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

  RADA MĚSTA 
Zasedání rady města se v roce 2018 konalo celkem 26x, a to ve dnech: 8.1., 22.1., 5.2., 
19.2., 5.3., 19.3., 4.4., 16.4., 23.4., 2.5., 16.5., 28.5., 11.6., 26.6., 9.7., 25.7., 6.8., 20.8., 
3.9., 18.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11.,10.12., 18.12. 

Složení rady města po volbách v roce 2018 bylo následující:  

- 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 

  ZASTUPITELSTVO 
V roce 2018 proběhlo celkem 7 zasedání zastupitelstva města a to ve dnech: 8.2., 26. 
a 28.2., 24.5., 26.6., 13.9., 20.11. a 18.12.  

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

Kromě výše uvedených 5 členů rady města, má 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 

REKONSTRUKCE RADNICE, STRUKTURA A ČINNOST 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 

V měsících září a říjnu 2018 se zaměstnanci města stěhovali ze svého náhradního 
působiště – městské ubytovny v Království č. p. 10, kde úřadovali 18 měsíců, do nově 
zrekonstruované budovy radnice. Na radnici se mohli již přestěhovat i zaměstnanci 
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stavebního úřadu a městské policie a s výjimkou Odboru kultury tak již mohli všichni 
zaměstnanci města pracovat tzv. pod jednou střechou.  
 
Časové milníky rekonstrukce šluknovské radnice (č. p. 1): 

• 2011 – studie nového dispozičního řešení (firma ProProjekt, s. r. o.) 
• 2013 (podzim) – výběrové řízení na projektovou dokumentaci ke stavebnímu 

povolení 
• 2014 (celý rok) – zpracovávání projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení/provádění stavby 
• 2015 (březen) – vydání stavebního povolení 
• 2016 (prosinec) – 2017 (leden) – výběrové řízení na zhotovitele stavby   
• 2017 (únor) – uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby se zhotovitelem 
• 2017 (duben) – 2018 (srpen) – realizace stavby rekonstrukce radnice 
• 2018 (leden – březen) – výběr architekta a designéra na zpracování návrhů interiérů 

a jejich realizace, uzavření smlouvy o dílo 
• 2018 (srpen) – výběrové řízení na dodavatele nábytku a vybavení radnice 
• 2018 (říjen) – kolaudace stavby zrekonstruované radnice 

Zhotovitel stavby: 
CL-EVANS, s. r. o., Česká Lípa – firma založena roku 2003, v současnosti jedna 
z největších stavebních firem na severu Čech, s bohatými zkušenostmi s rekonstrukcemi 
veřejných budov. Spolupráce se nesla ve dvou rovinách – velmi kvalitnímu provedení prací, 
zejména díky výbornému vedení stavbyvedoucího pana Marka Bahníka, na druhé straně 
však i v duchu velkého boje o případné vícepráce, kdy odpovědní zaměstnanci města 
z Odboru rozvoje a ŽP (Mgr. Martin Chroust, vedoucí odboru a Bc. Michal Bušek), ve 
spolupráci s technickým dozorem investora Ing. Jiřím Coblem ze společnosti ProProjekt, 
s. r. o., strávili mnoho a mnoho hodin debatami, co je a co není součástí naceněného 
rozpočtu. Vždy však bylo dosaženo korektního výsledku, se kterým byly spokojeny obě 
strany. 
 
Služby interiérového architekta: 
Mgr. Nadezhda Ilieva Novotna – NADIA SUREL STUDIO Ústí nad Labem 
 
Dodavatel nábytku a vybavení: 
INTERYSS, s. r. o., Litvínov – firma založená v roce 1993, s bohatými zkušenostmi 
s výrobou nábytku, vč. kancelářského. 
  
Celková výše vynaložených finančních prostředků na rekonstrukci radnice:  

• 36.193.286 Kč vč. DPH (souhrn všech nákladů vč. projektové přípravy, dozorů, 
ostatních prací jiných zhotovitelů) – stavební práce, 

• 135.000 Kč vč. DPH (služby interiérového architekta, zpracování návrhů interiérů, 
dohled na jeho realizací) 

• 3.120.181 Kč vč. DPH (dodávka vybavení a nábytku) 
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Celkem 39.448.467 Kč vč. DPH – veškeré finanční prostředky, kromě níže uvedené dotace 
na „bezbariérovost“ objektu – hradilo město Šluknov z vlastního rozpočtu  
(v letech 2017 a 2018, malou část pak na počátku roku 2019). 
 
Poskytnutá dotace na bezbariérovost objektu radnice:  
1.765.244 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na zajištění bezbariérovosti budovy, tedy 
vybudování výtahu, zřízení bezbariérového WC, úpravy dveří a madel a odstranění 
výškových nerovností mezi podlahami. 
 
Technické údaje: 

• Počty kanceláří: před rekonstrukcí – 22, po rekonstrukci – 26 
• Počet využitých podlaží: před rekonstrukci 2, po rekonstrukci 3 
• Užitná plocha objektu: před rekonstrukci – 915 m2, po rekonstrukci – 1.320 m2 
• Změna druhu vytápění: před rekonstrukci – elektrické akumulační vytápění 

v suterénu radnice, po rekonstrukci – plynová kotelna v podkroví radnice. Roční 
náklady na vytápění: před rekonstrukci – 577.000 Kč, po rekonstrukci – 165.000 Kč 
(plán). 

Zkušenosti z průběhu rekonstrukce:  
Hlavním předpokladem pro kvalitní realizaci rekonstrukce je kvalitní projekt, dále naprosto 
klíčová je pozice stavbyvedoucího, který koordinuje až desítky dalších podzhotovitelů všech 
možných profesí, důležitá je také nutnost kontroly zástupce města na stavbě téměř každý 
den – rekonstrukce radnice tak byla „obrovskou školou“ pro realizaci dalších chystaných 
velkých rekonstrukcí, které město plánuje (např. rekonstrukce sladovny, kina a sokolovny). 
 
Největší rozdíly – před a po rekonstrukci: 
Využití doposud nevyužitého podkroví – celý úřad pod jednou střechou (do budovy radnice 
byl sestěhován i stavební úřad), změna vytápění z elektrické akumulační kotelny na 
plynovou kotelnu, demolice novodobé přístavby do dvora a možné využití dvora jako 
relaxační zóny, zřízení recepce, výtahu a čekárny pro přívětivější prostředí pro občany 
a návštěvníky radnice, zateplení fasády do dvora, nová střecha, nová barva fasády, 
přemístění archivů do podkroví na pohledovou stranu náměstí (z důvodu nemožnosti 
realizace nových oken). 
Výraznou změnou je i využití zcela nových technologií pro fungování městského úřadu, 
které zcela odpovídají dnešním potřebám (např. wifi připojení v celé budově radnice, zcela 
nový zabezpečovací systém, nový přístupový systém pro možnost elektronického ovládání 
dveří, nový docházkový systém, nová IP telefonní ústředna, zcela nová serverovna apod.).  
Budova radnice tak dnes splňuje všechny náročné požadavky na veřejnou budovu,  
a to jak z hlediska bezbariérovosti, přívětivosti, z hlediska hygienického, požárního, 
bezpečnostního apod. 
Co ještě koncem roku 2018 chybělo: 

• 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 (jaro). 
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Všechny tyto nutné dokončovací práce budou realizovány v první polovině následujícího 
roku (2019). 
 
Srovnání s ostatními investičními akcemi města:  
Jednalo se o největší souvislou, jednorázovou stavební akci v novodobé historii města. 
Finančně nákladnější byla pouze rekonstrukce zámku, ta však byla realizována po více 
etapách. Z hlediska náročnosti (stav objektu, skryté závady, řada změn oproti předpokladu) 
šlo rovněž o akci, kterou nelze srovnat z žádnou obdobou akcí realizovanou městem 
v posledních letech. 
 
Zajímavosti z průběhu rekonstrukce radnice:  

• Stávající budova radnice dostala svou podobu po její výstavbě po velkém požáru 
v r. 1838, kdy shořela původní budova radnice. Základní kámen „nové“ radnice byl 
položen 01.07.1841. Od té doby prakticky neprošla budova žádnou velkou 
rekonstrukcí. 

• Cínová schránka, vložená k základnímu kameni pro budoucí generace v roce 1841 
bohužel nebyla při stávající rekonstrukci nalezena a s největší pravděpodobností 
byla v minulosti odcizena. 

• Budova radnice byla před svou nynější rekonstrukcí staticky v havarijním stavu 
(posudek statika), v průběhu vlastní rekonstrukce však bylo zjištěno, že faktický stav 
je mnohem horší, než se statik původně domníval. 

• Oproti původnímu plánu byly téměř v celé budově č. p. 1 zřízeny nové stropy 
(původní měly shnilá záhlaví), původní klenby byly zachovány jen v budově č. p. 431 
(městská policie). 

• Při vyklízení půdy byla nalezena řada artefaktů – staré projekty, ale např. i malé 
vlaječky s hákovým křížem, kterými vítali tehdejší šluknováci příjezd Adolfa Hitlera 
v roce 1938. 

• V průběhu rekonstrukce byl okamžik, kdy bylo možné chybějícími stropy prohlédnout 
z přízemí až do krovu.  

• Jediným dochovaným původním vybavením v téměř nezměněné podobě ze staré 
radnice je kancelář starostky města. 

• V budově je více než 10 kilometrů různých elektrických kabelů. 
• Objevena a obnovena byla v minulosti zazděná okna v bývalé obřadní síni v přízemí 

(dnes kancelář sociálního úseku). 

Poděkování: 
Za náročnou a zdařilou rekonstrukci radnice patří velké poděkování: 

• Zastupitelům a radním města Šluknov   
• Mgr. Martinu Chroustovi, vedoucímu Odboru rozvoje a ŽP městského úřadu 
• Bc. Michalu Buškovi, odbornému zaměstnanci Odboru rozvoje a ŽP městského 

úřadu 
• Ing. Bc. Ivaně Lukešové, tajemnici městského úřadu 
• Společnosti ProPojekt, s. r. o., Rumburk, jmenovitě Ing. Jiřímu Coblovi 
• Společnosti CL-EVANS, s. r. o., Česká Lípa a jejím zaměstnancům  

a poddodavatelům, jmenovitě stavbyvedoucímu Marku Bahníkovi 
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• Společnosti Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
• Martinu Křemenákovi, informatiku Odboru vedení města městského úřadu 
• Ing. Petru Masopustovi, vedoucímu Odboru správy majetku  

a zaměstnancům tohoto odboru 
• Ing. Janě Kociánové, vedoucí Odboru ekonomického městského úřadu 
• Jaroslavě Filipové, DiS., odborné pracovnici Odboru vedení města městského 

úřadu 
• Společnosti INTERRYSS, s. r. o., Litvínov a jejím zaměstnancům 
• Mgr. Nadezhdě Ilievě Novotné interiérové architektce. 
• všem zaměstnancům města za jejich práci při několikerém stěhování kanceláří 

radnice i jejich působení v náhradních prostorách městské ubytovny v Království 
• Roxaně Kunzeové, správkyni městské ubytovny v Království 
• v neposlední řadě i občanům města za pochopení a trpělivost. 

Personální změny, ke kterým došlo na Městském úřadě ve Šluknově v průběhu roku 2018:   
• ke dni 31.01.2018 skončil uplynutím doby pracovní poměr dvou zaměstnankyň na 

Odboru kultury pp. Boženy Hlávkové a Marcely Luhové na VPP, na základě dohody 
s Úřadem práce ČR; 

• dne 03.02.2018 skončil dohodou pracovní poměr pracovnice Odboru kultury – RIC pí Bc. 
Markéty Vlčkové, který byl uzavřen na dobu určitou jako zástupy za MD a RD pí Dagmar 
Pálkové, a to rovněž z důvodu odchodu na MD a RD; 

• dne 04.02.2018 nastoupila do pracovního poměru na Odbor kultury – RIC na toto 
uvolněné pracovní místo na dobu určitou – jako zástup za RD pí Dagmar Pálkové pí 
Marcela Luhová; 

• dne 28.02.2018 skončil dohodou pracovní poměr strážníka MP p. Pavola Beníčka; 
• dne 01.03.2018 nastoupil do pracovního poměru na základě realizovaného výběrového 

řízení, návrhu tajemnice MěÚ a jmenování radou města nový vedoucí Odboru kultury 
p. Bc. Jiří Jelínek, DiS., MBA; 

• dne 30.04.2018 skončil dohodou pracovní poměr zaměstnance Odboru kultury p. Radka 
Musila; 

• dne 01.05.2018 nastoupili do pracovního poměru v rámci projektu prevence kriminality 
dva asistenti prevence kriminality pp. Miroslav Karala a Stanislav Ferenc; 

• dne 01.08.2018 nastoupil do pracovního poměru p. Jiří Čermák na neobsazené místo na 
Odboru kultury po p. Radku Musilovi; 

• dne 01.09.2018 nastoupila do pracovního poměru na základě vyhlášeného výběrového 
řízení na pracovní pozici sociální pracovnice pí Ing. Hana Wagnerová; 

• dne 01.09.2018 nastoupil do pracovního poměru na základě vyhlášeného poptávkového 
řízení na pracovní pozici strážníka městské policie p. Marcel Gašparík; 

• ke dni 09.09.2018 skončil pracovní poměr pracovnici Odboru kultury – RIC pí Marcele 
Luhové, který byl uzavřen na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou pí Dagmar Pálkové, která se dne 10.09.2018 vrátila do pracovního poměru; 

• dne 29.10.2018 skončil dohodou na žádost zaměstnance pracovní poměr p. Marka 
Jiruše, zaměstnaného na VPP na pracovní pozici uklízeč veřejných prostranství na 
Odboru kultury; 
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• dne 12.11.2018 vznikl pracovní poměr po realizovaném výběrovém řízení podle zákona 
o úřednících p. Ladislavu Čurgalimu, DiS., na pracovní pozici odborného pracovníka 
Odboru rozvoje a ŽP; 

• dne 01.12.2018 nastoupila do pracovního poměru na základě vyhlášeného 
poptávkového řízení pí Marcela Čurgaliová, DiS., a to na pracovní pozici samostatné 
odborné pracovnice Odboru vedení města (recepce). 

  VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2018 nebyla vydána žádná obecně závazná vyhláška (OZV). 

VOLBY 2018 
V roce 2018 probíhaly ve Šluknově dvoje volby: 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY  
Konala se ve dnech 12.01. – 13.01.2018. Volební účast v 1. kole ve volebních okrscích 
Šluknova byla 44,32 %, což bylo o dost méně než celorepublikových 61,92% Ve 2. kole 
byla účast vyšší - ve Šluknově to bylo 50,25% a celorepublikově 66,6%. 

Volilo se celkem z 9 kandidátů, kdy i ve Šluknově zvítězil Miloš Zeman, kdy v obou kolech 
získal podstatně větší podíl hlasů v porovnání s celorepublikovými výsledky (38,56% 
a 51,36%). Výsledky hlasování ve Šluknově: 

Kandidát 
Návrh. 
strana 

Politická 
příslušn. 

1. kolo 2. kolo 

  
hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 55 2,90 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 169 8,93 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 116 6,13 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 14 0,74 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 13 0,68 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. 
h. c. 

Poslanci ODA 9 0,47 X X 

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 004 53,09 1 407 66,11 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. 
Ph.D. 

Senátoři BEZPP 185 9,78 X X 

9 Drahoš Jiří prof. Ing. 
DrSc., dr. h. c. 

Občan BEZPP 326 17,23 721 33,88 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ  
Volby do zastupitelstva se konaly ve dnech 05. - 06. 10. 2018.  
Volební účast ve Šluknově byla 36,94% , což je o dost méně než v Děčínském okrese 
(40,32%) a i celorepublikově (47,34%). 
 
