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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA   

 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 
Rada města měla v roce 2014 celkem 30 zasedání: 3x v lednu, 3x v únoru, 2x v březnu, 3x v dubnu, 
2x v květnu, 2x v červnu, 3x v červenci, 3x v srpnu, 3x v září, 3x v říjnu, 1x v listopadu a 2x v prosinci.  
Jednání rady města se konala zpravidla v pondělí vždy po 2 týdnech v kanceláři starostky města 
v budově radnice. Složení rady města se v roce 2014 po volbách změnilo, kdy původní rada města 
zasedala naposledy dne 27.10. (na své 119. schůzi celkem) a nová rada města zasedala poprvé dne 
24.11.  

Složení rady města po volbách do zastupitelstva 2014:  

 Mgr. Eva Džumanová (starostka města),  

 Mgr. Bc. Rudolf Sochor (místostarosta),  

 Bc. Marek Kopecký,  

 Bc. Zdeněk Černý 

 Ing. Tomáš Kolonečný 

 

Složení komisí rady města po volbách do zastupitelstva 2014:  

BYTOVÁ KOMISE 
 

Předsedkyně: Božena Zemanová 
 

Členové: Mgr. Eva Džumanová, Bc. Eva Baboráková, Bc. Marcela 
Postlerová, Jaroslav Fráňa 

Zapisovatelka: Rosvita Hlavsová 
 

KOMISE ROZVOJE 
A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 

Předseda: Mgr. Bc. Rudolf Sochor 
Členové: Ing. Stanislav Mašek, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký, 

Ing. Petr Masopust, Zdeněk Polesný, Ing. Dagmar Mertlová 
Zapisovatelka: Blanka Kyselová 

 
POVODŇOVÁ 
KOMISE 
 

Předsedkyně: Mgr. Eva Džumanová 
Členové: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Bc. Zdeněk Černý, Vladimír Vyskočil, 

Jindřich Müller, Bc. Michal Bušek, Ing. Petr Masopust, Jiří Fučík, 
Petr Kocián, Jiří Doležal, František Pokorný 

Zapisovatelky: Božena Naňáková, Silvie Slavíková, DiS. 
 

ÚSTŘEDNÍ 
INVENTARIZAČNÍ A 
LIKVIDAČNÍ 
KOMISE 
 

Předsedkyně: Mgr. Eva Džumanová 
Členové: Ing. Bc. Ivana Lukešová, Jan Kunze, Ing. Petr Masopust, Ing. 

Ladislav Růžička 
Zapisovatelka: Jarmila Skotnicová 

SBOR PRO 
OBČANSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI 
 

Předsedkyně: Emília Procházková 
Členové: Helena Krejčíková, Věra Benešová, Iveta Krejčíková, Marie 

Šemberová, Božena Čubová, Jaroslava Rezková, Anna 
Pepelová, Helga Hošková, Eva Zrůstová, Marcela 
Podlešáková 

Zapisovatelka: Jana Galbavá 
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  ZASTUPITELSTVO 
V roce 2014 proběhlo celkem 6 zasedání zastupitelstva města, konala se v zasedací místnosti zámku. 
Ve složení zastupitelstva proběhla změna po volbách do zastupitelstva, kdy původní zastupitelstvo 
zasedalo celkem 4x – poslední zasedání (celkem 24. v pořadí) bylo dne 18.9. Ustavující zasedání 
zastupitelstva města proběhlo dne 10.11.2014.  

Složení zastupitelstva města po volbách do zastupitelstva 2014: 

 Mgr. Eva Džumanová (starostka města)  

 Mgr. Bc. Rudolf Sochor (místostarosta)  

 Bc. Marek Kopecký (člen rady města)  

 Bc. Zdeněk Černý (člen rady města) 

 Ing. Tomáš Kolonečný (člen rady města) 

 MUDr. Petr Straka 

 Božena Zemanová 

 Zdeněk Kirchner 

 Ladislav Čurgali 

 Ing. Milan Kořínek 

 Mgr. Petra Gallová 

 Jiří Beneš 

 Ing. Daniela Petroušková 

 Emília Procházková 

 Tomáš Luft 

Složení výborů zastupitelstva po volbách do zastupitelstva 2014:  

FINANČNÍ VÝBOR 
 

Předseda: Ladislav Čurgali  
Členové: Ing. Milan Kořínek, Ivan Kolomazník 

 
KONTROLNÍ VÝBOR 
 

Předseda: Zdeněk Kirchner 
Členové: Petr Kocián, Eva Kodrlová 

 

 

  STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
Přehled personálních změn, ke kterým došlo na Městském úřadě ve Šluknově v průběhu roku 2014:   

 od 02.01.2014 byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou – po dobu čerpání MD a RD Jitky 
Demeterová se sl. Ditou Tipanovou na pozici – terénní pracovnice; 

 od 13.01.2014 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s Martinem Skopalem na pozici 
- pracovník Odboru komunálních služeb; 

 od 01.04.2014 byl uzavřen pracovní poměru na dobu neurčitou s pí Pavlou Hejtmánkovou na 
pozici – pracovnice Odboru ekonomického (mzdová účetní); 

 od 01.04.2014  byl uzavřen pracovní poměru na dobu určitou do 31.03.2015 se 38 uchazeči 
z ÚP na veřejně prospěšné práce; 

 od 14.04.2014 byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do 31.03.2015 se 2 uchazeči 
z ÚP na veřejně prospěšné práce; 

 dne 12.04.2014 zemřela pracovnice Odboru ekonomického pí Dana Bušková; 
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 od 01.05.2014 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s Bc. Petrou Svobodovou na 
pozici – úřednice – sociální pracovnice; 

 od 12.05.2014 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s Vladislavou Floriánovou na 
pozici – účetní; 

 ke dni 18.06.2014 byl zrušen pracovní poměr ve zkušební době  p. Tiboru Horváthovi, který 
byl zaměstnán na dobu určitou, jako uklízeč veřejných prostranství (VPP); 

 ke dni 30.06.2014 byl zrušen pracovní poměr ve zkušební době p. Jiřímu Komendovi, který byl 
zaměstnán na dobu určitou, jako uklízeč veřejných prostranství (VPP); 

 od 22.07.2014 byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou s p. Petrem Procházkou na 
pracovní pozici – uklízeč veřejných prostranství Odboru komunálních služeb (VPP); 

 ke dni 30.06.2014 byla uzavřena Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze strany 
zaměstnance a to s pí. Andreou Liske Vilhelmovou, která byla zaměstnaná na dobu určitou, 
jako uklízečka veřejných prostranství (VPP); 

 ke dni 31.08.2014 byla uzavřena Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze strany 
zaměstnance a to s p. Miroslavem Adámkem z důvodu odchodu do starobního důchodu, který 
byl zaměstnán na dobu neurčitou na pracovní pozici – správce městského stadionu; 

 od 07.08.2014 byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou s pí Bc. Andreou Přidalovou na 
pracovní pozici  - pracovnice Regionálního informačního centra po dobu čerpání mateřské a 
rodičovské dovolené, dovolené na zotavenou a nemoc pracovnice Odboru kultury Jitky 
Soukupové, nejdéle však na dobu 3 let; 

 od 01.09.2014 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s p. Ladislavem Čmugrem  na 
pracovní pozici – správce městského stadionu; 

 ke dni 31.12.2014 byla uzavřena Dohoda o ukončení pracovního poměru ze strany 
zaměstnance s pí Blankou Vargovou, která byla zaměstnána na pracovní pozici – samostatná 
odborná pracovnice Odboru kultury; 

 ke dni 31.12.2014 byl ukončen pracovní poměr s Lubošem Billým a Miroslavem Karalou, kteří 
byli zaměstnáni na dobu určitou na pracovní pozici – asistenti prevence kriminality MP.  
 

  VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2014 byly vydány 3 obecně závazné vyhlášky (OZV): 

 OZV 1/2014 - Požární řád města Šluknov  

 OZV 2/2014 - kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města 
Šluknov 

 OZV 3/2014 - kterou se zrušuje OZV č. 1/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z 
nemovitosti 
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VOLBY 2014 
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Ve dnech 10. – 11. října 2014 probíhaly volby do zastupitelstva obcí. 

Zvolení členové zastupitelstva dle stran a počtu hlasů: 

Tomáš Luft NEZÁVISLÍ 219 hlasů 
Mg. Eva Džumanová STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 975 
Zdeněk Kirchner STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 687 
Bc. Zdeněk Černý STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 603 
MUDr. Petr Straka STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 598 
Ing. Tomáš Kolonečný STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 495 
Božena Zemanová STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 519 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor HNHRM 485 
Mgr. Petra Gallová HNHRM 247 
Emília Procházková KSČM 298 
Ing. Daniela Petroušková „Šluknovské Království“ 271 
Jiří Beneš Unie pro sport a zdraví 373 
Bc. Marek Kopecký Hasiči 341 
Ing. Milan Kořínek ČSSD 350 
Ladislav Čurgali ČSSD 342 

 

 Z celkem 10 kandidujících volebních stran 2 volební strany, MĚSTO LIDEM a „Občané měsu, 
město občanům“, nedosáhly ani zákonem stanovené hranice 5% pro postup a nepostoupily do 
dalšího zjišťování výsledků a tedy nezískaly žádný mandát 

 Historicky nejvyšší počet mandátů (6 z 15) v zastupitelstvu našeho města získala strana 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

 Výrazný byl také rozdíl v celkovém počtu hlasů, získaný volebními stranami, a to zejména 
výrazný odstup vítězné strany, která získala více než dvojnásobný počet hlasů než v pořadí 
druhá strana: 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7.811 hlasů 32,53 % 
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 3.067 12,77 
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM) 2.656 11,06 
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 1.903 7,92 
„Šluknovské Království“ 1.697 7,06 
Hasiči 1.644 6,84 
NEZÁVISLÍ 1.572 6,54 
Unie pro sport a zdraví 1.372 5,71 
MĚSTO LIDEM 1.149 Bez mandátu 
„Občané městu, město občanům“ 1.136 Bez mandátu 

 

 Absolutně nejvyšší počet hlasů získala stávající starostka Mgr. Eva Džumanová – 975, což je 
absolutně nejvyšší počet nejen v těchto volbách, ale vůbec v komunálních volbách v novodobé 
historii města (od listopadu 1989). Naopak nejnižší počet získaných hlasů u kandidáta byl 30. 

 Skokany těchto voleb se stali Bc. Zdeněk Černý (ředitel Technických služeb) a MUDr. Petr 
Straka (obvodní lékař), kteří se díky počtu hlasů z prakticky nevolitelné 9. a 10. pozice dostali 
až do zastupitelstva a obsadili 3. a 4. pozici ve své volební straně.  

 Velký počet hlasů a tím i výrazný posun v pořadí své volební strany získali i někteří další 
kandidáti, kterým však mandát v zastupitelstvu nevznikl: Mgr. Doris Halamková a p. Pavel 
Jiřena (NEZÁVISLÍ) a Jiří Skotnica („Šluknovské Království“) 
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 Naproti tomu někteří kandidáti z prvních pozic (lídři volebních stran) neobdrželi dostatečný 
počet hlasů na to, aby jim mandát v zastupitelstvu vznikl, a zůstali náhradníky: Tomáš Varga 
(ČSSD), Mgr. Filip Kadeřábek (NEZÁVISLÍ), Karel Malaník (KSČM) 

 Z celkového počtu 4.360 voličů přišlo v komunálních volbách v našem městě volit 1.794 voličů, 
účast tedy byla cca 41.14%, což je více než v předchozích komunálních volbách (2010 – 
38,2%, 2006 – 33,6%). Nejvyšší volební účast byla ve volebním okrsku č. 4 Království (55%) a 
nejnižší naopak ve volebním okrsku č.2 v ZŠ v Žižkově ul. (31%). Voliči odevzdali celkem 
24.007 hlasů. 

 

 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  
Ve dnech 10. – 11. října 2014 (1. kolo) a 17. - 18. října 2014 (2. kolo) probíhaly senátní volby 
v našem městě, které patří do volebního obvodu Děčín. 

 V 1.kole senátních voleb volili v našem volebním obvodu č. 33 – Děčín svého senátora z celkem 
10 kandidátů. 

 V našem městě získali největší počet hlasů osobnosti z našeho regionu: Ing. Zbyněk Linhart 
(starosta města Krásná Lípa a předseda OPS České Švýcarsko) z volební strany STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ – celkem 682 hlasů a Ing. Jaroslav Sykáček (stávající senátor za okres Děčín) 
z volební strany ČSSD – celkem 341 hlasů. 

 Stejné výsledky jako v našem městě se pak potvrdily i v rámci celého okresu Děčín, a proto 
zmínění dva kandidáti postoupili do 2. kola senátních voleb. Ve 2. kole získal Ing. Zbyněk 
Linhart v našem městě celkem 504 hlasů a Ing. Jaroslav Sykáček 177 hlasů. Ing. Zbyněk Linhart 
se po vyhlášení výsledků stal senátorem za volební obvod Děčín. 

 Volební účast v našem městě byla v 1. kole 33,59% a ve 2. kole senátních voleb pak 15,66%. 
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B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA  

V roce 2014 hospodařilo město v souhrnu s přebytkovým rozpočtem. Rozpočtové příjmy po konsolidaci 
dosáhly výše 119 760 tis. Kč a celkové rozpočtové výdaje po konsolidaci výše 116 771 tis. Kč. 
Přebytek hospodaření za rok 2014 bude použit na financování rozpočtových výdajů v roce 2015. 
Kromě výdajů na správu městského úřadu byly nejvyšší výdajovou položkou rozpočtu města výdaje na 
silnice a komunikace (cca 9,7 mil. Kč), výdaje na financování základní a mateřské školy (cca 17 mil. Kč), 
výdaje na správu bytového hospodářství a komunální rozvoj (cca 16,5 mil. Kč), výdaje na sběr a svoz a 
likvidaci komunálních odpadů a výstavbu kompostárny (cca 22,9 mil. Kč).  

Rozpočet města v roce 2014 dle odvětvového třídění (v tis. Kč):  

   
Rozpočtová skupina                            Příjmy Výdaje 
1. Zemědělství a lesní hospodářství            360 84 
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství    1 529 11 883 
- doprava 889 9 756 
- vodní hospodářství  0 173 
- cestovní ruch 428 1 954 
- ostatní služby 212 0 
3. Služby pro obyvatelstvo 18 399 67 300 
- vzdělávání                                    429 17 113 
- kultura                                   1 035 8 912 
- tělovýchova a zájmová činnost              139 1 771 
- bydlení a komunální rozvoj              15 858 16 573 
- ochrana životního prostředí                938 22 931 
4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 744 8 299 
- dávky a podpory                               0 0 
- politika zaměstnanosti                     0 3 601 
- sociální péče a pomoc                    1 744 4 698 
5. Bezpečnost státu a právní ochrana            88 4 730 
- bezpečnost a veřejný pořádek                83 3 822 
- požární ochrana                             5 908 
6. Všeobecná správa a služby 97 640 24 475 
- státní správa                          97 596 23 542 
- finanční operace a ostatní činnosti                      44 933 
Celkem  119 760 116 771 
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 C. ROZVOJ MĚSTA  
  MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE  

V roce 2014 provedlo město následující investiční akce:  

INVESTICE 
 
Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 1032 – Rekonstrukce fasády 2. etapa (dokončení zateplení 
fasád + zateplení střechy) 

Město Šluknov obdrželo dotaci z Operačního programu Životního prostředí a byla 
spolufinancována ze zdrojů ERDF/FS, SFŽP a státního rozpočtu ČR. Po proběhlém výběrovém 
řízení bylo přikročeno k realizace akce, kdy se dosáhlo dozateplení celého obvodového pláště 
s novou fasádou, zhotovení drenáže okolo objektu, zateplení střechy s novou živičnou krytinou a 
nový hromosvod. Přidanou hodnotou je pak nový asfaltový povrch k zásobovací rampě 
hospodářského pavilonu školky. Akce navázala na výměnu oken a zateplení severní fasády z 
roku 2012. 

