nimi posedí a rády vyslechnou jejich vyprávění o radostech i strastech jejich života. 

Činnost SD spočívá v poznávání našeho kraje a příhraničí. V prosinci 2010 členové navštívili Vánoční 
trhy v Budyšíně. Účastníci si prohlédli si Kostel Petra a Pavla, také klenotnici kostela, lužické muzeum a 
poté prošli vánoční trhy. V lednu 2011 místní fara pořádala cestu za betlémy ve šluknovském výběžku. 
Navštívilo se pět kostelů, v Mikulášovicích byla německým kolegům zazpívána česká koleda. V březnu 
byl SD v Ústí nad Labem v divadle na operetě Netopýr, jejíž nové nastudování se všem moc líbilo. 
Začátkem dubna přijeli do našeho města zástupci DD Filipov se svým Bandem. Nejprve informovali o 
zajímavostech z činnosti DD a potom jejich kapela zahrála k tanci a poslechu krásné písně. Škoda je, že 
účast byla velmi malá. V červnu pořádal SD zájezd do Kryštofova údolí, kde si prohlédli dřevěný 
kostelík, betlémy a známý orloj. Dále se pokračovalo do stále povodní poznamenané Chrastavy, kde 
se navštívilo městské muzeum, kostel sv. Vavřince, rodný dům malíře Josefa Fruhricha a výlet byl 
zakončen sladkou tečkou v cukrárně. V červnu se dále se skupinou pí. Hoškové navštívila příhraniční 
obec Seifhennersdorf, muzeum známého lapky Karáska (Karasek-Museum). Projel se i okruh jeho 
působištěm vč. jeskyně, kde byl zajat. Dále se navštívilo muzeum panenek se sbírkou 2.000 kusů. Výlet 
byl zakončen prohlídkou malé velbloudí farmy. V srpnu se opět se skupinou pí. Hoškové vyrazilo za 
poznáním do městečka Cunewalde, kde je největší venkovský evangelický kostel pro 3.000 farníků. Pak 
si účastníci prohlédli muzeum historických vozidel a zhlédli výstavu minipodstávkových domů. V září byl 
uskutečněn zájezd do Hřenska, parníkem do Bad Schandau, s prohlídkou muzea,  evangelicko-
luteránského kostela Johaniskirche, procházkou lázeňským městečkem, historickým výtahem se vyjelo na 
vyhlídku. Poté se účastníci přesunuli na vyhlídkový skalní most Bastei. V říjnu se v Kulturním domě konal 
Den úcty ke stáří. Zazpívaly děti z mateřské školy, rozdaly květiny. Po občerstvení následovala hudba 
k tanci a poslechu.. 

Dne 30.11.2011 se konala v Domě kultury schůze Svazu důchodců. K tomuto datu měl SD 93 členů. Na 
schůzi bylo přítomno 70 členů a jako host Mgr. Džumanová, starostka města Šluknova. Po uvítání již 
tradičně zazpívaly děti z mateřské školy. Poté byli členové seznámeni s účetnictvím svazu, které vede 
pí. Kostelková a revizi provedla pí. Sapoušková. 

 
 

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU 
V roce 2011 je evidováno 145 mužů, 10 žen, 17 dětí a 3 vedeni jako mládež. Výbor ČRS MO Šluknov 
se schází každé první úterý v měsíci na rybářské chalupě, která se nachází pod zámkem. 
Výbor zde projednává a schvaluje rozpočet, plánuje odchov ryb, udržovací práce kolem rybníků a 
další potřebné úkoly pro chod organizace. Děti a mládež se scházejí taktéž každé úterý v klubovně na 
rybářské chatě, kde se učí, jak se správný rybář má chovat u vody, poznávají  také ryby a vodní 
prostředí, pak každoročně musí skládat rybářské zkoušky, aby mohli dostat rybářský lístek a povolenku 
k lovu ryb. Děti se každoročně zapojují do úklidu kolem rybníku ,,Pazderák“ nebo úklidu obou břehů 
Rožanského potoka. Za odměnu se jim organizace snaží zajistit rybářské soustředění do jižních Čech, 
které bez finanční pomoci města Šluknov by nebylo možné realizovat. Děti zde mají možnost po celý 
den chytat ryby i mezi sebou soutěžit. Dále pak každý den pro ně dozor pořádá nějaké výlety ať už 
do bazénu, zoologické zahrady Ohrada, rybářského muzea, zámku nebo exkurzi do Temelína, nebo 
také plavbu na raftu na řece Lužnici. Tento tábor trvá vždy 7 dní. Organizace dále každoročně 
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připravuje pro děti rybářské závody „Zlatá udice“, kde mají možnost mezi sebou prověřit své 
zkušenosti, které během toho roku nasbírali, za odměnu pak dostávají hodnotné ceny, které se jim 
mohou hodit do té své rybářské výbavy. 