Výsledky voleb v našem městě: 
 

Kandidátní listina Kandidát Politick
á 
přísluš
nost 

Hlasů % 

1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Džumanová Eva Mgr. STAN 926 11,42 
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Kirchner Zdeněk BEZPP 610 7,52 
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Kolonečný Tomáš Ing. BEZPP 589 7,26 
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Zemanová Božena BEZPP 558 6,88 
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Kocián Petr DiS. BEZPP 582 7,17 
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Ganišinová Ivana Mgr. BEZPP 513 6,32 
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Laštůvková Iveta Mgr. BEZPP 499 6,15 
2 Hasiči Kopecký Marek Ing. BEZPP 326 18,05 
3 Komunistická str.Čech a Moravy Procházková Emília BEZPP 295 17,18 

4 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A 
MĚST 

Sochor Rudolf Mgr. Bc BEZPP 591 11,86 

4 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A 
MĚST 

Líbalová Lenka Mgr. BEZPP 437 8,77 

4 
HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A 
MĚST Kout Pavel Ing. BEZPP 375 7,53 

4 
HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A 
MĚST Šulák Jakub Ing. BEZPP 386 7,75 

5 Česká str.sociálně demokrat. Kořínek Milan ing. ČSSD 239 18,13 
6 Unie pro sport a zdraví Beneš Jiří BEZPP 337 17,74 

 
Na výsledky komunálních voleb ve městě byla v říjnu poprvé v historii podána občanem 
města žaloba, zpochybňující výsledky voleb politické strany MĚSTO LIDEM, která 
nezískala žádný mandát v zastupitelstvu, dále postup starostky města v průběhu voleb 
a procesní postup úřadu při údajném nezveřejnění kandidátky, která se vzdala kandidatury, 
ve volebních místnostech a v neposlední řadě pak postup úřadu při předávání výpisů ze 
seznamu voličů okrskovým volebním komisím. Žaloba byla Krajským soudem v Ústí nad 
Labem ve všech částech zamítnuta jako nedůvodná.    
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B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA 
 
Výdaje města v roce 2018: 
 

 
 
 
Příjmy města v roce 2018: 
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C. ROZVOJ MĚSTA  
Na realizaci následujících investičních akcí pracovali pracovníci Odboru rozvoje  
a životního prostředí v následujícím složení: 
 
Mgr. Martin Chroust – vedoucí odboru 
Bc. Michal Bušek  – odborný pracovník (investice, územní plánování, památková péče) 
Božena Naňáková  – odborná pracovnice (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, 
péče o krajinu) 
Mgr. Veronika Stroufová – odborný pracovník (investice, silniční hospodářství, místní 
komunikace) 
Ladislav Čurgali, DiS. – odborný pracovník (veřejná zeleň, péče o krajinu, od 11/2018) 

INVESTICE 
V roce 2018 to proběhly následující investiční akce: 
 
1. Stavební úpravy radnice ve Šluknově 
 
Budova radnice již nesplňovala svým statickým i technickým stavem základní parametry, 
byla několikrát přestavována, lokálně opravována a samozřejmě byly  
v rámci prací zjišťovány další a další skryté závady a havarijní stavy, vyžadující rozšíření 
původního rozsahu prací. Tyto tak byly navýšeny zejména o demolici velké části původních 
povalových stropů (uhnilá zhlaví), podkladních vrstev podlah  
v přízemí, kde nebyly zhotoveny podkladní betony, ani hydroizolace, nesoudržné omítky, 
napadený a shnilý krov. Tyto skutečnosti, zjišťované postupně dle odkrývaných konstrukcí, 
stavbu jednak časově prodlužovaly, ale i finančně prodražovaly. Dotace na tuto akci byly 
získány jen okrajové – zejména na imobilní přístup. 
Stavba byla dokončena koncem srpna 2018. Akce byla finančně náročná a jednalo se 
o stěžejní investici města Šluknov v roce 2018. 
 
Zhotovitel akce:   CL-EVANS, Česká Lípa 
Realizace:   04/2017 –   08/2018 
Profinancování akce: 39 mil. Kč (v roce 2017 investováno 25 mil. Kč) 
 Z toho dotace: 1,7 mil. Kč 
 
2. MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – ošetření krovu 
 
Při kontrole v objektu MŠ Svojsíkova 352 bylo zjištěno napadení krovu Tesaříkem 
krovovým. Jelikož se jednalo o plošné poškození, bylo neodkladně přistoupeno  
k ošetření, kdy byly napadené prvky očištěny ocelovými kartáči a následně chemicky 
ošetřen celý krov. Nosné prvky nebyly zasaženy extrémně tak, aby musely být prvky ve 
větší míře vyměněny. 
  
Zhotovitel akce:   Dřevoplus Knazovič, Rumburk  
Realizace:   05/2018 – 08/2018 
Profinancování akce: 90 tis. Kč 
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3. Vybudování vyhlídky na Židovském vrchu 
 
Odbor rozvoje a životního prostředí zajistil dotaci na zkvalitnění turistické atraktivnosti 
města, a to na vybudování vyhlídky, která je 1. etapou celkové revitalizace vrcholu 
Židovského kopce. V roce 2018 byly provedeny terénní práce, založení stavby, včetně 
gabionových stěn, podpěr a nosné ocelové konstrukce s pozinkováním. 
 
Zhotovitel akce:   SIOPS, spol. s r. o., Vilémov 
Realizace:   09/2018 – 05/2019  
Profinancování akce: 0,504 mil. Kč (v roce 2018) 
Dotace: 50 % - Ministerstvo místního rozvoje z programu podpory 

cestovního ruchu v regionech 
 
4. Energetické služby se zárukou 
 
Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, také „EPC“) 
představují efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Metodu EPC lze charakterizovat 
jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách 
provozních nákladů, použitých na splácení původní investice. 
Město Šluknov se rozhodlo snížit energetickou náročnost zařízení, jejichž roční spotřeba 
zatěžuje rozpočet města.  
Byly vytipovány tyto okruhy a objekty pro řešení: 
- ZŠ Šluknov (ZŠ J. Vohradského + tělocvična, ZŠ Žižkova a jídelna) 
- MŠ Svojsíkova 352 a 355 
- veřejné osvětlení  
Celá zakázka měla 3 etapy: 
1. etapa - Ověření stavu a využití energie v objektech 
2. etapa - Provedení základních opatření  
3. etapa - Poskytování garancí a finanční vypořádání 
První dvě etapy byly v roce 2018 realizovány, byly provedeny tyto práce: 

ZŠ J. Vohradského 
Objekt školy byl odstaven od centrální kotelny K2 a ve sklepě původní kotelny byly 
instalovány 2 nové plynové kotle, včetně kompletního zařízení kotelny  
a nové přípojky plynu. Na radiátorech v objektu byly instalovány IRC hlavice pro 
možnost požadované regulace topení v závislosti na využívání prostor školy, byly 
vyměněny obyčejné žárovky za úsporné a osazené nové perlátory na kohoutky 
umyvadel. Všechny řešené kotelny jsou hlídány a obsluhovány i elektronicky, a to jak 
místně, tak i dálkovým přístupem. 
 
Tělocvična ZŠ J. Vohradského 
Tento objekt byl také odstaven od dodávky tepla z centrální kotelny a nově je 
vytápěn z nové kotelny v ZŠ. Podmíněnou investicí ze strany města bylo zhotovení 
nového podhledu s umístěním LED světel a nového topení. 
 
ZŠ Žižkova 
V tomto objektu byly 2 starší plynové kotelny. Tyto byly sloučeny do 1 nové  
s úspornějšími kotli, včetně kompletního zařízení kotelny. 
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Jídelna 
Stejně jako ZŠ J. Vohradského a tělocvična, tak i tento objekt byl odpojen od 
centrálního vytápění a zhotovena nová plynová kotelna v objektu, vč. nové 
technologie kotelny a plynové přípojky. 
 
MŠ Svojsíkova 
V objektech MŠ Svojsíkova 352 a 355 byla upravena technologie kotelen  
a vyměněny stávající kotle za nové kondenzační. V objektech byly instalovány nové 
perlátory na výtokové baterie a vyměněny některá starší svítidla za nová, úspornější. 
 
Veřejné osvětlení 
Tato významná položka obsahovala výměnu 669 ks lamp veřejného osvětlení za 
nová LED svítidla. S ohledem na dobu realizace projektu (10 let garance na úsporu) 
osadil realizátor značková svítidla Philips s integrovanou regulací. Výměnou byly 
pověřeny TS Šluknov jako subdodavatel stavby. 

  
Celková finanční náročnost akce vyšla na 22,17. mil. Kč s tím, že garantovaná roční úspora 
ve výši 1,59 mil. Kč půjde na umořování této investice s tím, že po skončení garance se 
bude již jednat o čistou úsporu města. 
 
Zhotovitel akce:  MVV Energie CZ, a. s., Praha 5 
Realizace:   2018  
Profinancování akce: 22,17 mil. Kč (splácení od roku 2019) 
 
5. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Zahradní a Tyršova 
 
Ulice Zahradní a Tyršova jsou hlavními přístupovými komunikace ke školským zařízením – 
školní jídelně a školnímu klubu v ulici Zahradní a základní škole  
J. Vohradského, školní tělocvičně a základní speciální škole v ulici Tyršova. Obě ulice byly 
nedostatečně nasvětleny dožívajícími svítidly ze 70. let 20. století. V rámci projektu byl 
odstraněn stávající nevyhovující stav a prostřednictvím vybudováním zcela nového 
osvětlení (včetně stožárů veřejného osvětlení, kabeláže a rozvodů) nasvětleny obě ulice dle 
současných norem. Celkem bylo instalováno 14 nových lamp veřejného osvětlení (po 
sedmi v každé ulici) za použití úsporné a moderní LED technologie. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2018 – 08/2018  
Profinancování akce:  364 tis. Kč  
 Z toho dotace: 320 tis. Kč 
 
6. Oprava hasičské zbrojnice v Císařském 
 
Město Šluknov vlastní celkem tři budovy hasičských zbrojnic. Budova zbrojnice  
v Království byla opravena v minulých letech, postupná oprava hasičárny ve Šluknově byla 
zahájena v loňském roce výměnou vrat. Třetí hasičskou zbrojnicí je objekt v Císařském za 
Novým soudem, který byl doposud opravován spíše svépomocí členů SDH. V letošním roce 
byla především díky získané dotaci  z programu Ministerstva zemědělství provedena 
komplexnější oprava. V rámci prací byla kompletně opravena fasáda, vyměněna dvě 
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původní okna, repasovány průvětrné žaluzie na věži, vyměněna vrata a podlaha garáže, 
provedena drenáž okolo objektu a vyřešen letitý problém s nestabilním stropem pod 
místností klubovny.  
 
Zhotovitel akce:   WAKOS, Rumburk 
Realizace:   06/2018 – 09/2018  
Profinancování akce: 690 tis. Kč  
 Z toho dotace: 392 tis. Kč 
 

PAMÁTKY 
 

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 2018 
 
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 2018 obdrželo příspěvek 
ve výši 800 tis. Kč. 
 
1. Dům kultury Šluknov – Revitalizace nároží a západní fasády severního průčelí 
 
V rámci revitalizace fasády byly odstraněny staré nátěry, odstraněny uvolněné  
a nesoudržné části omítek a štuků. Všechny prvky štukové výzdoby byly opraveny  
– doplněny a zpevněny. Celé přízemí muselo být chemicky ošetřeno, aby se odstranila 
nevhodná nepropustná vrstva zhotovená v minulosti. 
Mimo obnovy fasády bylo obnoveno oplechování říms, vyměněny parapety, lemování a 
svody, natřeny mříže v přízemí. Materiály na obnovu fasády byly dodávány firmou 
REMMERS, v souladu s původními materiály, založených na přírodním vápně. 
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 2018.   
 
Zhotovitel akce:   SVS-Stavitelství, s. r. o., Děčín 
Realizace:   04/2018 – 09/2018 
Profinancování akce: 2,799 mil. Kč 
z toho dotace:  1,4 mil. Kč 
 
2. Křížová cesta Království – Obnova kaple Žaláře Krista 
 
V roce 2018 se 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. 
Při obnově bylo použito v co nejvyšší míře původní materiál (kámen) a původní technologie 
(klenebné pásy, maloformátová břidlice, apod.). Zajímavostí stavby je její zřejmě starší 
původ, než je samotný areál křížové cesty. Zvláštností je barokizující prolomené napojení 
apsidy, které tvoří zajímavý detail celé krásné kaple. Při pracích na celkové obnově se 
objevila původní dlažba, která byla ponechána a v interiéru kaple. 
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Práce byly prováděny v rámci programu Podpory obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, s finančním přispěním Ministerstva kultury 
ČR 
 
Zhotovitel akce:   Ing. Vojtěch Král, Okna   
Realizace:   04 – 11/2018 
Profinancování akce: 372 tis. Kč 
z toho dotace:  240 tis. Kč 
 
3. Obnova dlažby vestibulu Domu kultury Šluknov 
 
V minulosti byla ošlapaná dlažba za vstupem do objektu Domu kultury nahrazena novou – 
současnou dlažbou. Měla několik nevhodných úskalí – nekorespondovala  
s původní dlažbou, nebyla protiskluzná a byla osazena ve vyšší niveletě než původní 
dlažba a hlavní dveře nešly řádně otevřít. 
S firmou Historické dlažby Haniš byl proveden návrh instalace repliky původní dlažby (ruční 
probarvovaná slinutá dlažba) a po odstranění nevhodné dlažby a podkladního betonu byla 
nová dlažba položena panem Havlíčkem. Celkový vjem prostoru je nyní úplně jiný a 
koresponduje s celkovým vzhledem této památky. U hlavního vstupu do objektu byly 
doplněny prosklené vitríny zhotovené kovářem  
 
Zhotovitel akce:   Karel Havlíček, Šluknov 
Realizace:   10/2018 
Profinancování akce: 150 tis. Kč   
 

DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 
 
1. Obnova fasády kostelíku sv. Jakuba v Císařském  
 
Město Šluknov již několik let usiluje o záchranu tohoto kostelíku, kdy již byl opraven krov a 
zhotovena nová střešní krytiny. Na tyto práce navázala v roce 2018 celková obnova fasády. 
Stávající fasáda byla tlakovou vodou a mechanicky očištěna, odstraněny nesoudržné části, 
doplněna, přetmelena a přeštukována. V rámci prací bylo i srovnání soklové části, oprava 
dveří a oken. Vícepracemi na fasádě byla oprava dřevěných žaluzií věžičky, její střechy a 
kříže s palicí. Pro odvod vody ze svodů a kolem objektu, byl obnoven betonový okapový 
žlab kolem objektu s obnovou vpustí do dešťové kanalizace. 
 
Zhotovitel akce:   Teen Challenge International ČR, divize TC Profi Šluknov  
Realizace:   04/2018 –  09/2018 
Náklady akce:  468 tis. Kč 
 
2. 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 životního prostředí se dohodl na 
provedení odborných prací – sanování, zajištění a doplnění maleb se studenty – budoucími 
restaurátory - Akademie výtvarných umění v Praze. Město Šluknov tak hradilo pouze 
cestovné a materiál. Práce byly koncipované na 2 roky. 
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Zhotovitel akce:   AVU Praha 
Realizace:   07/2018 –  09/2019 
Náklady akce:  121 tis. Kč 
 
3. Obnova kříže pod Jitrovníkem, Království   
 
Město Šluknov má na svém katastru několik desítek křížů. Jedním z nich je železný kříž u 
autobusové zastávky „Pod Jitrovníkem“ v Království. Po pátrání a pomoci pamětníků a 
nadšenců se začaly nacházet střípky historie – informace i fotografie. Velikou pomocí byli 
manželé Nataša a Jiří Belisovi, paní Helga Hošková i pan Valtr Koňák. Dnes už tedy víme, 
že kříž nechal postavit 1789 statkář Josef Vogel na památku své ženě, která přišla o život 
při bránění jejich statku před švédským vojskem. 
Práce byly prováděny v rámci programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny, s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR. 
 
