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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA   
 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 
Schůze rady města se v roce 2019 konaly celkem 30x, téměř pravidelně každý druhý týden 
a v případě potřeby i častěji, konkrétně pak ve dnech: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 
8.4., 17.4., 29.4., 13.5., 15.5., 29.5., 3.6., 12.6., 26.6., 9.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 11.9., 18.9., 
30.9., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. a 30.12. 

Složení rady města i rozdělení funkcí po volbách v roce 2018 bylo po celý rok 2019 stálé,  
a sice:  

• Mgr. Eva Džumanová - starostka 

• Ing. Marek Kopecký - místostarosta 

• Ing. Tomáš Kolonečný - člen rady města 

• Petr Kocián, DiS. - člen rady města 

• Jiří Beneš - člen rady města. 

Rada města na svých schůzích projednávala a schvalovala především běžné a provozní 
záležitosti chodu města. 

  ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
V roce 2019 proběhlo celkem 5 zasedání zastupitelstva města, a to ve dnech: 14.3.,  
30.5., 9.7., 3.10. a 18.12.2019.  

Počet členů zastupitelstva města je stejně jako v předchozích volebních obdobích 15. 

Kromě výše uvedených 5 členů rady města, mělo město od roku 2018 následující zastupitele: 

• Mgr. Ivana Ganišinová  
• Zdeněk Kirchner  
• Ing. Milan Kořínek  
• Ing. Pavel Kout  
• Mgr. Iveta Laštůvková  
• Mgr. Lenka Líbalová  
• Emília Procházková 
• Mgr. Bc. Rudolf Sochor  
• Ing. Jakub Šulák  
• Božena Zemanová. 

 
Složení členů zastupitelstva města se v průběhu celého roku 2019 nezměnilo. Kromě 
běžných záležitostí a zákonných pravomocí (např. projednávání čerpání rozpočtu, 
majetkových záležitostí, podávání žádostí o dotace, obecně závazných vyhlášek apod.), 
schvalovalo zastupitelstvo města v tomto roce např. své programové prohlášení na volební 
období 2018 – 2022 či prodej bytových domů čp. 4, 6, 108 – 109, 209 a 571 ze svého majetku.  
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STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 

Po dokončení komplexní rekonstrukce budovy radnice v roce 2018 byly počátkem roku 2019 
ještě zrealizovány dokončující práce, které byly plánovány až na tento rok, a sice:  

• Dokončení dvora (zednické práce na začištění zdi) a jeho dovybavení mobiliářem 
(stojany na kola, stůl, lavice). 

• Dovybavení archivů na míru zhotovenými policovými regály (atypické prostory). 
• Dovybavení kanceláří a zejména chodeb fotografiemi města. 
• Osazení truhlíků s květinami na okna radnice. 

Rekonstrukce radnice obdržela v roce 2019 čestné uznání v soutěžní přehlídce „Stavba 
Ústeckého kraje“ za velmi pozitivní vliv na lokalitu a celkové 4. místo v této soutěži. 
 
Personální změny, ke kterým došlo na Městském úřadě ve Šluknově v průběhu roku 2019:  
 

• ke dni 28.02.2019 skončil uplynutím doby pracovní poměr zaměstnankyni na Odboru 
kultury pí Renátě Karalové na VPP, na základě dohody s Úřadem práce ČR a pí Emě 
Demeterové, na základě dohody s ÚP byl pracovní poměr prodloužen o tři měsíce  
tj. do 31.05.2019; 

• ke dni 31.03.2019 skončil pracovní poměr vedoucí Odboru ekonomického pí Ing. Janě 
Kociánové, a to na základě podané výpovědi v souladu se ZP. V realizovaném VŘ  
se nepodařilo tuto pracovní pozici obsadit. Od 01.04.2019 byla proto oficiálně 
pověřena zastupováním vedoucí OE pí Ing. Eva Baboráková, která tak vedla oba 
odbory – OVS i OE;  

• od 01.04.2019 na základě dohody s ÚP byl uzavřen pracovní poměr na VPP na Odbor 
kultury s pp. Radkem Černým a Josefem Bílým.  

• ke dni 12.05.2019 ukončila pracovní poměr dohodou zaměstnankyně OK – RIC  
pí Miroslava Tupá z důvodu odchodu na MD; 

• dne 13.05.2019 nastoupila do pracovního poměru pí Marcela Luhová na pracovní 
pozici pracovnice RIC, a to na dobu určitou jako zástup za MD a RD pracovnice Lenky  
Hajdukové; 

• na základě uzavřené dohody s ÚP byl zaměstnancům na veřejně prospěšné práce pp. 
Josefu Bílému, R. Černému a pí E. Demeterové prodloužen pracovní poměr 
s účinností od 01.06.2019 na dobu určitou, a to do 31.12.2019; 

• ke dni 30.06.2019 ukončila pracovní poměr dohodou zaměstnankyně Odboru 
ekonomického pí Barbora Justová ml.; 

• ke dni 30.06.2019 ukončil pracovní poměr dohodou – odchod do starobního důchodu 
– strážník MP Vladimír Kuruc; 

• v souvislosti se změnou organizačního řádu vznikl Odbor sociálních věcí a na základě 
doporučení výběrové komise a rozhodnutí Rady města Šluknov byla jmenována  
do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí pí Bc. Marcela Tomčalová s účinností  
od 01.07.2019; 

• dne 02.09.2019 nastoupila do pracovního poměru na základě výběrového řízení  
a doporučení komise Mgr. Veronika Vlachynská na pracovní pozici odborný 
zaměstnanec Odboru sociálních věcí; 

 
• dne 10.09.2019 nastoupila do pracovního poměru pí Michaela Mašková na pracovní 

pozici uklízečky, a to na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nemoci a čerpání dovolené 
uklízečky na OK – RIC pí Yvetty Sazanovové; 
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• ke dni 30.09.2019 se vzdala funkce tajemnice MěÚ Ing. Bc. Ivana Lukešová  
a od 01.10.2019 byla Radou města Šluknov ze dne 21.08.2019 jmenována do funkce 
vedoucí Odboru kultury s účinností od 01.10.2019; 

• ke dni 30.09.2019 skončil pracovní poměr dohodou vedoucímu Odboru kultury  
p. Bc. Jiřímu Jelínkovi, DiS., MBA, který se vzdal své funkce; 

• ke dni 29.09.2019 nastoupila na MD a RD pí Mgr. Veronika Stroufová, samostatná 
odborná pracovnice Odboru rozvoje a ŽP. Na tuto pozici po vyhlášeném výběrovém 
řízení a doporučení výběrové komise bude přijat do pracovního poměru Jan Dvořák, 
DiS., s platností od 01.01.2020; 

• ke dni 01.11.2019 byla uzavřena dohoda o změně pracovní smlouvy s pí Marcelou 
Čurgaliovou, DiS., a to na základě vyhlášeného výběrového řízení na obsazení funkce 
úředníka – odborného pracovníka Odboru ekonomického MěÚ Šluknov a doporučení 
výběrové komise;  

• dne 01.11.2019 nastoupila do pracovního poměru pí Libuše Rendlová na pracovní 
pozici samostatné odborné pracovnice Odboru vedení města (recepce) za pí Marcelu 
Čurgaliovou, DiS.;  

• proběhlo VŘ na funkci tajemníka/tajemnice – vedoucího úřadu; 
• dne 12.11.2019 bylo vyhlášeno VŘ na funkci vedoucího úředníka – vedoucího Odboru 

ekonomického Městského úřadu Šluknov – bez úspěchu; 
• ke dni 10.12.2019 byl ukončen pracovní poměr pí Michaely Maškové, která 

zastupovala po dobu dlouhodobé nemoci a čerpání dovolené uklízečku pí Yvettu 
Sazanovovou na OK – RIC; 

• dne 31.12.2019 skončil uplynutím doby pracovní poměr p. Josefa Bílého a p. Radka 
Černého, kteří byli na základě uzavřené dohody s ÚP zaměstnáni na pracovní pozici 
VPP - uklízeči veřejných prostranství; 

• po proběhlém výběrovém řízení na funkci tajemníka MěÚ byla na základě doporučení 
výběrové komise a se souhlasem ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 
09.11.2019 jmenována Ing. Eva Baboráková s účinností od 01.01.2020. 

 
Z personálních změn v roce 2019 tak byla nejdůležitější změnou změna na postu tajemnice 
městského úřadu, na který po vzdání se funkce stávající tajemnice Ing. Bc. Ivany Lukešové 
od roku 2020 nastoupí stávající vedoucí Odboru vnitřní správy Ing. Eva Baboráková.  
Ke změnám došlo i na dalších dvou vedoucích pozicích, a sice došlo k odchodu vedoucí 
Odboru ekonomického Ing. Jany Kociánové, přičemž do konce roku 2019 se tuto vedoucí 
nepodařilo obsadit, a dále po odchodu vedoucího Odboru kultury Bc. Jiřího Jelínka byla do 
této funkce jmenována dosavadní tajemnice Ing. Bc. Ivana Lukešová. V průběhu roku 2019 
došlo rovněž ke schválené organizační změně a ke vzniku nového Odboru sociálních věcí 
se jmenováním nové vedoucí tohoto odboru Bc. Marcely Tomčalové, přičemž tento odbor byl 
vyčleněn z Odboru vnitřní správy.   
  

  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2019 bylo vydáno celkem 5 obecně závazných vyhlášek (OZV), a sice: 

• OZV č. 1/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení některých 
veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo zkrácení doby nočního 
klidu – účinnost od 20.06.2019. Tato OZV nahradila původní z roku 2013, reagovala 
na změnu legislativy a na základě žádosti zkrátila dobu nočního klidu na pravidelnou 
akci „Grilování s muzikou“ restaurace Bohemia na Rumburské ulici. 
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Daňové příjmy
95 640 tis. Kč

Nedaňové příjmy
19 252 tis. Kč

Kapitálové příjmy
4 391 tis. Kč

Přijaté transfery
22 239 tis. Kč

Příjmy 2019

• OZV č. 2/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 
odpadem na území města Šluknov – účinnost 01.08.2019. Tato OZV nahradila OZV 
z roku 2016 a zahrnula změnu provozu sběrného dvora a návoz objemného odpadu 
a jeho zpoplatnění z důvodu zneužívání této služby. 

• OZV č. 3/2019 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných 
prostranstvích – účinnost 31.07.2019. Tato OZV nahradila OZV z roku 2016, zrušila 
možnost udělení výjimek radou města a zavedla obecnou výjimku při pořádání 
kulturních akcí. Aktualizován byl i seznam veřejných prostranství, na nichž je požívání 
alkoholických nápojů touto OZV zakazováno. 

• OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – účinnost 
01.01.2020. Tato OZV nahradila OZV z roku 2015 a upravila drobné změny v sazbách 
poplatku, osvobození a úlevách od poplatku. 

• OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů – účinnost 06.01.2020. Tato OZV zrušila 
OZV z roku 2010 a nově stanovila sazbu poplatku a ohlašovací povinnost.  

VOLBY  
Ve dnech 24. – 25. května 2019 proběhly také ve Šluknově volby do Evropského parlamentu. 
Z celkového počtu 4.288 voličů ve Šluknově ve čtyřech volebních okrscích volilo jen 823 
voličů, volební účast tak dosáhla 19,2 %.  

Vítězem voleb se ve městě stalo hnutí AO 2011 s celkem 301 platnými hlasy, na dalších 
místech se umístily tyto volební strany: SPDtomio Okamury – 89 hlasů, Česká pirátská strana 
– 79 hlasů, ODS – 60 hlasů, KSČM – 55 hlasů, Koalice STAN a TOP 09 – 54 hlasů a ČSSD 
– 43 hlasů.    

B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA 
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Rozpočet města 2019 dle odvětvového třídění (v tis. Kč) 
 

 Skupina/ 
oddíl 

Název Výdaje Příjmy 

0 Daňové příjmy, transfery  117 877,79 

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21,35 241,45 

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 18 690,95 915,36 

21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 594,64 657,89 

22 Doprava 17 585,06 128,47 

23 vodní hospodářství 511,25 129,00 

3 Služby pro obyvatelstvo 63 023,62 19 514,13 

31 a 32 vzdělávání a školské služby 21 653,22 1 450,00 

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 11 930,57 1 798,12 

34 tělovýchova a zájmová činnost 3 520,07 156,61 

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 141,67 15 170,53 

37 ochrana životního prostřední 11 664,97 938,82 

39 ostatní činnosti související se službami pro obyv. 103,12  

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 871,03 2 583,47 

42 politika zaměstnanosti 22,59 1,41 

43 sociální služby a pomoc 1 848,44 2 582,06 

5 Bezpečnost státu a právní ochrana 9 510,20 223,36 

52 civilní připravenost na krizové stavy   

53 bezpečnost a veřejný pořádek 6 398,41 85,24 

55 požární ochrana  3 111,79 138,12 

6 Všeobecná veřejná správa a služby 61 089,97 19 976,18 

61 státní moc, státní správa, územní samospráva 37 796,82 155,09 

62 jiné veřejné služby a činnosti 27,82  

63 finanční operace a ostatní 19 809,29 19 814,75 

64 Ostatní (daně, poplatky, vratky) 3 456,04 6,34 

 Celkem 154 197,12 161 331,68 

 

Zemědělství, 
lesní 

hospodářství a 
rybářství

22 tis. Kč

Průmyslová a 
ostatní odvětví 
hospodářství

18 691 tis. Kč

Služby pro    
obyvatelstvo

63 024 tis. Kč

Sociální věci a 
politika 

zaměstnanosti
1 871 tis. Kč

Bezpečnost státu 
a právní ochrana

9 510 tis. Kč

Všeobecná 
veřejná správa a 

služby
41 281 tis. Kč

Výdaje 2019
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Město Šluknov hospodařilo v roce 2019 s příjmy ve výši 125 162 tis. Kč, výdaji ve výši 126 
909 tis. Kč a financováním ve výši 1 747 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet upraven 
16 rozpočtovými opatřeními. Hospodaření skončilo přebytkem 7 135 tis. Kč. Příjmy celkem 
naplnily předpoklad. Vyšší příjem byl dosažen v oblasti nedaňových příjmů. V průběhu roku 
byly zapojeny transfery ve výši 22 238 582,77 Kč (zejména investiční dotace např. na 
chodník v Království a na ul. Rumburská, opravu jídelny a výměnu oken na školní jídelně, 
přírodní zahradu mateřské školy, úpravu autobusové zastávky Benar, osvětlení hřiště, 
opravu hvozdu sladovny, revitalizaci Kaple Božího hrobu apod., a neinvestiční dotace, např. 
na sociální práci, terénní práci, asistenty prevence kriminality, veřejně prospěšná místa 
apod.).  