 

MYKOLOGICKÝ SPOLEK 
Hlavní činností kroužku, který byl založen 12.6.1987, bylo a je seznamovat veřejnost s jednotlivými 
druhy hub, se zvláštní pozorností věnovanou jedovatým houbám, formou besed a přednášek, výstavami 
a průběžným vystavováním hub ve vývěsce. Po roce 1992 se kroužek pomalu rozpadal, až jeho činnost 
úplně přestala. Po roce 2005 uskutečnili bývalí členové (Mošovský J., Beinhauer L., Nehasil A. a Traxler 
M.) s novými členy (p. Gallo a Vajnarem F.) další tři výstavy. V roce 2009 začal fungovat nový 
Mykologický spolek v tomto složení: Mošovský J.(předseda), Traxler M.(jednatel), Švecová 
M.(pokladní), Novák O.(kronikář), Suková M., Suk J., Nehasil A., Beinhauer L., Urban V., Vajnar F., 
Golmann V., Bernard M., Nedoma J., Gallo P., Šolc J. a čestní členové Plachta F., Luft L. a Kružka J. 

Činnost je opět zaměřena na osvětu, sebevzdělávání členů a pomoc okolní přírodě. Dále posílají 
získané fotografie hub na webové stránky www.magicofnatur.cz . Mezi pravidelné akce spolku patří 
pravidelné měsíční schůzky, přípravy výstav, dále pak květnové odemykání a listopadové zamykání 
lesa. Každý rok se uskutečňují 3-4 společné vycházky do lesa s následným společným určováním druhů 
jedlých i nejedlých hub. 

V roce 2011 se podařilo otevřít houbařskou poradnu, za vydatné pomoci Městského úřadu Šluknov, 
který poskytl prostory na zřízení klubovny. 

Ve dnech 30.9.-1.10.2011 proběhla v Domě kultury tradiční výstava hub. 

 

  LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA 
V loutkovém souboru v sezoně 2011/2012 pracovalo 18 dospělých a 16 dětí.  

Proběhlo 7 představení pro obec, 6 pro školu, 2krát soubor hrál v Německu. Již tradičně se soubor 
zúčastnil festivalu v Dolní Poustevně a uspořádal v březnu dvoudenní přehlídku. 

 
 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
V roce 2011 uspořádali či se zúčastnili víkendového pobytu pro děti ze Šluknovska, námětového 
cvičení, soutěže SOS Svatošské skály, lezeckého cvičení u Hracholuské přehrady, soutěže hlídek 
mladých zdravotníků Děčín, výuky první pomoci v Dětském domově Lipová. Schůzky se konaly každý 
pátek a účastnilo se jich 10-15 dětí. 

 

DALŠÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE působící v našem městě jsou: Skautská organizace, Svaz tělesně 
postižených, Klub českých turistů, Myslivecké sdružení Špičák, Myslivecké sdružení Jitrovník, Základní 
kynologická organizace Císařský u Šluknova aj. 
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 IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POČASÍ   

  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Dle ekologického kalendáře 2011 probíhal svoz popelnic a kontejnerů s komunálním odpadem vždy 
v pondělí, středu a čtvrtek. Svoz kontejnerů s plasty probíhal každý čtvrtek. Svoz kontejnerů s papírem 
probíhal každý druhý pátek. Svoz kontejnerů se sklem vždy poslední pátek v měsíci. Svoz pytlů s PET 
lahvemi a nápojovými kartony každý lichý měsíc vždy v předposlední pondělí v měsíci. 

V roce 2011 bylo umístěno celkem 96 kontejnerů na tříděný odpad a to celkem na 24 stanovištích. 
Jednalo se o 34 kontejnerů na sklo, 32 kontejnerů na papír a 32 kontejnerů na plast.  
V průběu roku byla zřízena nová stanoviště v ul. Sokolská, u nové DPS, v Císařském u mandlu, v Novém 
Hraběcí a v Rožanech. 

Svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu ve Šluknově, svoz tříděného odpadu v pytlích, 
svoz pytlů ze soutěže ve škole zajišťuje firma Eko servis Varnsdorf a.s. Svoz odpadkových košů a 
likvidaci černých skládek zajišťují Technické služby Šluknov s.r.o. Skládku v Rožanech provozuje firma 
Marius Pedersen a.s. Hradec Králové.  

Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2010 činily cca 5 mil. Kč. V roce 2011 byl 
poplatek za sběr, svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu stále 360,- Kč. 
V roce 2011 byl zkolaudován zmodernizovaný sběrný dvůr. Tím došlo ke zlepšení služeb obyvatelstvu. 