Zhotovitelé akce:  Manželé Belisovi - památkový dohled a koordinace s řemeslníky,  

BcA. Jan Fedorčák, Česká Lípa - kamenické práce;  
Josef Skuhravý, Žandov - kovářské práce;  
Michal Janovský, DiS., Česká Lípa - výroba siluet  
a výmalba, 
Technické služby Šluknov - technická spolupráce  
a založení stavby 

Realizace:   10/2017 – 08/2018 
Profinancování akce: 290 tis. Kč   
z toho dotace:  168 tis. Kč 
 
4. Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého u viaduktu na 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. Pro 
rok 2018 (resp. 2019) se připravila obnova sochy sv. Jana Nepomuckého, která je 
zhotovována 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. Autorem vítězného návrhu (který vybrali na tradičním setkání v srpnu 
2018 sami rodáci z Fukova a jejich potomci) je Petr Štalzer. 
 
Zhotovitel akce:  AVU Praha (socha), Technické služby Šluknov (sokl  

a okolí) 
Realizace:   04/2018 –  05/2019 
Náklady akce:  280 tis. Kč (z toho v roce 2018 profinancováno 108 tis. Kč) 
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NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA NA OPRAVU DOMU V MPZ 
 
V roce 2018 byly formou Neinvestičního dotačního programu (příjem žádostí byl zahájen již 
o rok dříve) ze strany města poprvé podpořeny akce vlastníků soukromých objektů 
v památkové zóně na obnovu pohledových částí jejich nemovitostí, konkrétně střech 
a fasád. Celkem bylo v rozpočtu města vyčleněno 201.000 Kč, z nichž bylo 6  podpořeno 
akcí (4x fasáda, 2x střecha). Novou tvář tak získaly objekty ve Smetanově ulici, v pěší zóně 
a na Rumburské ulici. V dalším roce program opět pokračuje, a to se zvýšenou alokací. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
 
1. Oprava komunikace u Domova bez hranic 
 
Byla opravena propojka okolo Toposu mezi ulicemi Rumburská a Královská, včetně 
příjezdové komunikace k objektu Domov bez hranic. Zřizovatelem zařízení je Ústecký kraj. 
Silnice byla již v dezolátním stavu. Živičný povrch byl rozpadlý  
a nebezpečný jak pro příjezd vozidly, tak i pro pohyb pěších. Jelikož je komunikace hlavním 
příjezdem ke zmíněnému Domovu bez hranic, podařilo se na akci získat dotační prostředky 
z Fondu Ústeckého kraje. 
Obzvláště vzhledem ke zvýšenému pohybu osob se zhoršenou schopností pohybu  
a orientace byla situace na této komunikace nebezpečná a město Šluknov přistoupilo 
k řešení komplexní. V rámci opravy, která proběhla v druhé polovině měsíce srpna, byl 
stávající povrch vyfrézován a položen nový asfaltový koberec. Výstupem projektu je tak 
opravená příjezdová komunikace o celkové délce 600 metrů. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   08/2018 
Profinancování akce: 1,44 mil. Kč 
Z toho dotace:  0,4 mil. Kč 
 
2. Výstavba chodníku v místní části Šluknov - Království 
 
Stávající chodník ze Šluknova do Království doposud končil u budovy městské ubytovny, 
dále již především obyvatelé domů stojících podél hlavní silnice  
v Království, museli absolvovat obzvláště za tmy poměrně nebezpečnou cestu podél po 
úzké krajnici. Nový chodník, který je financován ze dvou zdrojů (je 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 bude 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. V roce 2018 se podařilo realizovat 
první část výstavby, druhá bude pokračovat v roce 2019 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   10/2018 – 07/2019 
Profinancování akce: 4,929 mil. Kč (z toho v roce 2018 2,703 mil. Kč) 
Z toho dotace:  4,326 mil. Kč (z toho v roce 2018 2,277 mil. Kč) 
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3. Oprava místních komunikací ve městě Šluknov 
 
Rok 2018 znamenal změnu v oblasti přístupu určené na jejich opravu, a to technologii 
celoplošné opravy formou pokládky nového živičného povrchu. Po letech „látání a flikování“ 
je tak možné opravy provádět kvalitně, s dlouhodobější trvanlivostí a i ve větším rozsahu. 
Konkrétně byly provedeny opravy ve 4 lokalitách – v Císařském (odbočka z hlavní silnice), 
v Novém Hraběcí, v Království (v přední části podél Rožanského potoka) a na Sídlišti. 
Celkem bylo opraveno 4.030 m2 místních komunikací v celkové délce přes 1 kilometr. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2018 – 07/2018 
Profinancování akce: 2,426 mil. Kč  
  
4. Chodník Budišínská 
 
Budišínská ulice je vzhledem k provozu do Německa nejfrekventovanější ulicí ve Šluknově, 
chodníky zde však (až na malý kousek k bývalému hotelu Erlec) zcela chybí. Jediný důvod 
tohoto stavu je fakt, že mezi jízdním pruhem a soukromými pozemky je z velké části 
zastavěného území velmi úzký pruh, kam v podstatě není možné umístit normový chodník 
(velmi problematické je rovněž přemostění Stříbrného potoka a překonání železničního 
přejezdu). Přesto tento stav chce město řešit a prvním krokem byla výstavba chodníku 
v lokalitě, kde to prostorové poměry umožňují, a sice mezi ulicemi Resslerova a Sukova. 
Tento chodník o délce 110 metrů zároveň umožnil bezpečný přístup dětskému 
a sportovnímu hřišti na Budišínské. V rámci stavby byla realizována i dešťová kanalizace 
a vybudování přístřešku autobusové zastávky.  
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   09/2018 – 11/2018 
Profinancování akce: 948 tis. Kč  
Z toho dotace:   855 tis. Kč 
 
5. Stavební úpravy ulice Hřbitovní 
 
V rámci zahájené postupné rekonstrukce šluknovského hřbitova a jeho okolí byla na rok 
2018 schválena oprava Hřbitovní ulice a parkoviště u spodní brány hřbitova.  
V průběhu akce byl kromě ulice Hřbitovní částečně obnoven povrch i Hradební ulice 
v prostoru mezi mateřskou školou a městským hřbitovem. Rovněž provedeno vydláždění 
původně štěrkového parkoviště u spodní brány hřbitova, zřízení 10 podélných parkovacích 
stání v ulici Hřbitovní a dešťová kanalizace. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2018 – 07/2018 
Profinancování akce: 1,534 mil. Kč  
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6. Parkovací plocha u Obvodního oddělení Policie ČR 
 
Na základě žádosti velitele Obvodního oddělení Policie ČR v Sokolské ulici, které téměř 
nedisponuje parkovacími místa pro služební vozidla, byla na pozemku města zřízena 3 
kolmá stání na ploše ze zatravňovacích dlaždic. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   07/2018 
Profinancování akce: 72 tis. Kč 
  7. Měřič rychlosti v Království 
 
V rámci podpory bezpečného pohybu pěších osob v místní části Království a podnětů ze 
strany místních obyvatel, byl v Království umístěn měřič rychlosti, který má sloužit 
především k usměrnění řidičů a dodržování povolené rychlosti v obci. 
 
Zhotovitel akce:   Radek Löffelmann, dopravní značení 
Realizace:   09/2018 
Profinancování akce: 58 tis. Kč 
 
8. Dílčí opravy komunikací ve městě 
 
Vedle několika větších akcí byla v roce 2018 řada oprav převážně štěrkových komunikací 
a lokálních oprav místních komunikací, napříč všemi katastry.  
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2018 - 09/2018 
Profinancování akce: 250 tis. Kč 
 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
 
V roce 2018 bylo dokončeno projednání a dokončení Změny č. 1 ÚP Šluknov. Byla 
schválena a vydána městským zastupitelstvem a následně se zpracovávalo tzv. Úplné 
znění Územního plánu Šluknov – zanesení změn do původního územního plánu. S 
ohledem na skutečnost, že původní plán nebyl ještě zpracován na digitální mapě, byl to 
proces dlouhodobý. 
Účinnost Změny č. 1 ÚP Šluknov je od 02.01.2019. Na podklady, textovou i grafickou část 
lze nahlédnout na webových stránkách města nebo osobně na MěÚ Šluknov.  
 
Zhotovitel akce:   Ing. arch. Jitka Fikarová, Kojetice 
Realizace:   08/2016 –  12/2018 
Profinancování akce: 744 tis. Kč 
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
 
1. Dětské hřiště Království  
 
Město Šluknov se snaží budovat dětská hřiště i v okolních katastrech. Po zřízení dětského 
hřiště v místní části Císařský vytipovalo plochu pro vybudování nového dětského hřiště 
v Království, a to na hřišti za kostelem sv. Vavřince. Z obdrženého daru od ČEZu byla 
zakoupena prolézačka „Traktor“ v hodnotě 100 tis. Kč. Město dokoupilo další prvky 
a nechalo je osadit. Na tomto dětském hřišti tak nalezneme prolézačku TRAKTOR, 
houpačku KUDLANKA, pružinové houpadlo KONÍK a JEŠTĚR, lanovou dráhu 
JEDNOROŽEC, síťovou prolézačku PTERODACTYLUS, lavičky a odpadkový koš. 
 
Zhotovitel akce:   Hřiště hrou s. r. o. 
Realizace:   01/2018 – 09/2018 
Profinancování akce: 383 tis. Kč   
Z toho dar:   100 tis. Kč 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
1. PD – Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové cesty Království   
 
Jedná se o další etapu celkové revitalizace areálu Křížové cesty Království. Stávající zbytky 
kaple jsou pouze v torzálním stavu a PD řeší její dostavbu dle dochovaných zbytků a také 
okolního prostředí. Se stavebními pracemi se počítá v roce 2019.  
 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   04/2018 – 08/2018 
Profinancování akce: 60 tis Kč 
 
2. PD DSP – Oprava a obnova krovu a střechy budovy sladovny č. p. 645, Šluknov 
 
V roce 2018 se vyhotovila projektová dokumentace na opravu a obnovu krovu  
a střechy sladovny s tím, že v roce 2019 bude se spoluúčastí Ministerstva kultury ČR 
opravena část střechy západního křídla. 
 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   09/2018 – 12/2018 
Profinancování akce: 230 tis Kč 
 
3. Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa – dokumentace pro stavební 

povolení  
 
Město Šluknov dlouhodobě plánuje a připravuje pozemky pro stavby rodinných domů. 
Vzhledem k úbytku vhodných volných pozemků se již několik let dělá příprava pozemků 
v lokalitě nad rybníkem Zezulák. V 1. etapě tak bude v budoucnu zasíťovaných 
a rozparcelovaných 29 pozemků. Lokalita bude kompletně zasíťována inženýrskými sítěmi 
– vodovod, kanalizace, vedení nízkého napětí a plyn. Samozřejmostí je i dopravní síť – 
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komunikace, chodníky a veřejné osvětlení, splňující kritéria dle současných norem 
a předpisů. 
 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   04/2017 – 12/2018 
Profinancování akce: 472 tis. Kč 

4. Úprava veřejného prostranství v ulici Budišínská 
 
V rámci postupné regenerace nevyhovujících a dožilých ploch se připravuje i obnova 
veřejného prostranství v Budišínské ulici naproti bývalému krámku. Plocha bude 
vyasfaltována, resp. vydlážděna, vytvořeno 6 parkovacích míst, zřízeny lavičky 
a kontejnerové stání.  
 
Zhotovitel akce:   Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   02/2018 – 11/2018 
Profinancování akce: 76 tis Kč  

5. Revitalizace kina Šluknov 
 
Město Šluknov vlastní objekt bývalého kina Dukla, které je nefunkční a objekt  
v současnosti pouze chátrá. Hledá se využitelnost, která by zajistila řádné fungování 
objektu, a navíc zvýšila povědomí o Šluknovu i jeho atraktivitu. Zpracovala se dokumentace 
řešící využití pro lezecké stěny, malou kavárnu a dětský koutek. Samotná přestavba by 
mohla být zahájena již v roce 2020 
 
Zhotovitel akce:   ProProjekt, Rumburk  
Realizace:   03/2017 – 04/2018 
Profinancování akce: 543 tis. Kč (z toho v roce 2018 investováno 144 tis. Kč) 
 
6. Parkovací stání v ulici Tyršova 
 
Poměrně dlouhodobým problémem je nedostatek parkovacích míst v blízkosti Základní 
školy J. Vohradského. Obyvatelé či učitelé ZŠ to aktuálně řeší parkováním  
v ulici Tyršova, kde se tak výrazně snižuje šířka jízdního pruhu. Proto bude Tyršova ulice 
rozšířena o podélná parkovací stání, čímž bude zajištěno bezpečné parkování  
i průjezd vozidel v této ulici. 
 
Zhotovitel akce:   Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   02/2018 – 11/2018 
Profinancování akce: 60 tis Kč  
 
7. Přírodní zahrada Mateřské školy v ul. Žižkova 
 
Byla zpracována dokumentace, která řeší přeměnu zahrady na zahradu v přírodním stylu 
s několika přírodě blízkými herními prvky, svahem pro sáňkování, pítkem a výsadbou 
bohaté zeleně.  
 
Zhotovitel akce:   Ing. Jaroslava Křivohlavá 
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Realizace:   12/2017 – 01/2018 
Profinancování akce: 15 tis. Kč  
 
8. Studie odtokových poměrů v povodí Rožanského potoka vč. návrhů 

protipovodňových opatření 
 
Povodí Rožanského potoka je v posledních letech postihováno významnějšími srážkovými 
úhrny, které způsobují povodňové události. Dosud nejvýznamnější povodeň zasáhla povodí 
Rožanského potoka červnu roku 2010 a způsobila rozsáhlé škody na majetku. V povodí 
Rožanského potoka není mnoho protipovodňových opatření stavebního charakteru (mimo 
úprav vodního toku), která by ochránila obyvatelstvo před nepříznivým účinkem povodní. 
 
Prvním krokem k řešení situace je zpracování studie odtokových poměrů, jejímž cílem je 
detailně analyzovat území a navrhnout takové řešení, které efektivně ochrání obyvatelstvo 
a jejich majetek před nepříznivými účinky povodní. Potřebnost projektu spočívá 
v komplexním řešení problematiky vody v krajině, nalezení vhodných opatření ke zvýšení 
retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné řešení této problematiky, 
navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí, 
jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí a povedou 
ke snížení objemu povrchového odtoku, vypracování podkladů pro následnou realizaci 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření, zjištění a projednání 
majetkoprávních vztahů pro vybraná navržená prioritní opatření, jež umožní snazší realizaci 
navrhovaných opatření. 
 
Zhotovitel akce:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba  ŠINDLAR, Praha  
Realizace:   02/2017 – 09/2018 
Profinancování akce: 3,733 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 2,368 mil. Kč) 
Z toho dotace:  3,173 mil. Kč 
 
9. Třídící linka komunálního odpadu Šluknov 
 
Město již dlouhodobě řeší průběžnou optimalizaci a modernizaci systému odpadového 
hospodářství (úprava sběrného dvora, výstavba kompostárny a s tím související třídění 
bioodpadu). Dalším krokem by mělo být vybudování třídící linky komunálního odpadu, která 
bude situována za kompostárnou v navržené průmyslové zóně. Tříděn zde bude zejména 
velkoobjemový odpad a současně dotřiďován pro další využitelnost tříděný komunální 
odpad, aby byla zajištěna jeho další lepší využitelnost. Od realizace si slibuje město snížení 
neustále narůstajících nákladů na odpadové hospodářství (již téměř 9 mil. Kč ročně). 
 
Zhotovitel akce:   ProProjekt, Rumburk  
Realizace:   04/2017 – 04/2018 
Profinancování akce: 277 tis. Kč (z toho v roce 2018 investováno 11 tis. Kč) 
 
10. 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 
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komunikace bude zachován jako účelová komunikace pro lesní a zemědělskou techniku. 
Akce bude vzhledem k celkové finanční náročnosti rozdělena na třech etap. 
 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   02/2018 – 01/2019 
Profinancování akce: 502 tis. Kč (z toho v roce 2018 investováno 360 tis. Kč) 
 

  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ 
 
V říjnu 2018 byly dány do užívání stavební úpravy Radnice Šluknov č. p. 1 a č. p. 431. 
Kolaudační souhlas byl vydaný dne 9. října. Následně bylo rozhodnuto  
o přidělení jednoho čísla popisného budově radnice, a to č. p. 1 (původní č. p. 431 tak bylo 
zrušeno). 
  