C. ROZVOJ MĚSTA  
Na realizaci následujících investičních akcí se podíleli především pracovníci Odboru rozvoje  
a životního prostředí městského úřadu, v čele s vedoucím odboru Mgr. Martinem Chroustem. 

INVESTICE 
V roce 2019 to proběhly následující investiční akce: 
 
Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově 
 
Město Šluknov přistoupilo v roce 2019 k revitalizaci objektu hřbitovní kaple ve Šluknově. 
Jedná se navazující projekt celkové obnovy hřbitova, kdy bylo v roce 2018 realizováno 
přilehlé parkoviště, přístupová komunikace, odvodnění a vybudování parkoviště v Karlově 
ulici. Objekt byl vystavěn zřejmě v roce 1916 a od té doby procházel dílčími úpravami  
– bohužel i neodbornými. Stavba obnášela kompletní opravu střechy – výměnu a opravu 
uhnilých částí krovu, nové bednění i střešní krytinu, opravu fasády v šedé barvě. Okolo 
objektu byl proveden okapový chodník a napojeny svody do kanalizace. Před kaplí byl 
odstraněn starý a nefunkční septik, který podmáčel přední část objektu. V interiéru byla 
realizována nová podlaha, dubové dveře i okna, bylo doplněno vybavení (dřevěný katafalk, 
řečnický pult a židle) a ozvučení. Oprava kaple byla financována z rozpočtu města. 
 
Zhotovitel akce:   STAMO spol. s r.o. Děčín 
Realizace:   03/2019 –   12/2019 
Profinancování akce: 2,04 mil. Kč   
 
Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – 1. etapa – zateplení a bezbariérové 
úpravy objektu 
 
Školní jídelna ve Šluknově je objekt vystavěný ve 2 pol. 20 století a jeho technický stav již 
nesplňoval současné požadavky pro její řádné užívání. Bylo rozhodnuto, že v I. etapě bude 
provedena výměna oken a dveří, zateplení fasády i střechy a provedena výměna rekuperace 
a odvětrání kuchyně. Pro možnost bezbariérového užívání objektu bude přebudován vstup 
do objektu, včetně výtahu a úpravy cest jak od objektu ZŠ J. Vohradského, tak i od ul. 
Zahradní. Práce se nebudou týkat obnovy interiéru, vyjma vstupní chodby a chodby ve 2. NP 
a zřízení úklidové místnosti a bezbariérového WC. V roce 2019 byla provedena výměna oken 
a zprovoznění vzduchotechnické jednotky a odsávačů par v kuchyni. Ostatní práce 
proběhnou do podzimu roku 2020.  
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Zhotovitel akce:    Specialista, s.r.o., Varnsdorf 
Realizace:    06/2019 – 10/2020 
Profinancování akce:  13,3 mil. Kč (z toho v roce 2019 profinancováno 4,1 mil. Kč) 
 
Základní škola J. Vohradského Šluknov – výměna 16 oken 

Byla zrealizována další etapa celkové výměny oken na objektu hlavní budovy ZŠ na  
ul. T. G. Masaryka. V roce 2019 se podařilo zajistit finance na 16 oken a mohla tak být 
vyměněna okna ve 2 třídách, specializované učebně a několik oken v havarijním stavu i na 
chodbě.  
Od roku 2015 bylo dosud obnoveno celkem 99 oken. Akce byla financována z rozpočtu 
města. 
 
Zhotovitel akce:    SIOPS, spol. s r.o., Vilémov 
Realizace:    09/2018 – 05/2019  
Profinancování akce:   600 tis. Kč 
 
Mateřská škola Žižkova – oprava rampy, plotu, brány a vybudování parkoviště 

Pro objekt MŠ v Žižkově ulici se připravily komplexní práce v exteriéru hospodářského 
pavilonu, kdy byla přestavěna rampa pro zásobování, zřízeno parkoviště pro 5 automobilů, 
vyměněn plot a osazena nová brána na dálkové ovládání. Akce byla financována z rozpočtu 
města. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:    04 - 09/2019  
Profinancování akce:   331 tis. Kč   
 
Mateřská škola Žižkova – přírodní zahrada 

Pro poměrně prázdnou zahradu MŠ v Žižkově ulici byla zpracována dokumentace, která řešila její 
přeměnu na zahradu v přírodním stylu s několika přírodě blízkými herními prvky, svahem pro 
sáňkování, pítkem a výsadbou bohaté zeleně. Realizace zejména byla provedena v letních měsících 
roku 2019. V rámci akce, podpořené dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR, byla zahrada 
upravena přírodě blízkém stylu. Novou dominantou se stal velký herní prvek z akátového dřeva – tvrz. 
Rovněž bylo zřízeno malé hlediště pro hry, ohniště, kompostéry, venkovní učebna, hmyzí domek, 
venkovní pítko, zeleninové záhonky či pocitový chodník. Vše bylo doplněno bohatou výsadbou zeleně 
– keřů, travin i stromů. 

Zhotovitel akce:   MEGA, a. s., Praha 
Realizace:   07/2019 – 09/2019  
Profinancování akce:   1,22 mil. Kč  
Z toho dotace:   500 tis. Kč 
 
Mateřská škola Svojsíkova – oprava plotu 

Oplocení zahrady MŠ Svojsíkova podél ul. Hřbitovní bylo v havarijním stavu. Kořeny starých 
stromů vytlačovaly zděnou podezdívku, kdy už spojovací malta neplnila svojí funkci a základ 
de facto neexistoval. Plotové dílce byly rozebrány pro zpětné osazení a po demontáži sloupků 
a kamenné podezdívky byl zhotoven nový základ a zpětné sestavení podezdívky, včetně 
kamenných sloupků a osazen i zpět plaňkový plot. Vzhledově zůstal plot stejný, ale již je 
bezpečný a nehrozí jeho pád. Financováno z rozpočtu města. 
 
 



 

 

11 

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:    03/2019 – 04/2019  
Profinancování akce:   181 tis. Kč   
 
 
 
 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Šluknov – II. etapa – elektro, topení, podlahy 
v I. NP 

Město pokračovalo i v roce 2019 v celkové revitalizaci objektu HZS Šluknov, kde sídlí 
profesionální i dobrovolní hasiči Šluknov. Byla provedena kompletně nová podlaha 
v garážích, vyměněn rozvod topení a kompletní elektroinstalace, včetně osvětlení v garážích 
i pobytových místnostech. Financováno z rozpočtu města. 
 
Zhotovitel akce:    SIOPS, spol. s r.o., Vilémov 
Realizace:    06/2019 – 09/2019  
Profinancování akce:   2,2 mil. Kč  
 
Radnice Šluknov – dokončení dvora 

Město Šluknov v letech 2017 – 2018 rekonstruovalo objekt radnice. Po zdařilé rekonstrukci 
bylo potřeba dodělat venkovní prostory dvora. K tomu došlo v roce 2019, a to vybudováním 
přístřešku a dodáním mobiliáře. Dvůr je již provozuschopný a najdeme zde odpadkový koš, 
obloukovou lavičku u centrálního stromu, 2 stoly a 6 laviček, uzamykatelný kolostav  
a přístřešek. Financováno z rozpočtu města. 
 
Zhotovitel akce:  mmcité 1, a.s., Bílovice, Lukáš Obereiter, Býčkovice  

a Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2019 – 07/2019  
Profinancování akce: 420 tis. Kč  
 
Vybudování vyhlídky na Židovském vrchu, vč. přístupové komunikace 

V roce 2018 obdrželo město dotaci z MMR ČR na výstavbu vyhlídky na Židovském vrchu. V tomto 
roce byla stavba zahájena a dokončena byla v roce 2019. Stavba byla prováděna na základě 
vypracované projektové dokumentace od Ing. arch. Jiřího Kňákala. Vznikla nám tak krásná stavba 
vyhlídky, ze které je možné vidět nejen panorama centrální části obce, ale i městských částí Království 
a Císařského a okolní krajina. Pro zkvalitnění přístupu město realizovalo i přístupovou komunikaci 
k vyhlídce. 

Zhotovitel akce:   SIOPS s.r.o. Vilémov, Technické služby Šluknov spol. s r.o. 
Realizace:   09/2018 – 06/2019  
Profinancování akce:   1,33 mil. Kč  
Z toho dotace:   0,48 mil. Kč 
 
Veřejné osvětlení v ulici Na Hrázi 
 
Na jaře proběhla rekonstrukce a doplnění stávajícího vedení veřejného osvětlení v ulici Na Hrázi  
a podél přístupové cesty do zámeckého parku. Celkem bylo osazeno 18 nových světelných bodů  
(z toho 9 historizujících litinových sloupů v areálu parku, zbylá světelná místa byla osazena 
moderními LED svítidly). 
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Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   03/2019 – 05/2019  
Profinancování akce:   1,03 mil. Kč   
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích T. G. M., Bratří Čapků a Libušina  
      
Výraznou proměnou prošla v roce 2019 jedna z nejfrekventovanějších ulic města – T. G. Masaryka, 
a to díky investicích tří subjektů – Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, která financovala nový 
povrch silnice, ČEZ Distribuce, která umístila nevzhledné nadzemní vedení do země a města 
Šluknov, které realizovalo (kromě nových přechodů pro chodce, o kterým je zmínka dále) rekonstrukci 
veřejného osvětlení – investici vyvolanou odstraněním původních sloupů, na kterých byla svítidla 
umístěna. Celkem bylo vyměněno 18 stožárů, které jsou prozatím osazeny staršími svítidly  
a je plánována jejich náhrada LED svítidly v rámci rozšíření projektu EPC. 
 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2019 – 10/2019  
Profinancování akce:   780 tis. Kč   
 
Přístupový chodníček k ZŠ Žižkova 
 
Akcí byl zřízen přístupový chodníček z parkoviště u Penny Marketu do ZŠ Žižkova, Tímto krátkým 
chodníkem, který vede dříve nepřístupnou částí zahrady ZŠ, byl odstraněn problém hromadného 
najíždění rodičů před budovu ZŠ v době před zahájením výuky a po jejím konci. Nyní rodiče jen 
zastaví na dostatečně kapacitním parkovišti u Penny Marketu a děti bezpečně dojdou přímo  
ke vstupu.  
 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   02/2019 – 03/2019  
Profinancování akce:   100 tis. Kč   
 
Základní škola J. Vohradského – repase vchodových dveří 
 
Vstupní dveře do ZŠ jsou původní, avšak vlivem vlhkosti ve zdech vyhnil rám dveří. Ty byly proto 
demontovány, očištěny a doplněny a byl zhotoven nový rám. Původní panty jsou masivní a tíhu dveří 
unesou.  

Zhotovitel akce:   Dřevofinal Knazovič, Rumburk  
Realizace:   07 – 08/2019  
Profinancování akce:  94 tis. Kč   
 

PAMÁTKY 
REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 2019 

 
Město Šluknov má vyhlášenu 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. Pro rok 2019 obdrželo příspěvek  
ve výši 400 tis. Kč. 
 
Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – I. etapa  

Objekt sladovny Šluknov je nemovitou kulturní památkou ve vlastnictví města. Jedná  
se o poslední objekt bývalého pivovaru, který přestal fungovat v roce 1977. Město Šluknov 
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jej před několika lety vykoupilo do svého vlastnictví a podniká kroky k dnes již ne záchraně, 
ale celkové obnově. 

V rámci prací v roce 2019 byla opravena část střechy západního křídla (byla odstraněna 
starší nevhodná krytina a provizorní plachta, demontováno bednění, krov byl opraven,  
po zhotovení kontralatí byla položena nová krytina – pálená bobrovka, na kterou byly 
instalovány protisněhové háky. Práce byly prováděny v rámci Programu regenerace MPZ 
Šluknov s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje z Programu  
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019.   

Zhotovitel akce:    Milan Szabo, Česká Lípa 
Realizace:    06/2019 – 11/2019 
Profinancování akce:  1,3 mil. Kč 
z toho dotace:   0,5 mil. Kč 
 
Křížová cesta Království – Obnova kaple Božího hrobu 

Křížová cesta v Království u Šluknova se nachází na svahu pod vrcholem kopce Křížový vrch, 
severně od obce Království. Byla vybudována za pátera Václava Karla v roce 1859, tři roky 
po oslavách 100. výročí dokončení křížové cesty ve Šluknově. Je vybudována po vzoru 
šluknovské křížové cesty.  

