
 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠLUKNOV 
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022 

Je souhrnem reálných záměrů a cílů uvedených ve volebních programech všech volebních 
stran a hnutí kandidujících v komunálních volbách, které je možné v průběhu čtyřletého 
volebního období splnit v co nejvyšším rozsahu. Jsou to cíle, jejichž splnění, podle názoru 
zvolených zástupců, je třeba k dalšímu rozvoji města Šluknova a životního stylu jeho občanů. 
Jejich splnění bude ovlivněno mnoha vnějšími vlivy, rovněž ekonomickými možnostmi města. 
Je rovněž možné, že v průběhu období přestanou být některé uvedené potřeby aktuální 
a vyvstanou nové. Potom je v pravomoci zastupitelstva provést v tomto dokumentu příslušné 
změny a znovu jej uvést do reálné podoby. Hlavním cílem zastupitelstva je zlepšit podmínky 
pro život všech generací našeho města.  

1. 
Bezpečnost 

Bezpečnost občanů, jejich majetku i majetku města je stále ohrožena vzhledem 
k ekonomické situaci některých obyvatel města, přetrvávající migrací sociálně slabých rodin, 
nezaměstnaností a narůstající problematice související s užíváním omamných látek. Je třeba 
nadále efektivně koordinovat všechny bezpečnostní služby ve městě a pravidelně 
vyhodnocovat vzájemnou spolupráci. Pokračovat v dodržování a kontrole protipovodňových 
opatřeních v záplavových zónách. Vzhledem k dlouhotrvajícím klimatickým změnám je třeba 
věnovat se problematice nedostatku vody v krajině.  

1. Pravidelné setkávání a vyhodnocení práce Pracovní skupiny prevence kriminality. 
2. Aktualizovat povodňový plán dle aktuální potřeby. 
3. Pravidelné kontroly záplavových oblastí, spolupráce s občany při protipovodňových 

opatřeních s cílem snížení případných škod. 
4. Podpora záměru výstavby nové hasičské zbrojnice ve Šluknově, zachování jednotky 

HZS Ústeckého kraje v našem městě. 
5. Pokračovat v aktivní spolupráci MP a PČR v besedách zaměřených na prevenci 

rizikového chování a kriminality se žáky ZŠ. 
6. Umístění dalších kamerových bodů ve městě. 
7. Při schválení dotační žádosti pokračovat v projektu Asistent prevence kriminality. 
8. Materiální a finanční podpora výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve 

Šluknově 
 

2. 
Péče o životní prostředí 

Občané Šluknova mají možnost zdarma využívat sběrný dvůr k ukládání různého odpadu. 
Pneumatiky lze zdarma odkládat do určených autoservisů. I přes tuto bezplatnou službu se 
stále potýkáme s problémem zakládání černých skládek, které hyzdí životní prostředí a jejich 
likvidace stojí město značné finanční prostředky. Stálé a opakující se problémy s ukládáním 
zejména velkoobjemového odpadu jsou v lokalitě sídliště. Za problémy v této lokalitě lze 
považovat složení obyvatelstva a jejich vysokou migraci. Od roku 2015 je v provozu 



kompostárna, díky níž plní město Šluknov zákonnou povinnost zajištění  likvidace biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu. Občané mají možnost třídit biologický odpad v sezóně. 
350 domácností má uzavřenou smlouvu na bio popelnici, možnost ukládat bioodpad 
a naopak získat kompost využívají i další občané. Bohužel pokles produkce SKO (směsný 
komunální odpad) se nenaplnil. Dalším krokem je zavedení vážícího systému na svozové 
vozy. Možností je i vybudování třídírny odpadu jako opatření ke snížení produkce SKO – 
vytřídění složek. Ke zlepšení životního prostředí přispěla i systematická péče o městskou 
zeleň, revitalizace městské zeleně a její výsadba. Ekologický fond města funguje výborně, 
získané finanční prostředky jsou použity na obnovu zeleně. 

1. Monitorovat a odstraňovat černé skládky na území města a ve spolupráci s MP 
a s přestupkovou komisí řešit nepořádek na soukromých pozemcích narušující vzhled 
města. 