V roce 2018 bylo v katastru města uvedeno do užívání 6 rodinných domů. 
 

D. SLUŽBY MĚSTA  
 BYTY V MAJETKU MĚSTA 
 
Celkový počet obývaných domů v majetku města k 31.12.2018 byl 27, z toho počet 
bytových domů byl 20. Celkový počet bytů, včetně pečovatelských, k 31.12.2018 byl 202, z 
toho 2  byty nevyhovující a trvale neobsazené.  
 
Počet žadatelů o nájemní byty k 31.12.2018 byl 23, počet žádostí seniorů  
o pečovatelské byty byl 51. Celkový počet žádostí o byty k 31.12.2018  byl 74. V roce 2018 
byly ve 4 bytech ukončeny nájmy (odstěhování), tyto 4 byty se v daném roce nepodařilo 
obsadit - jedná se o starou zástavbu, kde není centrální topení, ale kotle na pevná paliva, 
proto se jen těžko obsazují. 
 
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 2018 
částky přibližně 1.497.000 Kč. 

 MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Od března 2017 byl na ubytovně umístěn Městský úřad Šluknov z důvodu celkové 
generální opravy hlavní budovy Městského úřadu na náměstí Míru ve Šluknově. Poslední 
zaměstnanci městského úřadu opustili ubytovnu dne 30.10.2018.  
Po dobu, kdy byl v ubytovně umístěn městský úřad, byla v provozu pouze sociální lůžka v 
počtu 6 míst.  
Po odchodu zaměstnanců městského úřadu byly do konce roku 2018 prováděny opravy, 
vystěhování kancelářského nábytku z jednotlivých pokojů a nastěhování zpět původního 
nábytku. V této době byla také provedena přípojka kanalizace ubytovny na veřejnou 
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kanalizační síť – investice ve výši 382.174 Kč. Koncem roku tak byla městská ubytovna 
znovu připravena plnit svůj hlavní účel.  

 TECHNICKÉ SLUŽBY 
 
Rok 2018 patřil z hlediska hospodaření společnosti mezi nejslabší. Hospodaření  
v roce 2018 skončilo totiž ve ztrátě. Důvody byly projednány na valné hromadě TS, přičemž 
je potřeba uvést, že v tomto roce bylo fakturačně vykázáno městu Šluknov cca o 8 mil Kč 
méně prací než obvykle, a to zejména proto, že byla prováděna rozsáhlá rekonstrukce 
radnice.  
V dalších aspektech se působení společnosti prakticky nezměnilo, počet zaměstnanců 
setrval na sezónních 48 lidech.  
Investičně byl pořízen pouze komunální vysavač Glutton za cca 450 tis Kč pro úklid 
veřejných prostranství.  

 MĚSTSKÝ STADION 
 
Městský stadion i v roce 2018 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. 

II. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 
Sociální a terénní práce ve Šluknově poskytují sociální pracovnice městského úřadu ale i 
další organizace ve městě: 

− Domov pro seniory 
− Domy s pečovatelskou službou 
− Vaše harmonie o.p.s. 
− Oblastní charita Šluknov 
− Kormidlo o.p.s. 
− White Light I. Rumburk. 
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III. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   
MĚSTSKÁ POLICIE 

 
V kalendářním roce 2018 byl ukončen pracovní poměr s jedním strážníkem, současně 
jeden strážník byl přijat. Na výsledcích práce se podílelo 9 strážníků  
s odbornými předpoklady pro výkon služby a dvojice Asistentů prevence kriminality. 
V průběhu roku byla dvojicí strážníků vykonána prolongační zkouška k ověření 
stanovených odborných předpokladů strážníka složená z písemného testu a ústní zkoušky 
před komisí MV ČR. Po úspěšném složení zkoušky bylo strážníku vydáno osvědčení na 
dobu neurčitou. Všichni strážníci se zúčastnili zákonem stanovených cvičných střeleb 
v nezbytném rozsahu. Všichni strážníci byli dále průběžně školeni akreditovanou 
společností Trivis, především k problematice přestupků. 
Před koncem kalendářního roku došlo k přemístění služebny do nově zrekonstruovaných 
prostor radnice, č. p. 1. 
 
Nové vybavení v roce 2018: 

• Kamerový dohlížecí systém města – zřízen 1 kamerový bod, konkrétně  
v lokalitě Sídliště, na objektu soukromého vlastníka, č. p. 1016.  

• Trezor s certifikací pro uskladnění zbraní dle zákona. 
 
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 roce 2018: 
 
§125c Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 211 
§ 35 Přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek 

8 

§ 4 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě 12 
§ 5 Přestupky proti veřejnému pořádku 3 
§ 50 Přestupky proti majetku  7 
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 přestupkové jednání napomenutím. Tento způsob řešení je často využíván. 
K příslušným správním orgánům bylo postoupeno podezření ze spáchání přestupku celkem 
v 47 případech, přičemž v drtivé většině se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku a 
dále o přestupky spočívající v porušení obecně závazných vyhlášek. Výjimkou však nebylo 
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též oznámení o přestupku spočívající v úniku zvířat, především skotu v katastrální části 
Království a úniku chovaných psů, jakožto porušení zákona Na ochranu zvířat proti týrání. 
Přechody pro chodce – „bezpečná cesta do školy“ – strážníci ve dnech školní výuky 
zajišťují v ranních hodinách bezpečné přecházení na přechodu pro chodce na 
frekventované komunikaci, ul. T. G. Masaryka. Stejná činnost je pak vykonávána  
v poledním čase, kdy školské zařízení opouštějí žáci nejnižších tříd I. st. základní školy. 
V měsíci listopadu byla pak v oblasti BESIP proškolena odborným pracovníkem ORP 
Rumburk i dvojice asistentů prevence kriminality (APK), která vykonává dohled u přechodu 
pro chodce u OD Penny a u ZŠ J. Vohradského. 
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.  
 
Volně pobíhající zvířata v roce 2018:  
 

Odchycení toulavých nebo nezajištěných psů 45x 
Odchyt volně žijících zvířat 2x 

 
Městská policie vykonávala i následující další činnosti: 

• Doručování písemností na základě žádostí odborů MěÚ, soudů apod. 
• Kontrola heren a restaurací se zaměřením na zneužívání dávek hmotné nouze. 
• Bezpečnostní doprovod pokladních s finanční hotovostí.  
• Upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady. 
• Kontrolní akce se zaměřením na konzumaci alkoholu mladistvými. 
• Řízení a odklon dopravy (průvody, cyklistické závody atd.) 
• Monitoring černých skládek a autovraků, vč. dokumentace. 
• Výběr a kontrola zaplacení poplatku za zábor veřejného prostranství. 
• Dohled na veřejný pořádek při kulturních a společenských akcích. 
• Zajištění dopravní uzávěry při pravidelných trzích. 
• Součinnost s rybářskou a lesní stráží (pytláctví, nelegální těžba) 
• Kontrola a výběr poplatku z místa při záboru veřejného prostranství. 
• Součinnost s ORŽP – kontrola sjízdnosti komunikací. 
• Součinnost se správou majetku města při hlášení a dokumentaci škodných událostí. 
• Součinnost se soc. odborem a OSPOD při šetření v problémových rodinách. 
• Součinnost se školskými zařízeními – řízená praxe studentů oboru bezpečnostně 

právní činnost SLŠ a SOŠS Šluknov. 
• Pravidelná hlídková činnost v okolí škol v době konce školní výuky.  
• Prevence  
- Preventivní přednášky - školská zařízení – I. st. ZŠ, 3 x  
- projekt APK – dvojice asistentů prevence na dotovaných místech (4/2018  

– 12/2020). 
 
V rámci spolupráce s Policií ČR probíhala vzájemná výměna poznatků o situaci  
v lokalitě, posílení hlídek při akcích zaměřených na ochranu veřejného pořádku, při 
krátkodobých uzavírkách a jiných sportovních, společenských a kulturních akcích. Dále 
také pomoc při zajišťování míst dopravních nehod, při řízení dopravy, při zjišťování 
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neznámých majitelů vozidel z databáze řidičů a ve vzájemném předávání informací 
o dopravní situaci ve městě. V pravidelných týdenních cyklech docházelo ke společným 
koordinačním poradám obou složek. Předmětem schůzek je především koordinace 
hlídkové služby, vzájemná informovanost o dění v katastru města a plánování společné 
hlídkové služby. 
Celkový počet oznámení podezření ze spáchání trestných činů Policii ČR roce 2018 byl 10. 
Hlídkou MP byla zadržena 1 osoba podezřelá ze spáchání trestného činu (pokus krádeže 
osobního automobilu). 

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 
V roce 2018 došlo k částečnému ustálení personálního stavu Obvodního oddělení Šluknov, 
celkem sloužilo 14 z 15 plánovaných policistů.  
 
Z hlediska vývoje kriminality na území Města Šluknova v roce 2018 pokračoval pokles 
kriminality započatý v předešlých letech. Na území města Šluknov bylo spácháno 142 
trestných činů, což bylo o 35 méně, než v roce 2017. Citelný pokles,  
o 15 případů, byl u násilné trestné činnosti, v roce 2018 bylo spácháno 6 násilných 
trestných činů. Pokles byl zaznamenán i u majetkové trestné činnosti. V roce 2018 bylo 
řešeno celkem 60 případů.  
 
V roce 2018 u nás nedošlo ke spáchání závažného trestného činu proti zdraví či životu či 
loupeže.  
V jednom případě byl spáchán přečin úmyslné ublížení na zdraví, pachatel byl zjištěn 
a byla na něj podána obžaloba.  
Bylo zaznamenáno pět incidentů se znaky domácího násilí a jedna osoba byla vykázána ze 
společného obydlí.  
Celkový podíl objasněných trestných činů činil cca 61,27 %.  
 
Na úseku přestupků bylo celkem spácháno 537 skutků. 183 skutků bylo řešeno  
v příkazním řízení v celkové částce 70.200 Kč, z toho 163 bylo přestupků v dopravě, 12 
proti majetku a 5 proti veřejnému pořádku.  
Bylo zjištěno 21 přestupkových jednání spočívající v řízení motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu a jiných návykových látek (9x).  
Správním orgánům bylo oznámeno celkem 58 přestupků proti majetku a 126 proti 
veřejnému pořádku či občanskému soužití, 29 přestupků v dopravě a 28 ostatních 
přestupků. Odloženo bylo 81 skutků.  
 
Na území celého katastru města Šluknova došlo v roce 2018 k 41 dopravním nehodám, při 
kterých nebyla žádná osoba usmrcena, žádná osoba nebyla těžce zraněna a 10 osob bylo 
zraněno lehce. Celková škoda dosáhla 2.350 tis. Kč. V desíti případech byla na vině 
rychlost, ve dvanácti pak nedání přednosti v jízdě a v jednom případě bylo zjištěno požití 
alkoholu. 
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 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
 
V roce 2018 je v početním stavu jeden velitel stanice, Petr Kocián, DiS, v denní směně 
a celkem 15 příslušníků v nepravidelném směnovém provozu - směny A, B, C. 
Směna A:  Jiří Beneš – velitel družstva 
   Miloslav Kučera – technik strojní služby 
   Tomáš Novotný – strojník 
   Libor Matěják – strojník 
   Ladislav Loukota – hasič 
 
Směna B:  Ing. Jan Diessner – velitel družstva  
   Petr Halamka – technik chemické služby 
   Roman Müller – strojník 
   Jan Beneš – strojník 
   František Zalaba – hasič 
 
Směna C:  Petr Dudáček – velitel družstva 
   Petr Benda – technik technické služby 
   Josef Antl – strojník 
   Tomáš Ilek – strojník 
   Pavel Znamenáček – hasič 
 
V roce 2018 opustil naše řady po dlouhých 19 letech služby pan Ing. Marek Kopecký. 

V roce 2018 byl celkový počet zásahů 218, z toho: 
• 73 požárů 
• 36 dopravních nehod 
• 24 úniků nebezpečných látek 
• 64 technických pomocí 
• 10 záchran osob a zvířat 
• 11 planých poplachů 

 
Hlavní činnost: 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 Mladá Boleslav, vodácký výcvik v kanále 
v Roudnici nad Labem, atd. Soutěže v požárním sportu a vyprošťování osob z 
havarovaných vozidel. Plus další různá specifická školení a instrukčně metodická 
zaměstnání. 
Zásahová, pro jednotku ta nejdůležitější činnost, také vykazuje podobný charakter. Loňský 
rok byl poznamenán extrémně vysokými teplotami a suchem, tudíž s tím spojenými požáry 
lesů, trávy apod. 
 
Mezi zajímavé zásahy patřily: 
- požár bytového domu v Císařském s evakuací většího množství osob, včetně dětí 
- požár garáže a dopravních prostředků v Království s vysokou škodou 
- únik plynu v Dolní Poustevně. 
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Šluknovská jednotka má ve výbavě Automatizovaný externí defibrilátor (AED). Tento byl již 
několikrát použit v praxi. Pro veřejnost je jistě přínosem, že takové zařízení má naše 
jednotka k dispozici. 
Další činností, na kterou se v posledních letech klade důraz, je práce s veřejností.  
V rámci tzv. „Preventivně výchovné činnosti“ se pořádá den otevřených dveří, exkurze pro 
školky, školy apod., ukázky práce na různých akcích, dětských táborech, projektových 
dnech ZŠ a MŠ atd. 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A JEDNOTKA SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE  
 
Členská základna sboru k 31.12.2018 má celkem 90 členů, z toho:  

- 27 mladých hasičů (14 chlapců a 13 dívek): 21 dětí do 15 let a 6 dorostenců do 18 
let.  

- 63 dospělých (18 žen a 45 mužů).  
 
V roce 2018 byl sbor i nadále řízen devítičlenným výborem, který se scházel pravidelně 
jednou za 14 dní. Závěrem roku musel řešit situaci kolem úmrtí starosty sboru. Z této 
funkce vyplívá i funkce statutárního zástupce spolku, zapsaného ve spolkovém rejstříku.  
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. Uspořádal se turnaj 
v kuželkách dne 30.03.2018 a v letních měsících dvě největší akce, 21.-24.06.2018 
organizace dětské olympiády pro kolektivy mladých hasičů z výběžku a ve dnech 29.07.-
03.08.2018 stanování Doubek. Obě akce byly podpořeny finančními prostředky od města 
Šluknov, které se však musely i přes zvýšené startovné doplnit financemi z jiných 
neplánovaných zdrojů. Na podzim se pořádaly již tradiční pohárové soutěže pro děti 
Memoriál Standy Matyáše a pro dospělé Memoriál Josefa Včely. Dne 19.10.2018 se 
uspořádal oblíbený večer s filmem. Mimo tyto sborem pořádané akce se členové zúčastnili 
kuželkářského klání v Beiersdorfu, turistického putování Severní stopou, Rumburského 
cyklovýletu po hasičských zbrojnicích. Členové pak pomáhali se zajištěním asistencí 
a pomoci obci a jiným organizacím. Mezi ně patřily tradiční pálení čarodějnic, oslavy 100. 
let založení republiky, čištění koupaliště v Rumburku, Zámecké slavnosti, hasičská fontána 
v Mikulášovicích, dětský den v parku, stezka odvahy v Království, rozloučení s létem 
v Karlově údolí, Pivní slavnosti ve Šluknově a hlídkami při cyklistickém závodě Tour de 
Zeleňák (15 členů k zajištění bezpečnosti startujících) a u uzavření náměstí při rozsvícení 
vánočního stromečku. 
 