Město Šluknov se snaží již od roku 2014 obnovit celý areál této téměř zaniklé křížové cesty. 
Po obnově kaple Bičování Krista v roce 2016 a navrácení kaplí zastavení, včetně zhotovení 
kopií reliéfů z těchto zastavení v roce 2017 se v roce 2018 obnovila kaple Žaláře Krista. 
Obnova proběhla na základě návrhu Ing. arch. Jiřího Kňákala, který pracoval na základě 
torza obvodového zdiva a empirických informací obdobných staveb. Přesný původní vzhled 
nebyl nikde dohledán. 

V roce 2019 se při celkové obnově areálu zahájily práce na obnově kaple Božího hrobu. Tato 
kaple je největší a se svojí věžičkou (sanktusníkem) je i stavbou nejvyšší. Při vyklízení 
stavební suti po propadnutí klenby, střechy a i částečně zdí byla nalezena socha Krista.  
Ta bude restaurována v roce 2020 tak, aby při plánovaném žehnání byla opravená kaple 
kompletní, tzn. včetně sochy. 

Při samotné obnově kaple bylo nutné dozdít obvodové zdivo, vytvořit nově římsy, vyzdít 
klenbu a zhotovit kompletně krov, věžičku, střešní plášť z břidlice a klempířské prvky.  
U nových dveří as oken byly zhotoveny kovářské mříže. V roce 2020 bude kaple dokončena 
fasádou, dokončením vnitřní podlahy a výmalbou omítek. V exteriéru budou zhotoveny 
drenáže a odvod dešťových vod od objektu kaple. 

Zhotovitel akce:    SIOPS, spol. s r.o., Vilémov 
Realizace:    09 – 12/2019 (1. část) 
Profinancování akce:  1,341 mil. Kč  

(z toho v roce 2019 profinancováno 944 tis. Kč) 
z toho dotace:   345 tis. Kč 
 
 

DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 
 
Restaurování vnitřních maleb kostelíku sv. Jakuba v Císařském 

Vlivem času a zejména dlouhodobému zatékání došlo k degradaci nádherných vnitřních 
maleb na klenbách (stropu) kostelíku. Odbor rozvoje a ŽP se dohodl na provedení odborných 
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prací – sanování, zajištění a doplnění maleb se studenty – budoucími restaurátory  
- Akademie výtvarných umění v Praze. Město Šluknov tak hradilo pouze cestovné a materiál. 
Práce probíhaly v průběhu let 2018 - 2019. Původní malby byly zafixovány, zpevněny, 
odstraněny plísně a domalovány do původního stavu. V nice nad vchodem byla 
zrestaurována socha sv. Jakuba. 

Zhotovitel akce:    AVU Praha 
Realizace:    07/2018 –  11/2020 
Náklady akce:   180 tis. Kč 
 

Obnova kříže v Rožanech (u paní Posedělové)   

Město Šluknov má na svém katastru několik desítek křížů – jsou to drobné sakrální památky, 
tiší svědkové naší minulosti, kterou se snažíme oživit, připomenout si a zanechat v řádném 
stavu pro další pokolení. 

Jedním z těchto křížů je i velice hezký kříž, který je sice nyní litinový, ale před opravou  
na přelomu 19. a 20. stol. byl železný. Křížek je také velmi zajímavý svým umístěním  
ve svahu, kdy k němu návštěvník musí vystoupat po několika schodech. Taktéž sokl kříže 
má pro naši oblast nezvyklé ztvárnění. Datum vzniku křížku se váže k výstavbě bývalého 
mlýna (dnes č. p. 149), a to v roce 1791. 

Na obnovu křížku byla poskytnuta dotace Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu 
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje a také z Nadace 
ČEZ 
 
Zhotovitel akce:    BcA. Jan Fedorčák, Česká Lípa 
Realizace:    04/2019 – 10/2019 
Profinancování akce:  170 tis. Kč   
z toho dotace:   160 tis. Kč 
 
Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fukově   

Město Šluknov zpravidla u příležitosti pravidelného setkání rodáků a jejich potomků se 
současnými představiteli a obyvateli města každý sudý rok ve Fukově „oživuje“ po kouskách 
jednotlivá místa této velmi specifické části našeho města s poutavou historií. V letech 2018 
– 2019 byla připravena obnova sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla zhotovena jako 
školní úkol studentů – budoucích sochařů – AVU Praha. V roce 2018 studenti zahájili své 
práce a současně byl na místo navrácen žulový sokl a upraveno bezprostřední okolí. 
Samotné odhalení sochy proběhlo 16.05.2019, přesně 130 let od odhalení původní sochy od 
Leopolda Zimmera. Autorem vítězného návrhu (který vybrali na tradičním setkání v srpnu 
2018 sami rodáci z Fukova jejich potomci) je Petr Štalzer. 
 
Zhotovitel akce:    AVU Praha 
Realizace:    07/2018 – 05/2019 
Profinancování akce:  283 tis. Kč (z toho v roce 2019 profinancováno 172 tis. Kč)   
 

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA NA OPRAVU DOMŮ V MPZ 
Městská památková zóna je ve městě Šluknov vyhlášena již od roku 1992. Stát, resp. 
ministerstvo kultury přispívá na zachování autentičnosti a rázu památkové zóny pouze  
na kulturní památky. Město Šluknov se rozhodlo o možnosti neinvestičních dotací na obnovy 
fasád a střech u všech objektů v této zóně. Výsledkem by mělo být zachování historických  
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a architektonických hodnot v území, zlepšení vzhledu této části města a zvýšení turistické 
atraktivnosti města v očích turistů, ale i občanů města. 

V roce 2019 proběhl již 2. ročník dotací, kdy bylo vlastníkům objektů vyplaceno 250 tis. Kč 
na opravu 9 fasád a 1 střechy. Bohužel se nepovedlo všechny opravy z důvodu vytížení 
řemeslníků v tomto roce realizovat, žadatelé proto plánovali opětovně požádat v roce 2020. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
 
Dokončení chodníku na Rumburské ulici 
 
Podobně jako v předchozích letech, podařilo se i v roce 2019 výrazně pokročit v budování 
dopravní základní dopravní infrastruktury města - a sice chodníků, zajišťujících bezpečnost 
chodců podél nejfrekventovanějších komunikací. Zřejmě nejviditelnější akcí bylo dokončení 
chodníku v Rumburské ulici v úseku od restaurace Bohemia až k železničnímu přejezdu. 
Nový, 300 metrů dlouhý chodník je doplněn zcela novým veřejným osvětlením a výsadbou 
dřevin. 

Zhotovitel akce:    Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:    11/2018 – 06/2019 
Profinancování akce:  1,806 mil. Kč 
Z toho dotace:   1,68 mil. Kč 
 
Výstavba chodníku v městské části Království 

Stávající chodník ze Šluknova do Království doposud končil u budovy městské ubytovny. 
Nový chodník, který byl financován ze dvou zdrojů (byl proto rozdělen na dvě etapy – od 
ubytovny po odbočku ke konírně a od odbočky ke kostelu) – Státního fondu dopravní 
infrastruktury a Integrovaného regionálního operačního programu – je dlouhý celkem téměř 
1.200 metrů, široký 1,5 metru. Jeho součástí je i odvodnění, nové provedení autobusové 
zastávky Království – Jednota a několik míst pro přecházení včetně svislého a vodorovného 
značení.  

Zhotovitel akce:    Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:    10/2018 – 07/2019 
Profinancování akce:  2,226 mil. Kč (z toho v roce 2019 2,703 mil. Kč) 
Z toho dotace:   2,045 mil. Kč (z toho v roce 2018 2,277 mil. Kč) 
 
 
Oprava místních komunikací ve městě Šluknov 

I v roce 2019 bylo pokračováno v nově nastoleném trendu – celoplošných opravách 
kompletních ulic formou pokládky nového asfaltového povrchu. Opravy byly rozprostřeny  
do většiny katastrů města s převahou trvale obydlených domů, a sice do následujících lokalit 
– ulice Židovská ve Šluknově, Království (pod restaurací Jitrovník, pod městskou ubytovnou, 
nad a okolo okálů), Císařský (cesta k vlakové zastávce a cesta pod Bytexem A). Celkem byly 
opraveny komunikace na ploše více než 5.500 m2. 

Zhotovitel akce:    Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:    04/2019 – 06/2019 
Profinancování akce:  3,224 mil. Kč  
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Stavební úpravy autobusové zastávky Benar 

V průběhu léta a začátku podzimu prošla výraznou proměnou křižovatku ulic Tovární  
a Královská, kde přijíždějící směrem od Jiříkova vítala ve Šluknově nevzhledná plechová 
bouda autobusové zastávky a řada děr. Pro místní byla známá křížením autobusů, ke kterým 
docházelo vždy v celou hodinu, kdy se někdy i na pár minut stala křižovatka zcela 
nepřehlednou a někdy i neprůjezdnou.  

Za tímto účelem byla již v roce 2017 zpracována projektová dokumentace pro úpravu celého 
prostoru s hlavním cílem – zřídit oboustrannou autobusovou zastávku a stojící autobusy 
zcela dostat mimo průjezdní profil komunikace. Po získání stavebního povolení a přidělení 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1,8 mil. Kč mohla být akce 
v roce 2019 realizována. Součástí kromě dopravního řešení je i zcela nový povrch celého 
prostoru křižovatky, adekvátní veřejné osvětlení, nový přechod pro chodce, nová čekárna 
zastávky a výsadba zeleně.  

Zhotovitel akce:    Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:    02/2019 – 09/2019 
Profinancování akce:  4,15 mil. Kč  
Z toho dotace:   1,71 mil. Kč 
 
Dokončení cesty po hrázi Olexova rybníka 

V roce 2017 byly provedeny zemní práce na cestě po hrázi Olexova rybníka (který byl poté 
panem Karlem obnoven a napuštěn napuštěn) a o dva roky poté se podařilo dokončit 
zpevněný povrch ze zámkové dlažby. Chodci a cyklisté (v době, kdy ještě není hotova 
dostavba cyklostezky) tak již nemusí absolvovat nebezpečnou cestu po krajnici a mohou 
bezpečně dojít až ke státní hranici odděleně od silnice. 

Zhotovitel akce:    Technické služby Šluknov 
Realizace:    07/2019 – 09/2019 
Profinancování akce:  328 tis. Kč 
 
Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. Edvarda Beneše 

V roce 2019 byla hodně viditelnou akcí ve městě rekonstrukce silnice ze Šluknova  
do Lobendavy, prováděná Ústeckým krajem. V koordinaci s touto stavbou byla provedena  
i první část dlouho připravované akce rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Dr. Edvarda 
Beneše. V souběhu se silnicí byly osazeny nové či obnovené obrubníky, které bezpečně 
oddělily trasu pro pěší od silnice. Samotný povrch chodníku bude dokončen v roce letošním, 
s přispěním dotace IROP. 

Zhotovitel akce:    Technické služby Šluknov 
Realizace:    06/2019 – 07/2019 
Profinancování akce:  610 tis. Kč 
 
Obnova povrchu ve Fibichově a Husově ulici 

V roce 2019 ve městě kromě investičních akcí města i řada investic jiných subjektů. Takovou 
byla i rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Fibichova a Husova. Součástí akce byla 
i obnova povrchu, která byla po domluvě se zhotovitelem prováděna nejen v rozsahu výkopu, 
ale v celé šíří komunikace s tím, že město doplatilo pouze práce prováděné právě mimo 
výkop. Výsledkem tak byl nový povrch v celé ulici, do kterého nebude nutné roky zasahovat. 
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Zhotovitel akce:    UVOK s. r. o. Praha 
Realizace:    06/2019 – 07/2019 
Profinancování akce:  482 tis. Kč 
 
Oranžové přechody v ulici T. G. Masaryka 

Na ulici T. G. Masaryka došlo k realizaci nových, resp. obnovených přechodů pro chodce  
– konkrétně u základní školy a za knihovnou. Zcela nový přechod za knihovnou byl zřízen 
z podnětu zastupitelů města (vysoká frekvence chodců zejména ve směru od sídliště 
k vlakovému nádraží), přechody u základní školy byly upraveny na základě podnětu Policie 
ČR. Nové přechody jsou nově zcela bezbariérové, bezpečně umístěné a zejména 
nasvětlené. Sloupy osvětlení jsou atypické oranžové barvy z důvodu vyhovění podmínkám 
Nadace ČEZ, od které město na realizaci nasvětlení přechodů obdrželo příspěvek ve výši 
120.000 Kč. 

Zhotovitel akce:    Technické služby Šluknov 
Realizace:    11/2019 – 12/2019 
Profinancování akce:  600 tis. Kč 
Z toho dotace:   120 tis. Kč 
  

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
 
Dne 02.01.2019 vstoupila v účinnost Změna č. 1 ÚP Šluknov (, realizovaná v letech 2016  
– 2018 a schválená zastupitelstvem města v roce 2018), vč. Úplného znění Územního plánu 
Šluknov.   

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
 

Herní prvky u jídelny ZŠ 

Město Šluknov v kooperaci s vedením ZŠ Šluknov zajistilo finanční dar pro instalaci herních 
prvků za jídelnou ZŠ. Prvky mají sloužit především pro malé žáky ZŠ a družinu ZŠ. 
Instalována byla lavička, odpadkový koš, lanová pyramidová prolézačka a xylofon.  
 
