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VEDOUCÍ ODBORU KULTURY MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV  

 

Paní Lukešová,  

na 8. zasedání zastupitelstva města Šluknov,   konaného 14. května 2020 ve 
velkém sále Šluknovského zámku,  bylo v rámci bodu diskuse zastupitelů přijato 
usnesení, kterým městské zastupitelstvo zamítlo žádost vlastníka a 
provozovatele letního kina Království o úpravu provozní doby tohoto zařízení. 

Na jednání zastupitelstva města jste zdůraznila, že k věci vystupujete výhradně 
jako občanka žijící v Království a dokonce v zastoupení a jménem tamnějších 
občanů. Své slovní expozé k uvedené žádosti jste prezentovala jménem jiných 
spoluobčanů Království. Četné ohlasy spoluobčanů v Království však svědčí o 
tom, že se naopak tito cítí být dotčeni a rozhořčeni tím, kdo se je bez jejich vědomí 
snaží zastupovat,  anebo co Vám dává právo jejich jménem hovořit. Jejich 
vyjádření k Vašemu vystoupení k uvedené věci není možné ani publikovat, jak je 
peprné. Využívám tohoto otevřeného dopisu, abych všem těm desítkám 
spoluobčanů z Království poděkoval za jejich bezprostřední reakce jak osobní, tak 
na sociálních sítích, za projevy podpory a nabídnutou pomoc. Děkuji Vám všem! 

 Zařízení letního kina v Království bylo zprovozněno v uplynulém roce, setkalo se 
s širokým ohlasem a podporou veřejnosti nejen v Království samotném, ale i 
v rámci celého regionu. Tím víc, že je to jediné provozované letní kino v rámci 
regionu. V oblasti kultury, cestovního ruchu a obohacení života našich 
spoluobčanů se jedná o mimořádný a ojedinělý počin, příspěvek soukromého 
sektoru k osvětě a obohacení kulturní nabídky, o to více, když samotné kino ve 
městě Šluknov, je dnes svým stavem ostudným zanedbaným skanzenem. Většina 
měst se o zařízení tohoto typu ve svém městě starají a dávno svá kina a zařízení 
zmodernizovala a rekonstruovala. Přesto, že jsme 30 let od změny režimu, tak ve 
městě Šluknov, dosud nikdo nebyl za celou tuto dobu schopen, pokud se týká kina 
ve městě, žádné nápravy a nečiní tak ani ten nejpovolanější orgán města, jeho 
zastupitelstvo. Zřejmě proto, že příslušný odbor kultury, jehož jste vedoucí, mu 
k dané věci k řešení nic nepředkládá. Místo toho, aby se pečovalo o to, co máme, 
aby to bylo zachováno, tak se investuje do věcí, které lidi až tak nepotřebují.  
Očekával bych od toho, kdo je vedoucím odboru kultury Městského úřadu 
Šluknov, že žádost k uvedenému letnímu alternativnímu zařízení věcně projedná 
a než jí předloží k posouzení zastupitelstvu města, že zastupitelům předloží 
věcnou argumentaci a také to, že věc s provozovatelem letního kina případně 
projedná. Očekával jsem případné připomínky a byl jsem a stále jsem připraven 
k jejich věcnému řešení. Čekal bych, že budeme spoluvytvářet podmínky 
k možnému vyřešení věci tak, aby byly zohledněny všechny možnosti řešení. Říká 
se tomu spolupráce! Místo toho jste dala přednost konfrontaci a jak jinak, dobrý 
skutek po zásluze potrestat. Upřednostňujete svou osobní personální nenávist 
nad zájmy spoluobčanů a proti dobré věci a bez ohledu na zájmy potřeb kultury 
a v rozporu s posláním funkce, kterou zastáváte. 



Zjevně tak jednáte i proto, že z oficiálního sdělení orgánu MV ČR a hlavního 
ředitelství IBP, uvedenou funkci - vedoucí odboru kultury zastáváte díky 
nezákonnému postupu Vašeho jmenování do funkce, kdy je skutkový stav 
nezákonného jmenování do funkce vedoucí odboru kultury před zastupiteli města 
Šluknov zatajován. Ve snaze krýt nezákonnost se šlo dokonce tak daleko, že 
kontrolním orgánům bylo argumentováno, že ve své funkci nejste úředníkem 
Městského úřadu Šluknov. Člověk, který sám není schopen podrobit se férovému 
otevřenému výběrovému řízení na uvedený post vedoucího kultury v našem 
městě, nemá právo kritizovat a poškozovat snahu jiných o zlepšení a obohacení 
kulturní nabídky a jejich činnost a snahu jakkoliv poškozovat.   

Jistě Vás snad nepobouří to, že tímto dopisem také oslovuji všechny zvolené 
zastupitele města Šluknov. Jim chci vyjádřit především to, že vznik letního kina 
v Království byl počinem a určitou reakcí na to, že uvedená nabídka této kulturní 
služby v našem městě prostě chyběla a chybí. Můj počin je jen doplňkovou 
alternativou. Zkušenost z provozu, zájem občanů o letní kino je mimořádný a tuto 
službu občané přivítali a přirozeně si jí žádají zachovat a pro mimořádný zájem, 
dobu promítání rozšířit, aby produkce mohla být opakována a zájem občanů 
kapacitně více uspokojen.  Jsem rád, že jsem mohl trochu v této věci přispět, o 
nic jsem nikoho nežádal, prostě jsem to pro své spoluobčany, nejen v Království, 
v dobré víře velmi rád učinil. Jsem připraven k rozumné vzájemné spolupráci. 
Zastávám postoj, že pomáhat městu by měl každý, kdo takovou možnost má a 
může. Každý má možnost a prostor. Tím se řídím a rád tak budu činit dál. Vedoucí 
úředníci města by měli spojovat, podporovat vše, co je obohacením a přínosem, 
nikoliv svého postavení zneužívat proti dobré věci. Pokud se jen hledají rozpory 
a překážky, jsou to špatní úředníci! Poškozovat za každou cenu dobré věci nemá 
u rozumných lidí žádný smysl, zejména u těch, kteří ve svých funkcích nejsou za 
sebe, ale za občany svého města.  Žijeme tu spolu, žijme dobře a spolupracujme.  

Přes výše vyjádřený postoj, Vám, paní Lukešová, přeji vše dobré. Všem 
spoluobčanům děkuji a přeji totéž.  

 

Mgr. Bc. Petr Barcal, MBA 

  

V Království dne 27. 05. 2020 

 