2. Podpora provozu kompostárny a nadále hodnotit efektivitu třídění odpadu vzhledem 
k množství komunálního odpadu. 

3. Rozhodnout o možnosti výstavby třídírny SKO, v případě získání dotace zahájit 
realizaci výstavby. Jednalo by se o opatření ke snížení produkce SKO vytříděním 
složek. 

4. Zavedení vážícího systému na svozové vozy z důvodu dalšího zefektivnění 
odpadového hospodářství. 

5. Zahájit revitalizaci zeleně hřbitova v Království, maximální využití dotačních možností 
na další péči o veřejnou zeleň. 

6. Podporovat systematickou péči o veřejnou zeleň a obnovu její výsadby. 
7. Nadále vést Ekologický fond města s cílem investovat do obnovy zeleně. 
8. Pokračovat v rekonstrukci rybníku Zezulák, včetně výústního potrubí 

a bezpečnostního přepadu. 
9. Rekonstrukce pěší zóny – omezení provozu, odpočinková zóna, zeleň. 
10. Regulace a rekultivace vodních zdrojů – zadržování vody v krajině.  
11. Zajištění údržby turisticky zajímavých cílů – Křížové cesty, naučné stezky, pomníky. 

 
3. 

Komunikace s veřejností 

1. Zapojení členů zastupitelstva ve městě a mezi občany, prezentace jejich osob i práce 
tak, aby byli pro občany adresní. 

2. Pokračovat v tradici veřejných setkání občanů se starostkou, kde mají občané 
možnost komunikovat se starostkou i s vedoucími odborů o dění ve městě. 

3. Zachovat otevřenost městského úřadu pro občany.  
4. Obnovení webových stránek města – přehledné, aktualizace informací. 
5. Efektivní využití Šluknovských novin a webových stránek města k předávání 

informací občanům.  
6. Aktivní využívání dalších prostředků ke komunikaci s občany – SMS Infokanál, 

mobilní aplikace Česká Obec, facebook, Instagram, úřední deska, vývěsky, aplikace 
Problém report. 

7. Veřejné projednávání všech zásadních rozhodnutí a plánů, týkajících se rozvoje 
města. 

8. Pokračovat v možnosti zapojení a spolurozhodování občanů v rámci participativního 
rozpočtu.  

 
4. 

Budovy v majetku města 

Úspěšně byla dokončena rekonstrukce budovy radnice, došlo k sestěhování celého úřadu do 
jedné budovy. Další budovy – sladovna, kino, sokolovna – zastupitelstvo rozhodlo o dalším 
využití. Město Šluknov má bytový fond o počtu 201 bytů. Bytové domy v majetku města 
vyžadují značné investice do oprav, a to jak interiéry (rozvody vody a elektřiny, vytápění, 



koupelny, spol. prostory, odvlhčení), tak exteriéry (střechy, fasády). U některých bytových 
domů o malém počtu bytů jsou náklady na rekonstrukci k poměru bytové plochy velmi 
vysoké, je třeba zvážit další využití těchto budov. Pokračovat v opravách hasičské zbrojnice 
Šluknov, tělocvičny, budov ZŠ a dalších budov v majetku města. 

1. Zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci sladovny, podat žádost 
o dotaci. V případě získání dotace zahájit realizaci rekonstrukce objektu. 

2. Podat žádost o dotaci na rekonstrukci tribuny na městském stadionu, v případě 
úspěšné žádosti zahájit stavbu. 

3. Využít možnosti získat dotaci a zahájit rekonstrukci sokolovny – multikulturní 
zařízení (učebny ZUŠ a společenský sál). 

4. Využít možnosti získat dotaci a provést rekonstrukci budovy kina – sportovní 
a volnočasové centrum (lezecké stěny, dětský koutek), zázemí pro návštěvníky. 

5. Objekty ZŠ - rekonstrukce školní jídelny za využití dotací (střecha, okna, fasáda, 
bezbariérový přístup), dokončení výměny oken na ZŠ, úprava dvora ZŠ. Dokončit 
rekonstrukci tělocvičny (sportovní povrch, vybavení), pokračovat v další 
rekonstrukci budovy ZŠ – střecha, suterén se šatnami, okna. ZŠ Žižkova – 
vybudování školního poradenského pracoviště místo původního školnického bytu, 
nové sociální zařízení, bezbariérový vstup. Mezi budovami ZŠ a školní jídelnou 
vybudování volnočasové plochy pro žáky. Získat stavební povolení na zateplení 
a vzduchotechniku ZŠ Žižkova. 