Zhotovitel akce:   Hřiště hrou s. r. o. 
Realizace:   01/2019 – 03/2019 
Profinancování akce: 130 tis. Kč   
Z toho dar:   100 tis. Kč 

 
Dětská hřiště ve městě 

Město Šluknov provozuje ve městě již několik dětských hřišť: v Lužické ul, v Sokolské ul.,  
na Budišínské ul., v Království a v Císařském. Každým rokem je nutná pravidelná prohlídka 
a údržba, jejich oprava, či zlepšení. Na hřišti v Císařském se doplnil celoobvodový plot pro 
zvýšení bezpečnosti a zamezení vnikání psů a slepic, v Království se doplnily dopadové 
plochy u prvků, kde jsou potřeba a na všech hřištích se obnovily a doplnily Návštěvní řády. 
Na všech hřištích se provádí pravidelná údržba. 
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Grilovací místo 
 
Na přelomu července a srpna 2019 poskytla a instalovala společnost Vitana a.s. městu 
Šluknov grilovací místo. Jedná se o gril, stůl, pracovní stůl a lavice, kde si občané města 
Šluknova a také jeho návštěvníci budou moci dle své chuti ugrilovat maso, klobásy a jiné 
potraviny. Místo bylo vybudováno v těsné blízkosti dětského hřiště v Království. Hodnota 
grilovacího místa činí 80 tis. Kč. 
 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Revitalizace areálu bývalého pivovaru 

Na konci roku 2018 rozhodla rada města o způsobu dalšího nakládání s městskými 
brownfieldy (bývalou sladovnou, sokolovnou a kinem), přičemž jako priorita k řešení byla 
stanovena sladovna, pro níž má město z roku 2018 zpracovanou podrobnou studii 
následného využití a je k dispozici dotační titul, který umožňuje z 80 % financovat přestavbu 
z dotačních zdrojů. Proto byla počátkem roku 2019 zadána ke zpracování projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení.  

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   01/2019 – 01/2020 
Profinancování akce:  2,174 mil Kč (z toho v roce 2019 investováno 1,25 mil. Kč) 
 
Dětské dopravní hřiště 

V rámci změny územního plánu byla jednou z nově vymezených ploch plocha pro dětské 
dopravní hřiště pod Obvodním oddělením Policie ČR v Sokolské ulici. Proto byla zadána  
ke zpracování projektová dokumentace k jejímu zrealizování. Součástí bude i úprava 
stávajícího parkoviště na živelné ploše vedle stadionu a úprava zeleně. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   02/2019 – 02/2020 
Profinancování akce: 285 tis. Kč (z toho v roce 2019 investováno 22 tis. Kč) 
 
Dokončení chodníku v Budišínské ulici 

Budišínská ulice je poslední skutečně frekventovanou komunikací, která až na malou část 
vedle dětského hřiště, není vybavena chodníkem. Je tomu tak zejména z důvodu stísněných 
podmínek, kde není vůbec jednoduché normový chodník vybudovat. Přesto se podařilo  
(až na krátký úsek před a za železničním přejezdem) řešení nalézt. Chodník tedy bude 
stavebně povolen a připraven od roku 2021 k realizaci.  

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   02/2019 – 02/2020 
Profinancování akce: 241 tis. Kč (z toho v roce 2019 investováno 24 tis. Kč) 
 
Obnova zeleně Křížové cesty v Království 

Součástí dokončované obnovy křížové cesty v Království je i obnova zeleně, která sice jako 
celek není v havarijním stavu, ale vyžaduje jistý zásah. Za tímto účelem byl vypracován 
projekt, který řeší návrh stromů k odstranění, k ošetření a dřeviny k dosadbě. 
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Zhotovitel akce:   Ing. Iva Jaburková 
Realizace:   01/2019 – 07/2019 
Profinancování akce: 30 tis. Kč  
 
Revitalizace zeleně na hřbitově v Království 
 
Město se stalo v roce 2018 vlastníkem hřbitova v Království. V tomtéž roce byl zpracován 
pasport, včetně zaměření a zároveň také projekt obnovy zeleně. Jeho součástí je kácení 
dřevin, ošetření ponechaných stromů, návrh kompletně nové výsadby a obnova obrubníků 
podél středové cesty. Jelikož realizace obnovy zeleně byla občany města vybrána v rámci 
participativního rozpočtu k realizaci, byla akce v roce 2019 dokončena. 

Zhotovitel akce:   Ing. Iva Jaburková 
Realizace:   01/2019 – 07/2019 
Profinancování akce: 30 tis. Kč  
 
Cyklostezka Šluknov – Fukov 

Město se v roce 2017 stalo vlastníkem komunikace do Fukova a jeho budoucím záměrem  
je přestavba této bývalé krajské komunikace na cyklostezku, která by byla na hranicích přímo 
napojena na tzv. Spreewaldskou cyklostezku vedoucí až do Berlína. Zbytek šíře komunikace 
bude zachován jako účelová komunikace pro lesní a zemědělskou techniku. Akce bude 
vzhledem k celkové finanční náročnosti rozdělena do tří etap. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   02/2018 – 01/2019 
Profinancování akce: 502 tis. Kč (z toho v roce 2019 investováno 142 tis. Kč) 
 
  

 NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ 
 
V roce 2019 bylo v katastru města dokončeno 8 nových rodinných domů, a bylo vydané 
povolení pro dalších 6.  
 
V Rožanech u rybníku Balaton byl postavený obchod pro motoristy společností VELTA 
PLUS, s. r. o., Karlovy Vary s označením Velta Motor Shop Rožany. Součástí stavebního 
povolení byla čerpací stanice pohonných hmot, již pátá čerpací stanice v této části města. 
 

D. SLUŽBY MĚSTA  

 BYTY V MAJETKU MĚSTA 
 
Celkový počet obývaných domů v majetku města k 31.12.2019 byl 26 (o 1 méně než v roce 
předchozím), z toho počet bytových domů byl 19. Celkový počet bytů, včetně pečovatelských, 
k 31.12.2019 byl 196 (o 6 méně než v roce 2018), z toho 6  bytů nevyhovujících a trvale 
neobsazených a 190 s uzavřenou nájemní smlouvou.    
 
Počet žadatelů o nájemní byty k 31.12.2019 byl 39 (o 1/3 více než v roce předcházejícím), 
počet žádostí seniorů o pečovatelské byty byl 41 (o 10 méně než před rokem). Celkový počet 



 

 

20 

 

žádostí o byty k 31.12.2018  byl 80. Žádostí obyvatel o byty v majetku města je stále dost, 
nelze pokrýt poptávku, ale většinou se jedná o žádosti do nové zástavby, kde je centrální 
topení. Žadatel o byt musí každý půl rok svoji žádost obnovovat, a to v červnu a v prosinci, 
jinak je žádost vyřazena. 
 
Celková údržba bytového fondu (tj. havárie, opravy, investiční akce) dosáhla v roce 2019 
částky přibližně 1.688 tis. Kč (tj. o více než 190 tis. Kč více než v roce 2018). 
 
Kromě nájemních smluv na byty mělo město v roce 2019 uzavřeno také celkem 22 nájemních 
smluv na nebytové prostory (např. cukrárna v zámku, restaurace v Domě kultury, Základní 
umělecká škola, Česká spořitelna a. s., Úřad práce Děčín, Dětské centrum Klokan a Chata 
Junák) s celkovým ročním nájemným cca 1.111 tis. Kč.   

MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
 
Od září 2019 byla budova A (přední část objektu ubytovny) pronajata Střední lesnické škole 
ve Šluknově z důvodu generální opravy budovy lesnické školy v ul. Karlova ve Šluknově. 
Jednalo se celkem o 7 pokojů o kapacitě 22 lůžek. 
 
Kapacita městské ubytovny za celý rok byla 13 694 nocí, z toho v roce 2019 bylo obsazeno 
6 625 nocí, z toho lesnická škola 3 782 nocí. Ubytovna tak byla vytížena na 48,38 %. 
 
V roce 2019 nebyla provedena žádná větší oprava ani investice.  

 TECHNICKÉ SLUŽBY 
 
V roce 2019 činil obrat společnosti cca 42 mil. Kč, z toho 28 mil. Kč byly práce pro město 
Šluknov (tj. o 20 mil. Kč více než v roce 2018). Společnost realizovala pro město Šluknov 
celou řadu investičních akcí (ty nejdůležitější z nich jsou uvedeny v tomto zápisu).  
V dalších aspektech se působení společnosti prakticky nezměnilo, počet zaměstnanců 
setrval na sezónních 46 lidech.  

 MĚSTSKÝ STADION 
 
Městský stadion i v roce 2019 dost neúspěšně bojoval s vandalismem, kterého se dopouštěli 
nezletilci z nedalekého sídliště. Poničené střešní krytiny, ploty i sportovní plochy jsou již 
denním standardem. V rámci možností se pracovníci TS snaží poničené věci opravit či 
vyměnit. Na stadionu jsou trvale zaměstnáni 3 lidé, z toho dva celoročně. 
Stále více se projevuje postupující chátrání budovy, která si pomalu, ale jistě žádá kompletní 
rekonstrukci. Za tímto účelem již má město Šluknov vypracovanou projektovou dokumentaci 
a v roce 2019 bylo vydáno i stavební povolení. Nejvýznamnější změnou, kterou rekonstrukce 
přinese, bude nové využití prostor v patře, kam by se měla přesunout kuželna z Budišínské 
ulice. Vzhledem k finanční zátěži přestavby, dojde k vlastní rekonstrukci až v následujících 
letech. 
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II. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 
Od 1. července 2019 byl v rámci organizační změny vyčleněním z Odboru vnitřní správy na 
městském úřadu vytvořen nový Odbor sociálních věcí. Ten zajišťoval agendy sociální a 
terénní práce, agendu veřejného opatrovnictví, agendu pečovatelské služby, agendu 
prevence kriminality a agendu zvláštního příjemce důchodu. Na práci odboru se podílela 
vedoucí odboru, 7 sociálních či terénních pracovníků a 2 pečovatelky. Na dotačních titulech 
se v tomto roce odboru podařilo získat cca 2,7 mil. Kč.  
 
V rámci agendy sociální práce obsloužil odbor v roce 2019 více než 400 klientů. Nejčastějším 
problémem i nadále zůstávala velmi častá migrace obyvatel sídliště. V rámci terénní práce 
bylo v tomto roce realizováno téměř 2.200 kontaktů. Pečovatelská služby byla poskytována 
zejména obyvatelům v pečovatelských bytech v Lužické a Nerudově ulici. Terénní 
pečovatelská služba byla zajišťována jen minimálně. Pečovatelky zajišťovaly nejvíce běžné 
nákupy a pochůzky a praní prádla. 
V rámci veřejného opatrovnictví bylo město ustanoveno veřejným opatrovníkem pro cca 38 
osob. Finanční státní příspěvek pak činil 29 tis. Kč na 1 opatrovance. 
 
Kromě města zajišťují sociální služby také další organizace ve městě, např.: 

− Domov pro seniory 
− Vaše harmonie o.p.s. 
− Oblastní charita Šluknov 
− Kormidlo o.p.s. 
− White Light I. Rumburk. 

 
Kormidlo o.p.s. zaměstnávala v roce 2019 celkem 23 zaměstnanců, z toho 16 zdravotně 
postižených, pracujících na chráněných pracovních místech. Společnost zajišťovala 
poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny, jejíchž služeb týdně využívalo cca 
55 osob s mentálním či kombinovaným postižením. Ti mohli pracovat v dřevařské, šicí, 
keramické a zahradnické dílně, či zajišťovat různé práce pro regionální firmy, např. pro firmy 
PLASTON CZ, Uniles a. s. apod. Pro veřejnost společnost vedla také keramický kroužek. 
 

B. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 
 

Rok 2019 se nesl ve znamení zachování lůžkové zdravotní péče ve Šluknovském výběžku, 
a to zejména v souvislosti s problémy Lužické nemocnice v Rumburku, jejímž vlastníkem 
bylo město Rumburk, které jednalo s Krajskou zdravotní a. s., o možnosti převzetí rumburské 
nemocnice Ústeckým krajem. Dlouhodobá nestabilita, nejistá budoucnost a finanční 
problémy byly nakonec i důvodem složité personální situace nemocnice, odchodů lékařů  
i sester a uzavírání či přerušování činnosti mnohých oddělení nemocnice. Starostové 
Šluknovska jednali v únoru 2019 o této situaci i na ministerstvu zdravotnictví s ministrem. 
Tuto aktivitu však vyvíjeli již v předchozích dvou letech 2017 a 2018. 
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Také v tomto roce poskytovala zdravotní služby ve městě společnost MUDr. Vratislav Prejzek 
s.r.o. ve svých dvou ordinacích praktických lékařů na nám. Míru 344. Pro rychlejší odbavení 
pacientů byla zřízena také recepce. 
 
Ve městě jsou alespoň některé dny v týdnu zajišťovány také služby oční, diabetologické  
a stomatologické ordinace. Nového lékaře se v roce 2019 zajistit nepodařilo. 

III. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   
A. MĚSTSKÁ POLICIE 

 
V kalendářním roce 2019 byl ukončen pracovní poměr s jedním strážníkem z důvodu 
odchodu do starobního důchodu. Na výsledcích práce se tak místo 9 podílelo jen 8 strážníků  
s odbornými předpoklady pro výkon služby a dvojice Asistentů prevence kriminality. 
 
Městská policie pokrývá výkonem služby nepřetržitý provoz, přičemž pochůzková  
a motorizovaná hlídková činnost byla vykonávána zpravidla individuálně či ve dvoučlenné 
hlídce. Pravidelně byla v součinnosti s Policií ČR vykonávána hlídková činnost, a to zejména 
v problematické lokalitě sídliště. 
  