Akce byla realizována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací zateplení fasády 
firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk a dokumentací zateplení střechy zpracovanou Ing. Huškem z 
Děčína.  
S ohledem na dopracování problémových míst do rozpočtu i projektové dokumentace zjištěných 
při realizaci I. etapy nedošlo při akci k žádných vícepracím. 
  
Zhotovitel akce:   firma Hantych Miloslav, Markvartice 
Realizace:   08/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:  3,15 mil. Kč  
   z toho dotace:      EU 2,325 mil Kč, SFŽP ČR 0,137 mil Kč 

    
 
Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, Šluknov  
 

Na tuto akci město Šluknov taktéž obdrželo dotaci z Operačního programu Životního prostředí 
a byla spolufinancována ze zdrojů ERDF/FS, SFŽP a státního rozpočtu ČR. Předmětem akce 
byla zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, kompletní výměna 
dožilých oken a dveří za nová plastová a zateplení střechy s novou krytinou tvořenou 
hydroizolační fólií. Na střeše pak byl instalován nový hromosvod, okapy  
a žlaby. Tyto práce byly provedeny i na spojovacím krčku, který byl navíc ze strany dvora 
odizolován od zemní vlhkosti a barva fasády byla zvolena v sytějším odstínu. 
Vícenákladem stavby byla hydroizolace spojovacího krčku a oplechování spodní části přesahu 
střechy pro zakrytí výztuh a vazníků. 
  
Zhotovitel akce:   STAMO spol. s r.o., Děčín  
Realizace:   07/2014 – 11/2014  
Profinancování akce:  3,34 mil. Kč  
   z toho dotace:   EU 2,207 mil Kč, SFŽP ČR 0,129 mil Kč 
   

  
Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského, Šluknov    

Rekonstrukce zázemí tělocvičny byla akcí domluvenou mezi vedením města a ZŠ J. Vohradského 
za účelem obnovy stávajících šaten, sprch, chodeb, kabinetu TV  
a sociálního zařízení. Práce se dotýkaly kompletní výměny instalací (vodovod, napojení na 
kanalizaci, elektroinstalace a vzduchotechnika), podhledů, stěn i podlah. Dveře a osvětlení byly 
vyměněny za nové. 
Na akci byla poskytnuta dotace hejtmana Ústeckého kraje. 
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Zhotovitel akce:   S+K Stavební servis s.r.o, Rumburk  
Realizace:   07/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  1,9 mil. Kč  
   z toho dotace:  0,3 mil. Kč 

  

Kompostárna Šluknov – stavební část 
Na základě obdržené dotace z Operačního programu životního prostředí vystavělo město 
Šluknov první kompostárnu ve Šluknovském výběžku i celém regionu. Stavba se nalézá na 
pozemku bývalé deponie uhelných skladů za nádražím (pod kovošrotem), který byl v minulých 
letech místem četných černých skládek. Maximální roční kapacita zařízení je 2500 t a město 
Šluknov bude schopno v dostatečné kvalitě umožnit třídění BIO odpadu. Tato služba bude 
umožněna i okolním obcím. 
Areál obsahuje tyto části: administrativní objekt s 3 garážemi pro nákladní techniku, příjezd 
s váhou a parkovištěm, dále pak asfaltovou plochou pro samotné kompostování se sběrnou 
jímkou pro balastní a výluhové vody a ve spodní části prostor pro hotový kompost. Celý areál 
je oplocen a budou jej spravovat Technické služby Šluknov spol. s.r.o. a budou vytvořena 2 
pracovní místa. 
 
 
Zhotovitel akce:   SIOPS spol. s r.o. Vilémov u Šluknova 
Realizace:   07/2014 – 3/2015 
Profinancování akce:  10 mil. Kč  
   z toho dotace:    9,24 mil. Kč 

   

Kompostárna Šluknov – technologická část 
Technika pro provoz kompostárny byla pořízena taktéž přes dotaci z Operačního programu 
životního prostředí a jedná se o prostředky nutné pro řádný chod kompostárny, aby byl 
podpořen správný proces kompostování BIO odpadu. Jedná se o dodávku kolového traktoru 
s čelním nakladačem a lopatou – ZETOR PROXIMA 90, samochodný překopávač INTEC VCH – 
20, homogenizér s drapákem – ZAGO ECOCOMPACT – K 09 SD a rotační síto TS 1000 D. 
Pro svoz bio odpadů z domácnosti obdržely Technické služby Šluknov dotaci z OPŽP - 
Separace a svoz bioodpadů ve městě Šluknov, na pořízení svozového auta a 600 ks nádob na 
bioodpad z domácností (hnědá popelnice o objemu 240 l). 
 
Dodavatel akce:   PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Ústí nad Labem 
Realizace:   08/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  5,83 mil. Kč  
   z toho dotace:  5,39 mil. Kč  

  

Zařízení pro svoz BIO odpadů z domácností: 
Byl zakoupen svozový vůz zn. VOLVO FL 280 a 600 ks nádob pro svoz bioodpadu. 
 
Dodavatel akce:   HANES s.r.o. Praha 
Realizace:   10/2014 
Profinancování akce:  4,39 mil. Kč  
   z toho dotace:  2,94 mil. Kč  

 
 
Výměna oken Mateřské školy Svojsíkova č. p. 352 

S ohledem na skutečnost, že byla stávající okna objektu MŠ Svojsíkova již za svojí životností a 
mnohdy i funkčností, bylo přikročeno k jejich výměně. Po proběhlých jednáních s pracovníky 
památkové péče, byl dohodnut tvar a typ okna – eurookno v nástřiku hnědé lazury s izolačním 
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trojsklem, splňující vyšší tepelně izolační vlastnosti, jako kompenzace za nemožnost instalace 
tepelné izolace vnějších zdí objektu. 

Zhotovitel akce:  4business s.r.o. 
Realizace: 07/2014 – 10/2014 
Profinancování akce: 880 tis. Kč 

  Infrastruktura pro 3RD a 1BD v lokalitě U Toposu, Šluknov 

Po značně dlouhém úsilí se podařilo získat stavební povolení na akci Infrastruktura pro 3 RD a 
1 BD v lokalitě U Toposu, Šluknov, která řeší inženýrské sítě pro území pod bývalou ubytovnou 
vedle Villy ART. V rámci akce se řeší plynové přípojky, rekonstrukce části kanalizačního řadu a 
nový kanalizační řad a nový vodovodní řad. Inženýrské sítě budou sloužit pro pobídky města 
na výstavbu nových 3 rodinných domů a také pro již vznikající bytový dům „na půli cesty“ pro 
ÚSP Lobendava. 

Zhotovitel akce:  Stavební firma Bardzák s.r.o. 
Realizace: 10/2014 – 03/2015 
Profinancování akce: 1,21 mil. Kč (v roce 2014 – 0,37 mil. Kč) 

Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahnění zámecké nádrže v parku 
Vzhledem ke skutečnosti, že zámecký park je jedním z nejucelenějších prvků zeleně ve městě, 
navštěvují jej mnozí návštěvníci a konají se zde i svatební obřady, bylo rozhodnuto o 
revitalizaci nádrže ve spodní části parku. Akcí dojde k vybudování nové opěrné zdi a 
požeráku, odbahnění a srovnání břehu nádrže 

Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace: 10/2014 – 04/2015 
Profinancování akce: 697 tis. Kč (v roce 2014 proinvestováno 421 tis. Kč) 

PAMÁTKY 

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2014 
Město Šluknov má vyhlášenou památkovou zónu od roku 1992 a na její regeneraci dostává od 
Ministerstva kultury ČR každým rokem příspěvky na vybrané akce týkajících se objektů, které jsou 
movitými a nemovitými kulturními památkami. 
V roce 2014 se prováděly tyto akce: 

Zámecký park Šluknov – zákrytové desky a hlavice ohradní zdi 
Na opěrné zdi zámeckého parku podél komunikaci T. G. Masaryka (naproti objektu Střední 
lesnické školy Šluknov) byly již velmi poničené zákrytové desky a ozdobné hlavice. Když 
odmyslíme jejich nevhodný materiál – beton, tak i jejich velmi špatný stav podnítil navržení 
nových prvků. Realizace byla pojata i změnou materiálu – nebo spíše návratem k historicky 
původnímu kameni, a to místní žule. Prvky byly zhotoveny v Kamenoprůmyslových závodech 
Šluknov. Prvky nyní zkrášlují rušnou ulici. 

Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace: 05/2014 – 10/2014 
Profinancování akce: 440 tis. Kč 

 z toho dotace: 187 tis. Kč 
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 Šluknovský zámek – stavební úpravy části sklepa 

Pro pokračování dokončení obnovy sklepa Šluknovského zámku byly provedeny práce  
na opravě místnosti č. 0.07 a 0.08 ve sklepě. Stavebními pracemi byly vybourány novodobé 
betonové podlahy, proveden nový podkladní beton, hydroizolace, položena historizující cihelná 
dlažba, opraveny narušené omítky, malby, provedeny rozvody elektroinstalace  
a osvětlení místnosti, provedeno odvětrání místností (snížení vlhkosti). 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   05/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  311 tis. Kč 
      z toho dotace:  118 tis. Kč 

   
 
Restaurování vitráže č. 5 kostela sv. Václava, Šluknov  

V roce 2014 byla dokončena 2. etapa restaurování vitráží, a to obnovou vitráže č.5 (jižní 
průčelí, 1. okno zleva). Vitráž byla rozebrána, vyměněna poničená, nebo nevhodně doplněná 
skla, včetně malby, vyměněná nosná konstrukce, opravená větračka a nové vyskládání vitráže 
do olověné sítě. Opravou byly odstraněny nejvíce narušená okna v objektu kostela sv. Václava. 
 
Zhotovitel akce:   Ateliér Mitvalský, Brno  
Realizace:   05/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  237 tis. Kč (Římskokatolická farnost Šluknov) 
     z toho dotace:  118 tis. Kč z MK ČR + 24 tis. Kč příspěvek města Šluknov  
 

 
Venkovská usedlost – Försterova č. p. 181 – obnova střechy  

Vlastník nemovité kulturní památky si zažádal o příspěvek na obnovu střechy objektu a po 
vyřízení podkladů a schválení byl v roce 2014 přiznána dotace MK ČR a příspěvek města 
Šluknov.  
Akcí byla obnovena břidlicová střecha objektu a opraveny nadstřešní části komínů.‘ 
 
Zhotovitel akce:   PLATON s.r.o., Šluknov  
Realizace:   09/2014 – 12/2014 
Profinancování akce:  409 tis. Kč 
     z toho dotace:  144 tis. Kč z MK ČR + 45 tis. Kč příspěvek města Šluknov 

 
 
 
DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 

 
Obnova Mariiny kapličky v Císařském (pod Partyzánem)  

Za finanční podpory Nadace VIA a ve spolupráci se spolkem Drobné památky severních Čech 
z České Lípy, realizovalo město Šluknov opravu kapličky v tomto rozsahu: oprava svislých stěn, 
obnova krovu a střešní krytiny, doplnění vnitřních i vnějších omítek, výsadba  
5 ks lip velkolistých a úprava okolí kaple, vč. posezení.  
Stavební práce provedl Ing. Vojtěch Král z Mladé Boleslavi a technickou spolupráci zajistily 
Technické služby Šluknov spol. s r.o. 
O údržbu stavby, zeleně i okolí se bude s našimi velkými díky starat Teen Challenge 
International ČR – Šluknov. 
Zhotovitel akce:   Ing. Král, Mladá Boleslav 
Realizace:   05/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  165 tis. Kč 
     z toho dotace:    50 tis. Kč   
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Obnova kříže a doprovodné zeleně v ul. T. G. Masaryka  
Obnova křížku mohla být realizována díky finanční podpoře Ústecké komunitní nadace  
– příspěvek z oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov, z prostředků společnosti 
CENTROPOL ENERGY, a. s. Spoluprací s městem realizoval spolek Kulturní sdružení občanů 
německé národnosti ČR o. s. ze Šluknova opravu křížku v tomto rozsahu: očištění a 
hydrofobizace žulového soklu a předstupňů, obnova původního nápisu, oprava a doplnění 
kovových částí kříže, obnova postav světců včetně jejich výmalby, arboristický zásah na 
stávající lípě velkolisté, výsadba nové lípy do míst již neexistující druhé lípy a úprava okolí 
křížku, vč. infotabule. K obnově značně přispěli kameník Pavel Jiřena, kovář Josef Hercík  
a malíř Jiří Petrnoušek. 
 
Realizace:   06/2014 – 12/2014 
Profinancování akce:  42,5 tis. Kč 
z toho dotace: 34 tis. Kč (+ doplatek spolku Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR 
o. s. ze Šluknova) 

      
 

 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
 
Oprava mostku u restaurace Rožanka 

Jednalo se o rekonstrukci mostku přes potok Dřevíč u restaurace Rožanka, který byl vlivem 
přívalového deště poškozen a současně jeho nízký průtočný profil způsoboval pravidelné 
vylévání toku z koryta při přívalových deštích, které jsou z důvodu globální klimatické změny, 
bohužel čím dál častějším jevem. Práce provedla v první polovině roku firma SaM silnice mosty 
Děčín a.s. a výsledným dílem byl zcela nový mostek s několikanásobně větším průtočným 
profilem, jakožto i terénní úpravy koryta, které by měly vyřešit zdejší problém s bleskovými 
povodněmi. Přívalové deště, které přišly během letních měsíců, mostek zvládl bez problémů a 
vyřešil problém obyvatel sousedních domů, jejichž domy a zahrady byly pravidelně 
zaplavovány. 
 
Zhotovitel akce:   SaM silnice a mosty Děčín, a.s. 
Realizace:   11/2013 – 05/2014 
Profinancování akce:  1,015 mil. Kč  

  
   
Oprava propustku na Královce 

V tomto roce bylo nutné zrekonstruovat propustek při vjezdu na Královku. Po přívalovém dešti 
zůstal propustek ve zcela havarijním stavu, kdy se zcela rozpadla stávající kamenná opěrná 
zeď, a hrozilo sesunutí komunikace. Především díky provozu lesní techniky dopravující dřevo 
z lesa nad Královkou. Zhotovitel díla provedl celkovou demolici propustku a byl vystaven zcela 
nový propustek, který bude schopen odolat i průjezdům těžké techniky. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   3/2014 – 07/2014 
Profinancování akce:  1,103 mil. Kč  
  

 
Oprava povrchu komunikace u Šluknovského zámku   

Město Šluknov se rozhodlo vzhledem k špatnému povrchu komunikace u spodní brány k opravě 
tohoto povrchu ze štěrkodrti. Nový povrch byl odstraněn a nahrazen novým povrchem ze 
žulové dlažby včetně nových podkladních vrstev a odvodnění této komunikace.      
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   04/2014 – 05/2014 
Profinancování akce:  374 tis. Kč  
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Výstavba odstavných stání a chodníku v ul. Žižkova   
Z důvodu zvýšení bezpečnosti v okolí Mateřské školy a Základní školy v ulici Žižkova se Město 
Šluknov rozhodlo k výstavbě chodníku a odstavných parkovacích stání včetně nasvětlení 
chodníku a místa pro přecházení. Při výstavbě chodníku a odstavných stání byla provedena i 
oprava stávajícího oplocení tenisových kurtů a sportoviště. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   08/2014 – 09/2014 
Profinancování akce:  1,656 mil Kč  
   
 

Rekonstrukce náměstí ve Šluknově – I. etapa   
Akci bylo nutné rozdělit na 2 etapy. 1. etapou je rekonstrukce spodní části náměstí včetně 
zeleně, prostor před radnicí a chodník od stavebního úřadu až k pěší zóně. Cílem této stavby 
je především zklidnění dopravy na náměstí Míru, vytvoření klidové zóny pro občany města a 
také ochrana bezpečnosti občanů pohybujících se po náměstí. Stávající chodníky byly ve 
špatném stavu a nebyly upraveny pro imobilní občany, pro které byl pohyb po náměstí Míru 
skoro nemožný. Stávající zpevněné plochy byly místy nebezpečné pro provoz vozidly a dále 
úplně chyběla místa pro bezpečné přecházení chodců přes komunikace. Veškeré prvky 
městského mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše a okrasné zábrany podél chodníku 
budou v historickém stylu, kombinace dřeva a litiny. Taktéž i sloupy veřejného osvětlení ve 
středu náměstí budou v historickém stylu. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   10/2014 – 07/2015 
Profinancování akce:  10,948 mil Kč (z toho v roce 2014  2,562 mil Kč) 

 
 
Úprava veřejného prostranství (studánka Císařský) 

Vzhledem ke zvýšenému počtu stížností ze strany občanů na špatný technický stav zpevněné 
plochy v okolí studánky v Císařském bylo městem Šluknov rozhodnuto o úpravě celého prostoru 
v okolí studánky. Rekonstrukcí byla upravena celá plocha včetně podkladních vrstev 
komunikace, odvodnění této plochy a byla zřízena 3 parkovací místa pro osobní automobily. 
V okolí studánky bude v roce 2015 osázena zeleň a keře. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2014 – 04/2015 
Profinancování akce:  639 tis. Kč (z toho v roce 2014 548 tis. Kč) 

 
 
Rekonstrukce zábradlí v Zeyerově ulici 

Z důvodu provedeného bezpečnostního auditu a vzhledem k zvýšenému pohybu osob  
a vozidel blízko Stříbrného potoka bylo nutné provést opravu již nefunkčního a místy 
rozpadlého zábradlí v ulici Zeyerova. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:  139 tis. Kč 

 
 

Úprava zpevněných ploch u garáží 
Již v minulosti byly zpevněné plochy u garáží jedním z důvodu stížnosti místních občanů  
a zpevněné plochy byly vybudovány bez řádného odvodnění, kdy všechny dešťové vody ze 
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střech vybudovaných garáží jsou svedeny před objekty na zpevněnou plochy bylo nutné tyto 
plochy odvodnit opravit štěrkový povrch před garážemi. První část úpravy zpevněných ploch 
byla provedena odstraněním vrchní vrstvy štěrku a nahrazením nových, dále došlo k instalaci 2 
ks ocelových svodnic, aby se zabránilo přitékání povrchových vod na zpevněné plochy. Další 
úpravy budou následovat v dalších letech. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:   09/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  184 tis. Kč 

 
 
 

  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ  

V roce 2014 se z pohledu obecného stavebního úřadu nepovolila významnější stavba, ale speciální 
stavební úřad MěÚ Rumburk, silniční správní úřad povolil „rekonstrukci“ náměstí Míru I. etapa, která 
byla také v roce 2014 zahájena Technickými službami Šluknov, spol. s r. o..  