6. Realizace úpravy zahrady MŠ Žižkova, oprava střechy, rampy. 
7. Pokračovat v rekonstrukci hřbitova ve Šluknově (kaple, urnový háj, komunikace, 

vstupní brány), nově i na hřbitově v Království s možností využití dotací. 
8. Zahájit a dokončit opravu stávající hasičárny ve Šluknově. 
9. Zpracovat novou projektovou dokumentaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice, 

využití výzev pro získání dotace. 
10. Pokračovat v rekonstrukci budovy Domu kultury a městské knihovny (fasáda, 

interiéry) s možností využití dotací. 
11. Realizovat opravy fasád v bytových domech v majetku města v památkové zóně. 
12. Pokračovat v poskytování dotací občanům na opravy fasád a střech. 

 
5. 

Školství 

Město Šluknov je zřizovatel mateřské školy a základní školy. Ve Šluknově je SLŠ a SOŠS 
Šluknov a Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. 
Město dlouhodobě investuje do oprav a údržby budov ZŠ a MŠ. Spolupráce se všemi 
školskými zařízeními je na velmi dobré úrovni. České školství se potýká s nedostatkem 
pedagogů, což se týká i našich zařízení. Město Šluknov chce nadále podporovat dobrou 
spolupráci, investovat do údržby budov, podílet se na pobídkách pro nové pedagogy. 

1. Podporovat všechny projekty školských zařízení ve městě v kulturní, společenské 
i mezinárodní oblasti. 

2. Vytváření podmínek pro získávání kvalitních a kvalifikovaných učitelů možností 
zajištění bytů nebo možností výstavby rodinného bydlení. 

3. Podpora rozvoje školských zařízení – dokončení rekonstrukce tělocvičny, 
rekonstrukce školní jídelny, dokončení výměny oken v ZŠ, úprava dvora, suterénu se 
šatnami, vytvoření školního poradenského pracoviště, bezbariérový vstup a sociální 
zařízení ZŠ Žižkova, mezi budovami ZŠ a školní jídelnou vybudování volnočasové 
plochy pro žáky, získat stavební povolení na zateplení a vzduchotechniku ZŠ 
Žižkova. 

4. Provést úpravu zahrady MŠ Žižkova, oprava střechy, rampy. 
5. Pokračovat v nastavené spolupráci s SLŠ a SOŠ Šluknov a Speciální ZŠ 

a Praktickou školou Šluknov. 
 



6. 
Komunikace 

Město Šluknov má ve svém vlastnictví cca 30 km místních komunikací. Některé z nich jsou 
opraveny, mnoho jich na opravu teprve čeká. Město každoročně investuje do oprav 
komunikací s cílem opravit části komunikací v každém katastru, včetně mostků, propustků. 
V tomto volebním období je možnost poprvé žádat o dotace na opravy místních komunikací, 
čehož chceme využít.  Zahájili jsme i výstavbu nových chodníků, které bezpochyby vedou ke 
zvýšené bezpečnosti chodců. Ve výstavbě nových chodníků a v opravách stávajících 
chceme pokračovat. Je potřeba řešit v rámci zvýšení bezpečnosti rizikové úseky – křižovatka 
u Špice, autobusová zastávka Benar, nová parkovací místa u ZŠ. V rámci rozvoje 
turistického ruchu realizovat opravu a dobudování cyklostezky v Rožanech, zpracovat PD na 
cyklostezku Šluknov – Fukov. 

1. Vybudování chodníku v Království, ul. Rumburská a Budišínská, připravit projekty na 
výstavbu dalších chodníků (Křečanská, Svojsíkova, Císařský-Janovka, ulice Na 
Hrázi). 

2. Rekonstrukce autobusové zastávky Benar a přilehlé křižovatky. 
3. Úprava veřejného prostranství ul. Budišínká – u obchodu. 
4. Vybudovat nová parkovací místa ul. Tyršova – pod sokolovnou. 
5. Úprava křižovatky u Špice – zvýšení bezpečnosti chodců a motoristů. 
6. Odvodnění a úprava povrchu u garáží pod kotelnou. 
7. Využít možnosti dotace a provést rekonstrukci stávající cyklostezky a vybudování 

nového úseku v Rožanech.  
8. Zpracovat PD na vybudování nové cyklostezky Šluknov – Fukov, v případě získání 

dotace zahájit stavbu. 
9. Každoročně v rámci čtyřletého období naplánovat dílčí opravy místních komunikací, 

chodníků, propustků, mostků, zábradlí a veřejného osvětlení a postupně realizovat. 
10. Zahájit jednání s Ústeckým krajem na dopravním řešení malého náměstí. 