 

  VEŘEJNÁ ZELEŇ 
I v roce 2011 pokračovala celková revitalizace a výsadba nové zeleně, která je ve Šluknově již 
několik let tradicí. K nejvýznamnějším úpravám patřilo založení zcela nové jednostranné aleje (javory a 
lípy) v ulici Tovární, výsadby stromů a keříků u nového DPS u kostela, u nového parkoviště u MŠ 
Svojsíkova a dosadba mladých javorů v ulici TGM v pásu podél železniční trati, kterou byla dokončena 
obnova aleje v této ulici. Na výsadbách a následné péči se obdobně jako v minulosti podíleli zejména 
pracovníci VPP. 

 

  POČASÍ V ROCE 2011 
Celkově byl rok 2011 spíše teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. 

Leden:   Zimní počasí vydrželo přes nový rok. Pak přišlo výrazné oteplení spolu se srážkami. Tání sněhu 
a ledy v tocích způsobily zvýšené hladiny. 

Únor:  Sníh žádný, teploty vyšší. V některých místech smogová situace. Počasí velice proměnlivé. Na 
konci února extrémně nízké teploty. 

Březen:  Spíše teplo a sucho (jarní tání už proběhlo v lednu). Koncem měsíce rekordní teploty. Jaro 
začalo brzy. 

Duben:  Počátek měsíce rekordně teplý. Málo srážek a teplé počasí celý měsíc. Objevily se první jarní 
slabé bouřky. 

Květen:  Silnější bouřky, nedostatek vláhy. Vyšší teploty. 

Červen: Teploty se střídaly, časté bouřky, vydatnější srážky. 
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Červenec: Chladný, deštivý, nestálé počasí. Hladiny řek se zvedaly. Extrémní srážky. Téměř žádné léto. 

Srpen:  Proměnlivé počasí, silné bouřky. Až v závěru srpna přišlo slunečné stálé počasí s tropickými 
teplotami. V posledních dnech srpna se ochladilo, ale bylo slunečno. 

Září:  Zpočátku měsíce vysoké teploty. Poté vládlo klasické většinou slunečné až polojasné zářijové 
počasí. Pršelo zřídka – spíše suché počasí, občas slabé bouřky. Na konci září začalo krásné 
„babí léto“. 

Říjen:  Babí léto z konce září nadále pokračovalo. Postupně se teploty snižovaly a ráno přišly četné 
přízemní mrazíky při vyjasnění. V říjnu nastalo období mlh, zejména ranních a dopoledních. 
Nízká oblačnost, občas mrholení. Koncem října bez deště. 

Listopad: Inverzní počasí, mlhy a nízká oblačnost. Časté mrholení. Nízké teploty. 

Prosinec: Teplotně nadprůměrné počasí s častými srážkami. V polovině měsíce silná vichřice. 

 

POVODNĚ 
Oproti předchozímu roku se letos neprohnaly městem žádné ničivé povodně. Pouze ve dnech 14. až 
16. 1. byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity na dolním toku Rožanského potoka – u restaurace 
Balaton a 1. stupeň na Stříbrném a Šluknovském potoce, kdy se vlivem výrazného oteplení a dešťových 
srážek naplnila koryta vodních toků. Naštěstí došlo postupně k poklesu vodní hladiny. 
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X. SPOLEČENSKÁ KRONIKA   

STATISTIKA  
Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 1. 1. 2011 celkem 5.456 obyvatel, z toho 2.775 
žen a 2.681 mužů. K 1. 1. 2011 byl průměrný věk obyvatel Šluknova 40 let - u mužů 38,4 let a u žen 
41,6 let. 

  JUBILEA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
Sbor pro občanské záležitosti má 10 členek a schází se 4x ročně. Za jubilea jsou považovány 70., 80., 
85. a všechny pozdější narozeniny - v roce 2011 jich bylo celkem 224. Jubilantům členky předávají 
přáníčko a věcné balíčky, dávají jim podepsat list s jubileem, který je pak svázán do kroniky, do které 
maluje pan Jiří Kulštejn. Oslavencům k 65. narozeninám se zasílá blahopřání – v roce 2011 jich bylo 
celkem 47. 

Dne 08.07.2011 oslavili manželé Olga a Robert Klingerovi zlatou svatbu. 

Dne 21.10.2011 oslavili manželé Lenka a František Houžvičkovi zlatou svatbu. 

Dne 17.11.2011 oslavili manželé Božena a Jaroslav Jelínkovi diamantovou svatbu. 

  NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA 
Nejstaršími občany města v roce 2011 byli paní Marie Zenknerová, nar. 17. 9. 1913 (98 let), a pan 
Štěpán Svačina, nar. 2.9.1914 (97 let). 

  SVATBY 
V roce 2011 se ve Šluknově konalo celkem 38 svateb. Šluknovský zámek se stává velmi populárním 
místem pro svatební obřad i pro mimošluknovské – konalo se zde 29 svateb. V obřadní síni Šluknovské 
radnice se oddávalo 4x a 1 svatba se konala u kynologické chaty v Císařským. Na zámecké zahradě 
proběhly 4 svatby.  