V roce 2014 byla v územním obvodu města povolena výstavba 3 rodinných domů a 4 rodinné domy 
byly uvedené do trvalého užívání.  
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D. SLUŽBY MĚSTA  
  BYTY V MAJETKU MĚSTA 

Celkový počet obývaných domů k 31.12.2014 ve vlastnictví města byl 33, z toho 26 bytových domů, 
s celkovým počtem 226  bytů (vč. pečovatelských), z nichž 6 bytů bylo neobsazeno (nevyhovující byty). 

K poslednímu dni roku 2014 bylo aktuálních celkově 68 žádostí o byty, z toho 39 žadatelů o nájemní 
byty a 29 žádostí seniorů o pečovatelské byty. Žádosti obyvatel o byty v majetku města musí žadatel 
každý půl rok obnovovat, jinak je žádost vyřazena. 

Stejně jako v předchozím pokračoval prodej domů z majetku města, kdy v roce 2014 byly prodány 3 
zbylé domy (s celkem 15 byty) – jednalo se o domy čp. 74 Císařský, čp. 359 Království a čp. 426 Dr. 
E. Beneše. Pro rok 2015 je v plánu prodej dalších 4 domů (s celkem 20 byty). 

Celková údržba bytového fondu (tj. havárie, opravy, investiční akce) dosáhla v roce 2014 částky 2,8 
mil Kč. 

 

  MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Počet ubytovaných osob v roce 2014 byl celkem 619 osob (meziroční pokles o 18%), z toho 457 
občanů ČR a 152 cizinců. Bylo ubytováno 10 osob v sociální nouzi. 

Počet obsazených nocí celkem byl 6.445 nocí (pokles o 5%),  

Průměrná délka ubytování 1 osoby  byla cca 10 nocí, u osob v nouzi se jedná o dlouhodobé ubytování 
delší jak 1 měsíc. 

Struktura ubytovaných: cca 96% ubytovaných byli zaměstnanci firem provádějících stavby ve výběžku, 
zbytek turisté z celé ČR a sociálně slabé osoby. 

Celková částka investic v městské ubytovně byla celkem cca 141 tisíc Kč – z toho: oplocení 56.521Kč, 
rekonstrukci bytu 12.983 Kč, rekonstrukci sprch 63.396 Kč, nákup pračky  8.056 Kč. 

 

 

  TECHNICKÉ SLUŽBY 
Technické služby obdržely dotaci ve výši cca 5 mil. Kč v rámci prioritní osy OPŽP „Zkvalitnění nakládání 
s odpady“ na nákup svozové technicky na bioodpad a nákup nádob na biodpad. Za tyto finanční 
prostředky byl pořízen svozový vůz VOLVO FL 280 a celkem 600 ks nádob na BIOodpad, které 
budou v roce 2015 přidělovány občanům města Šluknov. Tento projekt navazuje na projekt města 
Šluknov, které obdrželo dotaci ve výši cca 20 mil. Kč na výstavbu první a dosud jediné kompostárny 
v našem regionu. Provozovatelem kompostárny budou Technické služby Šluknov, které tak budou 
schopny poskytnout kompletní služby týkající se svozu odpadu včetně likvidace BIO odpadu.    

  

TS se v letošním roce staly významným partnerem městu Šluknov při realizaci nejrůznějších stavebních 
pracích. Jako nejvýznamnější akci je třeba uvést zahájení rekonstrukce náměstí  (I.etapa), výstavba 
odstavných ploch a chodníku v Žižkově ulici, úprava veřejného prostranství v Císařském, rekonstrukce 
zákrytových desek a ozdobných hlavic zámecké zdi atd. Toto zvýšení počtu realizovaných zakázek pro 
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město mělo za následek zvýšení obratu společnosti a samozřejmě zvýšení počtu pracovních míst 
z původních 10 pracovníků na 14 pracovníků.  

 

  MĚSTSKÝ STADION 
V roce 2014 bylo v areálu městského stadionu nově vybudováno beachvoleyballové hřiště. Po mnoha 
letech byla také opravena zchátralá tenisová tréninková zeď a plocha před zdí byla vyasfaltována.  

 Odcizený komunální traktor TZK 14 K byl nahrazen nově nakoupeným podobným strojem. Původní 
traktor nebyl doposud nalezen.  

 V roce 2014 byl pořízen nový stroj na sečení travnatých fotbalových ploch za cca 90 tis. Kč.  
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III. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
 

OBNOVENÍ GYNEKOLOGICKÉ ORDINACE 
Po cca dvouleté pauze, kdy ve Šluknově nebyla žádná gynekologická ordinace, byl dne 13. ledna 
2014 obnoven provoz v místě původní ordinace MUDr. Dranačky – tj. v ul. T.G.Masaryka 1055. 
Dojíždějí sem lékaři z Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku – MUDr. Svoboda (pondělí a středy) 
a MUDr. Juránek (čtvrtky). Bohužel provoz opět neměl dlouhého trvání a k 1.3.2015 byla šluknovská 
ordinace gynekologie uzavřena. 

 

NOVÝ OBVODNÍ LÉKAŘ 
Přestože je dlouhodobě problém s nedostatkem lékařů v našem kraji (a i jinde v ČR mimo velká města), 
protože často se místo dosluhujících lékařů nenajde náhrada, pro Šluknov se podařilo získat mladého 
obvodního lékaře MUDr. Vratislava Prejzka, který ordinuje od 1.září 2014 ordinuje místo paní MUDr. 
Lubici Strakové , která odešla do důchodu.  

 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
V domě každoročně pořádají pracovníci Pečovatelské služby Města Šluknov Vánoční besídku, které se 
účastní nejen obyvatelé tohoto domu, ale již i obyvatelé z nově postaveného domu s podporovanými 
byty v Nerudově ulici.  Obyvatelům k poslechu i tanci v roce 2014 zahrála živá hudba, proběhlo 
kulturní vystoupení žáků LŠU Šluknov a nechyběl ani Mikuláš s čerty a anděly, kteří seniorům předali 
dárky. Senioři stále využívají společenských prostor při oslavách svých narozenin, kde si posedí se svými 
spoluobyvateli. Každé úterý a čtvrtek se v budově schází důchodci z města a obyvatelé domu. Mají tak 
možnost vzájemných kontaktů. Jednou do měsíce do domu dojíždí pedikérka a každému, kdo projeví 
zájem, provede ošetření nohou v jeho vlastním bytě. Každé pondělí se mohou senioři aktivně účastnit 
cvičení pro seniory. Zde mají také možnost se zvážit, dát si změřit krevní tlak nebo si zajezdit na 
rotopedu. V domě také stále každé úterý ordinuje lékař v Dia poradně. Na přání obyvatel domu v 
dubnu 2014 opět proběhla akce opékání buřtů s reprodukovanou hudbou, kdy pracovnice 
pečovatelské služby zajistily organizaci a obsluhu. 

V roce 2014 proběhla výměna oken u dalších bytů, kdy pracovnice pečovatelské služby pomáhaly 
obyvatelům, kterým v bytech okna byla měněna, s úklidovými pracemi. Opakovaně proběhlo na žádost 
obyvatel domu setkání se zástupci Městského úřadu, kdy obyvatelé domu měli možnost vznášet dotazy, 
připomínky a námitky týkající se bydlení v domě, údržby domu, či poskytovaných služeb. 

V budově je 39 bytů, kde v současné době bydlí celkem 42 obyvatel, z toho 11 mužů a 31 žen. Pět 
manželských bytů obývají páry. Obyvatelé mají možnost ponechat si u sebe své mazlíčky (kočky, psy, 
ptáčky), pokud nenarušují život ostatních obyvatel.   

Pravidelně je prováděna údržba zeleně kolem i vně budovy. 

V roce 2014 došlo k přidělení sedmi uvolněných bytových jednotek. 
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SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE VE ŠLUKNOVĚ  
Pro rok 2014 se podařilo získat požadované finanční prostředky jak na terénní práci, tak i na činnost 
asistentů prevence kriminality v našem městě, na čemž má zásluhu v rámci kumulované funkce Bc. 
Postlerová, která se podílí na získávání finančních prostředků z dotačních titulů Rady vlády ČR a 
Ministerstva vnitra ČR.  

V rámci odboru pracují 3 sociální pracovnice a 1 terénní pracovnice. 

Bc. Marcela Postlerová (lokalita sídliště, centrum města a blízkého okolí), sociální pracovník, manažer 
prevence kriminality pro město Šluknov  

 osoby ohrožené sociálním vyloučením  

 osoby ohrožené rizikovým způsobem života  

 oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí  

 osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení  

 nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy  

 zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění  

 opatrovnictví  

Bc. Petra Svobodová (lokalita sídliště, Císařský, Hraběcí, Rožany a Království), sociální pracovník  
 osoby ohrožené sociálním vyloučením  

 osoby ohrožené rizikovým způsobem života  

 oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí  

 osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení  

 nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy  

 zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění  

 další skupiny osob  

Bc. Hana Sokolová, sociální pracovník  
 osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,  

 osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby  

 osoby s různým stupněm omezení / způsobilosti k právním úkonům  

 zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění  

 pečovatelská služba  

 

Dita Tipanová, terénní pracovník  
 terénní práce v rámci všech cílových skupin  

 

Nejvíce zastoupené cílové skupiny nově zaevidovaných klientů v roce 2014 byly:  

 46x senioři (33%),  

 25x rodiny s dětmi (18%),  

 23x nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy (16%),  

 13x osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním (9%) 

 12x osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby (9%).  
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Z hlediska počtu intervencí se v roce 2014 sociální pracovnice nejvíce věnovaly těmto skupinám klientů:  

 rodiny s dětmi (200 jednorázových a 3920 opakovaných intervencí),  

 nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy (653 jednorázových a 777 opakovaných 
intervencí),  

 osoby s různým stupněm omezení/způsobilosti k právním úkonům (260 opakovaných intervencí),  

 osoby bez přístřeší (4 jednorázové a 196 opakovaných intervencí), osoby ohrožené rizikovým 
způsobem života (35 jednorázových a 138 opakovaných intervencí). 

Celkový počet uživatelů terénní práce v roce 2014 byl 295, z toho 125 uživatelů do 14 let (42%) a 
170 uživatelů 15 let a více (58%). Z celkového počtu uživatelů převažovali muži, žen bylo 46% – 125 
žen do 14 let (16%) a 170 žen 15 a více let (30%). 

Celkový počet kontaktů terénní pracovnice s uživateli v roce 2014 byl 1483, z toho 956x práce 
s rodinou (64%), 425x individuální práce (29%) a 120x práce s komunitou (8%). 

 

OBLASTNÍ CHARITA ŠLUKNOV 
 
Oblastní charita Šluknov se věnuje dětem, mladým lidem a rodinám z chudého a znevýhodněného 
prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Zejména podporujeme členy romské menšiny, aby 
lépe zvládali svou často velmi složitou situaci a jejich dětem pomohli dát šanci na lepší budoucnost.  

V roce 2014 jsme pokračovali v rozvoji všech služeb. Počet spolupracovníků se zvýšil na celkem 17 (z 
toho 7 Romů) a pomáhají 3 dobrovolnice. Největším problémem byl odchod obou sociálních pracovnic z 
rodinných důvodů. Trvalo dlouho najít kvalifikovanou náhradu, ale naštěstí se to nakonec po mnoha 
měsících podařilo. V roce 2014 bylo zřízeno několik pracovních míst podpořených Úřadem práce. Také 
zde vykonávalo několik studentů odbornou praxi a rovněž je spolupráce s Probační a mediační službou.  

Díky neuvěřitelně štědré podpoře Renovabis, Diecéze Münster, Nadaci České spořitelny, Sozialwerk 
der Ackermanngemeinde a soukromým dárcům se mohlo pokračovat v rekonstrukci charitního domu. 
Dům má novou střešní krytinu a je kompletně zrekonstruováno a izolováno celé podkroví. Postavily se 
nové toalety, také sprchový kout. Bohužel se nepodařilo získat prostředky na dokončení renovace 2. 
NP, proto se práce nyní ukončují a bude se pokračovat začátkem léta 2015. Cílem je kompletně 
zrekonstruovaný dům slavnostně otevřít v září 2015.  

V průběhu rekonstrukce se využívaly prostory ve šluknovské nádražní budově, které má charita 
pronajaty od léta 2014. Tyto prostory slouží nejen jako sklad, ale také pro některé akce jako např. 
streetdance workshop nebo pro odpoledne s výrobou adventních věnců.  

 

Předškolní klub pokračuje velmi dobře. V tomto školním roce jej navštěvuje 12 dětí, ale zájem rodičů je 
mnohem větší. Práce s malou skupinou dětí umožňuje jejich intenzivní podporu. Jedna pracovnice 
předškolky dokončuje velký Montessori kurz. Předškolní klub byl, stejně jako v roce 2012 a 2013, 
financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a také soukromými dárci.  

V odpoledních hodinách nabízí jako sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
pro zájemce od 6 do 26 let. Součástí této služby je velmi důležitý projekt školní příprava, které se 
účastní 26 dětí. Také nabízí dětem a mládeži nejrůznější kreativní činnosti, které mají velký význam, ale 
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také např. tanec, zpěv atd. V létě se s 20 dětmi a mladými lidmi bylo na prázdninovém pobytu 
(spolufinancovaném Provincií bratří františkánů).  

Děti a mládež v obtížné situaci jsou podporovány sociální pracovnicí i ostatními zaměstnanci, kteří jim 
pomáhají hledat řešení jejich problémů.  

Další nabídkou je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS). V rámci podpory nabízíme 
rodinám od doprovodu na úřad, soud až po plánování rozpočtu a pomoc s hospodařením.  