Výjezdová jednotka obce má i na dále dostatečný počet 32 členů, ovšem s velmi 
proměnlivou aktivitou. Jednotka v roce 2018 provedla 33 výjezdů a pokračovala tak ve 
zvýšeném počtu oproti letům 2016 a zpět, kdy jich bylo kolem 15. Průměrná účast byla na 
výjezd 9,3 člena. Jednalo se o 19 požárů, 5 technických pomocí, 4 úniky ropných látek a 5 
planých poplachů.  
Nejvážnějšími zásahy byly požáry. Počátkem roku členy zaměstnaly výjezdy k požárům 
obytných domů s méně přizpůsobivými občany. Dne 16.01.2018 dům v Císařském, kde 
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shořela střecha a vyhořel půdní prostor. Komplikací zde byl sníh a mráz, za kterého muselo 
být evakuováno cca 30 jeho obyvatel. Dále pak to byl dne 23.03.2018 požár domu 
v Mlýnské ulici, kde vyhořel jeho zadní neobývaný trakt. V průběhu roku byli členové 
zaměstnáni především hlášením planých poplachů, zakouření v kotelnách panelových 
domů, ale také zneužitím tísňové linky. Dne 23.08.2018 zasahovali v nočních hodinách 
u požáru garáže a kůlen u rodinného domu, kde majiteli shořela i osobní auta a motocykly. 
V průběhu léta to byla naštěstí i přes velké horko a sucho jediná vážná událost. Na konci 
roku se zasahovalo během tří dnů u dvou požárů sousedních objektů, kdy byly zcela 
zničeny rekreační chalupa a mobilní dům.        
Pro svolávání členů k výjezdům došlo, díky úpravě sirény na budově Domu kultury, ke 
změně a tato siréna je již také ovládána dálkově z operačního střediska v Ústí nad Labem. 
Co se týče vybavení jednotky, u osobních ochranných prostředků nedošlo ke změně, pouze 
k jejich drobnému doplnění. Viditelnější změna nastala u technických prostředků. Od HZS 
byl převeden zánovní velitelský automobil Ford Focus a po dohodě s obcí Staré Křečany 
a s jednotkou z Brtníků byl rovněž bezúplatně převeden k výměně chátrajícího Trambusu 
jejich o něco mladší a zachovalejší.  
Z dalších technických prostředků členové vlastními silami zcela zrekonstruovali čerpadlo 
PS12.  U budovy v Císařském, i díky dotaci z MZe, byla provedena kompletní oprava 
fasády, výměna vrat, podlaha v garáži a odvodnění objektu. U stejného objektu pak 
průběžně pokračovala úprava výcvikového hřiště. Ve Šluknově, po výměně vrat, však 
z důvodu nedostatků financí (způsobených rekonstrukcí radnice) nebylo v úpravách 
pokračováno. Pouze byla odstraněna havárie dešťové kanalizace před vjezdem do garáže.  
Členové jednotky během roku absolvují i povinná odborná školení a školení dle témat 
uvedených v oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS  
a operační řízení. Mezi nimi je praktický výcvik s technickými prostředky, jehož součástí je 
v našich podmínkách i zábavná část ve formě hasičských soutěží zahrnutých do 
celoročního vyhodnocení Florian cup Šluknovského výběžku. Náš sbor i město loni 
reprezentovalo jedno družstvo mužů, ke kterému se se svým družstvem připojily i ženy. 
V loňském roce v tomto duchu proběhlo pět soutěží. Muži zahájili slibně a v úvodní soutěži 
zvítězili. Následoval pak menší ústup a i smůla v podobě kamenem ucpané proudnice. 
Závěrečný finiš však bohužel díky jedné ztracené vteřině na celkové vítězství nestačila tak 
skončili na druhém místě. I ženy měly hodně dobrých výsledků, ale měly problémy se 
sestavením kompletního družstva. Závěrem roku se členové navíc zúčastnili zimní 
pohárové soutěže v Dolním Podluží, kde však hlavním cílem bylo především přátelské 
setkání. 
 
Z činnosti mládeže: Děti jsou rozděleny podle věku do dvou družstev mladší/starší. Schází 
se pravidelně každý čtvrtek - od 15.00 do 16.30 mladší družstvo a od 16.30 do 18.00 h. 
starší družstvo. Přes zimní období jsou schůzky přesunuty na soboty, které tráví bud' 
v bazénu, anebo na bruslích. Chod kroužku zajištuje celkem 7 dospělých, kteří se po celý 
rok dětem věnují a také se účastní pravidelných školení vedoucích. Za rok 2018 proběhlo 
72 schůzek, 18 jednodenních akcí, 3 tábory a hasičské soutěže. Mezi větší akce, pořádané 
sborem, patřila Hasičská olympiáda, a to již 43. ročník, pro 80 lidí v rekreačním středisku 
Sempra Staré Křečany, která je finančně dotovaná městem. Program se nesl v duchu 
připravovaných výjezdů pro jednotlivé sbory, které se jich účastnily - Království, Šluknov, 
D. Poustevna, Mikulášovice, Vilémov, a byli přizváni i kolegové z Červeného kříže se 
sanitním vozem. Bohužel se nevydařilo počasí. Dále se pořádal již hodně oblíbený tábor 
Doubek, kde bylo naopak velmi teplé počasí. V roce 2018 proběhla návštěva Frýdlantského 
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výběžku s ubytováním na chalupě v Krásném Lese, kde probíhaly různé soutěže. Děti se 
zúčastnily i několika pohárových soutěží, odkud si přivezly medaile, a byly také na Hrách 
bez hranic v Německu a spoustě dalších akcí. Po domluvě s panem Houdkem, majitelem 
pozemku u hasičské zbrojnice v Císařském, se v roce 2018 začalo pracovat na zbudování 
nového hřiště na tréninky. Na pracích se podílejí Technické služby, pan Laštůvka 
a Kamenolom Císařský formou sponzoringu. Dále byly pro děti zakoupeny montérky. 
 

 Přestupková komise 
 
Za rok 2018 oznámeno k projednání celkem 414 přestupků. 
  
Z toho: 
- 217 přestupků nebylo projednáno a byly odloženy, 
- 10 přestupků bylo předáno k projednání jiným správním orgánům pro nepříslušnost 

k projednání, 
- 187 přestupků bylo komisí projednáno, a z toho v 15 případech bylo řízení zastaveno. 
  
Ze 172 přestupků, ve kterých bylo vydáno komisí rozhodnutí o vině, bylo: 
  
- 58 přestupků proti majetku, 
- 77 přestupků proti občanskému soužití, 
- 37 přestupků proti veřejnému pořádku. 
 

IV. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   
 DŮM KULTURY 
 
V roce 2018 se v Domě kultury konaly tyto akce: 
 
06.01. Vietnamský Nový rok 
07.01. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
20.01. Čiperkové – zábavné  odpoledne pro děti 
02.02. Hasičská výroční schůze 
04.02. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
18.02. Dětský karneval  
07.03. MDŽ s kapelou Aramis 
10.03. Vietnamské MDŽ 
11.03. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
16.03. Schůze ZTP  
25.03. Šramlík 
08.04. Divadlo pro děti– LS Rolnička 
25.04. ZUŠ – absolventský koncert 
04.05. Majálesová zábava (SLŠ) 
06.05. Divadelní přehlídka  
13.05. Šramlík 
25.05. Romský ples 
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03.06. Šluknovský pěšák – šachový turnaj 
13.06. Závěrečný koncert ZUŠ 
17.09. Šramlík 
02.10. Den úcty ke stáří  
07.10. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
20.10. Drakiáda – soutěž na Křížovém vrchu 
20.10. Romský ples 
21.12. Šramlík 
31.10. Halloweenské strašení 
04.11. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
10.11. Děti, pojďte si hrát – pořad pro děti 
15.11. Česko-japonský koncert 
16.11. Schůze Svazu důchodců 
23.11. Schůze ZTP 
25.12. Šramlík 
26.11. Koncert Žamboši 
07.12. Dolinová divadlo – akce pro děti 
12.12. ZUŠ vánoční koncert  
16.12. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
22.12. Čáry, máry, rošťárny 
23.12. Šramlík 

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ 

CENTRUM 
 
Rok 2018 přinesl dvě nové velké akce. První byly oslavy 100 let výroční naší republiky, kdy 
byl vypraven i speciální historický vlak a připraven další bohatý program. Další novou akcí 
byly pak Pivní slavnosti Šluknov – Sohland, při kterých byla veřejnosti otevřena i zámecká 
sladovna a bylo umožněno všem pivovarům z  výběžku prezentovat své pivní moky.  
Šluknovský zámek a park v loňském roce ožil celkem 48 kulturními akcemi. Zámecké 
slavnosti 2018 trhly svůj rekord v návštěvnosti, staly se tak nadobro nejnavštěvovanější 
akcí našeho města. Velký úspěch sklidily rovněž oslavy 100. výročí republiky a Pivní 
slavnosti. To se ovšem nedá říci o Večerech pod lampiony, které bylo rozhodnuto z důvodu 
nízké návštěvnosti již nepořádat. Na konci roku byla společně se spolkem Radost dětem 
zorganizována Vánoční pohádková procházka zámkem. Výtěžek ze vstupného byl darován 
Janičce Jarovojové, která tak mohla odjet na ozdravnou kůru do Jánských lázní. Vyjma 
kulturních akcí bylo pro návštěvníky připraveno také 13 výstav, z nichž se stala 
nejúspěšnější výstava „Člověče, nezlob se“, kterou navštívilo téměř 1.000 příznivců her.  
Šluknovský zámek je kulturním centrem našeho města. Pro turisty slouží především 
Regionální informační centrum, kde vyřídí turistické dotazy, rezervace ubytování, poskytují 
služby, jako jsou veřejný internet, laminování, skenování, kopírování apod. V informačním 
centru je možné koupit spoustu krásných dárků pro své nejbližší, nejen s tématikou města a 
zámku. Nabízí pestrý sortiment regionálních produktů, jako jsou výborný med, kosmetické 
přípravky od Nobilis Tillia, tepané šperky, dřevěné sponky a mnoho dalších produktů.  
I v roce 2018 se prezentovalo naše město na veletrzích cestovních ruchu. Od 25. ledna do 
28. ledna to bylo na veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava 2018. Propagovalo se město na 
stánku agentury Czech Tourism. Součástí veletrhu bylo rovněž setkání s třiceti novináři 
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z celého Slovenska v turistické kavárně Nomád. Pro novináře bylo připraveno představení 
Českého Švýcarska a našeho města. Od 15. do 18. února se město prezentovalo i na 27. 
ročníku Veletrhu cestovního ruchu Holiday World Prague 2018.  
Šluknovský zámek v roce 2018 navštívilo celkem 30.899 návštěvníků, z toho 18.100 
návštěvníků zavítalo na prohlídku, výstavu či kulturní akci.  

Název akce Datum Počet návštěvníků 

Výstava „Anne Franková" 05.01. - 30.03. 97 (+ 141 neplatících) 

Výstava „Neznámé karty" 05.01. - 30.03. 36 dosp./15 dětí 

Výstava „Svět kostiček" 20.10. - 04.03. 348 dosp./427 dětí 

Koncert „Jazz band" 13.01. 30 

Koncert  KPVH 17.01. 55 

Koncert „BezBeatu" 19.01. 25 

Masopust  02.02. 250 

Koncert KPVH (2x) 21.02. 190 

Festival pro zdraví 03.03. 65 

Koncert Sento Amor 10.03. 75 

Koncert KPVH 14.03. 85 

Velikonoce na zámku 24.03. 36 

Koncert KPVH 04.04. 88 

Cestovatelská beseda „Canyoning" 13.04. 6 

Šluknovský správňák 16.04. 120 

Den Země 20.04. 200 

Oslavy 100. výročí replublíky 08.05. 720 

Divadlo „Nebezpečné známosti" 12.05. 12 

Šluknov zpívá pop 17.05. 60 

Výstava „Slabikáře z celého světa" 14.04. - 21.06. 69 dosp./54 dětí 

Výstava “Odkryté poklady severních Čech" 02.04. - 25.05. 237 dosp./59 dětí 

Výstava „Egypt, dar Nilu"  14.04. - 21.06. 158 dosp./145 dětí 

SI DEN a FREE PARK 22.05. 502 

Den dětí 02.06. 300 
O vlcích na Šluknovsku a jinde – 
beseda s promítáním 08.06. 10 

Výstava „Člověče, nezlob se!" 25.06. - 30.09. 981 

Výstava „Karikatury Václava Havla" 25.06. - 30.09. 132 

Zámecké slavnosti 2018 29.06. - 30.06. 8.500 

4. Večer pod lampiony - kapela Old Stars 13.07. 55 
5. Večer pod lampiony - zábavný pořad “On 
má jinou" (K. Tomanová, J. Beneš) 10.08. 5 

Pivní slavnosti 01.09. 1.350 
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KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 
 
Mimo prostory Šluknovského zámku a Domu kultury se v našem městě roce 2018 konaly 
i další akce: 
 
30.04. Lampionový průvod městem a pálení čarodějnic v parku 
20.05. Hudba spojuje sousedy – Jitrovník v Království (v rámci Pětiměstí) 
23.09. Den lidové turistiky – V rámci Pětiměstí – výlet po Šluknově 
30.11. Rozsvícení vánočního stromku na náměstí 
01.12. Vánoční koncert v kostele sv. Václava 

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 
Ke konci roku 2018 byl stav knižních jednotek šluknovské městské knihovny 34.014 ks. Do 
stálého fondu knihovny přibylo 593 nově nakoupených knih, darem jich knihovna dostala 36 
(od Moravské zemské knihovny v rámci dotačního projektu „Česká knihovna“). 
  
Počet evidovaných čtenářů: 706; (registrovaných – platících 238,  z řad mládeže  
a dětí 55 s tím, že na jednu legitimaci však může chodit do knihovny celá rodina, rodiče 
i děti, ale registrovaný je jen jeden člen rodiny. Takže počet registrovaných  
a evidovaných (navštěvujících) čtenářů není stejný. 

Koncert KPVH 05.09. 80 

Výstava fotografií Martina Voráčka 09.10. - 21.12. volně přístupné 
Výstava Světlany Turkové „Cesta mé 
kreativní duše" 06.10. - 21.12. volně přístupné 
Putovní výstava Ústeckého kraje –  
100. výročí 28.08. - 09.09. 594 

Výstava Fotografie Julia Puflera 06.07. - 30.09. 602 

Koncert KPVH 5.9. 80 

Den lidové turistiky 23.9. 50 

Výstava „Miniatury v lahvích"  06.10. - 06.12. 170 dosp./69 dětí 

Divadlo pro dětí “Pan Kravata" 13.10. 105 

Koncert KPVH 17.10. 65 

CimbálMen 16.11. 74 

Koncert KPVH 21.11. 86 

Zámecká akademie 24.11. 120 

1. Adventní neděle 02.12. 60 

Vánoční jóga 08.12. 60 
2. Adventní neděle – Vánoční koncert  
J. Herciková 09.12. 62 

Vánoční pohádková procházka zámkem 26.12. 206 
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Knihovnu v roce navštívilo celkem 7.069 návštěvníků (do toho nespadají návštěvníci, kteří 
využijí služeb knihovny, jako např. kopírování, skenování, vázání do kroužkové vazby, 
žadatelé o informace, návštěvníci veř. internetu, atd., protože nejsou nijak počítáni v rámci 
výpůjčního automatizovaného systému). Také zde nejsou započteny návštěvy žáků ZŠ 
a MŠ, kteří sem již tradičně chodí na exkurze a prohlídky v rámci akcí jak Měsíc knihy nebo 
Týden knihoven). 
  
Město jako každý rok vydalo na nákup nových knih i v tomto roce 150.000 Kč. Kromě toho 
financovalo nákup nových kovových knižních regálů, kterými jsou postupně nahrazovány 
dosluhující staré dřevěné knižní regály, nákup obalového materiálu na knihy atd. 
  