Nové vybavení v roce 2019: 

• Kamerový dohlížecí systém města – po rekonstrukci fasády domu čp. 1016 v lokalitě 
sídliště byl na tento objekt navrácen kamerový bod. Dohlížecí systém tak měl celkem 
5 kamerových bodů. 

• Nový služební vůz Dacia Duster – nákup nového služebního vozu byl realizován po 
téměř 8 letech. 

 
Činnost Městské policie Šluknov byla zaměřena v rozsahu stanoveném zákonem  
o obecní policii zejména na zajišťování veřejného pořádku na celém území města  
a v jeho částech. Strážníci při výkonu služby dohlíželi na dodržování obecně závazných 
právních předpisů, přispívali k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíželi na dodržování 
pravidel občanského soužití a odhalovali přestupky.    
 
Přestupky v roce 2019: 
 
§125c Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 218 
§ 35 Přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek 

3 

§ 4 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě 32 
§ 5 Přestupky proti veřejnému pořádku 15 
§ 50 Přestupky proti majetku  2 
Přestupky oznámené dle § 10 47 

 
Přestupky ve výše uvedené tabulce jsou souhrnem přestupků vyřešených v příkazním řízení, 
a současně oznámených k projednání příslušným správním orgánům. Nejedná se však  
o veškeré přestupky, které byly strážníky projednány, je zde též zákonná možnost vyřešit 
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přestupkové jednání napomenutím. Tento způsob řešení je často využíván. Na místě 
projednaných přestupků MP bylo celkem 502. 
 
K příslušným správním orgánům bylo postoupeno podezření ze spáchání přestupku celkem 
v 46 případech, přičemž většinou se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití a podle zákona o odpadech.  
 
Přechody pro chodce – „bezpečná cesta do školy“ – strážníci i v roce 2019 ve dnech školní 
výuky zajišťovali bezpečné přecházení na přechodu pro chodce na frekventované 
komunikaci, ul. T. G. Masaryka. Dohled byl zajišťován také na přechodu pro chodce u penny 
marketu. 
 
Zastavení a stání vozidel v rozporu s přechodnou a místní úpravou provozu, společně 
s porušením vjezdu do míst, kam je to zakázáno, byly nejčastěji řešenými přestupky. Tyto 
přestupky nejčastěji řešeny v prostoru náměstí Míru, ul. T. G. Masaryka, Zámecká, parkoviště 
u OD Tesco a prostor katastru Rožan.  
 
Strážníci v roce 2019 provedli odchyt toulavých či nezajištěných psů v 61 případech a odchyt 
volně žijících zvířat ve 3 případech.  
 
Městská policie vykonávala také celou řadu dalších činností v rámci prevence kriminality  
i zachování veřejného pořádku ve městě. 
 
V rámci úzké spolupráce s Policií ČR bylo oznámeno podezření ze spáchání trestných činů 
Policii ČR roce 2019 v 15 případech a hlídkou MP bylo zadrženo celkem 7 osob podezřelých 
ze spáchání trestných činů (např. jízda bez řidičského oprávnění či pod vlivem alkoholu nebo 
návykových látek). 

 B. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 
V roce 2019 nedošlo k žádným změnám v personálním obsazení Obvodního oddělení 
Šluknov, celkem na útvaru sloužilo 14 z 15 plánovaných policistů. Velitelem byl stále  
npor. Mgr. Lucián Šmidrkal. 
 
Z hlediska vývoje kriminality na území města Šluknova v roce 2019 byl nepatrný nárůst počtu 
evidovaných trestných činů.  Na území města bylo spácháno 157 trestných činů, což bylo  
o 15 více, než v roce 2018, ale stále méně o 60 než v roce 2016 a méně o 20, než v roce 
2017. Dá se tedy hovořit o tom, že pokračoval trend poklesu kriminality, započatý 
v předešlých letech. 
 
V roce 2019 bylo spácháno 10 násilných trestných činů. Pokles byl zaznamenán  
i u majetkové trestné činnosti. V roce 2019 bylo řešeno celkem 53 případů, z toho ve 14 
případech se jednalo o krádež vloupáním. 
 
V roce 2019 došlo ke spáchání závažného trestného činu proti zdraví či životu loupeže. 
Scénář byl opět bohužel podobný, přepadení muže, který s pachateli předtím popíjel alkohol. 
Pachatel byl zjištěn a skončil ve vazbě. Ve dvou případech byl spáchán přečin úmyslného 
ublížení na zdraví, pachatelé byli zjištěni, ale obě věci jsou stále ještě předmětem dalšího 
šetření. Byly zaznamenány dva incidenty se znaky domácího násilí a jedna osoba byla 
vykázána ze společného obydlí. Celkový podíl objasněných trestných činů činil cca 64,97 %. 
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Na úseku přestupků bylo celkem spácháno 366 skutků. 131 skutků bylo řešeno v příkazním 
řízení v celkové částce 63,3 tis. Kč, z toho 120 bylo přestupků v dopravě, 9 proti majetku  
a 2 proti veřejnému pořádku. 
Bylo zjištěno 12 přestupkových jednání, spočívajících v řízení motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu a jiných návykových látek.   
Správním orgánům bylo oznámeno celkem 30 přestupků proti majetku a 82 proti veřejnému 
pořádku či občanskému soužití, 34 přestupků v dopravě a 25 ostatních přestupků. Odloženo 
bylo 63 skutků. 
 
Na území města Šluknov došlo v roce 2019 k  81 dopravním nehodám, při kterých nebyla 
žádná osoba usmrcena, žádná osoba nebyla těžce zraněna a 6 osob bylo zraněno lehce. 
Celková škoda dosáhla 1.650 tis. Kč. Ve 14 případech byla na vině rychlost, v 8 případech 
to bylo nedání přednosti v jízdě. V 6 případech bylo zjištěno požití alkoholu.  

 C. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
Jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, stanice 
Šluknov měla v roce 2019 jednoho velitele - Petra Kociána, DiS., velitele stanice  
– a 15 příslušníků v nepravidelném směnovém provozu ve směnách A, B a C. 
 
V roce 2019 zasazoval HZS u celkem 199 událostí, z toho u 59 požárů, 40 dopravních nehod, 
18 úniků nebezpečných látek, v 62 případech zasahoval jako technická pomoc,  
ve 12 případech u záchrany osob či zvířat a v 8 případech se jednalo o plané poplachy. 
    
Výcviková činnost zůstává shodná jako v předešlých letech. Pravidelné přezkušování  
z odborné a fyzické přípravy. Ověřování zdravotní způsobilosti každého jednotlivce. Výcvik  
v protiplynovém polygonu, flashover kontejneru, školení ve vyprošťování při dopravních 
nehodách ve Škoda Auto M. Boleslav, vodácký výcvik v kanále v Roudnici nad Labem, atd. 
Soutěže v požárním sportu a vyprošťování osob z havarovaných vozidel a další různá 
specifická školení a instrukčně metodická zaměstnání. 
Rok 2019 byl poznamenán extrémně vysokými teplotami a suchem, tudíž s tím spojenými 
požáry lesů, trávy apod. 
 
K zajímavým zásahům patřila např. dopravní nehoda dvou osobních aut v Jiříkově se šesti 
zraněnými osobami, déletrvající požár domu v Jiříkově s účastí pěti jednotek PO, sražená 
osoba v kolejišti či únik bioethanolu ve sklepních prostorách. 

 
Jednotka HZS také v rámci preventivně výchovné činnosti pořádala den otevřených dveří, 
exkurze pro školky a školy, realizovala ukázky své práce na různých akcích, dětských 
táborech, projektových dnech ZŠ a MŠ apod. 

D. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A VÝJEZDOVÁ 

JEDNOTKA OBCE  
 
Ve městě realizoval i v roce 2019 svou činnost Sbor dobrovolných hasičů. Sbor byl řízen 
osmičlenným výborem, který se scházel 1x za 14 dnů. Starostou sboru a velitelem sboru  
i jednotky (JSDH) byl pan Jindřich Müller.  
Hlavním úkolem činnosti Sboru dobrovolných hasičů je pomoc obci se zajištěním 
akceschopnosti jednotky. Ze spolkové činnosti byly pro členy i veřejnost zorganizovány různé 
akce vč. zajištění prodejního stánku při akcích města.  
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Jako v předchozích letech, byla i v roce 2019 věnována velká péče práci s mládeží. Děti jsou 
rozděleny podle věku do dvou družstev mladší/starší a schází se pravidelně každý týden. 
SDH uspořádal v roce 2019 dvě soutěže – dětskou „Memoriál Standy Matyáše“ v Království 
a pro dospělé „Memoriál Josefa Včely“ ve Šluknově na pivovarském rybníce. Také hasičský 
dětský tábor na Doubku byl velmi úspěšný a má již dlouhou tradici. 
 
Výjezdová jednotka obce je tvořena SDH Šluknov a SDH Království má i na dále dostatečný 
počet 34 členů, ovšem s velmi proměnlivou aktivitou. Jednotka disponuje 3 cisternami, 
automobilovým žebříkem a 2 dopravními vozidly. V tomto roce byla vyřazena a zlikvidována 
cisterna Š706 Trambus a nahrazena novější, darovanou z Brtníků.  
Jednotka v roce 2019 provedla 23 výjezdů, z toho 7 byly požáry, 2 dopravní nehody, 3 úniků 
látek, 10 technických pomocí a 1 námětové cvičení. 
 
Činnost SDH byla zajištěna financováním městem Šluknov ve výši cca 700 tis. Kč. V roce 
2019 také proběhla 2. etapa rekonstrukce požární zbrojnice ve Šluknově v celkové hodnotě 
cca 2,2 mil. Kč. 
 

 E. PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
 
Za rok 2019 bylo Komisí pro projednání přestupků, která byla zřízena jako zvláštní orgán 
obce, zpracováno celkem 258 přestupků. Z toho jich bylo 130 odloženo, 37 jich bylo předáno 
k projednání jiným správním orgánům pro nepříslušnost k projednání, 81 přestupků bylo 
komisí projednáno a v 10 případech bylo řízení zastaveno. 
 
Nejvíce byly řešeny přestupky proti občanskému soužití (37), proti majetku (24) a proti 
veřejnému pořádku (20).  
  
KPPP uložila pokuty v celkové výši 165,5 tis. Kč a náklad řízení ve výši 11 tis. Kč. 37 tis. Kč 
naopak komise získala jako příjem za řešení přestupků na základě uzavřených 
veřejnoprávních smluv.  
 
Od roku 2019 (na rozdíl od let předchozích) již KPPP neprojednávala přestupky za města 
Mikulášovice, Velký Šenov a Dolní Poustevna, neboť veřejnoprávní smlouvy s těmito městy 
byly z důvodů nedostatečných kapacit KPPP v prosinci 2018 a v lednu 2019 ukončeny.  
 
I nadále však KPPP řeší přestupky za malé obce ve Šluknovském výběžku (Lipová 
Lobendava a Vilémov). 
 

IV. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   
A. DŮM KULTURY 

 
V roce 2019 se v Domě kultury konalo celkem 52 akcí. Jednalo se o kulturní akce pro širokou 
kulturní veřejnost, od loutkových pohádek pro děti v podání loutkového souboru Rolnička, 
rozmanitých dětských akcí, hudební akce studentů Základní umělecké školy Šluknov, přes 
schůze a setkání různých místních spolků (Vietnamský Nový rok či MDŽ, schůze ZTP, 
šachový turnaj, romské akce apod.), tradiční nedělní taneční odpoledne pro seniory (Šramlík) 
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až po kulturní akce se známými umělci (např. František Nedvěd ml. K MDŽ, Návštěva 
z Ordinace v růžové zahradě, Posezení s Marcelou Holanovou a Milanem Pitkinem  
až po Milana Drobného ke Dni seniorů). 
 
Kromě akcí v Domě kultury realizoval Odbor kultury také celou řadu již tradičních venkovních 
kulturních akcí, např. čarodějnice, Hudba spojuje sousedy na Jitrovníku, děn dětí 
v zámeckém parku, drakiáda apod.) a podílel se na řadě akcí ve městě jako spolupořadatel, 
např. na výstavě modelářů, výstavě vojenských veteránů a techniky, přednáškách pro 
seniory, na Dnu lidové turistiky Pětiměstí, výstavě hub mykologického spolku apod.). 
 
Dům kultury, stejně jako Šluknovský zámek a Městská knihovna, jsou spravovány Odborem 
kultury městského úřadu. Na pozici vedoucího Odboru kultury došlo v roce 2019 ke změně, 
po odchodu vedoucího Bc. Jiřího Jelínka byla od 1. října 2019 jmenována vedoucí odboru 
Ing. Bc. Ivana Lukešová.  
 

B. ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ 

CENTRUM 
 
V dubnu 2019 bylo přestěhováno informační centrum v přízemí zámku na druhou stranu 
budovy – do kanceláře rovněž v přízemí zámku. Nový prostor však je mnohem větší, 
zaměstnanci i návštěvníci mají daleko více prostoru a vše je přehledněji uspořádáno. V rámci 
stěhování došlo také k redukci počítačů s veřejným internetem na jeden, který je tak vyhrazen 
hlavně pro turisty, neboť zájem o veřejný internet se v posledních letech rapidně snižoval.  
 
Zásadních změn se dočkal i zámecký park. Svatebčané mohou říci své „ano“ v nově 
opravené růžové zahradě, kde stávající dřevěné komponenty nahradil elegantní kov. 
Kompletní rekonstrukce se dočkalo i zámecké jezírko, které tak po dlouhé době opět udrží 
stav vodní hladiny.  
 