Obě služby, NZDM a SAS, byly financovány Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Od ledna 2014 se buduje Komunitní centrum, které doplňuje sociální služby, kde se pracuje s jednotlivci 
a jednotlivými rodinami. Zajímavé jsou činnosti např. streetdance workshop, fotbalový turnaj nebo 
výroba adventních věnců. Tento projekt byl financován z Programu Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce, který realizuje Úřad vlády České republiky.  

V charitním šatníku, zaměřeném především na rodiny s dětmi, mohou lidé v nouzi získat zdarma nebo 
za velmi nízkou cenu ošacení, boty, ložní prádlo, přikrývky, domácí potřeby a někdy i nábytek. V 
krizové situaci se poskytuje pomoci i jídlem.  

 

Další instituce ve městě:  

 Domov pro seniory  

 Vaše harmonie o.p.s. 
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IV. PRŮMYSL, SLUŽBY, DOPRAVA, ZEMĚDĚLSTVÍ

KONEC VLAKOVÉ STANICE 
V červnu 2014 byla provedena demolice budovy vlakové zastávky, která byla kdysi významným 
výchozím bodem pro cestující do kdysi slavného lázeňského letoviska v Karlově údolí u Šluknova. 
V posledních letech už ale zastávka „Šluknov-údolí“ nebyla téměř využívaná a vlaky kolem ní jen 
projížděly (už nebyla ani uvedena v jízdním řádu). I přes nesouhlasné stanovisko úředníků městského 
úřadu správce drah jako majitel rozhodl o zbourání železniční stanice i z důvodu havarijního stavu 
zastávky. 

NOVÝ VLAKOVÝ SPOJ 
V sobotu 5. července začaly jezdit pro veřejnost vlaky na trati U28 ze stanice Rumburk přes Šluknov, 
Dolní Poustevnu, Sebnitz, Bad Schandau a do Děčína. Vlaky budou jezdit v každém směru 8x denně ve 
dvouhodinovém intervalu. Provoz této vlakové trasy byl téměř 70 let znemožněn 600m úsekem 
vytrhaných kolejí po 2.světové válce na německé straně mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz. V Bad 
Schandau je možné přestoupit na přípoj do Drážďan. Vlak má i turistický význam, zajišťuje lepší 
dostupnost do oblasti Českosaského Švýcarska. 
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V. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   

  MĚSTSKÁ POLICIE 
Počet zaměstnanců městské policie v roce 2014 bylo celkem 9, z toho 7 strážníků a 2 asistenti 
kriminality. 

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení v roce 2014 bylo 231 – z toho: 

- 195 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích   
- 7 přestupků proti majetku  
- 9 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  
- 20 přestupků proti veřejnému pořádku  

Přestupky ve výše uvedených tabulkách jsou souhrnem přestupků vyřešených v blokovém řízení a 
současně přestupky oznámené k projednání příslušným správním orgánům. Nejedná se však o veškeré 
přestupky, které byly strážníky vyřešeny, je zde též zákonná možnost vyřešit přestupkové jednání 
domluvou. Tento způsob řešení je často využíván.  

Celkový počet podezření v roce 2014:  

- 3 podezření ze spáchání jiných správních deliktů oznámených přísl. orgánům 
- 9 důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR  
- 4 podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům  

Městská policie vykonávala i další činnosti, jež nelze zahrnout do výše uvedených přehledů, patří sem 
např.:  

 Doručování písemností na základě žádostí odborů MÚ, soudů apod.  

 Upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady.  

 Kontrolní akce se zaměřením na konzumaci alkoholu mladistvými.  

 Usměrňování dopravy (průvody, dopravní nehody, cyklistické závody atd.)  

 Výběr a kontrola zaplacení poplatku za zábor veřejného prostranství.  

 Dohled na veřejný pořádek při kulturních a společenských akcích.  

 Zajištění dopravní uzávěry při pravidelných trzích.  

 Součinnost s rybářskou a lesní stráží (pytláctví, nelegální těžba)  

 Kontrola a výběr poplatku z místa při záboru veřejného prostranství.  

 Součinnost se sociálním odborem a OSPOD při šetření v problémových rodinách.  

 Pravidelná hlídková činnost v okolí škol v době konce školní výuky.  

 Prevence – přednášky ve školských zařízeních a domovech pro seniory, projekt asistent 
prevence kriminality, smlouva se společností CEREK – centrální registr jízdních kol  

Spolupráce s PČR  
Obě policie spolupracovaly zejména vzájemnou výměnou poznatků o situaci v lokalitě, posílením hlídek 
při akcích zaměřených na ochranu veřejného pořádku, při krátkodobých uzavírkách a jiných 
sportovních, společenských a kulturních akcích.  

Spolupráce na úseku dopravy spočívala zejména v pomoci při zajišťování míst dopravních nehod, při 
řízení dopravy, při zjišťování neznámých majitelů vozidel z databáze řidičů a ve vzájemném předávání 
informací o dopravní situaci ve městě.  



25 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2014 

Policie ČR poskytuje dále pro městskou policii informace o hledaných a pohřešovaných osobách a 
odcizených motorových vozidlech a věcech.  

Na úseku ochrany bezpečnosti osob a jejich majetku strážníci přispívali podpůrně, případně 
preventivně, zejména pochůzkovou službou a monitorováním určených lokalit. Rozhodující úkol v této 
oblasti plní zejména Policie ČR. Povinností strážníků je při zjištění spáchání trestného činu provést v 
mezích zákona potřebný zákrok, úkon nebo jiné opatření a zajistit místo trestného činu do jeho předání 
Policii ČR.  

Při zadržení pachatelů majetkových přestupků probíhala spolupráce v poskytování informací o těchto 
osobách, zejména zda nebyly v posledních třech letech pravomocně odsouzeny za majetkový trestný 
čin, nebo při zjišťování totožnosti osob po předvedení na policii.  

 

Problematika volně pobíhajících zvířat  

Celkový počet odchycených zvířat v roce 2014 byl 65.  

Při odchytu a následném transportu zvířat byla strážníky používána odchytová tyč, odchytové rukavice, 
vrhací síť a transportní bedna. Po odchycení psa je proveden jeho transport, umístění do záchytných 
kotců, vyrozumění osoby zodpovědné za provoz kotců, popř. zajištění veterinární prohlídky. 
Vyrozumění majitelů odchycených zvířat popř. zájemců o ně je provedeno prostřednictvím vylepení 
fotografií na veřejná místa a umístění na web stránky města do sekce „odchycená zvířata“. Ve dvou 
případech bylo opakovaně správnímu orgánu, OŽP Rumburk, oznámen únik domácích zvířat z 
farmového chovu, konkrétně únik ovcí a krav mimo prostory pastvy na pozemní komunikace. Takřka 
všichni strážníci jsou držiteli osvědčení pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat vydaných Veterinární a 
farmaceutickou univerzitou Brno.  

Doprava  
Přechody pro chodce „bezpečná cesta do školy“ – strážníci ve dnech školní výuky zajišťují v ranních 
hodinách bezpečné přecházení na přechodu pro chodce na frekventované komunikaci - ul. T. G. 
Masaryka. Stejná činnost je pak vykonávána v čase obědů, kdy školské zařízení opouštějí žáci 
nejnižších tříd I. stupně základní školy. Tato služba občanům je vítána nejen rodiči především těch 
nejmladších dětí, ale také seniory, kteří se v rušných lokalitách obtížněji orientují a pohybují.  

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 jsou nejčastěji 
řešeny v prostoru náměstí Míru, ul. T. G. Masaryka, Zámecká, parkoviště u obchodního domu Tesco a 
prostor katastru Rožan.  

 
 

 

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
V roce 2014 nedošlo na Obvodním oddělení PČR Šluknov k žádným personálním ani systémovým 
změnám.  

Z hlediska vývoje kriminality na území Města Šluknova byl rok 2014 rokem snížení kriminality. Tento 
trend se týkal zejména druhé poloviny roku, přičemž největší pokles byl zaznamenán u majetkové 
kriminality.  
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Na území města Šluknov bylo spácháno 197 trestných činů, z toho většinu tvořila majetková kriminalita, 
převládaly krádeže vloupáním do jiných objektů (rozdílných od bytů či domů).  

Násilných trestných činů bylo spácháno 20. Převládaly trestné činy „porušování domovní svobody“, 
které statisticky do této kategorie spadají, ačkoli se ve většině případů jedná o drobné krádeže na 
oplocených zahradách domů.  

Byly zaznamenány dva případy úmyslného ublížení na zdraví (pachatelé byli zjištěni), ale přesto lze 
konstatovat, že ani v roce 2014 u nás nedošlo ke spáchání závažného trestného činu proti zdraví či 
životu.  

Došlo ke spáchání jednoho zločinu loupeže, jehož pachatelé byli rovněž zjištěni. Pachatel zločinu 
znásilnění trestu unikl jen z důvodu vzetí zpět souhlasu s trestním stíháním od poškozené manželky. 
Trestu ale neunikl pachatel krádeže na osobě, který strhl z ramene kabelku ženě jdoucí do práce, byl 
odhalen a předán soudu k rozhodnutí.  

Byl zaznamenán 1 případ domácího násilí a z toho 1 osoba byla vykázána. 

Celkový podíl objasněných trestných činů činil 59% z celkově zjištěných.  

Celkem bylo spácháno 572 přestupků, z toho 287 bylo přestupků v dopravě.  

Blokově z nich bylo řešeno 293 případů, kdy byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 95.700,-Kč.  

Přestupků proti majetku bylo 117, z nich 57 bylo oznámeno správnímu orgánu. 

Přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku bylo 127, z nichž 102 bylo oznámeno 
správnímu orgánu k projednání.  

Rok 2014 byl z hlediska policejní práce rozhodně rokem klidnějším, který pokračoval v trendu snižující 
se kriminality a lze jen opětovně konstatovat, že bezpečnostní situace naše město řadí k těm klidnějším 
regionům Ústeckého kraje.  

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 

Jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, stanice Šluknov měla 
v roce 2014 i nadále jednoho velitele stanice (v pravidelném provozu na denní směně) a 15 příslušníků 
(v nepravidelném směnovém provozu - směny A, B, C): 

Denní směna:  Petr Kocián, DiS. – velitel stanice 
Směna A: Jiří Beneš – velitel družstva 

Miloslav Kučera – technik strojní služby  
Tomáš Novotný – strojník  
Tomáš Ilek – strojník  
Petr Halamka – hasič  

Směna B: Bc. Marek Kopecký – velitel družstva  
Ing. Jan Diessner – technik chemické služby  
Roman Müller – strojník  
Jan Beneš – strojník  
Ing. Milan Tabi – hasič  

Směna C: Petr Dudáček – velitel družstva  
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Petr Benda – technik technické služby  
Josef Antl – strojník  
Libor Matěják – strojník  
Pavel Znamenáček – hasič  

 

V roce 2014 byly zásahy na celkově 145 událostí - z toho:  

 50 požárů  

 25 dopravních nehod  

 15 úniků nebezpečných látek  

 49 technických pomocí  

 2 záchrany osob a zvířat  

 4 plané poplachy  

 

Hlavní činnost HZS v roce 2014:  

Výcviková činnost zůstává shodná jako v předešlých letech. Pravidelné přezkušování z odborné a 
fyzické přípravy. Ověřování zdravotní způsobilosti každého jednotlivce. Výcvik v protiplynovém 
polygonu. Soutěže v požárním sportu a vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Plus další různá 
specifická školení a instrukčně metodická zaměstnání.  

Zásahová, pro HZS ta nejdůležitější, činnost také vykazuje podobný charakter. Hlavní činností byly 
v tomto roce požáry. V zimním období zejména sazí v komíně (z důvodů špatné údržby komínových 
těles). Dále se často jednalo o požáry neobydlených opuštěných domů. Následují technické pomoci 
(spadlé stromy, sníh a rampouchy, obtížný hmyz, otevření bytu, čerpání vody, spolupráce s ostatními 
složkami IZS, atd. )  

Mezi zajímavé zásahy v roce 2014 patřily:  

 požár bývalé školy v Lobendavě - déletrvající, náročný zásah s velkým počtem zúčastněných 
jednotek PO  

 nahlášený výbušný systém v objektu v Jiříkově - u takovýchto typů událostí má rozhodující a 
převažující činnost Policie ČR. Jednotky PO pak zasahují zejména v případě požárů po 
výbuších. To naštěstí v tomto případě nenastalo.  

 

Šluknovská jednotka má ve výbavě Automatizovaný externí defibrilátor (AED), který byl již několikrát 
použit v praxi.  

Další činností, na kterou se v posledních letech klade důraz, je práce s veřejností - takzvaná 
„Preventivně výchovná činnost“. V rámci této činnosti pořádá HZS den otevřených dveří, exkurze pro 
školky, školy apod., ukázky naší práce na různých akcích atd.  

 

I v roce 2014 pokračovalo postupné zlepšování podmínek pro výkon služby:  

zakoupení nových věcných prostředků pro lepší zvládnutí různorodých zásahů (zejména dýchací 
technika, prostředky pro hašení bytových požárů)  
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výměna novějšího hydraulického vyprošťovacího zařízení za starý, zastaralý typ 

obnova nábytku, zakoupeny nové postele, židle  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SDH) A JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ OBCE (JSDHO) 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šluknov tvoří členové SDH Šluknov a SDH Království. Početní 
stav ke konci loňského roku činil 35 členů. Nárůst byl způsoben zařazením dalších dvou svých 
odchovanců, kteří absolvovali v průběhu roku základní kurz, spolu s výcvikem nosičů dýchací techniky, 
ve škole v Bílých Poličanech, stejně jako jejich kolegové v roce předešlém, čímž se opět „vylepšil“ 
věkový průměr.  

Z vozidel jednotka i nadále disponuje třemi cisternami, automobilovým žebříkem a dvěma dopravními 
vozidly. Z důvodu nedostatku místa ve stávající stanici, o kterou se dělí s jednotkou HZS, však má SDH 
tuto techniku rozptýlenu na území celého města. U automobilového žebříku, který přes léto stojí před 
stanicí, se opět podařilo alespoň přes zimu zajistit jeho zagarážování v areálu technických služeb.  

Jednotka SDH v  roce 2014 provedla celkem 19 výjezdů – z toho: 
- 12 požárů 
- 1 dopravní nehodu 
- 2 úniky látek 
- 4 technické pomoci  
- 1 námětové cvičení  

Mezi největší události patřily požáry. Především zásah u hořícího domu v Království č.ev.5, který byl 
sice již neobydlen, ale byl zcela zničen a zásah byl ztížen blízkostí hlavní silnice a pozdní noční 
hodinou. Následovaly pak objekty restaurace v Jiříkově nebo bývalé školy v Lobendavě.  

Celkem se dá říci, že průměrný početní stav vyjíždějící jednotky se zvýšil, bylo to přes 12 členů. 
Důvodem je jak omlazení jednotky, tak i to, že bylo minimum výjezdů v pracovní době, která je pro 
SDH pro svolávání i nadále kritická.  

Pro zařazení do jednotky je třeba absolvovat již zmíněnou zdravotní prohlídku a dále i povinná školení. 
Jednalo se opět o pravidelnou přípravu, jejímž vrcholem bylo již tradiční celodenní školení. Dále školení 
velitelů, strojníků, obsluh žebříků a pět členů-řidičů absolvovalo z důvodu celkové hmotnosti našeho 
dopravního vozidla Ford Transit a přívěsu, rozšíření řidičského oprávnění právě pro tuto kategorii. 

Do přípravy jednotky pak patří i účasti a příprava na soutěže v naší oblasti zastřešené pod 
vyhodnocením „Florián cup Šluknovského výběžku“, především když se jedná o nácviky požárního 
zásahu, kdy každá soutěž je specifická. Šluknovští se přes výborný začátek a slabší chvilku v průběhu 
roku umístili celkově opět na stupních vítězů a to na krásném druhém místě. Soutěžní družstvo se též již 
opětovně zúčastnilo soutěže v Německu v Beiersdorfu, kde obsadilo třetí místo. V tomto městě se 
spřáteleným sborem absolvovali i ukázkové cvičení, jehož náplní byla stimulace požáru domu, záchrana 
osob a dálková doprava vody. U dalšího německého partnera ze Sohlandu  u příležitosti oslav 140. let 
založení jejich sboru provedli ukázku starší techniky a to Š706 Tambrus  spolu s přívěsem PS 16. 
Fyzickou kondici si pak někteří členové udržují každotýdenní návštěvou tělocvičny - oblíbeným 
fotbálkem.  
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Další činnosti jsou již společné a jsou spoluorganizovány se sborem dobrovolných hasičů. Sbor je řízen 
výborem, který má 9 členů. Schází se v pravidelných čtrnáctidenních intervalech na svých schůzích, při 
kterých zajišťuje plnění úkolů z valné hromady a řeší další problémy vzniklé v průběhu roku.  