Aby vyšla knihovna vstříc široké veřejnosti, byla také změněna její otevírací doba. Byl 
zrušen tzv. knihovnický den (u nás to byl půlden) ve středu, kdy knihovna bývala dopoledne 
zavřena, aby měli knihovníci čas a klid na práce kolem knižního fondu, statistiky aj. Tato 
doba  se přesunula do ranních hodin a knihovna tak má otevřeno pro veřejnost každý den 
v týdnu již od 8.00 hodin. 

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY 
I v roce 2018 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 1.300 ks a prodávají se stále za  
5 Kč. Jsou také ke stažení na webových stránkách města jako pdf soubor. 

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

Město Šluknov i v roce 2018 finančně podpořilo celou řadu organizací či akcí v rámci 
vyhlášeného dotačního titulu: 

 

Žadatel Název projektu  Dotace  

Menčík Ladislav - 12. přední hlídka 
Royal Rangers Rumburk 

Šachy Šluknov 2018 2 000,00    

Český kynologický svaz ZKO 
Císařský u Šluknova - 467 

Činnost ZKO Císařský v roce 
2018 

5 000,00    

Český rybářský svaz, z. s. MO 
Šluknov 

Rybářské soustředění mládeže, 
Zlatá udice 

30 000,00    

Ivano Gatta, Šluknov Funkční/Cross trénink a cvičení 
pro děti 

10 000,00    

HC Arnošt Činnost hokejového oddílu 15 000,00    
JIPRO-CASH, s.r.o. - Domov Potoky Podpora občana města Šluknov 5 000,00    
KČT, odbor Šluknov Celoroční činnost - 130. výročí 

KČT 
10 000,00    
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Klub cyklistiky Krásná Lípa Tour de Feminin – O cenu 
Českého Švýcarska 

4 000,00    

Kormidlo Šluknov o.p.s. Financování nákladů sociální 
služby 

10 000,00    

Kostka Krásná Lípa, p. o. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

5 000,00    

Kruh přátel vážné hudby, z. s. Koncertní činnost v roce 2018 44 000,00    
Mažoretky-Poláčková Marcela Mažoretky „Čiperky“  5 000,00    
Mykologický spolek, Pivovarská 651, 
Šlk. 

Činnost Mykologického spolku 
Šluknov 

12 000,00    

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Děčín, místní skupina Šluknov 

Malý záchranář 40 000,00    

Procházková Emília, Šluknov  Pietní akce 2 000,00    
Sbor dobrovolných hasičů Království Celoroční činnost s dětmi a 

dospělými 
40 000,00    

Sbor dobrovolných hasičů Šluknov Činnost kolektivu mladých hasičů 
2018 

30 000,00    

Schrödingerův institut Varnsdorf Podpora volnočasových a 
zájmových aktivit ve městě 
Šluknov 

15 000,00    

SK VIKTORIE, z. s., Jiříkov Podpora činnosti klubu   10 000,00    
SK Plaston Šluknov, z. s. Podpora aktivní činnosti pro 

všechny občany  
430 000,00    

Speciální ZŠ a Pr. škola Šluknov Okresní turnaj žáků speciálních 
základních škol 

3 000,00    

Spolek Němců a přátel německé 
kultury 

Činnost v roce 2018  10 000,00    

Spolek radost dětem Šluknov Rozvoj a využití volného času 
dětí a mládeže a vytvoření 
podmínek pro rozvoj sportu 
v souladu s platnými právními 
normami ČR 

 20 000,00    

Spolek SEVEŘAN, Šluknov Loutková představení pro 
veřejnost 

 40 000,00    

Spolek Šluknovské Království, z. s. Celoroční činnost s dětmi a 
dospělými 

 10 000,00    

Svaz tělesně postižených Šluknov Činnost v roce 2018  40 000,00    
Teen Challenge International ČR Dětské centrum Klokan 40 000,00    
Veteranklub Sever, z. s. Veteránem Severem 2018 3 000,00    
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem Terénní program WHITE LIGHT I 

ve Šluknovském výběžku 
10 000,00    

Celkem   900 000,00    
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SPORTOVNÍ KLUB PLASTON ŠLUKNOV  
 
SK Plaston Šluknov měl k 31.12.2018 celkem 217 členů, z toho 94 členů mladších než 18 
let:  

Oddíl Počet členů Z toho 
děti/mládež: 

Kopaná 142 89 
Kuželky 24 1 
Volejbal 22 4 
Basketbal 8 - 
Nohejbal 8 - 
Badminton 11 - 

 
Zájem, o již v loňském roce schválený záměr, založení oddílu tenisu, bohužel v roce 2018 
nakonec pominul a oddíl nevznikl. 
 
Činnost SK Plaston musí být zajištěna finančně. O to se starají členové výboru, kteří 
zpracovávají žádosti o dotace na příslušné instituce. Složení výkonného výboru SK, jehož 
funkční období je pětileté, pracuje už čtvrtým rokem ve stejném složení: 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. 
 
Rok 2018 byl pro SK z hlediska financí velmi obtížný. Nebyla přijata žádost na Ministerstvo 
školství, pro nedostatek prostředků byla zamítnuta žádost na Ústecký kraj a spolupráci 
s SK vypověděl sponzor společnost Plaston CR. Takže byly k dispozici pouze peníze od 
města a potom dary od některých šluknovských podnikatelů a drobných sponzorů. Proto 
bylo nutné maximálně šetřit a omezit se jen na nejnutnější výdaje. Naštěstí se to podařilo a, 
i když byl začátek soutěží finančně na hraně, všechny oddíly mohly existovat i nadále. 
 
Bohužel ale nastal problém, který se nečekal. Už v roce 2018 SK nedostal žádnou podporu 
od společnosti Plaston CR, i tak se stále věřilo, že se situace změní  
a slíbené peníze přijdou. Ale nestalo se a bylo jasně sděleno, že Plaston žádné prostředky 
nadále poskytovat nebude. 60 tis. korun, které SK dostával, budou v rozpočtu chybět. Je 
zde otázka, zda dál fungovat jako SK Plaston Šluknov nebo název společnosti vypustit. 

ODDÍL KOPANÉ 
 
Šluknovský oddíl kopané měl v sezoně 2018/2019 registrováno ve FAČR 144 členů, z toho 
88 členů do 18 let.  
 
Výkonný výbor pracuje stále pouze v počtu 4 členů v sestavě: 

• Kolomazník Ivan - prezident,  
• Čurgali Ladislav - sekretář a hospodář,   
• Petr Novotný - manažer pro mládež a dopravu,   
• Brynda Milan - manažer  „B“ mužstva.  
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Doplnění stavu na lichý počet členů se stále nedaří zajistit. Výbor se v sezoně schází 
pravidelně 1x týdně k řešení výsledků utkání všech mužstev, přípravy dalších utkání 
a řešení dalších problémů spojených s kopanou ve městě.   
Pro  ročník 2018/2019 má oddíl 6 mužstev. Družstvo mladší přípravky, starší přípravky, 
mladší žáci, starší dorost, „A“ mužstvo a „B“ mužstvo mužů. Důležitá pro další vývoj naší 
kopané jsou stále mužstva mládeže, která se neustále zlepšují a jsou stále prioritou kopané 
ve Šluknově. 
 
Mladší přípravka pod vedením dvojice David Žemla a Ladislav Zeman hraje skupinu 
„Sever“ Okresního přeboru systémem 4 + 1 na 1/4 hřiště turnajovým způsobem  
a skončila podzimní část sezony 18/19 na 1. místě z 8 mužstev – se ziskem 89 bodů 
a skóre 138:24. Nejlepším střelcem byl Tomáš Hejtmánek se 40 brankami, z toho 12 
branek vsítil za starší přípravku. 
 
Starší přípravka pod vedením Martina Hladíka a na podzim ještě za pomoci Václava Háka, 
hraje skupinu „Sever“ Okresního přeboru systémem 5 + 1 na 1/4 hřiště střídavě doma a na 
hřištích soupeřů. Skončili podzimní část sezony 2018/2019 na 2. místě ze 7 mužstev 
s výsledkem 21 bodů a skóre 94:44.  Nejlepším střelcem byl na podzim Martin Hladík s 24 
brankami. 
 
Mladší žáci pod vedením dvojice trenérů Zbyněk Dušík a Jaroslav Sokol ukončili  podzim 
sezony 2018/19 na 1. místě s 24 body a skóre 49:12. Soutěž se hraje na ½ hřiště 
systémem 7 + 1 hráčů s účastí 9 mužstev. Systémem každý s každým doma a venku. 
Nejlepším střelcem podzimní části byl Matěj Hubáček s 11 góly.  
 
Mužstvo staršího dorostu hraje 1. třídu Krajské soutěže pod vedením Ladislava Čurgaliho 
ml. a Aleše Galla. Podzimní část sezony 2018/19 zakončilo mužstvo 3. místem s 26 body 
a skóre 55:32. Stále umožňujeme hrát za náš dorost hráčům z Velkého Šenova, Rumburku 
a  Dolní Poustevny, kteří kategorii dorostu nemají. Nejlepším střelcem podzimu je Jiří 
Zajíček se 13 brankami. 
 
Mužstvo „A“ mužů, které sestoupilo do 1. B třídy Krajské soutěže, hraje v této nižší třídě 
pod vedením trenéra Aleše Galla a vedoucího Jaroslava Hrobára. Začalo ročník 2018/2019 
velmi dobře a skončilo v podzimní části na 1. místě s 35 body a skóre 51:10. Nejlepším 
střelcem podzimu byl Emil Mikula s 17 brankami, následován Jiřím Mládkem se 13 
brankami. Na počtu vstřelených 51 branek se podílelo celkem 13 hráčů. Velkou vzpruhou 
pro mužstvo je Fanklub, který povzbuzuje hráče doma i venku. Podíl na úspěchu má 
i kondiční trenér a masér Michal Vaněk.                                                                                               
 
„B“ mužstvo pod vedením trenéra Františka Dvořáka dokončilo v pozimní část sezóny 
2018/19 na 1. místě s 31 body a skóre 48:12. Nejlepší střelci se stejným počtem 
vstřelených 7 branek byli Ladislav Čurgali st. a Phan The Chuyen. Na vstřelených brankách 
se podílelo celkem 16 hráčů. Mužstvo hraje na hřišti v Lipové v její režii. 
Městský stadion, jehož obě hřiště na kopanou má SK Plaston Šluknov, z. s., 
v dlouhodobém placeném pronájmu, je bezplatně poskytováno ke sportovní činnosti  
i jiným zájemcům, převážně mládeži ze šluknovských škol a dalším zájemcům  
a aktivním sportovcům. Hlavní podíl na dlouhodobém rozvoji tohoto sportu u nás má vedení 
města Šluknova – finanční podpora fotbalové činnosti občanů města, ale i péče o sportovní 
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zařízení (pod správou Technických služeb města).  I díky tomu se naše město stále může 
chlubit, že má kategorie mužstev kopané od nejmenších až po dospělé, jako málokdo 
v okrese Děčín.  
Nelze zapomenout i na kolegy z oddílu kopané v Lipové. Vzájemná spolupráce prospívá 
oběma stranám. Mužstva si vzájemně pomáhají, doplňují si hráče a mladí se mohou v nižší 
soutěži otrkat a vyhrát. Z Lipové přichází i pomoc v některých organizačních věcech, 
a proto by bylo dobré, aby se na vzájemných vztazích nic nezměnilo. 

ODDÍL KUŽELEK 
 
Významným oddílem jsou ve Šluknově kuželkáři. A družstvo hraje Severočeskou divizi. 
V ročníku 2017/18 skončilo celkově na 9. místě V soutěži 2018/19 po podzimní části 
skončilo na 7. místě. 
B-tým hraje krajský přebor Libereckého kraje a ročník 2017/18 ukončil na 4. místě,  
v soutěži 2018/19 po podzimní části obsadil 6. místo. 
Je třeba vyzvednout celkovou činnost tohoto oddílu, a to nejen kvůli sportovním výkonům, 
ale i pro péči o mladé závodníky i péči o provoz a údržbu kuželny, o její zlepšování i údržbu 
potřebné techniky. Poděkování patří především všem aktivním závodníkům a závodnicím, 
ale zvláštní dík zasluhují i vedoucí družstev a předseda oddílu kuželek Radek Marušák. 

ODDÍL VOLEJBALU 
 
Dalším úspěšným oddílem jsou volejbalisté, či lépe volejbalistky. Vedoucím oddílu je 
František Koňák, trenérem je Jaroslav Fráňa. 
Oddíl má aktuálně 22 členů. Organizovanou soutěž hrají jen ženy a v letošním ročníku 
okresní soutěže obsadily konečné 2. 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. Tradiční a pravidelnou akcí je Memoriál Jiřího Ducháče, kde 
spolu bojuje kolem 50 účastníků ve smíšených družstvech. 

 
DALŠÍ ODDÍLY SK PLASTON 

 
Basketbalisté, badmintonisté a nohejbalisté se scházejí jen na trénincích a hrají mezi 
sebou, protože v našem okrese již nejsou vyhlášeny žádné soutěže.  

SVAZ DŮCHODCŮ ŠLUKNOV 
 
Dne 16.11.2018 se opět v Domě kultury konalo výroční setkání, kde se zrekapitulovalo vše, 
co se během roku událo. Setkání začalo za přítomnosti starostky města Mgr. Džumanové 
vystoupením nejmenších občánků našeho města, kteří vedeni svými učitelkami zazpívali 
a zatančili písničky. Přítomno bylo 75 členů.    
 
V roce 2018 se toho zvládlo hodně:  
 
V dubnu se uspořádal zájezd do Janských Lázní – s výstupem na Stezku v korunách 
stromů s průvodcem KRNAP. Den byl krásný, výhled do krajiny úžasný. Po obědě  
v Hoffmanově boudě následovala procházka lázeňským městem, foto u Krakonoše, 
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procházka po secesní kolonádě, ochutnávka minerálního pramene a také posezení  
v cukrárně a nákup oplatek pro naše blízké. Na zpáteční cestě nechyběla ani zastávka 
v pekárně pana Maška a na nákup v Kauflandu.  
V červnu se konal výlet do Hřenska, projížďka soutěskami a posezení ve Staré plynárně 
u pana Pecky (bývalého provozního restaurace Club v DK).  
V září se členové svazu vydali do Jiřetína, vystoupali Křížovou cestou ke kostelíku  
a k sousoší s Panou Marií a Božím hrobem. Zřícenina Tolštejn byla tečkou za jejich 
putováním.  
Další týden se vydali do Nového Boru a Sloupu v Čechách s návštěvou skalního hradu 
a Samuelovy jeskyně a vyhlídek. V Novém Boru poobědvali v restauraci ve sklárně, kde za 
oknem sledovali práci mistrů sklářů. V muzeu jsou vystaveny výrobky sklářů vč. Thálie od 
Bořka Šípka.  
Dalším výletem v počtu 50 lidí byla prohlídka zámku Hrubý Rohozec. Prohlídka trvala 2 
hodiny a prošly se všechny místnosti zámku. Poté se po obědě v hotelu U Karla IV. odjelo 
na zříceninu hradu Frýdštejn, vystoupilo se i na ochoz s krásným výhledem na Trosky, 
Krkonoše atd.  
V prosinci se konaly vánoční trhy v Žitavě. Kromě vánočního trhu si účastníci prošli město. 
I během roku 2018 byli členy svazu navštěvováni jubilanti v jejich domovech s přáním 
a malými dárky, kdy se zavzpomíná na časy minulé a prostě s nimi prožije hezké 
odpoledne! 
Členky svazu se schází každé úterý a čtvrtek v DPS a probírají, co se za minulý týden 
událo v našem městě. 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŠPIČÁK  
 
Myslivecká péče: Z důvodu potřeby obměny objemného krmiva byla v měsíci červnu 
provedena senoseč, a to na pozemcích přilehlých k myslivecké chatě. Jádro z důvodu 
semenného roku dubu zvěři předkládáno nebylo. Zvěř v první polovině zimy přikrmovací 
zařízení takřka nenavštěvovala. V krmelcích bylo zajištěno množství objemného krmiva, 
sena př. letniny a ve slaniskách množství lizu.  
 