Přes tři tisíce zájemců si našel zámecký prvorepublikový okruh, do něhož se podařilo získat 
několik dalších původních exponátů ze Šluknova.   
Šluknovský zámek se stal velkým lákadlem hlavně díky pravidelným akcím, které se zde 
pořádají. V roce 2019 jich bylo 37 s návštěvností téměř 20 tisíc lidí.   
Podařilo se založit hezkou tradici Šluknovského masopustu, do kterého se zapojilo celé 
město a dostál tak opravdu tomu, že byl šluknovský.  
 
Zámecké slavnosti se konaly již po čtrnácté, poprvé se např. v jejich rámci konala závěrečná 
show a ohňostroj na nově zrekonstruovaném Zámeckém rybníce. Také Pivní slavnosti měly 
vysokou návštěvnost a stávají se již tradiční akcí v zámeckém parku. Ani v roce 2019 
nechyběl na zámku oblíbený koncert cimbálové muziky, ale i řada zajímavých výstav (výstava 
Hlavolamů, autíček, výstava soch Janů Nepomuckých od studentů Akademie výtvarných 
umění, vánoční výstava apod.). Zámek byl poprvé otevřen i během vánočních svátků.  
 
Rok 2019 byl ve městě úspěšný, i co se týče autorství knih. Na Jitrovníku při akci „Hudba 
spojuje sousedy“ byla pokřtěna kniha o „Království“ autorky paní Helgy Hoškové, kterou 
vydalo město. Další nová kniha „Devět pohádek ze Šluknova“ pak byla na zámku 
představena při autorském čtení autorkou paní Květoslavou Vidimskou 
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Pracovníky Odboru kultury byly v roce 2019 ve spolupráci s Klubem českých turistů  
a Odborem rozvoje a ŽP městského úřadu zahájeny práce na tvorbě nových turistických tras 
ve mstě, díky nimž by se vytvořily výletní okruhy. 
 
Také v roce 2019 se město prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu Holiday World Prague, 
a to ve spolupráci s OPS České Švýcarsko. Zámek se prezentoval i v Drážďanech  
na veletrhu Reisemesse Dresden. 
 
V roce 2019 navštívilo Šluknovský zámek téměř 29 tisíc návštěvníků. 
 
Skutečnost, že je zámek důležitým kulturním centrem města, dokládá i dlouhá řada kulturních 
akcí, které se zde v roce 2019 konaly, např. 13 různých tematických výstav, koncerty Kruhu 
přátel vážné hudby, koncerty různých žánrů na zámecké půdě, Masopust, Velikonoce  
na zámku, Den Země, Oslavy 100. výročí republiky, divadla, Den dětí, Zámecké slanosti, 
večery pod lampiony v zámeckém parku, Pivní slavnosti, vánoční akce a řada dalších akcí. 

C. KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 
 
Mimo prostory Šluknovského zámku a Domu kultury se v našem městě roce 2019 konaly 
i další akce, např. lampionový průvod městem a pálení čarodějnic v parku, Hudba spojuje 
sousedy – Jitrovník v Království (v rámci Pětiměstí), Drakiáda, Rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí, vánoční koncert v kostele sv. Václava aj. 

  D. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 
Městem Šluknov byla i v roce 2019 provozována městská knihovna ve zvýšeném přízemí vily 
čp. 638 na ul. T. G. Masaryka. Jedinou knihovnicí je stále paní Daniela Štindlová a knihovna 
je otevřena pět dní v týdnu, od pondělí do pátku. Stálý fond knihovny obsahuje přes 34 tis. 
knihovních svazků a knihovnu navštěvuje cca 700 registrovaných čtenářů, ovšem s tím,  
že na jeden průkaz knihovnu navštěvuje často i celá rodina. Knihovnu tradičně navštěvují 
také děti z mateřské školy a žáci základní školy na pravidelných exkurzích. 
Knihovna poskytuje i další služby, např. veřejný internet, kopírování, skenování apod. 
  
Město jako každý rok vydalo na nákup nových knih i v tomto roce 150 tis. Kč. Kromě toho 
financovalo nákup nových kovových knižních regálů, kterými jsou postupně nahrazovány 
dosluhující staré dřevěné knižní regály. 

  E. Šluknovské noviny 
I v roce 2019 vydává město Šluknov své městské noviny, které mají 20 stran A4 (10 dvojlistů, 
z nichž dvojlist obálky a vnitřní dvojlist uprostřed jsou barevné, zbytek je černobílý. Noviny 
vycházejí 1x měsíčně v nákladu 900 výtisků (náklad byl proti předchozímu roku snížen  
o 200 ks) a prodávají se stále za 5 Kč. Jsou také ke stažení v elektronické podobě  
na webových stránkách města. 
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V. ŠKOLSTVÍ 
A. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA VOHRADSKÉHO 

Základní škola J. Vohradského sdružuje základní školu s kapacitou 610 žáků, školní družinu 
s kapacitou 120 žáků, školní jídelnu s kapacitou 400 stravovaných a školní klub s kapacitou 
200 žáků. Ředitelkou školy je Mgr. Renata Sochorová. Školu navštěvovalo zhruba 460 žáků, 
přičemž tento počet se v průběhu roku měnil. 

V tomto roce bylo otevřeno druhé oddělení školní družiny, sídlící v přízemí budovy školní 
jídelny. Školní družina a školní klub jsou v provozu od 6:00 do 16:30 hodin.  
Zájmové vzdělávání zajišťovalo celkem 7 vychovatelů. Všechna čtyři oddělení byla pro velký 
zájem zcela naplněna. 

Také přípravná třída byla naplněna na maximální kapacitu 18 žáků.  

Ve školní jídelně byla vyměněna všechna okna, nainstalována vzduchotechnika.  
Na pozemku u hlavní budovy školy byla instalována nová venkovní učebna. U budovy 
Žižkově ulici byl vybudován průchod (chodník) podél budovy, který propojil stávající 
parkoviště u supermarketu se vstupem do školy a zajistil tak žákům bezpečný vstup do školy.  

Ve škole pracoval zhruba padesátičlenný pedagogický sbor, vč. asistentů pedagoga, 
vychovatelů a speciálního pedagoga. Celkový počet zaměstnanců byl 64.  

V dubnovém zápisu bylo zapsáno celkem 85 žáků, z toho 20 z nich byl povolen odklad školní 
docházky. 

Počet zájmových kroužků na škole stále roste, v roce 2019 jich bylo celkem 15. V tomto roce 
vznikl ve škole také žákovský parlament, do něhož se dostalo 24 členů, žáků čtvrtého  
až devátého ročníku. 

 

   ZŠ J. Vohradského – hlavní činnost (v tis. Kč)  
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B. MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Mateřská škola měla zpočátku roku 2019 celkem 33 zaměstnanců, z toho 18 učitelek,  
9 provozních zaměstnanců a 6 zaměstnanců stravování. Počet zaměstnanců se v průběhu 
roku měnil. Ředitelkou školky byla Bc. Jana Korečková.  
 
Zapsaných dětí bylo počátkem roku 183, i tento počet se však měnil, a to v celkem 6 běžných 
třídách, jedné třídě pro dvouleté děti a jedné speciální třídě. Školka realizovala celou řadu 
různých projektů, akcí pro děti, ale i rodiče, výletů a exkurzí, kulturních programů mimo 
mateřskou školu i spoustu sportovních aktivit.   
 
Školka provozovala celkem 2 objekty ve Svojsíkově ulici a 1 objekt školy v Žižkově ulici. 
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C. DALŠÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ 
 
Ve městě působila ještě další školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, a sice: 
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Speciální základní škola  
a Základní umělecká škola, pobočka Šluknov.  

VI. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST  
A. DOTACE MĚSTA NA SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU 

ČINNOST 
Město Šluknov i v roce 2019 finančně podpořilo celou řadu neziskových organizací, spolků 
či jednotlivců, ať již na jejich činnost, nebo na konkrétní akci v rámci vyhlášeného dotačního 
titulu pro rok 2019. Dotací bylo podpořeno celkem 25 subjektů, 2 subjektům nebyla dotace 
schválena. Celková výše dotačního titulu činila, stejně jako v letech předešlých, 900 tis. Kč, 
přičemž téměř polovina z této částky, 430 tis. Kč, byla poskytnuta Sportovnímu klubu (SK) 
Plaston Šluknov na jeho činnost.   

B. SPORTOVNÍ KLUB PLASTON ŠLUKNOV  
 
SK Plaston Šluknov měl k 31.12.2019 celkem 218 členů, z toho 81 členů mladších než 18 
let. Oddíl kopané měl 148 sportovců, oddíl kuželek celkem 24 členů, oddíl volejbalu má 18 
členů, oddíl basketbalu 8 členů, oddíl nohejbal 10 členů, oddíl badmintonu 8 členů  
a 2 členové jsou vedeni jako funkcionáři.   
 
Výkonný výbor pracuje už čtyři roky ve stejném složení, jeho pětileté funkční období skončí 
v listopadu 2020. Předsedou je Ing. Milan Kořínek, místopředsedou Jiří Beneš, ekonomkou 
Michaela Novotná a členy jsou Ivan Kolomazník za kopanou, František Koňák za volejbal, 
Radek Marušák za kuželky, Petr Jirův za badminton, Michal Bušek za košíkovou a František 
Mráz za nohejbal. 
 
Finančně činnost SK v roce 2019 podporovalo zejména město Šluknov dotací ve výši 430 
tis. Kč. Klub také získal dotaci z ministerstva školství ve výši 260 tis. Kč, která byla využita 
na regeneraci trávníků na hřišti (106 tis. Kč) a na nákup nových dresů a odměny trenérům  
a asistentům.  
 
Oddíl kopané 
 
Prezidentem oddílu byl v roce 2019 Ivan Kolomazník, sekretářem Ladislav Čurgali st.  
a trenérem Aleš Gall.  
 
Po zimní přestávce se koncem března znovu rozběhly fotbalové soutěže a pro A mužstvo 
naprosto neskutečným způsobem. Po podzimní části naši tabulku 1. B. třídy jasně vedli  
s náskokem osmi bodů před druhým Mezibořím a tak všichni čekali, že své postavení po 
zimě potvrdí. To se také stalo, ale naprosto nečekaným způsobem. Již v první zápase 
v Trmicích zvítězili 18:0. Nikdo z fanoušků si nepamatuje takový výsledek v soutěži.   
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Po skončení letošní sezóny dojde k reorganizaci fotbalových soutěží (sníží se počet skupin 
v 1. A i v 1. B třídě) a tak bylo umístění na čele tabulky pro hráče důležité. Posledním zápasem 
v Unčíně skončil v červnu pro A-mužstvo letošní ročník fotbalové 1. B. třídy a po třech letech  
Šluknov postoupil a vrátil se zaslouženě do krajské 1. A třídy. Fotbalisté obsadili první místo 
v tabulce se ziskem 63 bodů a s úctyhodným skórem 119:32 před druhým Svádovem  
– Olšinkami, který získal 52 bodů se skórem 85:45. 
 
Obdobný úspěch zaznamenalo i B-mužstvo v Lipové. Také to zvítězilo v okresním přeboru  
a po 13 letech se tak opět stalo vítězem této soutěže. První místo v tabulce nabízelo rovněž 
postup do vyšší soutěže. Po poradě a diskuzi vedení mužstva s hráči bylo rozhodnuto, že B-
tým zůstane ve stejné soutěži, tedy v okresním přeboru a postup nabídlo druhému 
Heřmanovu. K tomuto rozhodnutí vedl fakt, že po reorganizaci soutěží dostane družstvo nové 
kvalitní soupeře, se kterými se může stávající kádr dobře vyrovnat, a z hlediska ekonomiky 
nebudou cesty na zápasy finančně tak náročné. 
 
V červnu se sešla valná hromada SK Plaston Šluknov, která se mj. zabývala i vztahem SK  
a výrobní společnosti Plaston Šluknov CR, s.r.o., neboť vedení společnosti se rozhodlo 
ukončit dosavadní spolupráci se šluknovským SK a jeho finanční podporu především  
z ekonomických a organizačních důvodů na straně výrobní společnosti.  
Delegáti valné hromady SK proto rozhodli, že z názvu SK bude vypuštěno slovo Plaston  
a nově bude klub od ročníku 2020/2021 vystupovat jako SK Šluknov.  
 
Stejně jako v předchozím roce lze konstatovat, že šluknovský oddíl kopané zůstal jedním  
z mála oddílů v okrese, který má postavena dětská a mládežnická družstva v několika 
kategoriích, obsahujících prakticky všechny věkové skupiny, přičemž tu hrají i děti z mnoha 
obcí a měst v okolí. 
 
Družstvo mladších žáků zvítězilo ve finálovém turnaji okresního přeboru v Březinách  
a získalo tak pohár předsedy Okresního fotbalového svazu Děčín. 
Starší žáci skončili v okresním přeboru na druhém místě za Jiříkovem. 
 
Dorostenci soutěž ukončili se sedmi vítězstvími, jednou remízou a dvěma porážkami  
a skončili na 2. místě tabulky s jednobodovou ztrátou za vedoucím Mojžířem a s náskokem 
6 bodů před třetím Rumburkem. Potěšitelné je nejen to, že dorostenci hrají dobře svou 
soutěž, ale i to, že několik z nich se objevilo jako dobří hráči v sestavách obou družstev 
dospělých. 
 
Radost trenérům, rodičům i fanouškům dělá starší přípravka. Svou podzimní část vyhrála, 
když získala 24 bodů, před Chřibskou a Rumburkem. Zajímavostí je, že v družstvu  
za Šluknov nastoupily i dívky a jedna z nich dala dokonce dvě branky. 
 