Společnými silami pak provádí údržbu a opravy techniky a budov. Hlavní zaměření je vždy směrováno 
na úspěšné absolvování technických prohlídek techniky, i když to při stáří některých kousků ne vždy 
vyjde napoprvé. I nadále pokračují v úpravě přívěsu pro potřeby převozu čerpadla včetně 
příslušenství, nejen pro potřeby jeho převozu k zásahu, ale i pro soutěžní družstva, jak z řad dospělých 
tak i kolektivu mladých hasičů. Tato úprava by měla být dokončena před zahájením soutěžní sezóny.  
Provedena byla rovněž úprava kolem dlouho požadovaného, nově instalovaného, hydrantu pro odběr 
požární vody.  

Dále se opět zorganizovaly dvě soutěže. Memoriál Standy Matyáše v Království, kde družstva ve dvou 
kategoriích obsadila 1. a 2. místo. Historické vítězství na naší půdě si pak při soutěži dospělých, 
Memoriálu Josefa Včely, naopak odvezlo družstvo z Království, umístěné těsně před naším.  

Další činností byly v loňském roce asistenční hlídky, které prováděli především u autokrosových závodů, 
dále při pálení čarodějnic a také při zámeckých slavnostech. Pro děti se pak vypomáhalo s organizací 
pohádkového lesa a pohádkového parku. 

Nezapomenutelnou akcí pak je vždy táboření na Doubku. I tento ročník byl organizován již jen vlastními 
silami v kompletně zařízeném tábořišti Skautů z Varnsdorfu a byl opětovně ve znamení „hasičiny“. Děti 
prováděly po absolvování potřebných školení i výjezdy jako u opravdových zásahů. Na tuto akci 
vedení města uvolnilo 15 tisíc Kč z financí určených na volnočasové aktivity především práci s dětmi. 
Ostatní výčet akcí je již tradiční a je i v návrhu programu na tento rok. Je toho opět plný kalendář.  

Pro udržení akceschopnosti jednotky ve městě jde samozřejmě i o finanční stránku věci. V rozpočtu 
města byly na tento výdaj v roce 2014 vyhrazeny finanční prostředky ve výši 719 tis. Kč, které byly 
plně vyčerpány. V kapitole plnění čerpání je sice částka vyšší, avšak po zohlednění příjmů jako je 
spoluúčast HZS na energiích, přijatých pojistných náhradách nebo příspěvcích na činnost z Krajského 
úřadu či HZS se dostaneme na obdobnou částku. Kromě již zmiňovaných výdajů na energie se 
prostředky čerpaly především na pohonné hmoty, desetiletou revizi automobilového žebříku, výměnu 
střešních oken ve Šluknově, nákupu židlí do zasedací místnosti, kuchyňské linky, krbových kamen do 
Císařského, opravy hromosvodů a také na doplnění technických a ochranných prostředků.  

I v dalším volebním období zůstává jednou z priorit města vybudování nové hasičské stanice, jak pro 
jednotku HZS, tak i pro dobrovolnou jednotku města a městskou policii. Koncem roku bylo schváleno 
zadání zpracování projektové dokumentace na stavbu „Výstavba centra záchranných služeb ve 
Šluknově“. Výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála firma Valbek, spol. s r. o., Liberec, středisko Ústí 
nad Labem. Místo pro budoucí stanici zůstává stejné a to v prostoru pod školní jídelnou.   

 

  PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
V roce 2014 bylo zaevidováno 296 přestupků. Oproti roku 2013 je to o 48 přestupků méně.  

V příkazním řízení bylo projednáno 68 přestupků a ve správním řízení bylo projednáno celkem 51 
přestupků. Bylo uděleno celkem 15 napomenutí a 30 pokut (částka celkem 249,5 tis. Kč). V roce 2014 
byly proti pořádku v územní samosprávě projednány 3 přestupky (stejně jako v loňském roce), ve 
veřejném pořádku bylo projednáno 10 přestupků (dvojnásobně více než v loni) a v občanském soužití 
bylo projednáno celkem 50 přestupků (dvojnásobně více než loni). V oblasti přestupků proti majetku 
bylo projednáno 56 přestupků (o 3 přestupky více než v roce 2013).   
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VI. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   

  DŮM KULTURY 
V roce 2014 se v Domě kultury konaly následující akce: 

17.1. Maturitní ples SLŠ a SOŠS Šluknov  
22.1. Večer klavírní improvizace – koncert  
25.1. Maškarní bál – pro dospělé  
31.1. Výroční schůze hasičů se zábavou  
1.2. Vietnamský Nový rok  
2.2. Šramlík – taneční odpoledne s dechovkou  
16.2. Dětský maškarní karneval  
18.2. Dětský maškarní karneval pro MŠ  
21.2. Maturitní ples SLŠ a SOŠS Šluknov  
8.3. Mezinárodní den žen – vietnamská oslava  
14.3. Divadelní představení pro žáky ZŠ Šluknov  
22.3. Setkání členů - Klub českých turistů  
9.4. Klavírní koncert  
16.4. Svět očima Ivo Šmoldase – zábavný pořad  
26.4. Šluknov hledá talent 2014 – soutěž  
27.4. Šramlík – taneční odpoledne s dechovkou  
30.4. Lampionový průvod a pálení čarodějnic – zámecký park  
7.5. Absolventský koncert ZUŠ Šluknov  
22.5. Přednáška pro studenty SLŠ a SOŠS Šluknov  
23.5. Hororová party – taneční a soutěžní zábava  
31.5. Mezinárodní den dětí – zámecký park  
1.6. Šramlík – taneční odpoledne s dechovkou  
4.6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - SLŠ a SOŠS Šluknov  
10.6. Závěrečný koncert ZUŠ Šluknov  
14.6. Sraz vojenských veteránů – náměstí Míru  
15.6. Šluknovský pěšák – šachová soutěž  
18.7. Diaprojekce o Fukově s přednáškou  
23.8. Sraz autoveteránů – náměstí Míru  
30.8. Sraz motocyklů Čechie-Böhmerland – náměstí Míru  
7.9. Divadelní představení pro děti - Rolnička  
26.9. Výstava Naše, vaše houby  
27.9. Výstava Naše, vaše houby  
5.10. Divadelní představení pro děti – Rolnička  
12.10. Drakiáda – Křížový vrch  
15.10. Den úcty ke stáří  
22.10. Petr Matinák – zábavný pořad  
2.11. Divadelní představení pro děti - Rolnička  
7.11. Hubertská zábava  
14.11. Výroční schůze Svazu tělesně postižených Šluknov  
15.11. Akademie ZUŠ – koncertní přehlídka souborů  
21.11. Výroční schůze Svazu důchodců Šluknov  
28.11. Staročeské Vánoce a rozsvícení vánočního stromu – náměstí Míru  
6.12. Mikulášská nadílka  
7.12. Mikulášská nadílka firmy Plaston  
14.12. Adventní neděle – divadlo  
21.12. Adventní koncert – kostel Sv. Václava Šluknov  

 
Pravidelné a opakující se akce v Domě kultury: 

 každé pondělí  Šachový kroužek  
 každé úterý v měsíci Lady Fit s Violou  
 každé úterý v měsíci Fitbal s Violou  
 každá středa v měsíci Jumping s Ivanem  
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 každý čtvrtek v měsíci Piloxing s Ivanem  
 každou neděli v měsíci Trampolína s Renatou  

 

  ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM  
V roce 2014 došlo k personální změně na pozici osoby pověřené vedením Regionálního informačního 
centra, kdy nastoupila paní Andrea Přidalová za Jitku Soukupovou, která odešla na mateřskou 
dovolenou. Od Úřadu práce na zámku pracovala paní Andrea Vilhelmová, po jejímž odchodu 
nastoupila taktéž z Úřadu práce Kristýna Bílá.  

V roce 2014 se zrekonstruovaly další místnosti zámeckého sklepa. Taktéž se prováděly práce na 
jezírku v zámeckém parku. 

V roce 2014 dosáhl Šluknovský zámek rekordní návštěvnost 30.986 osob, což je největší množství 
návštěvníků od znovuotevření zámku. Nejnavštěvovanější akcí byly opět Zámecké slavnosti (7.300 osob) 
a z výstav to byla výstava ,,Merkur“ (1.157 osob).  

V roce 2014 byly vydány letáčky „Šluknov krok za krokem“ a „Putování po památkách na Šluknovsku“, 
jedná se o leták DL formátu zdarma na rozdávání.  

V roce 2014 pracovnice RIC prezentovaly tradičně na pražském mezinárodním veletrhu cestovního 
ruchu „Holiday World Prague“ a také na veletrhu „Dovolená a region lázeňství“ v Ostravě. Propagační 
materiály dále putovaly na veletrhy v rámci členství Šluknova v Destinačním fondu Českého Švýcarska: 
Slovakia Tour Bratislava, Euroregion Jablonec nad Nisou a na veletrh Památky v Praze.  

V roce 2014 se začalo postupně jednat o zařizování nového prohlídkového okruhu, který se bude 
zabývat každodenností života na zámku.  

V roce 2014 se z Domu kultury na zámek přesunuly akce pořádané Klubem přátel vážné hudby, takže 
se téměř každý měsíc na zámku koná koncert vážné hudby.  

Zaměstnanci RIC v roce 2014 aktivně navštěvují různá školení a také kurz německého jazyka.  

V roce 2014 se ve Šluknovském zámku konaly následující akce: 

23.12. - 13. 5. Zámecká zbrojnice 

25.11. - 31. 3. Výstava "Uložení medvědi k zimnímu spánku" 

12. 1. Zámecká kinokavárna - Pásmo pohádek přírodopis z cylindru 

17.1. Beseda s promítáním "Amerikou na kole I." 

24.1. 13. Zámecký večer - Řád Černých rytířů + koncert hudební skupiny Euphorica 

Od 1.2. 
Výstava "Historická lesnická tématika v příhraniční oblasti České republiky a 
Německa" 

03.02. Beseda s promítáním "Amerikou na kole II." 

16.03. Zámecká kinokavárna - Pásmo pohádek Povídání o pejskovi a kočičce 

19.03. Koncert Vážné hudby 

21.03. Setkání se stylistkou Danou Beranovou 

23.03. 
14. Zámecký večer - Divadelní soubor Hraničář Rumburk - komedie "Podivné 
návraty" 

27.03. Den učitelů 



32 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2014 

07.04. - 27.04. Velikonoční výstava - velikonoční ozdoby 

13.04. Zámecká kinokavárna - Pásmo pohádek Příběhy cvrčka a štěňátka 

19.04. Hudební divadlo Hnedle vedle "Velikonoce na zámku" 

26.04. - 11.05. Chovatelská přehlídka mysliveckých trofejí 

27.04. Zámecká kinokavárna - Pásmo pohádek Krtkova dobrodružství 3. 

30.04. Pálení čarodějnic 

19.05. - 13.07. Výstava "Pojďte s námi do pravěku" 

23.05. - 27.07. Výstava "Femina aneb variace na téma žena" 

25.05. Zámecká kinokavárna - Pásmo pohádek Krtkova dobrodružství 4. 

27.05. 
Beseda „Nejsevernější Čechy a Českosaské Švýcarsko, jak jej neznáte“ s Ing. 
Jiřím Rakem 

30.05. Koncert vážné hudby Musica Dolce Vita 

01.06. Den dětí „Pojďte s námi do pohádky“ v zámeckém parku 

03.06. - 28.09. Výstava "Merkur" 

27.06 - 28.06. Zámecké slavnosti 

28.06 - 14.09. Fukov 

25.07. - 30.09. společná výstava Brabenci a létající stroje + Obrázkový ostrov 

29.08. Rozloučení s prázdninami v zámeckém parku 

13.09. Lesnický den

20.09. - 21.09. Festival lokální ekonomiky 

26.09. Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše 

27.09. - 09.11. Výstava Pampeklec  

01.10. - 31.10. Výstava Olga Havlová 

02.10. Koncert LÍPA MUSIKA

15.10. Kooperační burza 

18.10. - 30.11. Výstava "Život v pohybu" 

31.10. 15. Zámecký večer - Halloween

05.11. Koncert vážné hudby 

15.11. Koncert ZUŠ  

30.11. 1. adventní neděle – Vánoční výzdoba

01.12. - 31.12. Vánoční výstava  

07.12. 2. adventní neděle – Staročeské vánoce a vánoční zvyky

10.12. Vánoční koncert ZUŠ 

20.12. - 23.12. Betlémské světlo 

26.12. Vánoční prohlídka Šluknovského zámku 
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KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 2014  
I v roce 2014 se mimo prostory Šluknovského zámku, Domu kultury a kina Dukla konalo velké množství 
akcí: 

− 18.4.-21.4. pochod Jarním Šluknovskem – memoriál bratří Bienertů (21.ročník)  

− 17.5. Den otevřených dveří v arboretu Kunratice 

− 31.5. pohádkový les na Pazderáku 
− 8.6.  „Hudba spojuje sousedy“ - kopec Jitrovník v Království 

− 22.6. slavnost patronů města Jana a Pavla v kostele sv. Václava – pozounový orchestr 
z Grosspostwitz, varhanice Martina Pavlasová 

 21.6. v Rožanech slavnostní odhalení obnoveného pomníku občanům Rožan, Harrachova a 
Královky, kteří padli během první světové války 

 28.6. turnaj v kopané Memoriál Slávy Novotného 8.ročník – stadion SK Plaston 

 30.-31.8. Mistrovství světa ve výkonu kníračů a Speciální závod kníračů – Městský stadion 
Šluknov 

 12.7. 31. ročník Rodea v Království u Konírny 

 18.7. mše v kostele sv. Václava, pietní akce na Fukově 

 30.8. Čechie-Bohmerland na náměstí 

 23.8.  Veteránem Severem – náměstí 

 9.9. od 19h Varhanní koncert v kostele sv. Václava  

 4.10. Den otevřených dveří v arboretu Kunratice 

 19.10. Benefiční varhanní koncert v kostele sv. Václava 

 7.11. příjezd Svatého Huberta před lesnickou školou, mše v kostele sv. Václava 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Čtenáři si v roce 2014 v naší městské knihovně vypůjčili celkem 15 891 titulů, z toho bylo 15.478 knih, 
413 činily výpůjčky časopisů (Tina, Vlasta, Květy, National Geographic, Bravo). Od ledna 2015 byl 
vyměněn titul „Bravo“ za „Epochu“. Z celkového počtu výpůjček činila beletrie 11.318 (dospělí), 1.888 
(mládež), naučná literatura 1.738 (dospělí), 534 (mládež) a časopisy 727. V průběhu roku byla u 
3.195 titulů prodlužována výpůjční doba – to je možné, kromě osobních návštěv čtenářů v knihovně 
také provést buď telefonicky nebo mailovou zprávou.  

V průběhu roku 2014 využilo 67 návštěvníků služeb veřejného internetu.  

V rámci meziknihovní výpůjční služby (kdy spolupracují knihovny ve Šluknovském výběžku a vzájemně si 
pomáhají při uspokojování poptávek čtenářů) bylo vzneseno 16 požadavků z naší knihovny a kladně 
vyřízených jich bylo 12. Naproti tomu naše knihovna obdržela celkem 28 poptávek z jiných knihoven a 
20 jich kladně vyřídila.  