V uplynulém roce nebyla ze strany spolku provedena výsadba plodonosných dřevin. Oseto 
bylo tak jako každý rok zvěřní políčko v Liščím – Tauberova louka, kdy setou plodinou byl 
oves. Políčko jednoznačně zvyšovalo úživnost honitby a pestrost potravní nabídky lokality, 
kdy bylo navštěvováno především srnčím, ale i černou zvěří. Všechny tyto aktivity jsou 
jedny z bodů mysliveckého záměru, které musí být ze strany uživatele honitby plněny.  
 
Myslivecké stavby: Zřízena byla 1 kazatelna, 2 kazatelny byly opraveny (konkrétně Šikmá a 
Na Střelnické). Zbudován byl dále 1 posed v lokalitě Vídeňák. V případě jedné nově 
zbudované kazatelny došlo vlivem silného větru na sklonku roku k jejímu částečnému 
poškození. V několika dalších případech byla provedena oprava především posedů.  
 
Škody zvěří: Škody zvěří na lesních porostech byly ze strany Lesů ČR vyčísleny na částku 
cca 8.500 Kč. 
 
Kulturní a vzdělávací činnost: V rámci kulturní činnosti se členové spolku aktivně účastnili 
akce pro děti s názvem „Hry bez hranic“, pořádané spolkem Šluknovské Království, kde 



 

 

42 

 

prezentovali českou myslivost zejména formou poznávání zvěře českých lesů – tuto akci 
navštívilo cca 350 dětí s rodiči. Další aktivitou byla lukostřelba. 
 
Lov zvěře: 

- Zvěř srnčí: Plán lovu srnců byl následující: 13 srnců, z toho 4 srnců I. věk. tř., 6 srnců 
II. věk. tř. a 3 srnci III. věk. tř. 2 srnci II. v.t. byly předmětem poplatkového lovu 
loveckými hosty z Rakouska. Dále bylo v plánu lovit 11 srn a 9 srnčat. Uloveno bylo 
celkem 11 srnců, 8 srn a 8 srnčat. Celkem 6 kusů byl úhyn (1x srna a 3x srnče a 2x 
srnec).   

- Zvěř jelení: Plán lovu spočívá v lovu zvěře holé a zvěře samčí do stáří 2 let bez 
omezení.  Po nasčítaném stavu a při následném sestavování plánu lovu byl navržen 
plán lovu v počtu 1 laň a 1 kolouch. Uloveni byli celkem 2 kolouši.  

- Zvěř dančí: Plán lovu spočívá v lovu zvěře holé a zvěře samčí do stáří 2 let bez 
omezení. Plán lovu byla 1 daněla a 1 danče – plán splněn.  

- Zvěř černá: Plán lovu po návrhu odsouhlasen v následujících počtech: 2 kňouři I. v t., 
1 bachyně, 4 selata. V honitbě Špičák bylo v mysliveckém roce uloveno 24 lončáků a 
8 selat a 1 kňour, celkem tedy 33 divokých prasat. (2016 - 20, 2017 - 34). Při 2 
společných lovech, naháňkách, bylo uvoleno celkem 11 divočáků. 

- Zvěř drobná pernatá: Lov kachen připadal v úvahu vesměs pouze na Sohlandském 
rybníku. V plánu lovu bylo 15 ks kachen. Kachny však loveny nebyly.  

- Predátoři: Uloveno bylo celkem 14 lišek, 5 jezevců, 3 psíci mývalovití. Lišky byly 
loveny i norováním za pomoci lovecky upotřebitelného psa. 

 

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU 
 
V roce 2018 měla organizace 191 členů, z toho: 157 mužů, 12 žen, 4 mládežníky  
a 18 dětí.  
Výbor se scházel na rybářské chalupě pravidelně každý měsíc vždy první úterý v měsíci 
(kromě července a srpna) a řídil svá jednání dle předem schváleného plánu práce, ale 
i aktuální problémy. Pravidelnými účastníky výborových schůzí byli i členové dozorčí 
komise. 
Práce výboru byla zaměřena, mimo jiné, na řešení stěžejních problematik, a to  
v oblastech: 

- ekonomika hospodaření na rybochovných zařízení 
- plány práce na rybochovných zařízeních 
- plány údržby majetku, autoparku a movitého zařízení 
- ochrana revírů před pytláky - RS 
- zajištění výdeje povolenek 
- kontrola čistoty vody 
- výchova mládeže  
- investice a majetkové záležitosti 
- webové stránky. 

 
Hospodaření na rybochovných zařízeních probíhalo velmi dobře, a tak bylo možné z těchto 
zařízení zajistit část plánované násady ryb do obhospodařovaných sportovních revírů 
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a nemalé množství ryb se distribuovalo i do místní organizace Jiříkov (štika, okoun, bílá 
ryba). 
 
V roce 2018 bylo celkem odpracováno 1.353 brigádnických hodin. Brigádnická činnost byla 
zaměřena především na pokračování v opravách majetku, a to jak rybářské chalupy, tak 
i rybářské chaty u Pazderáku. Dále na údržbu rybochovných zařízení, úpravy a udržovací 
práce na hrázích rybníků. V letním období u sportovních a chovných revírů byla brigádnická 
činnost zaměřena na sečení trávy na přilehlých plochách. Mládežníci se kromě jiného 
zaměřili se svými vedoucím při brigádách zejména na úklid okolí těchto revírů.  
 
Jednou z mnoha akcí roku 2018 bylo především dokončení opravy rybníka Harrachov II., 
která byla dokončena v květnu 2018, ale bohužel z důvodu extrémního sucha se ho 
nepodařilo napustit. Největší měrou se na opravě a znovuzprovoznění podíleli pánové 
Pavel Schneider, Ladislav Hendrich, Milan Zelený, Josef a Josef Vykoukalové, Petr Čmugr, 
Milan Dubravec, František Průša a Marcel Bielik. Při technicky náročných brigádách na 
Harrachově II pomáhali se svojí technikou pracovníci Technických služeb města Šluknov.  
 
Počet členů Rybářské stráže v MO Šluknov byl 12 členů, z toho je 7 aktivních. V roce 2018 
probíhaly kontroly na rybolovných zařízeních (revírech) MO Šluknov, a to jak na revírech 
pstruhových (Luční rybník, Rožanský potok), tak i na mimo pstruhových  
– Šluknovský rybník (Pazderák). Bylo provedeno 200 kontrol, kontrolovaných osob bylo 
kolem 350. Dále probíhaly kontroly v chovných zařízeních MO Šluknov v počtu 40 kontrol – 
Bobří rybník (koupaliště), Rybničná, Harrachov, a chovných zařízeních pod lomem a pod 
parkem. Také probíhaly pravidelné rozbory vody a kontrola čistoty.  Na chovném zařízení 
Bobří rybník (koupaliště) byly vedoucím rybářské stráže Jiřím Camfrlou vyplašeni pytláci - 
zajištěn 1 ks kapra o velikosti 30 cm.  Ryba byla nalezena ukryta v lesním potoce v tůňce 
a byla vrácena do rybníka. Ti samí pytláci byli vyplašení na Lučním rybníku. 
Nejproblémovějšími revíry jsou Bobří rybník (chovné zařízení koupaliště) a Pivovarský 
rybník (chovné zařízení Křížový vrch), kde dochází k častým výskytům pytláků, jak ze 
strany mladších, tak i ze strany starších obyvatel města – jednalo se o nepřizpůsobivé 
osoby a osoby ze sociálně slabých rodin. Problémové období – červen, červenec, 
srpen. Ve spolupráci s Poříční Policií z Ústí nad Labem se vykonaly dvě kontroly. 
V problémových měsících se realizují na těchto chovných vodách intenzivnější 
kontroly.  Snahou bylo i zlepšení v oblasti čistoty na lovných místech, a tím zlepšení 
celkového vzhledu sportovních vod.  Na podzim bylo odvezeno asi 8 ks  120 litrových pytlů 
odpadků. 
 
I v roce 2018 byl zabezpečen prodej povolenek v průběhu celého roku. 3 termíny na 
rybářské chalupě v průběhu měsíců ledna a února. Další prodej povolenek byl na rybářské 
chalupě vždy od 17:00 hod. před výborovou schůzí každé první úterý v měsíci.  
 
V roce 2018 se silně oteplilo a srážky byly minimální, a to nejvíce v letním  
a podzimním období. Menší pstruhové chovné vody doslova už vůbec neprotékaly  
a hrozilo vyhynutí celé obsádky ryb a vodních živočichů. Také vodní predátoři, jako vydra 
či volavka si přišly na své, neboť ryby už byly staženy v malých tůňkách. Vznikly tak 
nevyčíslitelné škody.  
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V roce 2018 nebyla nahlášena žádná totální otrava vody na našem povodí. Na sportovním 
rybníku v teplém letním období opět stoupala hodnota Ph až na krajní únosnou mez, kterou 
ryby snesou. Hodnota kyslíku ve vodě se držela, a to zachránilo rybník od totálního úhynu 
ryb. Je velmi důležité udržovat vtokovou rouru pro sportovní rybník vždy pro plný průtok 
vody.  
 
V roce 2018 bylo provedeno při kontrolních pochůzkách čistotářů 113 odběrů  
a rozborů vody na chovných i sportovních revírech. Rozbory vody prováděli: Hrobár 
Jaroslav ml., Hrobár Jaroslav st., Hrobár Roman a Reintsch Rudolf. 
 
Dále se tato parta pod vedením J. Hrobára staršího starala o rybníky v zimním období, a to 
v prořezávání ledu. I zima byla dlouhá a práce bylo tentokráte mnohem víc než 
v předešlých letech.  
 
Rybářský kroužek navštěvovalo v minulém roce 18 dětí, z toho 14 chlapců a 4 dívky. 
Kroužek probíhal každé druhé úterý od září do května v Základní škole  
J. Vohradského ve Šluknově, v případě pěkného počasí pak přímo u sportovního rybníka 
ve Šluknově. V kroužku se děti seznámily s rybářským řádem, rybolovnou technikou, 
biologií ryb, učily se rozpoznávat rostliny a živočichy našich vod. V rámci kroužku děti 
v okolí koupaliště uklidily odpadky a veškeré nečistoty. Koncem března děti skládaly 
rybářské závěrečné zkoušky, které s malými nedostatky dopadly dobře, takže všichni 
účastníci dostali vytoužené povolenky. V polovině května se jako každoročně pořádalo 
místní kolo rybářské soutěže „Zlatá udice“. Na konci května se děti zúčastnily i rybářské 
soutěže „O pohár šluknovského výběžku“, tentokráte pořádané šluknovskou organizací na 
rybníku Pazderák. Po velmi dlouhé době se podařilo ve velmi silné konkurenci obsadit 
stupně vítězů, a to konkrétně 2. místo. Na podzim byl pro děti uspořádán za spolupráce 
s MO Velký Šenov společný závod, kde naši mládežníci obsadili první místa. V červenci 
proběhlo poslední soustředění dětí z rybářského kroužku na řece Lužnici v Příběnicích, 
nedaleko od Tábora. Mladí rybáři se pod dozorem vedoucího kroužku a rybářů z řad MO 
zdokonalovali v rybolovných technikách a poznávání přírody. Počasí celý týden přálo, děti 
si pěkně zarybařily při denním i nočním lovu.  Pořádaly se různé výlety, jedním 
z nejúspěšnějších bylo navštívení informačního centra jaderné elektrárny Temelín. Rybařilo 
se nejen na Lužnici, ale i na pískovnách ve Veselí nad Lužnicí.  
 
V roce 2018 se zakoupila nová motorová pila Stihl. Dále pak byly pořízeny 3 nové plastové 
kádě, vysazovací rukáv na stávající plastové přepravní bedny a benzínové čerpadlo Honda. 
Na rybářskou chatu u Pazderáku byla pořízena vodárna a nové vodovodní baterie. 
K výstavbě hráze rybníka Harrachov II byl nakoupen kámen a cement s pískem. Pro dětský 
kroužek byl pořízen nový notebook a TV pro výuku. 
 

DALŠÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE  
 
působící v našem městě jsou: 
  

• Spolek Seveřan 
• Mykologický spolek, 
• Svaz tělesně postižených, 
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• Skautská organizace,  
• Klub českých turistů,  
• Myslivecké sdružení Jitrovník,  
• Dětský pěvecký pop sboreček, 
• Oblastní spolek Českého červeného kříže (Malý záchranář), 
• aj. 

VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
V roce 2018 vyprodukovali občané města celkem 4.106,69 t odpadů, což je o 723,86 t více 
než v roce 2017. Důvodem je hlavně velký nárůst odpadu ze zeleně a především 
objemného odpadu 
 

Z toho:   celkem kg/os/rok kg/os/měsíc porovnání s r. 
2017 

Odpady z domácností 1.278,66 t 225,16 18,76 -  87,42 
Objemný odpad   689,11 t   121,34 10,11 + 386,77 
Papír 166,94 t 29,40 2,45 - 33,55 
Kompozitní obaly 
(tetra-pack) 

0,42 t 0,07 0,006 + 0,06 

Barevné sklo 42,05 t 7,40 0,62 - 1,87 
Bílé sklo 18,40 t 3,24 0,27 + 0,85 
Plast 72,76 t      12,81 1,07 - 1,26 
Biologicky rozložitelný 
odpad 

697,58 t 122,84 10,24 + 224,05 

Kovy   352,56 t 62,08 5,17 - 42,84 
Textil 10,23 t 1,80 0,15 - 1,41 
Stavební suť 761,64 t 134,12 11,18 + 2,45 
Ostatní odpady 
vytříděné 
ve sběrném dvoře       

26,34 t 4,64 0,39  

   
Ve Šluknově bylo v roce 2018 průměrně sváženo celkem 1.497 ks  svozových nádob 
s komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l  
a 54 ks kontejnerů o objemu 1.100 litrů. 
 
Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2018 pronajímalo celkem 
1.442 ks nádob na komunální odpad a 40 ks kontejnerů na vytříděné složky komunálního 
odpadu. Pro většinu rekreantů město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2018 jich 
bylo vydáno 882 ks.   
 
V roce 2018 bylo ve městě vyčleněno 28 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“ – 
místa, kde jsou usazeny kontejnery na tříděný odpad. Téměř ve všech jsou umístěny 3 
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komodity odpadů – papír, sklo, plast. Na 12 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé 
sklo. Celkem je rozmístěno 124 kontejnerů. 
Kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví 3 vlastníků - společnosti EKO-KOM, a. s., 
která je městu poskytuje zdarma, Technických služeb Šluknov spol. s r. o.,  
v rámci pronájmu, a zbývající jsou ve vlastnictví města Šluknova.  
Pytle na tříděný odpad – pro usnadnění třídění a přiblížení služby občanům, jakou je svoz 
vytříděných složek komunálního odpadu, zajišťuje město Šluknov svoz pytlů, žlutých na pet 
lahve, oranžových na kompozitní obaly a zelených na drobné kovy. Svoz je pořádán 1 × za 
2 měsíce na vyznačených trasách.  
 
Město Šluknov má intenzivní sběr biologicky rozložitelného odpadu. Občané mohou 
biologický odpad rostlinného původu odkládat nejen do kompostárny, ale také do 
speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. V roce 2018 občané užívali již 315 ks těchto 
nádob. Svoz probíhal od dubna do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 4.711 nádob. 
Sebráno tak bylo celkem 697,58 tun bioodpadů z domácnosti. Do kompostárny byl také 
předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno 933 tun.  
 