Oddíl kuželek 
 
Významným oddílem jsou ve Šluknově kuželkáři. Vedoucím oddílu je Radek Marušák.  
A-družstvo hraje Severočeskou divizi. V ročníku 2018 – 2019 skončilo celkově 9. z jedenácti 
přihlášených družstev. Po podzimní části ročníku 2019 – 2020 se umístilo na 8. místě ze 12.  
B-tým hraje krajský přebor Libereckého kraje a ročník 2018 – 2019 ukončil na 6. místě  
ze sedmi, v nynější soutěži po podzimní části obsadil rovněž 6. místo.  
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Oddíl volejbalu 
 
Dalším úspěšným oddílem jsou volejbalisté, či lépe volejbalistky. Vedoucím oddílu je 
František Koňák, trenérem je Jaroslav Fráňa. Oddíl má aktuálně 18 členů a z toho 2 do 18 
let. Organizovanou soutěž hrají jen ženy a v letošním ročníku okresní soutěže obsadily 
konečné druhé místo. Ženy i muži z oddílu se zúčastňují i pořádají samostatné turnaje nejen 
ve Šluknově, ale i v Rumburku, Mikulášovicích, Krásné Lípě a dalších místech výběžku. 
8. června se uskutečnil další ročník Memoriálu Jiřího Ducháče, kterého se zúčastnilo šest 
smíšených týmů včetně rodinného družstva Ducháčových. 

 
Další oddíly SK Plaston 

Basketbalisté, badmintonisté a nohejbalisté doplácejí na to, že v okrese nejsou vyhlášeny 
organizované soutěže. Proto se scházejí jen na trénincích a hrají mezi sebou.  

C. SVAZ DŮCHODCŮ ŠLUKNOV 
 
Svaz důchodců byl i v roce 2019 aktivní a pro své členy pořádal pravidelné zájezdy. V květnu 
to byl zájezd do Příchovic, obce spjaté s nejznámějším Čechem Járou Cimrmanem. Senioři 
si prošli Pohádkovou cestu s kamennými pohádkovými postavami, muzeum Járy Cimrmana 
i rolnickou expozici ve volné přírodě. V září se pak členové spolku vydali do Hrabalova Kerska 
a jeho okolí. První zastávkou byla firma Botanicus  Ostré – centrum řemesel a bylinná 
zahrada. Zaujalo také Muzeum z půdy, nebo oběd v Hájence z filmu „Slavnosti sněženek“. 
Výlet završila komentovaná prohlídka skanzenu v Přerově nad Labem a již tradiční sladká 
tečka na závěr v místní cukrárně.  
 

D. MYKOLOGICKÝ SPOLEK  
 
Sezónu 2019 zahájil spolek akcí „Odemykání lesa“ v dubnu 2019 a v rámci akce „Ukliďme 
Česko'' jeho členové v okolí Špičáku a Weberovy chaty uklidili odpadky po neukázněných 
návštěvnících lesa. V červenci pak uskutečnili brigádu opět u Weberovy chaty, kde mám 
spolek nepsané stanoviště a kde se jeho členové schází.  V září pak členové spolu uspořádali 
pro Střední lesnickou školu v kunratickém arboretu výstavu hub, a to na školní akci „Den 
lesa''. 
 
V říjnu členové spolku uspořádali v Domě kultury pravidelnou dvoudenní výstavu hub, 
konanou v rámci prevence otravami hub, a to jak pro školky a školy, tak pro dospělé.  
V listopadu spolek „zamykal les“ a na závěr houbařské sezóny si jeho členové opekli tradiční 
špekáčky. Rozloučení s rokem proběhlo v restauraci na Jitrovníku v Království s houbovou 
tlačenkou ve formě bábovky a drobnými dárky.  
 
Klubovnu má spolek v budově České spořitelny, kde v houbařské sezóně provozuje  
o víkendech bezplatnou poradnu, kam si lidé mohou donést nalezené neznámé houby. 
Spolek má 15 členů. 
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E. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR ŠLUKNOV 
 
Vyvíjel svou činnost také v roce 2019, a to v čele s předsedkyní šluknovského odboru  
Mgr. Helenou Landovou. Výbor odboru byl celkem sedmičlenný. V odboru působí 3 aktivní 
značkaři.  
 
Šluknovští turisté uskutečnili v tomto roce celkem 24 turistických akcí pro vlastní členy  
(s celkovou účastí 985 členů), 10 akcí pro veřejnost (s celkovou účastí 466 členů), 3 zájezdy 
v ČR pro 142 osob, mezinárodní sraz dětí a mládeže s účastí 420 účastníků a 3 expedice  
do ciziny (rumunský Banát) pro celkem 32 účastníků.   
 
Tradičními akcemi byly: Kouzlo zimního lesa (leden), Po neznámých stezkách Brtnickými 
ledopády (únor), Pochod jarním Šluknovskem (Velikonoce), Vítání jara (březen), Mezinárodní 
sraz dětí a mládeže (duben), tábor TOM Skaláci ve Sloupu v Čechách (srpen), Toulky zlatem 
podzimu (říjen), Až na český severní pól (listopad) a Děti lesu – les dětem (prosinec).  

 
F. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, MÍSTNÍ ORGANIZACE 
 

Místní organizace ČČK zaměřuje svou činnost na děti a mládež. V roce 2019 měla  
20 dětských členů. Kromě výuky uspořádali členové pro děti také jarní prázdniny v Bílém 
potoce. Účastnili se cvičení SOS extreme, kde obsadili 6. místo. Děti se účastnily hlídek 
mladých zdravotníků ve Varnsdorfu, kde obsadily 3. a 4. místo. Členové dále zajištovali 
zdravotní dozory po celém Šluknovském výběžku, ale také spolupořádali akci „Šluknovský 
správňák“ s účastí 110 dětí. Pravidelně rovněž spolupracovali s německým červeným křížem. 
V provozu měl ČČK dvě sanitní auta. 
 

G. LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA A DĚTSKÝ 
DIVADELNÍ SOUBOR KVÍTKO 

 
Oba soubory měly stále své zázemí ve šluknovském Domě kultury. Loutkový soubor Rolnička 
měl v tomto roce celkem 18 členů a odehrál celkem 14 pohádek, z toho 8 na domovské scéně 
a 6 ve městech a obcích regionu. V dubnu pořádal v Domě kultury již pravidelnou 
pohádkovou divadelní přehlídku, v rámci které téměř 180 dětských diváků shlédlo 4 krásné 
pohádky různých divadelních souborů. Soubor tak stále udržuje ve Šluknově dlouhou tradici 
loutkoherectví. 
 
Dětský divadelní soubor Kvítko vznikl již v roce 1994, nejprve jako nápad na oživení 
loutkových představení s malými dětským herci, kteří pohádky např. v podobě Kašpárka, 
uváděli. Děti měli úspěch, jejich počet se do roku zdesetinásobil a dnes je již samozřejmostí, 
že hrají svou pohádku před každým loutkovým představením. V roce 2019 měl soubor 16 
dětských členů. Dětem se věnují členky LS Rolnička paní Květoslava Vidimská, Karolína 
Fráňová a Iveta Krejčíková a učitelka ZUŠ paní Helena Ansorgová.    
 
Zakladatelka dětského souboru Kvítko a dlouholetá členka loutkového souboru Rolnička paní 
Květoslava Vidimská vydala v roce 2019 svou knihu „Devět pohádek ze Šluknova“. V říjnu 
proběhlo ve Šluknovském zámku její autorské čtení, které bylo doprovázeno výstavou 
ilustrací Jiřího Petrouška, jenž knihu ilustroval, ale také vystoupením dětí ze souboru Kvítko, 
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které si jednu z pohádek nastudovaly. Krásná akce zaplnila sál zámku a mnozí návštěvníci 
odcházeli s knihou pohádek v ruce. 
 
 

H. SKAUTSKÉ STŘEDISKO SEVEŘAN ŠLUKNOV 
 
Středisko Seveřan Šluknov je nejsevernější skautské středisko ČR. Členové se schází  
na své skautské základně na Kreuzbergu, kterou má pronajatou od města, pravidelně každou 
neděli od 9 do11 hodin. Skauty vedou Kateřina Vybíralová a Monika Phamová, realizují 
s dětmi aktivity, které pomáhají jejich rozvoji, učí se např. první pomoci, šetrnosti k přírodě, 
toleranci k ostatním, ale také rozvíjejí svou kreativitu a fyzickou zdatnost.  
 
V lednu se členové střediska zúčastnilo akce „Polární žirafa“ v Krásné Lípě - motivačního 
zážitkového setkání rádců a rádkyň Ústeckého kraje. Účastníci se zde mohou odreagovat, 
načerpat inspiraci ale zároveň poznat sebe samotné i spoustu dalších skautů. Jeden 
dubnový víkend vyjeli skauti na již tradiční „Aprílový Blouďák“ do Ústí nad Labem, kde děti 
všech věkových kategorií závodí v týmu a plní úkoly na jednotlivých stanovištích. Jedna 
z členek střediska se dokonce umístila na 1. místě.  
 
Srpnový putovní tábor skauti strávili namísto v podsadách putováním po Máchově cestě 
Kokořínskem.  První školní den členové střediska navštívili třídy na 1. stupni základní školy, 
kde žákům představili činnost skautů, a po tomto náboru se počet členů zvýšil o 11 dětí. 
Říjnová přespávanda se nesla v duchu indiánů. Děti se seznámily s indiánskými symboly  
a vyrobili si krásné indiánské čelenky. Nad ohněm si opekli buřty a večer na ně čekala stezka 
odvahy. Středisko si nenechalo ujít ani listopadový Halloween a skauti vyřezávali strašidelné 
dýně, které pak zdobily klubovnu. Klubovnu v prosinci nevynechal ani Mikuláš s čertem.  
 
V předvánočním čase děti vyráběly vánoční věnce, pekly perníčky a vyráběly vánoční přání. 
Na vánoční přespávandě si navzájem dali dárky, zazpívaly, ozdobily perníčky a zahrály různé 
hry. Vyrobená přáníčka a nazdobené perníčky následující ráno odnesly do domova 
důchodců, kde zazpívaly pro radost seniorům i pár vánočních koled. Na Štědrý den již 
tradičně proběhlo vánoční krmení zvířátek v lese. 
 

I. ŠLUKNOVSKÉ KRÁLOVSTVÍ 
 
Hned v lednu 2019 odstoupila z funkce předsedkyně a pokladníka spolku paní Eva Koňáková 
a zároveň byl zvolen nový členský výbor ve složení: předsedkyně spolku a pokladník Olga 
Petroschke, členský výbor pak fungoval ve složení: Josef Stelmaščuk, Zdeněk Žebro, Lenka 
Štolzová a Eva Koňáková. Ze spolku odešlo 5 lidí a celkový počet členů byl na počátku roku 
22. 
 
Spolek pořádá akce jako Pálení čarodějnic, Hry bez hranic, Rozloučení s létem a Rozsvícení 
stromečku. Každoročně v květnu provádí úklid Království společně s jeho obyvateli. Dále  
se aktivně podílí při pořádání Rodea v Království na Konírně.  
V listopadu se z dobrovolníků stali členové spolku a spolek tak měl 22 členů. Zároveň došlo 
ke změně adresy spolku - Království 59 a místo člena výboru po paní Koňákové převzal pan 
Břetislav Přidal. 
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J. DALŠÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE, PŮSOBÍCÍ VE MĚSTĚ  
 

• Místní organizace českého rybářského svazu 
• Svaz tělesně postižených, 
• Myslivecké sdružení Jitrovník,  
• Myslivecké sdružení Špičák, 
• Dětský pěvecký pop sboreček, 
• aj. 

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

A. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Odpadové hospodářství zajišťovalo město Šluknov v tomto roce ve spolupráci s několika 
firmami, s nimiž mělo město uzavřené smlouvy. Hlavním partnerem byly Technické služby 
Šluknov, spol. s. r. o., které pro město svážely směsný komunální odpad, tříděný odpad, ale 
také biologicky rozložitelný odpad. Dále zajišťovaly úklid města, komunikací a veřejných 
prostranství, svoz odpadkových košů a provozovaly sběrný dvůr a kompostárnu. Společnost 
EKO-KOM a. s. poskytovala městu zdarma nádoby na tříděný odpad a provozovala systém 
sběru a recyklace obalových materiálů, za což město získávalo finanční prostředky. Další 
firmy pak byly např. zapojeny do systému zpětného odběru elektrozařízení apod. 
 

V roce 2019 vyprodukovali občané města celkem 2.948,47 t odpadů, což je o 1.158,21 t 
méně než v roce 2018. Hlavním důvodem je vyjmutí kovů z výkupen z evidence města 
(384,54 t), dále výrazné snížení produkce objemného odpadu 249,3 t a také snížení produkce 
ostatních odpadů. 

Ve Šluknově bylo v roce 2019 průměrně sváženo celkem 1.607 ks  svozových nádob 
s komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 53 ks 
kontejnerů o objemu 1100 litrů. 

Pro většinu rekreantů město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2019 jich bylo vydáno 
935 ks.   

V roce 2019 probíhalo také intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli 
možnost odkládat rostlinný biologický odpad do speciálních hnědých nádob. Celkem  
se zapojilo 349 domácností mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. Svoz 
probíhal od března do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 4.778 nádob.  

V roce 2019 bylo ve městě vyčleněno 29 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 12 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo. Celkem 
je rozmístěno 129 kontejnerů. 