V roce 2014 bylo v naší knihovně nově registrováno 307 čtenářů, z toho 90 patří do věkové kategorie 
dětí a mládež. Je třeba upozornit, že tento údaj není příliš přesný, neboť na jednu legitimaci si může 
půjčovat několik příslušníků jedné rodiny a stejně tak se stále rozšiřuje spolupráce se základními a 
mateřskými školami, kdy si děti z jedné třídy v doprovodu svých paní učitelek půjčují knihy na společnou 
legitimaci.  
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V loňském roce knihovnu navštívili čtenáři 2.057krát, nejvíce návštěv podle statistik automatizovaného 
výpůjčního systému bylo dle časového rozložení většinou v pondělí mezi 9. a 10. hodinou dopoledne 
(průměrně 122) a mezi 13. a 14. hodinou odpoledne (průměrně 123). Na druhém místě v počtu návštěv 
je středa odpoledne mezi 13. a 14. hod. (průměrně 115). V tomto údaji nejsou zahrnuty ostatní 
návštěvy (např. požadavky na kopírování, tisk a vyhledávání informací), které nejsou statisticky 
doložitelné.  

Nejpůjčovanější dětskou beletrií byla kniha Walta Disneye „Ledové království“, následuje kniha 
„Strašidelné pohádky“ a opět Disneyova „Na vlásku“. Dlouhodobě mají děti v oblibě knihy Jeffa 
Kinneye (Deník malého poseroutky) a Thomase Breziny (Klub záhad). U dospělých čtenářů zvítězila 
kniha Dana Browna „Inferno“, následována knihou Adama Blake „Evangelium prokletých“ a „Stigmata“ 
Colina Falconera. Dlouhodobě jsou v popředí zájmu dospělých čtenářů knihy autora Vlastimila 
Vondrušky, Jana Bauera a Hany Marie Kornerové (všichni jsou autory především historických románů). 
O první příčku v popularitě, pokud jde o žánr, se dělí opakovaně detektivní romány a psychothrillery s 
historickými romány.  

Každoročně přibývají v městské knihovně stovky nových titulů, v současné době se jejich počet pohybuje 
kolem 34 000.  

NEJ čtenáři, tj. čtenáři s nejvíce výpůjčkami v roce 2014 byli: 1. p. J. Parpel (319 výpůjček), 2. pí. A. 
Šebíková (307), na 3. místě p. J. Hanušová (284) a 4. pořadí patří p. V. Wiesnerové (228) a 5. je pí. 
M. Bumbová (226).  

Knihovna se ale nezabývá jen půjčováním, evidencí a ošetřováním knížek. Podílí se na všech kulturních 
akcích a knihovnice mají i další aktivity, např. exkurze pro žáky ZŠ a MŠ, zapojují se do celostátních 
akcí („Březen měsíc knihy" nebo „Týden knihoven“), připravují různé soutěže (Šluknov má talent), 
slavnostní předávání vysvědčení, workshopy (s ilustrátorem dětských knih p. Fixlem), besedy (cestopisné 
s Ing. Stillerem, o stylingu a líčení s p. D. Beranovou) a výstavy (fotografie ve vstupní hale MK z 
kulturních akcí Odboru kultury MÚ), dlouhodobé vědomostní soutěže apod.  

Návštěvníkům, nejen z řad pravidelných registrovaných čtenářů, poskytuje knihovna i další placené 
služby, jako jsou např. využívání internetu, kopírování, skenování, tisk a kroužková vazba tištěných 
materiálů, vyhledávání informací a další.  

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY 
Od července 2014 jsou některé strany barevně (obálka a prostřední dvojstrana). V roce 2014 se 
změnil také redakční tým - nově jsou zpracovávané Odborem kultury MěÚ Šluknov – šéfredaktor Mgr. 
Petr Tomanec, grafik Renáta Parkmanová, fotodokumentace Blanka Vargová, texty a korektura 
Daniela Štindlová. I v roce 2014 vycházejí každý měsíc a cena je 5 Kč. 

KRUH PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY 
Kruh přátel vážné hudby Šluknov uspořádal v roce 2014 následující koncerty: 

 22.1.2014 ve výstavní síni Domu kultury: „Klavírní improvizace“ – Jiří Pazour (klavírista a 
skladatel) 
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 19.3.2014 ve Šluknovském zámku: „Žestě Pražského hradu“ – hudba Hradní stráže a policie 
ČR (žesťový kvintet) – Pavel Hromádka  a Jiří Bachtík (trubka), Viktor Dekoj (lesní roh), Jan 
Triebenekl (trombon), Petr Čihák (bastrombon) 

 9.4.2014 výstavní síň 2.patro Domu kultury: Pěvecký koncert – Anna Traková (soprán), Jarmila 
Kosinová (mezzosoprán), Daniela Valtová Kosinová (klavír) 

 9.9.2014 v kostele sv.Václava: Varhanní koncert + housle: Julie Svěcená (housle), Drahomíra 
Matznerová (varhany) 

 5.11.2014 v zámku: Pěvecký koncert: Jakub Pustina (baryton), Jiří Hrubý (klavír) 

Průměrná návštěva koncertů je 59 velmi spokojených až nadšených návštěvníků. V září 2014 KPVH 
otevřel již 48. koncertní sezonu. Rok 2014 byl ve znamení stěhování klavíru, který byl původně 
v hlavním sále Kulturního domu, ale kvůli úpravám sálu (pro loutková představení) se přestěhoval do 
výstavní síně ve 2. patře a v říjnu 2014 do 2. patra Šluknovského zámku. 
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VII. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

PŘÍSPĚVKY MĚSTA NA SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST 
Město Šluknov každoročně podporuje místní zájmovou činnost. V roce 2014 byly finančně podpořeny 
následující organizace či akce:

žadatel akce příspěvek 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti 5.000 

Klub cyklistiky Krásná Lípa Tour de Feminin 3.000 

SK Plaston Šluknov oddíl kuželek 15.000 

Sdružení přátel města Šluknova pro rozvoj kultury a sportu 10.000 

Miroslav Traxler Mykologický spolek Šluknov 8.000 

Ivano Gatta 4.000 

Občanské sdružení přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov 10.000 

Veteranklub Sever Veteránem severem 2014 3.000 

Občanské sdružení SEVEŘAN  41.000 

Sbor dobrovolných hasičů Šluknov hasičský tábor - Doubek 15.000 

Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Okresní turnaj žáků speciálních škol 2.500 

Český červený kříž místní sdružení Šluknov 23.000 

Teen Challenge International ČR 25.300 

Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově 50.000

Základní kynologická organizace -467 Šluknov Mistrovství ČR ve výkonu kníračů 5.000 

Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české o.s. 10.000 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 40.000 

Český rybářský svaz MO Šluknov 20.000 

WHITE LIGHT I. Terénní program 2014 20.000 

Zdeněk Kirchner Memoriál Slávy Novotného 4.000 

KČT Šluknov Na činnost 2014 8.000 

KČT Šluknov Úprava vrchu Hrazený k 55. výročí KČT 5.000 

KČT Šluknov Jarní sraz turistů oblasti Labsko-Lužické 5.000 

Junák - svaz skautů a skautek 50.000 

Emilia Procházková Pietní akt, péče o památníky 2.000 

Občanské sdružení rančů Šluknovského výběžku 10.000 

Kormidlo o.s. Zájmový keramický kroužek 5.000 

SK Viktorie, o.s. 5.000 

Petr Jirův Badminton ve Šluknově 2.000 

SK PLASTON Šluknov Příspěvek na činnost 2014 400.000 

Zbyněk Dušík Sálovka Šluknov 2014 2.000 

Občanské sdružení radost dětem Šluknov Stopovaná 1.200 

Občanské sdružení radost dětem Šluknov Pohádkový les 5.000 

HOKEJOVÝ KLUB HC Arnošt Šluknov 33.000 

Přední hlídka Royal Rangers v ČR  Šachy Šluknov 3.000 
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SK PLASTON ŠLUKNOV  
SK PLASTON Šluknov je název sportovního klubu, který sdružuje 5 oddílů sportovců v našem městě: 
fotbal, volejbal, kuželky, basketbal a nohejbal. Členská základna jednotlivých oddílů k 1.1.2014 byla: 
 

 Kopaná  125  

 Volejbal  33  

 Kuželky  27  

 Basketbal  11  

 Nohejbal  8  

 

FOTBALOVÝ ODDÍL SK PLASTON ŠLUKNOV 
Výsledky oddílu kopané za sezonu 2013/2014 byly následující:  

 „A“ mužstvo mužů 12. místo v 1.A třídě krajské soutěže  

 „B“ mužstvo mužů 6. místo v okresním přeboru  

 Dorost 3. místo v 1.A třídě krajské soutěže  

 Starší žáci 1.místo v 1.A třídě krajské soutěže  

 Mladší žáci 8.místo v okresním přeboru  

 Starší přípravka 2.místo ve skupině Sever okresního přeboru  

Protože dorosty na 1.a 2. místě odmítly postup do Krajského přeboru a šluknovský dorost mohl ze 
3.místa postoupit, bylo rozhodnuto o přihlášení dorostu do Krajského přeboru Ústí nad Labem. Aby 
byla splněna podmínka, že dorost musí mít ve stejné soutěži i dorost mladší, byli přihlášeni do této 
soutěže bývalí starší žáci jako mladší dorost. Kategorie Starší žáci do soutěže nebyla přihlášena, 
protože ve městě je nedostatek hráčů této kategorie a pro finanční náročnost bylo zamítnuto 
pokračovat i u této věkové kategorie s hostováním hráčů z okolních obcí.  

Podzimní část sezony 2014/2015 měla tyto výsledky:  

 „A“ mužstvo 5.místo v 1.A třídě KS  

 „B“ mužstvo 6.místo v OP  

 Starší dorost 14.místo v Krajském přeboru  

 Mladší dorost 14.místo v Krajském přeboru  

 Mladší žáci 1.místo v OP  

 Starší přípravka 3.místo ve skupině Sever OP  

 

VOLEJBALOVÝ ODDÍL SK PLASTON 
Šluknovský ženský tým se v okresní volejbalové soutěži žen z celkových 8 týmů umístil na 3. místě za 
vítězným Rumburkem B a druhou Českou Kamenicí. Mužská soutěž okresní úrovně se pro nedostatek 
týmů již pár let nehraje.  I v roce 2014 oddíl na šluknovských volejbalových kurtech uspořádal turnaj 
s názvem „Volejbalový Memoriál Jiřího Ducháče“, který se konal ve dvou dnech: 30. května hrálo 6 
družstev mládeže (2x družstvo Šluknov, 2x Varndsdorf, Velký Šenov a Rumburk) a 7. června se konal 
losovaný turnaj 6 družstev dospělých, kdy jedno z nich již tradičně sestavila rodina Ducháčů. 
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ODDÍL NOHEJBALISTŮ 
Tréninky oddílu jsou i nadále vždy v neděli od 11h. Oddíl se v roce 2014 účastnil turnajů v 
Kamenickém Šenově a České Kamenici. V roce 2014 se opět zásluhou D. Jandy pořádal turnaj ve 
Šluknově. Bylo pět mužstev a 1. místo vyhrál Šluknov ve složení R. Janda, L. Janda, F. Mráz). 

 

ODDÍL BASKETBALU 
Oddíl trénuje vždy v neděle večer. V roce 2014 se oddíl dočkal výměny desek a košů  v tělocvičně, což 
bylo zafinancováno Schrödingerovým institutem, který mimojiné vede basketbalový tým žáků základní 
školy.  
 

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY ve Šluknově:  

 Kuželkářský oddíl, 
 Kulečníkový klub,  
 Šluknovská pokerová liga,  
 Šluknovský motokros,  
 Šluknovský autokros  
 Badminton 
 aj.  

 
 

LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA 
V divadelním roce (září 2014 až březen 2015) měl soubor následující počet členů: 15 dospělých, 16 
dětí do 14let (soubor „Kvítko“), 5x mládež 15-26let a 4 senioři. Principálem a režisérem souboru je  
Jiří Vrána, pokladníkem Alena Švarcová, předsedkyní Ivana Viktorínová a jednatelkou Květa Vidimská. 
V divadelním roce 2014 uspořádal soubor 6 představení pro město, 6 představení pro školy a 
přehlídku souborů (8.3.). V červnu soubor vystoupil také v rámci šluknovských Zámeckých slavností 
(28.6.). Se svým vystoupením se soubor účastnil také slavností v Krásné Lípě, festivalu v Dolní Poustevně 
(20.9.) a 2x se konalo představení ve Velkém Šenově. 

Hlavní změnou roku 2014 pro soubor bylo stěhování na nové působiště ve velkém sále Domu kultury 
z uzavřeného kina Dukla a úprava těchto prostor. První představení se zde odehrálo první říjnovou 
neděli 2014. 

 

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH  
Členská schůze místní organizace Šluknov se konala 14.11. 2014 od 15 v Domě kultury za účasti 115 
členů. Stav členů ke dni schůze byl 210 – kdy v průběhu roku se přihlásilo 5 nových členů a 12 bylo 
odhlášeno. Členové se scházejí  každý druhý čtvrtek v měsíci od 15:30 v Domě s pečovatelskou službou, 
zúčastňují se kulturních akcí pořádaných odborem kultury ve Šluknově, pořádají i zájezdy: 

 dne 18.5.2014 se uskutečnil zájezd do Prahy do divadla Karlín na operetu Mamzelle 
Nitouche, kterého se zúčastnilo 55 členů 

 dne 12.8.2014 se konal výolet do ZOO v Liberci, kterého se zúčastnilo 37 osob, z toho 17 
dospělých a 20 dětí 
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 19.11. 2014 se 40 členů vydalo do Domu kultury v Rumburku na divadelní představení 
„Rodina základ státu“ 

Organizace udržuje kontakt se svými členy prostřednictvím vývěsní skřínky, při setkáních a kulturních 
akcích ale i při návštěvách v rodinném prostředí u dlouhodobě nemocných, při hospitalizaci v nemocnici 
či v Domově pro seniory. 

V roce 2014 organizace zakoupila 5 párů trekových holí (celkem  mají již 7), 4 balony na cvičení a 4 
posilovací gumy, které nabízí svým členům k zapůjčení.  

 

MYKOLOGICKÝ SPOLEK 
Počet členů v roce 2014 byl 16. Mimo pravidelné schůzky, které se konají každou poslední sobotu 
v měsíci, se konají společné poznávací vycházky do lesa, kde členové určují méně známé druhy hub, 
sbírají všechno co do lesan epatří (odpadky). Na začátku sezóny (začátkem) května se vždy „odemyká 
les“ a tím se zahajuje houbařská sezóna. Od tohoto dne se začíná mapovat, kde jaký druh roste a 
takto vlastně začíná dlouhodobá příprava na vyvrcholení sezóny, kterou je tradiční výstava hub.  

I v roce 2014 byla od konce června do konce října provozována bezplatná houbařská poradna, která 
je každou sobotu a neděli od 11 do 13 hodin a funguje i přes internet. Na konci sezóny (začátkem 
listopadu) probíhá „zamykání lesa“.  V roce 2014 byly spolkem uspořádány 2 výstavy: 

 19.9. Výstava „Den lesa“ v zámeckém parku – vystaveno bylo 95 druhů hub 

 27.-28.9. výstava hub „Naše, vaše  houby“ v Domě kultury – vystaveno bylo 180 druhů hub 

 

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU  

Organizace v roce 2014 měla 176 členů, z toho 134 mužů, 17 žen, 9 mládežníků a 16 dětí. Výbor 
pracoval v 15-ti členném složení, schůze výboru se konaly vždy 1.úterý v měsíci a řídily svá jednání dle 
předem schváleného plánu práce. Pravidelnými účastníky výborových schůzí byli i členové dozorčí 
komise.  

Dozorčí komise:  Maxmilián Poláček – předseda, Milan Poláček – člen, Zdeněk Chovaneček – člen.  

Výbor organizace: Ing.Tomáš Kolonečný – předseda, Marcel Bielik – místopředseda, Petr Novák – 
jednatel, Miroslav Závěta – hospodář, Josef Hoda - zástupce hospodáře, Zdeněk Dubišar – účetní, Jiří 
Camfrla - vedoucí RS, Petr Kolonečný a Milan Zelený - správa budov, Pavel a Iva Ganišinovi – mládež, 
Reintsch Rudolf - čistota vod, Reintschová Květa – pokladní, Neubauer Luděk – traktorista, František 
Průša - příprava rybníků před výlovy, strojič.  