  NAROZENÍ 
Počet narozených občánků v roce 2011 byl 63, z toho 33 chlapců a 30 dívek. Vítání občánků 
probíhalo v roce 2011 celkem 4 x a to vždy v obřadní síni na zámku:  
 

Pořadové číslo Datum Počet dětí Počet běhů 
1. vítání 19. 3. 2011 18 dětí 2 běhy 
2. vítání 11. 6. 2011 10 dětí 1běh 
3. vítání 10. 09. 2011 20 dětí 2běhy 
4. vítání 26. 11. 2011 15 dětí 1běh 

  ÚMRTÍ  
V roce 2011 zemřelo celkem 75 osob s trvalým bydlištěm ve Šluknově, z toho 31 úmrtí bylo přímo ve 
Šluknově. 
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XI. RŮZNÉ  

   VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY 
V lednu navštívil Šluknov poslanec p. Jaroslav Foldyna –proběhlo  jednání o možnostech získání dotace 
na rekonstrukce objektů ve městě. 

U příležitosti svátku patronů města Jana a Pavla dne 26. června 2011 zavítal do našeho města 
litoměřický biskup Mons.Mgr.Jan Baxant. Cílem návštěvy bylo požehnat městu ve slavnostní mši, setkat 
se s farníky, občany a představiteli města a se zástupci romské komunity. 

8. listopadu 2011přijel do našeho města ministr vnitra p. Jan Kubice, aby se v zámku setkal se starosty 
Šluknovského výběžku a společně zhodnotili bezpečnostní situaci na Šluknovsku. 

 
 

NATÁČENÍ 
15.12. se na zámecké půdě Šluknovského zámku natáčela talkshow „Tah dámou“, jejíž hlavní aktérkou 
byla starostka Šluknova paní Eva Džumanová, která diskutovala o místní problematice s ženami ze 
šluknovského výběžku. 

 

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA 
Dne 10.6.2011 proběhlo slavnostní otevření naučné stezky směrem na Kunratice a Čítkův mlýn, která 
měří 5 km, má 5 zastavení: 1. Šluknov, Plaston (generální sponzor stezky, slaví 15.výročí), 2. Důl 
Schweidrich, 3. Lesy města Šluknova, 4. Arboretum  Kunratice a 5. Honitba Knížecí. Město vydalo i 
propagační leták.  

 

ZAJÍMAVÝ NÁLEZ 
Nový nájemce Restaurace Club v Nádražní ulici p. Pecka nechal provádět na přelomu roku 2010 a 
2011 rozsáhlou rekonstrukci prostor restaurace a při těchto stavebních úpravách byl v dřevěném sloupu 
nalezen úkryt, který obsahoval věci z doby kolem roku 1969 – tiskoviny (Rudé právo, Průboj, Práce), 
časopisy (Modelář a Melodie), dobové fotografie restaurace, dokumenty související se vznikem 
restaurace. Součástí byl také pivní půllitr a pivní tácek, který byl pod prvním pivem natočeným v této 
restauraci. Úkryt obsahoval také několik mincí z roku 69 a barevné odznáčky firmy Topos. Bylo 
dohodnuto, že k nálezu budou přidány různé věci ze současnosti a „poklad“ bude opět ukryt 
v prostorách restaurace.  

 

ŠLUKNOV V MÉDIÍCH 
V roce 2011 byl Šluknov velice často zmiňován v mediích – např. na serveru iDnes.cz bylo celkem 71 
článků s klíčovým slovem Šluknov (v roce 2010 pouze 16 článků). Hlavním tématem (cca 70 % článků) 
byly sociální nepokoje, růst kriminality, demonstrace apod. Dále média informovala hlavně o 
technoparty Space Piknik a o problémech s rozúčtováním tepla nájemníkům šluknovského sídliště. 
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
Ke dni 26. března 2011 proběhlo opět po 10 letech celorepublikové sčítání lidu, které tenotkrát 
nezajišťovaly obce ale Česká pošta. Letos bylo možné sčítací formulář vyplnit i na internetu, k tomu byl 
ve dnech 26.3. – 14.4. denně 9-20 h možnost bezplatného přístupu na internet na speciálně 
vyhrazeném počítači v Regionálním informačním centru v zámku.  

 

TECHNOPARTY  
Ve dnech 29.7.-1.8.2011 se v Království (v místě bývalého letiště) konala technoparty Space Piknik. 
Jednalo se o soukromou akci na soukromém pozemku a proto město nemělo možnost konání této akce 
„zakázat“.  Velká nepřízeň počasí nakonec způsobila poměrně nízkou návštěvnost – odhadem jen 
1.500 – 2.000. Kromě hluku z akce nedošlo k žádným negativním incidentům. 