Náklady na zajištění odpadového hospodářství se rok od roku zvyšují. V roce 2019 město 
uhradilo jen za svoz komunálního odpadu 4,4 mil. Kč, za svoz tříděného odpadu 0,6 mil. Kč, 
za provoz sběrného dvora 1,7 mil. Kč, za svoz a likvidaci odpadkových košů 0,4 mil. Kč apod. 
Poplatek od občanů města za svoz a likvidaci komunálního odpadu byl vybrán v celkové výši 
2,6 mil. Kč a od rekreantů 0,16 mil. Kč. Za tříděný odpad a zpětný odběr elektrozařízení 
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město získalo téměř 0,7 mil. Kč. Více než 5 mil. Kč tak muselo město Šluknov na řešení 
odpadového hospodářství ve městě doplatit ze svého rozpočtu. 

B. MĚSTSKÁ ZELEŇ 
 
Na jaře 2019 byla poprvé na zrekonstruovaném náměstí osazena květinová pyramida  
a truhlíky s květinami zkrášlily také všechna okna radnice. Ve městě pak bylo odborně 
ošetřeno celkem 22 stromů.  
 
Z důvodů dlouhotrvajícího sucha nebyla ve městě založena žádná nová výsadba,  
až na jednu výjimku – výsadbu zeleně u nově zřízené autobusové zastávky Benar. Většina 
finančních prostředků tak byla věnována na údržbu stávající zeleně. Bohužel také muselo 
být pokáceno celkem 116 dřevin, a to v souladu s pasportem zeleně.  
 
V průběhu roku 2019 zaměstnávalo město Šluknov jednu pracovnici na pomoc při 
zahradnických, udržovacích a úklidových pracích – práce paní Zítkové byla velikým 
přínosem. 

C. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

MĚSTSKÉ STUDNY 
 
Také v roce 2019 byly odebrány vzorky vody z městských studní, např. v Rožanech, 
v Kunraticích, na Královce či v Království. Výsledky rozborů byly kolísavé. V některých 
studnách se zlepšily, v jiných naopak zhoršily. Důvodem ne vždy dobrých výsledků  
je především malý odběr a tím pádem živná půda pro mikroby.  
 

VODNÍ NÁDRŽE 
Rekonstrukce rybníka Zezuláku 

I v roce 2019 se pokračovalo v postupné rekonstrukci rybníka Zezuláku, resp. odvodu vod 
z něj. V této etapě bylo realizováno odbahnění rybníka samotného, kdy bylo ze dna 
odstraněno několik desítek kubíků nánosu a dále možná nejproblémovější úsek  
tzv. havarijního přelivu, tj. bezpečnostního odvodu vod v době, kdy již hlavní odtok protékající 
centrem města nemá dostatečnou kapacitu. V rámci prací bylo odkryto staré, nekapacitní 
potrubí křižující ulici Boženy Němcové a pod areálem bývalé VPZ. To bylo nahrazeno 
dostatečně dimenzovaným potrubím, které umožní bezpečný odtok vod. 

Zhotovitel akce: Technické služby Šluknov 
Realizace:    02/2019 – 03/2019 
Profinancování akce: 265 tis. Kč 

RYBÁŘSTVÍ 
 
Městský úřad ve Šluknově je orgánem státní správy v oblasti vydávání rybářských lístků. Tuto 
povinnost mu ukládá rybářský zákon. Rybářské lístky vydává Odbor rozvoje a životního 
prostředí městského úřadu. 
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POVODNĚ 
Rok 2019 byl dalším rokem v pořadí, kdy k žádné povodňové aktivitě na území našeho města 
nedošlo.  

 

VIII. SPOLEČENSKÁ KRONIKA        
A. STATISTIKA 

Dle údajů evidence obyvatel městského úřadu měl Šluknov k 31.12.2019 celkem 5.488 
obyvatel (cizinci 249), tedy o 18 více než v roce předchozím, narostl zejména počet cizinců, 
téměř polovinu z nich tvoří Vietamci, dále pak Slováci, Poláci, Ukrajinci a Němci. Z celkového 
počtu obyvatel bylo 2.733 žen a 2.755 mužů. 

Přistěhovalo se celkem 274 občanů a odstěhovalo naopak 229. V rámci města došlo 
k přestěhování ve 269 případech.  

Městský úřad přidělil celkem 8 nových čísel popisných v Království a 2 nová čísla popisná 
v Rožanech.  

B. JUBILEA, NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA 
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2019 celkem 234 návštěv jubilantů (70., 
75, 80., 85. a všechny pozdější narozeniny).  

Uskutečnil se také slavnostní obřad zlaté svatby 

C. SVATBY 
V roce 2019 se ve Šluknově konalo celkem 47 sňatků (což je o 50 % více, než v roce 
předchozím), z toho 26 sňatků šluknovských občanů. Bylo uzavřeno celkem 5 církevních 
sňatků a 2 sňatky s cizincem. Oblíbeným místem svatebního obřadu se stalo Karlovo údolí.   

D. NAROZENÍ 
Počet narozených občánků v roce 2019 byl 50, z toho 27 chlapců a 23 dívek.  

E. ÚMRTÍ  
V roce 2019 zemřelo celkem 65 osob s trvalým pobytem ve Šluknově, z toho 38 mužů a 27 
žen.  

IX. RŮZNÉ  
ŠLUKNOV V ROCE 2019 – V KOSTCE 

Leden 
• Den otevřených dveří na zrekonstruované radnici. 
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• V rámci participativního rozpočtu volili občané v anketě mezi 6 nabízenými projekty 
ten, který má být v roce 2019 městem zrealizován. Z celkového počtu 278 hlasů, 
obdržel nejvíce hlasů (86) projekt rekonstrukce hřbitovní kaple ve Šluknově. 

• Dva týmy České televize natáčely ve městě – na programu ČT1 byla vysílána reportáž 
o Šluknovu a Šluknovském zámku v pořadu „Toulavá kamera“. Další dvě reportáže 
na programu ČT Déčko pro pořad „Tamtam“ byly určeny pro děti, jeden týden to byla 
reportáž o zámku a další týden pak reportáž o výstavě „Rychlých šípů“. 

• Město a zámek byly propagovány také v mobilní aplikaci „Vlakem na výlet“. 

Únor 
• Město pokračuje v rekonstrukci rybníka Zezulák a řeší problematický odtok z něj. 

• Starostové Šluknovska jednají na Ministerstvu zdravotnictví ČR o zachování zdravotní 
péče ve Šluknovském výběžku v souvislosti s problémy Lužické nemocnice 
v Rumburku. 

Březen 
• Zastupitelstvo města rozhoduje o podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní 

rozvoj na akci „Revitalizace brownfieldu bývalého kina Dukla Šluknov“. 

• Obyvatelé městské části Císařský se dočkali nové autobusové zastávky „Šluknov, 
Císařský – pod Hrazeným“, která byla Ústeckým krajem zařazena do jízdních řádů. 

Duben 
• Proběhla ve městě akce „Ukliďme Česko“ 

• Byla realizována oprava a úprava zahradního jezírka v zámeckém parku. 

• V domě kultury pobavila diváky zpěvačka Marcela Holanová za doprovodu baviče 
Milana Pitkina. 

Květen 
• Zastupitelstvo města rozhodlo o zahájení přípravy realizace prodeje domů z majetku 

města – bytový dům čp. 108 na malém náměstí, bytový dům čp. 209 na ul. Budišínská 
a bytových domů čp. 4 a čp. 6 ve Smetanově ulici. 

• Na Fukov k železničnímu mostu byla na svátek sv. Jana Nepomuckého navrácena 
socha tohoto světce (resp. byla zhotovena nová). 

• Proběhly volby do Evropského parlamentu. 

Červen 

• Byla získána dotace Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu drobných 
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 a také 
dotace z Nadace ČEZ na obnovu křížku v Rožanech (za čp. 149 na propojce  
za bývalou školou) a rozhodnuto o jeho obnově v tomto roce. 

• Na kopci Jitrovník v Království v rámci akce Pětiměstí „Hudba spojuje sousedy“ byla 
pokřtěna nová kniha o Království autorky Helgy Hoškové, jejímž vydavatelem bylo 
město Šluknov.  
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• Město Šluknov bylo oceněno „Skleněnou popelnicí“ za 1. místo v kategorii měst  
od 5 tis. do 15 tis. obyvatel v soutěži Ústeckého kraje a obalových společností  
za třídění odpadů na 1 obyvatele v roce 2018. 

• Na již tradičních Zámeckých slavnostech v zámeckém parku poslední červnový 
víkend byla panem farářem žehnána nová vlajka města, která doplňuje městský znak 
z roku 1900 na ustálenou dvojici obecních symbolů. Diváky pobavili Jožka Černý 
s cimbálovkou, David Koller a jeho band a řada dalších umělců. 

Červenec 

• Byla slavnostně otevřena nová vyhlídka na Židovském vrchu, vč. přístupové 
komunikace. Z vyhlídky je krásný výhled na centrum Šluknova.  

• Rada města vyhlásila již 3. ročník dotačního programu na obnovu fasád a střech 
v městské památkové zóně (centrum města). 

• Městem již tradičně projel cyklistický závod „Tour de Feminin – O cenu Českého 
Švýcarska“. 

• V růžové zahradě v zámeckém parku byla vyměněna čtyři zákoutí s lavičkami  
– namísto dřevěných byla instalována kovaná. Ve stejném stylu bylo osazeno také 
zábradlí na terase. 

Srpen 

• Ústecká regionální televize vysílá reportáž o hasičském dětském táboru na Doubku. 

• Klinika v německém Sebnitz deklaruje, že je schopna zajistit lékařskou péči  
i pacientům ze Šluknovského výběžku. 

• Na hřišti v Království u kostela bylo díky dotaci společnosti Vitana a. s. otevřeno nové 
veřejné grilovací místo. 

• Poslední srpnový den zámecký park ožil již druhým ročníkem pivních slavností, 
pořádaných městem Šluknov ve spolupráci s německým městem Sohland a. d. Spree. 
Festival navštívily stovky návštěvníků.  

• V Království proběhlo setkání rodáků této bývalé obce a v jeho rámci byla na hřbitově 
odhalena pamětní deska zemřelému faráři Karlu Kindermannovi, zhotovená místním 
kameníkem Pavlem Jiřenou. Mon. Havelka následně posvětil další opravenou 
kapličku – kapli Žaláře Krista – na křížové cestě v Království. 

Září 

• V přízemí Domu kultury v bývalé restauraci Club bylo otevřeno nové bistro. 

• Město vyhlásilo dotační „Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací  
na rok 2020“. 

• Byla dokončena úprava dosud nevzhledného veřejného prostranství na křižovatce ulic 
Tovární a Královská a byla zde zřízena oboustranná autobusová zastávka. Nově byl 
upraven povrch komunikací, osazena nová čekárna, veřejné osvětlení, zřízen nový 
přechod pro chodce a vysazena veřejná zeleň. 

• Na konci září byla uzavřena pobočka MONETA Money Bank na šluknovském náměstí. 
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• Starostka města vyhlásila výběrové řízení na funkci tajemníka městského úřadu. 

• Ve funkci kronikářky města skončila na vlastní žádost Ing. Anna Bušková. 

Říjen 

• Novou kronikářkou byla jmenována Ing. Bc. Ivana Lukešová.  

• Město z důvodu havarijního stavu uzavřelo most pro pěší přes řeku Sprévu na Fukově. 

• Ve funkci tajemnice městského úřadu skončila stávající tajemnice Ivana Lukešová. 

• Byla zahájena 1. etapa opravy krovu a střechy celého objektu bývalé sladovny naproti 
zámku. 

• Ve Smetanově ulici začala rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace. 

• Zahájena byla také rekonstrukce kaple Božího hrobu na křížové cestě v Království, 
kde byla pod sutinami kaple nalezena socha ležícího Krista. 

• V zámku proběhlo autorské čtení nové knihy „Devět pohádek ze Šluknova“ autorky 
paní Květoslavy Vidimské a ilustrátora Jiřího Petrnouška.  

Listopad 

• Proběhla již tradiční akce Střední lesnické školy a sv. Hubert, patron lovců a myslivců 
převzal z rukou místostarosty města symbolicky na jeden den vládu nad městem. 

• V regionu probíhaly oslavy 30. výročí sametové revoluce. 

• Adventní čas byl zahájen slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí paní 
starostkou za zpěvu Tiché noci zpěváka Milana Fialy. 

Prosinec 

• Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
na „Turistický informační a orientační systém města Šluknov“. 

• Byly zrestaurovány stropní malby kaple sv. Jakuba v městské části Císařský, čímž  
se její celková rekonstrukce téměř dokončila. V prosinci tak byla kaple poprvé po 
mnoha letech otevřena veřejnosti. 

• Na ulici T. G. Masaryka byly díky dotaci Nadace ČEZ realizovány, resp. obnoveny, tři 
nové oranžové přechody, a to u základní školy, za knihovnou a zcela nový přechod 
byl zřízen ve směru od sídliště k vlakovému nádraží. 

• Rekonstrukce budovy radnice uspěla v soutěži „Stavba Ústeckého kraje“, umístila  
se na 4. místě a jako jediné jí bylo uděleno „čestné uznání“. 

• Do Šluknova začala jezdit první soukromá železniční společnost Arriva jako rychlík  
na trase Kolín – Šluknov.   

 
Zapsala: 
Ing. Bc. Ivana Lukešová, kronikářka města Šluknov 
 
Tento zápis byl schválen Radou města Šluknov dne 23. září 2020 usnesením číslo 
6/53R/2020. 
 