Malé kontejnery firmy Elektrowin na zpětný odběr elektrozařízení byly v roce 2018 
rozmístěny ve 3 lokalitách města Šluknova: u marketu TESCO, vedle prodejny potravin 
D+S na náměstí a na Sídlišti před č. p. 1006. 
V kontejnerech Asekol, a. s. skončilo 4.026,00 kg drobných elektrozařízení, TV  
a monitorů.  
Firma Elektrowin, a. s. má v areálu Technických služeb, spol. s r. o. přistaveny 2 velké 
skříňové kontejnery, do kterých mohou občané odkládat i větší elektrozařízení, např. 
ledničky, pračky, apod. Do všech (velkých i malých) kontejnerů občané předali zařízení 
o celkové váze 25.153 kg. 
V roce 2018 měli i nadále občané města Šluknova možnost třídit také textil. 4 bílé 
kontejnery na sběr textilu jsou umístěny před Divadlem mladých v ul. Na Hrázi, v ul. 
Svojsíkova – před domovem důchodců, na Sídlišti před č. p. 1006 a v areálu Technických 
služeb Šluknov, spol. s r. o. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Dimatex, která zároveň 
zajišťuje jejich svoz a další zpracování. V toce 2018 občané vytřídili 10.232,00 kg textilu což 
je o téměř 1,41 tuny méně než v loňském roce.  
 
Ve školním roce 2017 - 2018 probíhal v Základní škole J. Vohradského 15. ročník soutěže 
ve sběru PET lahví. Soutěž je pořádána městem Šluknov ve spolupráci se Základní školou 
J. Vohradského a Technickými službami města Šluknova, spol. s r. o. Ve školním roce 2017 
- 2018  žáci prvního stupně sebrali 139.116 ks pet lahví, tj. 2.640 kg ve 924 pytlích. V 15. 
ročníku soutěže došlo ke změně pravidel, kdy zůstala pouze jedna kategorie a to kategorie 
tříd. I v roce 2018 zajišťovaly praktickou část soutěže, tedy odběr pet lahví a přidělování, 
resp. zapisování bodů, učitelky základní školy. Svozová firma Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o. každé pondělí prováděla bezplatný svoz a pro závěrečné vyhlášení výsledků 
zajistily sladkou odměnu v podobě dortů pro první tři oceněné třídy. Město Šluknov jako 
hlavní organizátor celou soutěž finančně podporuje. Za získané odměny si třídy užijí 
společné chvíle na výletě nebo jiné zvolené aktivitě. V soutěži obsadila třída 2. B první 
místo, druhé místo třída 4. A a na třetím místě byla 1. C 
 
V měsíci dubnu od 16. do 22. dubna 2018 se město Šluknov spolu se spolky, organizacemi 
a sdruženími ve městě přidalo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Sebralo se okolo 
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jedné tuny odpadu. Akce se zúčastnilo na 300 dobrovolníků. K vysoké účasti přispělo 
krásné počasí. Odvoz odpadů zajistily Technické služby ve Šluknově. Náklady na likvidaci 
odpadů na skládkách hradí město Šluknov, které celou akci zaštítilo. Do akce se zapojili 
žáci Základní školy J. Vohradského, Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově 
i speciální školy, klienti a pracovníci Teen Challenge z Císařského, mladí rybáři, děti 
i zaměstnanci Oblastní charity Šluknov, skauti, spolek Šluknovské Království, zaměstnanci 
Městského úřadu ve Šluknově a také jednotlivci: paní Helga Hošková, pan Zdeněk 
Kirchner, paní Božena Bortníková, Hana Janková, manželé Strakovi, manželé Koňákovi 
a manželé Zmrzlíkovi a také spousta anonymních dobrovolníků.  
 

FINANCOVÁNÍ 
 
NÁKLADY (zaokrouhleno, s DPH): 
Svoz komunálních odpadů    4 127.898,00 Kč   
Nájem nádob na komunální odpad        225.260,00 Kč 
Svoz tříděného odpadu             585.788,00 Kč   
Nájem nádob na tříděný odpad                  56.206,00 Kč 
Svoz nádob s bioodpadem                                 232.959,00 Kč 
Sběrný dvůr - likvidace odpadů                   709.324,00 Kč 
Sběrný dvůr – obsluha, manipulace        750.562,00 Kč 
Likvidace černých skládek             12.189,00 Kč 
Černé skládky – svoz, manipulace       13.745,00 Kč 
Koše                  38.884,00 Kč 
Koše – obsluha, doprava, manipulace        306.343,00 Kč 
Pneumatiky                28.563,00 Kč 
Nebezpečné odpady                         70.488,00 Kč 
Soutěž ve sběru PET lahví        30.000,00 Kč 
Odměny partnerským firmám                            12.935,00 Kč 
 
Partnerské firmy: výkupny Severosepar, s. r. o. a Dušan Štícha, Kovošrot, s. r. o. Varnsdorf, 
zajišťují sběr vytříděných složek komunálního odpadu (papír, kov, případně plast) od 
fyzických osob. Finanční prostředky na výplatu odměn spolupracujícím firmám jsou použity 
z příspěvku EKO-KOM, a. s., určenému na podobné účely. 
 
PŘÍJMY 
Poplatek od občanů města Šluknova   2.348.017,00 Kč   
Poplatek od rekreantů ve Šluknov     109.395,00 Kč 
Poplatek od ostatních původců (podnikatelů)         5.445,00 Kč 
EKO-KOM a.s. odměna za třídění        613.452,00 Kč   
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)      50.519,00 Kč 
Nájem za umístění kontejnerů Dimatex                  3.000,00 Kč 

MĚSTSKÁ ZELEŇ 
1. Dokončení sadových úprav u DPS u nádraží 
 
Nejvýznamnější akcí v oblasti městské zeleně bylo dokončení obnovy zeleně  
u objektu DPS v Lužické ulici. Poslední etapa se týkala keřových dosadeb v okolí budovy 
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a přilehlého parkoviště. Původní, dost stroze působící okolí, bylo pestře dosázeno téměř 20 
různými druhy keřů. Velmi stinnou stránkou však je, že již několik dnů po výsadbě bylo 
několik keřů odcizeno jedním z obyvatel holobytů v ulici Mlýnské. Pachatel byl dopaden 
a probíhá trestní řízení. 
 
Zhotovitel akce:    UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:     04/2018 
Profinancování akce:   110 tis. Kč 

2. Ošetření památných stromů 
 
Obdobně jako v předcházejících letech, i v roce 2018 bylo využito dotačního titulu Program 
péče o krajinu a z jeho prostředků ošetřeno několik památných stromů, a to jak ve 
vlastnictví města, tak ve vlastnictví soukromém. Celkem bylo ošetřeno 5 stromů – Nivní dub 
v Království, Dub u Hodboďových v Kunraticích, Dub letní u Naučné stezky Střelnice, Jasan 
v Karlově údolí a Javorová brána. 
 
Zhotovitel akce:   Ing. Miloslav Wach, Liberec 
Realizace:     08/2018 – 10/2018 
Profinancování akce:  41 tis. Kč 
Z toho dotace:   41 tis. Kč 

3. Dílčí výsadby zeleně na katastru města 
 
Pro městkou zeleň byl rok 2018 obdobně chudý, jako rok předcházející. Příčiny byly dvě – 
snížený rozpočet, který byl zatížen enormně finančně náročnou rekonstrukcí radnice 
a velký úhyn rostlin, způsobený (bohužel) opět vandalismem a zejména extrémním 
suchem. Proto výsadby byly zaměřeny zejména na náhradu uhynulých rostlin, kromě toho 
byly realizovány jen 4 velmi malé plochy nové zeleně. 
 
K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení dřevin nebezpečných či 
neperspektivních. Celkem jich v roce 2017 bylo pokáceno 88, všechny v souladu se 
zpracovaným pasportem zeleně. 
 
V roce 2018 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů: 

- Výsadba stromu a keřové podsadby u křížku na ulici T. G. Masaryka 
- Výsadba u přemístěného Millerova památníku u kostela sv. Václava 
- Živý plot u nového hřiště v Císařském 
- Ozelenění nově zřízeného dvora radnice 
- Nové keře pod DPS v ul. Nerudova 
- Dvojice lip u opraveného křížku pod Jitrovníkem 
- Obnova lip před ZŠ J. Vohradského, vč. nově vysazeného stromu Republiky 
- Pod jídelnou (náhrada vyvrácené babyky) 
- Křížová cesta Šluknov (náhrada skáceného javoru) 
- Park v Rožanech (náhrada za uhynulé 2 stromy a doplnění živého plotu) 
- Alej v ulici TGM (náhrada javoru a uschlých keřů) 
- Parčík T. G. Masaryka v Království (náhrada uschlého keře) 
- Zámecký park (náhrada lípy a buku) 
- Parčík u Solné jeskyně (náhrada za skácené lípy a buk) 
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- Rybník Hraničář (náhrada za 2 skácené javory) 
- Chodník Rumburská (náhrada uschlých keřů) 
- Propojka Křečanská – Svojsíkova (dosadba 2 lip) 
- Terminál (náhrada uschlého hlohu) 
- Přesazení smrku hadího ze zahrady v Sokolské ulici do Karlovy ulice 

 
Zhotovitel akce:   UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:    04/2018 – 11/2018 
Profinancování akce:   177 tis. Kč 

4. Zahradnické, udržovací a úklidové práce 
 
V průběhu roku 2018 zaměstnávalo město Šluknov jednu pracovnici na pomoc při 
zahradnických, udržovacích a úklidových prací – práce paní Zítkové byla velikým přínosem. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
MĚSTSKÉ STUDNY 

 
V roce 2018 byly dne 14.05. odebrány vzorky vody z městských studní. Výsledky rozborů 
byly kolísavé. V některých studnách se zlepšily, v jiných naopak zhoršily. U studny 
v Rožanech došlo k mírnému zlepšení oproti roku 2017. V Kunraticích u Šluknova dopadl 
rozbor téměř stejně jako v roce předchozím. U studny v Království došlo opět ke zhoršení 
kvality vody. Nelze však odvodit, co je příčinou. Na Královce se kvalita vody mírně zlepšila. 
Důvodem ne vždy dobrých výsledků je především malý odběr a tím pádem živná půda pro 
mikroby.  
 

VODNÍ NÁDRŽE 
1. Odvodnění zámeckého parku 

Zámecký park se dlouhodobě potýká s problémy při přívalových srážkách, které se kvůli 
nevýhodné konfiguraci terénu a jílovému podloží v jeho areálu téměř nevsakují a ve spodní 
části parku se pak tvoří menší řeka, která pravidelně likviduje zejména cestní síť. Z tohoto 
důvodu bylo navrženo opatření – vytipováno místo, kam se stahuje nejvíce vod, zřízení 
kapacitní vpusti a odvedení vody do Zámeckého rybníku. Funkčnost opatření byla 
prověřena během letních přívalových dešťů.  
 
 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov 
Realizace:    06/2018 
Profinancování akce: 117 tis. Kč 

2. Rekonstrukce rybníka Zezuláku 
 
V roce 2018 se pokračovalo v postupné rekonstrukci vodního díla Zezulák, jehož součástí 
jsou i dvě větve odvádějící vodu. Hlavní vedoucí Přemyslovou ulicí a dále přes náměstí do 



 

 

50 

 

zámeckého parku, resp. ulice Budišínské, je až na některé drobnosti zrekonstruována. 
Proto se řeší stávající havarijní přeliv, který v době zvýšených srážek či jarního tání odvádí 
větší množství vody přes soukromé zahrady nad ulicí Boženy Němcové a areál bývalé VPZ 
vodu do Stříbrného potoka. V roce 2018 bylo rekonstruováno potrubí v délce 55 metrů ze 
Studniční ulice až k vyústění do potoka, což byl kritický úsek způsobující podmáčení domu 
č. p. 21. Současně byla dokončena projektová dokumentace na celkovou revitalizaci. 
 
Zhotovitel akce: Technické služby Šluknov (zatrubněný potok), Jaromír Maděra 

(PD) 
Realizace:    03/2017 – 06/2018 a 11/2018 – 12/2018 
Profinancování akce: 214 tis. Kč (147 tis. Kč oprava přepadu a 67 tis. Kč PD) 
 

RYBÁŘSTVÍ 
 
Městský úřad ve Šluknově je orgánem státní správy v oblasti vydávání rybářských lístků. 
Tuto povinnost mu ukládá novela zákona č. 99/2004 Sb. V roce 2018 vydal Odbor rozvoje 
a životního prostředí 112 rybářských lístků. 
 

POVODNĚ 
Rok 2018 byl dalším rokem v pořadí, kdy k žádné povodňové aktivitě na území našeho 
města nedošlo.  

 

VII. SPOLEČENSKÁ KRONIKA        
STATISTIKA 

Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 31.12.2018 celkem 5.473 obyvatel 
(cizinci 226), z toho 2.732 žen a 2.741 mužů. K 31.12.2018 byl průměrný věk obyvatel 
Šluknova 41,15 let - u mužů 40,07 let a u žen 42,23 let.  

                JUBILEA, NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA 
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2018 celkem 214 návštěv jubilantů (70., 
75, 80., 85. a všechny pozdější narozeniny).  

Nejstarší občankou města v roce 2018 byla paní Růžena Pavlíčková (102 let). 

            SVATBY 
V roce 2018 se ve Šluknově konalo celkem 31 sňatků, z toho na Šluknovském zámku bylo 
17 obřadů, v obřadní síni městského úřadu 8 a 6 obřadů se konalo mimo obřadní síň na 
jiném vhodném místě.  
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                NAROZENÍ 
Počet narozených občánků v roce 2018 byl 47, z toho 22 chlapců a 25 dívek. Vítání 
občánků probíhalo i v roce 2018 celkem 4x, a to vždy v obřadní síni na zámku: 

  
Pořadové 
číslo 

Datum Počet 
dětí 

1. vítání 26.03.2018 22 dětí 
2. vítání 09.06.2018 9 dětí 
3. vítání 08.09.2018 14 dětí 
4. vítání 01.12.2018 8 dětí 

                ÚMRTÍ 
V roce 2018 zemřelo celkem 65 osob s trvalým pobytem ve Šluknově, z toho k 30 úmrtím 
došlo přímo ve Šluknově. 

VIII. RŮZNÉ  
ŠLUKNOV V MÉDIÍCH 

Na serveru iDnes.cz bylo v roce 2018 publikováno celkem 7 článků, které informovaly 
o něčem, co se týká Šluknova: 

 
Datum  Název článku 

16.01.2018 
 

Při požáru domu ve Šluknově evakuovali třicet lidí, děti jsou v Klokánku  
Hned čtyři hasičské jednotky musely vyjet k požáru ve Šluknově na 
Děčínsku, kde ráno hořel obytný dům. Záchranáři evakuovali všechny ...  

10.02.2018 Policisté pátrají po nemocném muži ze Šluknova, veřejnost žádají  
o pomoc  
Děčínští policisté pátrají po osmatřicetiletém nesvéprávném muži ze 
Šluknova a žádají o pomoc i veřejnost ....  

12.02.2018 
 

Nesvéprávného muže, který se ztratil, vypátrali policisté v Německu  
Osmatřicetiletý nesvéprávný muž ze Šluknova, který se v sobotu ztratil a 
hledaly ho desítky policistů i vrtulník s termovizí, byl nalezen  
v Německu ...  

11.04.2018 
 

Obchodníci s bídou mají nový fígl, lidi z ghett stěhují do jiných částí obce  
Spekulanti, kteří draze pronajímají sociálně slabým zdevastované byty, 
našli způsob, jak nepřijít o svůj výnosný byznys ...  

11.06.2018 
 

V celém Ústeckém kraji chybí zubaři. Staří končí a mladí sem nechtějí  
Na Děčínsku během půl roku zůstalo bez stomatologa dvacet tisíc lidí. 
Situace ve Šluknovském výběžku je nejhorší v celém Česku ...  
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09.07.2018 Topos, dodavatel zařízení pro pekárny celého světa, rozšiřuje své řady  
S výrobky šluknovská společnosti Topos se můžete setkat nejen  
v evropských zemích, ale i v Asii, Africe, Americe nebo Austrálii. Mezi 
své ...  

26.10.2018 Ze Šluknovska chce pryč třicet procent lidí. Je to konec světa, říkají  
Regionem s nejvíce problémy je v Ústeckém kraji podle sociologického 
průzkumu ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Šluknovsko ....  

 

 

 
 

 

 