V roce 2014 šluknovští rybáři dle svého hodnocení na rybochovných zařízeních hospodařili velmi dobře 
a mohli z těchto zařízení zajistit celkovou plánovanou násadu ryb do obhospodařovaných sportovních 
revírů a malé množství ryb i distribuovali do okolních místních organizací.  

V roce 2014 bylo celkem odpracováno 1 710 brigádnických hodin. Brigádnická činnost byla zaměřena 
především na údržbu rybochovných zařízení, úpravu a opravu hrázi. V letním období u sportovních 
revírů a chovných revírů brigádnickou činnost zaměřili na sečení trávy na přilehlých plochách. 
Mládežníci se kromě jiného zaměřili se svými vedoucími zejména na úklid okolí těchto revírů. Největší 
akcí roku 2014 byla částečná oprava hráze (udržovací práce na hrázi) Bobřího rybníka. Hráz byla v 
průběhu 14 dnů vyspárována a vypadnuté kameny opět usazeny na své místo. Při technicky náročných 
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brigádách velmi pomáhal pan Tomáš Laštůvka a částečně i TS Šluknov. Materiálně organizaci 
podpořila především firma TOPOS a.s.  

Novým vedoucím rybářské stráže se v roce 2014 stal pan Jiří Camfrla. V roce 2014 probíhaly kontroly 
na rybolovných zařízeních (revírech) MO Šluknov, a to jak na revírech pstruhových - Luční rybník, 
Rožanský potok, tak i na mimopstruhových - Šluknovský rybník (Pazderák). Bylo provedeno 160 kontrol, 
kontrolovaných osob bylo 480. Nadále probíhaly kontroly v chovných zařízeních MO Šluknov - 
Rybničná, Harrachov a chovných zařízeních pod lomem. Na rybolovných zařízeních MO Šluknov byly 
zaznamenány jen drobné přestupky proti rybářství. Na chovném zařízení Bobří rybník (koupaliště) byly 
chyceni mladiství, kteří své úlovky schovávali do lesního potoka, který přehradili a udělali si umělou 
nádrž. Nejproblémovějšími revíry jsou revíry Bobří rybník (chovné zařízení koupaliště) a Pivovarský 
rybník (chovné zařízení křížový vrch), kde dochází k častým výskytům pytláků, jak ze strany mladších, 
tak i ze strany starších osob – nepřizpůsobivé osoby a osoby ze sociálně slabých rodin. Problémové 
období – červen, červenec, srpen. Ve spolupráci s MP Šluknov byly prováděny intenzivnější kontroly 
právě v těchto problémových měsících. 

I v roce 2014 byl zabezpečen prodej povolenek v průběhu celého roku.  

Již několik let nedošlo k žádné vážnější ekologické havárii na šluknovských sportovních revírech i na 
rybochovných zařízení, i když při opravách koryt zejména v Království by tomu mohlo hrozit. Bylo 
provedeno 104 rozborů vody. Kontroly čistoty vod a rozbory zpracovávají a celoročně do knihy 
rozborů vody zaznamenávají pánové Reintsch R., Hrobár J. st. a ml. a Hrobár Roman.  

Místní organizace vychovává i své nástupce. Rybářský kroužek v loňském roce navštěvovalo 16 dětí. 
Činnost kroužku je pravidelná, děti se schází od září do května jednou za 14 dní v ZŠ Vohradského. V 
kroužku se děti seznamuji se stanovami ČRS, anatomií ryb, poznávání jednotlivých druhů ryb, chov ryb, 
revíry MO a ČRS, zákon o rybářství a příslušnou vyhláškou k zákonu, vybavení rybáře, rybářská etika 
a v neposlední řadě základy sportovního rybolovu. V květnu se pro děti uspořádalo místní kolo „Zlaté 
udice“ a dvě družstva dětí se zúčastnila i soutěže „O putovní pohár Šluknovské výběžku“. V červenci se 
děti zúčastnili poznávacího rybářského soustředění v Příběních,včetně návštěv několika velmi zajímavých 
institucí v okolí Tábora.  

V závěru roku byly spuštěny internetové stránky (http://www.crssluknov.estranky.cz) 

Výbor MO se rozhodl pro investici do majetku a to do opravy rybářské chalupy, aby se opět zvýšila 
poptávka po pronájmu a i pro možnost oslavit 70. výročí vzniku šluknovské MO.  

 
 

DALŠÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE působící v roce 2014 našem jsou:  

 Svaz důchodců, 
 Šachový kroužek, 
 Mykologický spolek, 
 Skautská organizace,  
 Klub českých turistů,  
 Myslivecké sdružení Špičák,  
 Myslivecké sdružení Jitrovník,  
 Český červený kříž aj. 
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IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POČASÍ   

  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Agendu odpadů zajišťuje Odbor rozvoje a životního prostředí. Hlavními partnery města Šluknova v 
oblasti nakládání s odpady v roce 2014 byly firmy: 

 Technické služby Šluknov spol. s r.o. 
 SEVEROSEPAR s.r.o. 
 EKO-KOM a.s. 
 Elektrowin 
 Asekol  
 Ekolamp 
 Ecobat 
 DIMATEX CS spol. s r.o.  
 Dušan Štícha 

 
Technické služby Šluknov spol. s r.o. 

 koncem roku 2013 se staly svozovou firmou pro město Šluknov. Provádějí svoz směsného 
komunálního odpadu od občanů města Šluknova. Dále provádějí svoz tříděného odpadu z 
kontejnerů a sběr pytlů s vytříděnými složkami komunálního odpadu. 

 zajišťují úklid města – komunikací, veřejných prostranství, svoz odpadů z odpadkových košů, 
likvidují černé skládky 

 provozují sběrný dvůr. Sběrný dvůr – služba, která je občanům poskytována 6 dní v týdnu. 
Občané s trvalým bydlištěm na území města Šluknova a jeho rekreanti (osoby vlastnící 
rekreační objekt) zde mohou odkládat téměř všechny druhy odpadů zdarma, resp. v rámci 
poplatku. Jedná se především o tyto druhy odpadů – objemný odpad, odpad ze zeleně, 
nebezpečný odpad – barvy, laky, oleje, ředidla a jimi znečištěné předměty, elektro odpad 
(pračky, TV přijímače, elektro hračky, ledničky, PC monitory, svítidla, zářivky, baterie), papír, 
sklo, plast.  

 zajišťují likvidaci znečištěných vod z odlučovačů ropných látek.  
 
EKO-KOM a.s.  
- společnost, která provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů. Výrazně podporuje sběr 
vytříděných složek komunálního odpadu. Zdarma poskytuje městu kontejnery na tříděný odpad. Na 
základě čtvrtletních  výkazů finančně přispívá k zmírnění nákladů města na zajišťování třídění odpadů.  
 
Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat  
- firmy zapojené do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení. Město Šluknov vytvořilo ve 
sběrném dvoře místo zpětného odběru elektrozařízení. Zpětně odebírá každé elektrické nebo 
elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti. tedy jednak od občanů, tak i od podnikajících 
právnických nebo fyzických osob. Odvoz, recyklaci, likvidaci sebraných elektrozařízení zajišťují na své 
náklady výše uvedené firmy. Za možnost užívání sběrného místa i za služby s tím spojené poskytují 
městu Šluknov finanční příspěvek na podporu sběru viz kapitola finance.  
 
Marius Pedersen a. s. 
- firma provozující skládku odpadů v Rožanech v roce 2014 pozastavila, resp. omezila její činnost a 
tak, že bylo možné předávat zde pouze inertní odpad – beton, kamení. apod.  
 
 
V roce 2014 vyprodukovali občané města celkem 3.392,01676 t odpadů.  
Z toho:  

 Odpady z domácností  1.427,26 t      (250 kg/os/rok resp. 21 kg/os/měsíc) 
 Objemný odpad      333,91 t      (58,57 kg/os/rok, resp. 4,88 kg/os/měsíc) 
 Papír       285,59 t      (50 kg/os/rok, resp. 4,17 kg/os/měsíc) 
 Kompozitní obaly (tetra-pack)  0,455 t  (kg/os/rok - nepočítáno) 
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 Barevné sklo    31,55 t     (5,53 kg/os/rok, resp. 0,46 kg/os/měs) 
 Bílé sklo    15,24 t      (2,67 kg/os/rok,   resp. 0,22 kg/os/měs) 
 Plast     69,30 t     (12,16 kg/os/rok,   resp. 1,01 kg/os/měs) 
 Kovy     663,20 t    (116,33 kg/os/rok,  resp. 9,69 kg/os/měs) 
 Textil     10,20 t     (1,79 kg/os/rok,  resp. 0,15 kg/os/měs) 
 Kaly ze septiků a žump     15,00 t  
 Ostatní odpady ve sběrném dvoře  540,31 t (94,77 kg/os/rok,  resp. 7,90Kg/os/měs) 

 
 
Ve Šluknově bylo v roce 2014 průměrně měsíčně sváženo celkem 1824 ks  svozových nádob s 
komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 1100 litrů. 
Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2014 pronajímalo celkem 1469 ks nádob 
na komunální odpad a 39 ks kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu. Pro většinu rekreantů 
město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2014 jich bylo vydáno 885 ks.   
 
V roce 2014 bylo ve městě vyčleněno 24 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“  - místa, kde jsou 
usazeny kontejnery na tříděný odpad. Téměř ve všech jsou umístěny 3 komodity odpadů – papír, sklo, 
plast. Na 13 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo. Celkem je rozmístěno 117 kontejnerů 
 
 Kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví 3 vlastníků. Společnosti EKO-KOM a.s., která je městu 
poskytuje zdarma, Technické služby Šluknov spol. s r.o. v rámci pronájmu  
a zbývající jsou ve vlastnictví města Šluknova.  
Společnost EKO-KOM a.s. nádoby městu poskytuje s podmínkou, že nedojde k nahrazení stávajících 
nádob, ale bude rozšířena stávající síť. Po sedmi letech užívání poskytnuté kontejnery přejdou do 
vlastnictví obce.  
 
Pytle na tříděný odpad – pro usnadnění třídění a přiblížení služby občanům, jakou je svoz vytříděných 
složek komunálního odpadu zajišťuje město Šluknov svoz pytlů, žlutých na pet lahve, oranžových na 
kompozitní obaly a v roce 2014 přibyly i zelené pytle na drobné kovy. Svoz je pořádán 1 × za 2 
měsíce na vyznačených trasách. Informace o svozu všech vytříděných složek odpadů jsou uvedeny v 
„Ekologickém kalendáři“. 
 
Na území města Šluknova jsou rozmístěny kontejnery, kam občané mohou odložit drobná 
elektrozařízení, např. fény, mixery, rádia, strojky, elektronické hračky apod., kterých se hodlají zbavit. 
Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Asekol a.s. a města Šluknova (kontejnery s logem Elektrowinu) .  
Malé kontejnery jsou rozmístěny ve 3 lokalitách města Šluknova: u marketu TESCO, vedle prodejny 
potravin D+S na náměstí a na Sídlišti před č. p. 1006 
V kontejnerech Asekol a.s. skončilo 2,92 t. drobných elektrozařízení.  
Firma Elektrowin a.s. má v areálu Technických služeb spol. s r.o. přistaveny 2 velké skříňové kontejnery, 
do kterých mohou občané odkládat i větší elektrozařízení např. ledničky, pračky, apod. Do všech 
(velkých i malých) kontejnerů občané předali celkem 11,08 t zařízení. 
 
V roce 2014 byly ve Šluknově umístěny 4 kontejnery na sběr textilu. Občané zde mohou odložit 
nepoužívaný textil. Ten je pak dále předáván k dalšímu využití, např. charita apod. V případě, kdy 
nemůže být užíván k původnímu účelu, dojde k jeho zpracování na čistící hadry apod. Kontejnery jsou 
ve vlastnictví firmy Dimatex, která zároveň zajištuje jejich svoz a další zpracování. Kontejnery jsou 
umístěny před Divadlem mladých, v ul. Svojsíkova – před domovem důchodců, na Sídlišti před č.p. 
1006 a v areálu Technických služeb Šluknov spol. s r.o.  
  
Od roku 2004 pořádá město Šluknov ve spolupráci se Základní školou J. Vohradského ve Šluknově 
soutěž ve sběru Pet lahví. Ve školním roce 2013-2014 se tak uskutečnil desátý ročník této soutěže. 
Ve školním roce 2013-2014  žáci prvního stupně sebrali 172.174 ks pet lahví. Tj. 3385 pytlů.  
Praktickou část soutěže, tedy odběr pet lahví a přidělování, resp. zapisování bodů zajišťují učitelky 
základní školy, svozová firma Technické služby Šluknov spol. s r.o. každé pondělí provádí bezplatný 
svoz a pro závěrečné vyhlášení výsledků zajišťuje sladkou odměnu v podobě krásných dortů pro první 
tři oceněné ve dvou kategoriích. Město Šluknov je hlavním organizátorem soutěže, zajistilo program pro 
výpočet přidělovaných bodů, finančně celou soutěž zajišťuje – nákup cen, zajištění šeků, předávání 
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finančních darů v kategorii soutěže tříd, poskytuje žákům pytle na pet lahve, organizuje závěrečný 
ceremoniál vyhlášení cen. V soutěži se na prvním místě umístil Tomáš Zeman ze 3. B, Jan Varga ze 3.A 
a Klára Seidlová ze 3.A.  V soutěži tříd se na prvním místě umístila třída 3.B, druhá byla 3.A a třetí 
5.A. 
 
 NÁKLADY (zaokrouhleno, s DPH) 

 Svoz komunálních odpadů  4.341.505 Kč 
 Nájem nádob na komunální odpad 225.484 Kč 
 Svoz tříděného odpadu     425.869 Kč 
 Nájem nádob na tříděný odpad     50.041 Kč 
 Sběrný dvůr - likvidace odpadů            542.034 Kč 
 Likvidace černých skládek   45.743 Kč 
 Koše      43.345 Kč 
 Pneumatiky    50.205 Kč 
 Nebezpečné odpady – likvidace         91.583 Kč 
 Soutěž ve sběru        30.000 Kč 
 Odměny partnerským firmám               30.646 Kč 

 
 
PŘÍJMY 

 Poplatek od občanů    1.856.169 Kč 
 EKO-KOM a.s. odměna za třídění        538.986 Kč 
 Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)      29.146 Kč 

 
 

 

  VEŘEJNÁ ZELEŇ 
 
V roce 2014 se provedl velký kus práce v oblasti veřejné zeleně ve Šluknově:  
 
Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově 

V roce 2014 byl zahájen doposud největší projekt týkající se obnovy veřejné zeleně, jaký se 
ve Šluknově uskutečnil. Na základě projektu zpracovaného v roce 2013 zahradní architektkou 
Ing. Ivou Jaburkovou byly po obdržení o rozhodnutí dotace z Operačního programu životní 
prostředí započaty práce na regeneraci největší plochy zeleně ve městě – Křížovém vrchu 
spolu s přilehlým hřbitovem.  
Obnova lesoparku, kde koncepční práce o zeleň neprobíhala od 2. světové války, se zaměřila 
především na jeho kosterní prvky – lipovou alej podél křížové cesty, javorové aleje na terasách 
tzv. Zlatého návrší a centrální lipovou alej na hřbitově, která je již řadu let ve zcela dezolátním 
stavu. Důležitou součástí úprav je i úplná likvidace rozsáhlých ploch náletů, které v průběhu let 
zcela zneprůchodnily část mezi hřbitovem a křížovou cestou.  
V rámci akce došlo v roce 2014 k ošetření celkem 121 stromů v prostoru Křížového vrchu i 
hřbitova, odstranění náletových dřevin (včetně kořenů) z plochy 6.441 m2 a pokácení 90 
poškozených stromů v prostoru Křížového vrchu. V roce 2015 bude pokračovat kácení v 
prostoru hřbitova a kompletní výsadba celkem 200 nových stromů. 
 
Zhotovitel akce:   UNILES, a. s., Rumburk, Ing. Tomáš Socha, Polevsko 
Realizace:    08/2014 – 05/2015 
Profinancování akce:   1,63 mil. Kč (v roce 2014 investováno 558 tis. Kč) 
z toho dotace:  1,22 mil. Kč 
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Výsadba ovocné aleje na Knížecí 
Projekt, který byl financován z Nadace ČEZ, byl zaměřen na navracení ovocných stromů do 
naší krajiny, kam před válkou neodmyslitelně patřily a za dob socialismu byly zejména při 
nesmyslném scelování pozemků odstraňovány.  
Jako první krok pro navracení ovocných stromů do krajiny byla vybrána více než 3 kilometry 
dlouhá polní cesta spojující Šluknov s osadou Knížecí. V rámci projektu bylo vysázeno celkem 
180 ovocných dřevin tradičních odrůd (jabloně, hrušně, třešně, švestky) a sázení se v listopadu 
zúčastnili i občané Šluknova. 
 
Zhotovitel akce: zaměstnanci VPP města Šluknov za pomoci Technických služeb Šluknov a pana 
Petra Houdka (dodavatelé dřevin školky Obříství, Kunovice, Uherský Ostroh) 
Realizace:    10/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:  158 tis. Kč 
 z toho dotace:  158 tis. Kč 

 
    
Úprava bývalého hřbitova na Fukově 

Město Šluknov v roce 2014 pokračovalo ve spolupráci s německou stranou na postupné 
přeměně zapomenuté a zničené obce Fukov na pietní místo. Projekt, který podpořil Česko-
německý fond budoucnosti, byl zaměřen na úpravu jednoho z posledních částečně dochovaných 
reliktů bývalé obce – hřbitova, který stával v sousedství kostela odstřeleného v roce 1960.  
V rámci úpravy byly odstraněny původní poškozené lípy a náletové dřeviny, plocha hřbitova 
srovnána, dozděna poničená zeď, zaset parkový trávník, vysazeno 28 mladých lip dle původní 
kompozice a pietně připomenuta původní křížová cesta. Hřbitov byl znovu vysvěcen 18. 
července při tradičním setkání rodáků za účasti více než 200 lidí. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   03/2014 – 07/2014 
Profinancování akce:  439 tis. Kč 
     z toho dotace:  200 tis. Kč  

 
    
Ošetření památných stromů ve městě Šluknov 2014 

Za podpory Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny připravilo v 
rámci Programu péče o krajinu město Šluknov menší projekt na ošetření celkem 6 památných 
stromů na svém katastru. Ošetřena byla Lípa ve Svojsíkově ulici u Domova důchodců, Javorová 
brána, Lípa pod zastávkou v Císařském, Lípa pod kostelem v Království, Lípa u Starého mlýna v 
Rožanech a Lípa v Nové vsi. U všech lip byl proveden zdravotní řez, u některých z nich byly 
vyměněny bezpečností vazby bránící rozlomení koruny.  
 
Zhotovitel akce:  Ondřej Jančárek, Čelákovice 
Realizace:   06/2014 – 07/2014 
Profinancování akce:  41 tis. Kč 
     z toho dotace:  41 tis. Kč 

 
     
Pasport zeleně a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Šluknov 

Z dotačního titulu Program zeleň do měst a jejich okolí je v letech 2014 – 2015 zhotovován 
pasport zeleně a inventarizace dřevin. Smyslem akce je pořízení základního dokumentu pro 
správce veřejné zeleně ve městě, který by měl výrazně zefektivnit péči o travnaté plochy v 
celém katastru a zároveň pomoci získat přehled o několika tisících dřevin rostoucích na 
veřejných prostranstvích. Díky tomu by měly být předem vytipovány stromy, které mohou být 
díky svému zdravotnímu stavu případnou hrozbou a je nutné je nechat ošetřit či skácet. 
 
Zhotovitel akce:   HRDLIČKA, spol. s r. o., Praha 
Realizace:    09/2014 – 06/2015 
Profinancování akce:   648 tis. Kč (v roce 2014 investováno 217 tis. Kč) 
z toho dotace:   518 tis. Kč 
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Ošetření nejstaršího stromu historického centra Šluknov 

V rámci programu Zdravé stromy pro zítřek, který poskytuje možnost bezplatného ukázkového 
odborného ošetření stromu, byla mezi 20 dřevinami po celé republice vybrána na návrh ORŽP 
i lípa u hasičské zbrojnice, která je v současně době nejstarším stromem rostoucím v centru 
města a zároveň posledním reliktem původní aleje vedoucí z náměstí k zámku. Certifikovaní 
arboristé na lípě provedli tvarovací řez, který je nutné kvůli poškození stromu v 90. letech 
udržovat i v budoucnu. Při jeho opakování lze starou lípu na svém stanovišti zachovat i po 
několik desítek let. 
 
Zhotovitel akce:  Martin Jiránek, Ústí nad Labem, Jakub Tichý, Chomutov 
Realizace:   3/2014 
Profinancování akce: 5,5 tis. Kč 
Z toho dotace:   4,4 tis. Kč 

 
 
Dílčí výsadby zeleně na katastru města 

V uplynulém roce byly opět výrazně rozšířeny plochy veřejné zeleně ve městě a lze říci, že se 
jednalo o jeden z vůbec nejvýznamnějších roků. Kromě již zmíněných větších akcí z dotačních 
titulů bylo současně z vlastních prostředků ve městě vysazeno 29 stromů  
a téměř 600 keřů. Přestože se v řadě případů jednalo o doplnění stávajících vegetačních 
prvků, které vlivem extrémně suchého roku uschly či byly zničeny, byly založeny i plochy zcela 
nové (za zmínku stojí 1. etapa revitalizace zeleně zahrady ZŠ v Žižkově ulici či výsadba krátké 
aleje červeně kvetoucích kaštanů v ulici Na hrázi).  
 
Důležitým počinem bylo i založení Ekologického fondu města, do kterého mohou místo přímé 
realizace náhradních výsadeb za kácené dřeviny organizace a občané vkládat příspěvky na 
jejich realizaci městem Šluknov. Za první rok existence EF bylo takto získáno téměř 60.000 Kč, 
které byly využity na ošetření dřevin a realizaci některý sadových úprav ve městě (např. již 
zmíněná ZŠ Žižkova a či náves v Císařském). 
 
O údržbu veřejné zeleně se v roce 2014 kromě pracovníků Technických služeb Šluknov, spol. s 
r. o., kteří pro město provádějí zejména sekání trávy a kácení dřevin, podílelo zejména 14 
pracovnic VPP, které mohlo město zaměstnat na základě dotace zprostředkované Úřadem 
práce. Na veřejných prostranstvích bylo letos skáceno celkem 106 stromů. Na tomto vysokém 
čísle má podíl již zmíněná revitalizace zeleně na Křížovém vrchu, v jejímž průběhu již bylo 
skáceno 90 stromů. 

 
V roce 2014 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů: 

 
 Nový DPS pod náměstím (dokončení sadových úprav výsadbou keřů okolo nového 

altánu) 
 V Království pod Stelmaščukem (náhradní výsadba javoru za v minulosti skácený) 
 V Královce u studny (výsadba tří dubů jako součást zkulturnění plochy u veřejné studny) 
 Veřejné záchodky na náměstí (výsadba keřů k odclonění záchodů od prostoru náměstí) 
 Kostel sv. Václava (dosadba 4 lip k doplnění nové sadové úpravy) 
 Zahrada MŠ Svojsíkova (nový živý plůtek u dětského hřiště) 
 Nádražní ulice (dosadba jednoho stromu jako ukončení nové jasanové aleje) 
 Lužická ulice (dokončení zcela nové úpravy okolo bytových domů) 
 Zahrada MŠ Žižkova (dokončení živého plůtku u vstupní cesty) 
 Terminál (dosadba tůje k vstupní aleji k zámku a dosadba tisů k autobusové zastávce) 
 Jídelna (dosadba živého plotu a náhrada uhynulé babyky) 
 Stará DPS (dosadba mochen a výsadba okrasné třešně na základě přání obyvatel 

DPS) 
 Parčík u nádraží (výsadba červeného buku a dvou bobkovišní) 
 Schillerův pomník na Křížovém vrchu (přesazení darovaných azalek) 
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 Náměstí (podsadba javorů babyk půdokryvnými keři) 
 Zahrada ZŠ Žižkova (1. etapa komplexní revitalizace plochy zahrady)  
 Růžový záhon na Rumburské (dosadba za uhynulou růži) 
 Zámecký park (výsadba sadové růže) 
 Křížek na T. G. M. (výsadba lípy v rámci obnovy křížku) 
 Rybničná (dosadba dvou lip do historické aleje) 
 Kaplička pod Partyzánem (výsadba pěti lip ke zvýraznění opravené kaple v krajině) 
 Ulice T. G. M. (podsadba aleje půdokryvnými keři) 
 Náves v Císařském (zkulturnění prostranství na základě návrhu místních obyvatel) 
 Libušina ulice (výsadba barvínku podél chodníku) 
 Divadlo mladých (výsadba krátké aleje z červenokvětých kaštanů) 

 
Zhotovitel akce:  zaměstnanci VPP, Technické služby Šluknov, spol. s r. o., UNILES, a. s., 
Rumburk, dodavatel dřevin Arboeko spol. s r. o., Obříství 
Realizace:    04/2014 – 11/2014 
Profinancování akce:   127 tis. Kč 

 
    
Odborné ošetření dřevin ve městě 

Rok 2014 znamenal průlom v přístupu k ošetřením stromů ve městě. Doposud je zejména 
z finančních důvodu prováděli odborně neproškolení pracovníci, jejichž zásahy na dřevinách 
nebyly často optimální. Díky vyšší částce v rozpočtu města a založení Ekologického fondu bylo 
možné poprvé více investovat do odborného ošetření dřevin stromolezci. V průběhu roku tak 
bylo arboristy ošetřeno celkem 11 dřevin (stromořadí jasanů mezi Tescem  
a Divadlem mladých, Modřín v zahradě ubytovny v Království, Javor pod konírnou v Království, 
Lípa u křížku v ulici T. G. M., Jasan ve Stříbrohorské, Jasan na točně v Kunraticích, Jasan 
v zámeckém parku v zatáčce u SLŠ). 
 
Zhotovitel akce:   Ing. Miloslav Wach, Liberec, Ondřej Jančárek, Čelákovice 
Realizace:    06/2014 – 10/2014 
Profinancování akce:  43 tis. Kč 

 
 
 
 

POVODNĚ 
V roce 2014 k žádné povodňové aktivitě na území našeho města naštěstí nedošlo.  
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X. SPOLEČENSKÁ KRONIKA        

STATISTIKA  
Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 1. 1. 2014 celkem 5.481 obyvatel (cizinci 220), 
z toho 2.739 žen a 2.742 mužů. K 1. 1. 2014 byl průměrný věk obyvatel Šluknova 40,55 let - u mužů 
39,26 let a u žen 41,84 let.  

   

                JUBILEA, NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA  
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2014 celkem 226 návštěv jubilantů (70., 80., 85. a 
všechny pozdější narozeniny).  

Nejstaršími občany města v roce 2014 byli paní Marie Zenknerová (101 let), paní Josefa Heřmanová 
(99 let).  

   

                SVATBY  
V roce 2014 se ve Šluknově konalo celkem 44 sňatků, z toho nejvíce populárním místem pro byl již 
tradičně Šluknovský zámek, kde se svatební obřad konal 36x, 6krát v obřadní síni městského úřadu a 
dvakrát mimo obřadní síň. Převažovaly sňatky mimošluknovských (29x) nad sňatky šluknovských občanů 
(15x).  

   

                NAROZENÍ  
Počet narozených občánků v roce 2014 byl 72, z toho 37 chlapců a 35 dívek. Vítání občánků 
probíhalo v roce 2014 celkem 4 x a to vždy v obřadní síni na zámku:  

  Pořadové číslo Datum Počet dětí

1. vítání  29.3.2014 17 dětí
2. vítání  21.6.2014 20 dětí
3. vítání  27.9.2014 11 dětí
4. vítání  29.11.2014 24 dětí

                ÚMRTÍ  
V roce 2014 zemřelo celkem 75 osob s trvalým bydlištěm ve Šluknově, z toho 27 úmrtí bylo přímo ve 
Šluknově. 
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XI. RŮZNÉ  

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY 
Dne 30.1.2014 navštívil Šluknov poslanec pan Jaroslav Foldyna.  Každé poslední pondělí v měsíci byl k 
dispozici v kanceláři v Domě kultury 

Dne 12.5. navštívili Šluknov ministryně práce Mgr. Michaela Marksová Tominová, ministr vnitra Milan 
Chovanec a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiří Dienstbier. Spolu s ministry se 
pracovního setkání zúčastnil i policejní prezident plk. Mgr. Bc.ů Tomáš Tuhý. Tato návštěva proběhla na 
základě dopisu zaslaného panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který podepsalo všech 18 starostů 
výběžku. V dopise starostové informovali o problémech, které je v souvislosti se sociální situací potřeba 
řešit, a vyzvali pana premiéra k pracovní návštěvě regionu. V rámci pracovního setkání navštívili 
lokalitu sídliště a dům v ulici Mlýnská (bývalé holobyty), které jsou tzv. vyloučenými lokalitami. Na 
zámku pak proběhlo setkání se starosty Šluknovského výběžku a vzájemná diskuze. Ministři starosty 
informovali o probíhajících jednáních k návrhu novely zákona o hmotné nouzi, nutnosti zavedení 
centrálního registru přestupků a o navýšení stavu policistů v ČR celkem o 1000, z toho v Ústeckém kraji 
o 160. Po tiskové konferenci se ministři přemístili do Varnsdorfu. 

 

ŠLUKNOV V MÉDIÍCH 
V roce 2014 byl Šluknov zmiňován v mediích méně často než to bylo předchozí roky, kdy byly aktuální 
tzv. „sociální nepokoje“. Na serveru iDnes.cz bylo v roce 2014 celkem 17 článků se slovem Šluknov, 
které informovaly o 12 různých záležitostech. Nejvíce je Šluknov zmiňován (4x) v souvislosti 
s vyšetřováním možného kupčení s hlasy při volbách (spolu s několika dalšími městy). Dvakrát je zde 
zpráva o skládce Rožany a rovněž dvakrát je zde článek o nárůstu kriminality na Šluknovsku (zejména 
domovních krádeží). Žádné z dalších témat se neobjevilo víckrát než jednou: návštěva ministrů, zrušení 
vlakové zastávky v Karlově údolí, zřízení mezinárodní kostelní stezky, dodávka pekárenských strojů 
z firmy Topos do olympijské Soči, policejní honička pachatelů v ukradené dodávce (tato událost se 
dostala i do večerního hlavního zpravodajství ČT) aj. 

 

ŠLUKNOV HLEDÁ TALENT 
V roce 2014 se ve Šluknově konal první ročník talentové soutěže, kterého se mohl účastnit kdokoli bez 
rozdílu věku a typu vystoupení. První soutěžní kolo se uskutečnilo dne 26.4. ve velkém sále Domu 
kultury. Finálové kolo a vyhlášení vítězů se konalo v rámci Zámeckých slavností. Prvním šluknovským 
„talentem“ se díky svému zpěvu stala Viktorie Kirchnerová. 

 

DAR OD FIRMY PLASTON 
V roce 2014 darovala firma Plaston městu Šluknov život zachraňující dar, který byl slavnostně předán 
na Zámeckých slavnostech. Jednalo se o defibrilátor pro využití pro širokou veřejnost. 

 

SLUNEČNÍ HODINY 
Nedaleko terminálu u chodníku z náměstí k zámku či do Tesca byly v roce 2014 nainstalovány sluneční 
hodiny rovníkového typu, které jsou vyrobeny z oceli a umístěny na kamenném podstavci. Byly 
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darovány spřízněnou nedalekou německou obcí Taubenheim, která je právem označována „obcí 
slunečních hodin“. 

 

STEZKA KOSTELŮ 
Šluknovský kostel sv. Václava se v roce 2014 stal jedním ze šesti kostel, které propojila stezka na 
Šluknovsku a v Českém Švýcarsku. Cílem projektu je podpořit rozvoj venkovských oblastí, poskytnout 
jejich návštěvníkům více informací o církevních objektech a podpořit zájem o využívání těchto sakrálních 
památek. U kostela byla v rámci tohoto projektu Českého Švýcarska o.p.s. umístěna infotabule.  

 

  

  

 