 
7. 

Kultura a volnočasové aktivity 

1. Pokračovat v kulturních akcích, které lze považovat za tradiční – Zámecké slavnosti, 
zámecké večery, adventní neděle, dětský den, Svatohubertské slavnosti, pálení 
čarodějnic, Šramlík, a další akce pro děti. Spolupracovat s organizacemi, které 
pořádají kulturně-sportovní akce. Udržet úroveň kulturních akcí. 

2. Udržet nastavenou úroveň Informačního centra v zámku. 
3. Propagace akcí a jejich rovnoměrné rozložení do celého roku. 
4. Podporovat a rozvíjet cestovní ruch ve spolupráci s RIC Šluknov, Odborem kultury 

a Destinačním fondem a Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko 
a Ústeckým krajem. 

5.  Umožnit občanům města využití stávajících sportovních ploch pro jejich volnočasové 
aktivity. 

6. Údržba stávajících dětských hřišť, vybudování dalšího dětského hřiště v Císařském 
směr Janovka. 

7. Dokončit vyhlídku na Židovském vrchu, využít možnost na Židovském vrchu pro 
vybudování sportovně – atletického areálu pro potřeby škol i veřejnosti, který zde 
chybí.  

8. Podporovat sportovní organizace a spolky, které se věnují volnočasovým aktivitám 
dětí a dospělých. 

9. Pokračovat v nastaveném systému žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu města 
a následném vyúčtování, rovnocenná podpora – děti, mládež, dospělí, senioři. 

10. Materiální a finanční podpora Sboru dobrovolných hasičů ve Šluknově a v Království. 
11. Vybudování dopravního hřiště pro děti na městském pozemku pod Obvodním 

oddělením Policie ČR. 



 
8. 

Zdravotnictví 

Systém zdravotní péče na území města je dán státní a krajskou legislativou a město nemá 
v tomto směru žádné rozhodovací pravomoci. Problém vyššího věku lékařů a velmi 
problematické získávání nových lékařů do ambulantních ordinací je stálý a celorepublikový. 
Dlouhodobé existenční problémy v Lužické nemocnici v Rumburku potencionálně ohrožují 
poskytování nemocniční péče ve výběžku.  

1. Vytvořit podmínky pro nové lékaře - přidělení městského bytu, nadále trvá možnost 
pobídky - poskytnutí pozemku pro výstavbu rodinného domu. 

2. Možnost pronájmu prostorů po stavebním úřadu na náměstí pro účel zřízení 
ordinace. 

3. Prostřednictvím Sdružení pro rozvoj Šluknovska podporovat zachování Lužické 
nemocnice v Rumburku a zabývat se možností poskytování zdravotnické péče 
v rámci přeshraniční spolupráce v nemocnicích v Německu (Sebnitz, Neugersdorf). 

 
9. 

Podnikání, služby, tvorba pracovních míst 

Nadále vyvíjet úsilí o získání investora ve spolupráci s Czechinvest nebo Ústeckým krajem.  
1. Podporovat živnostníky města a umožnit jim propagaci na akcích ve městě. 
2. Prostřednictvím Sdružení pro rozvoj Šluknovska usilovat o energetické posílení 

Šluknovského výběžku, což je nezbytné pro nové investory. 
3. Nadále vytvářet pracovní místa v režimu dotovaných pracovních míst ve spolupráci 

s úřadem práce a jinými poskytovateli dotací (např. veřejně prospěšné práce).   
 

10. 
Ekonomika 

1. Podpora při schvalování plánovaných i neplánovaných výdajů při získávání dotačních 
titulů. 

2. Splácení dvou úvěrů města – rekonstrukce radnice (splatnost v r. 2023), 24 
pečovatelských bytů (splatnost v r. 2021).  

3. V roce 2018 byla provedena velká investiční akce – EPC, která bude hrazena 
postupně do roku 2027. Jedná se o energetická úsporná opatření v budovách 
příspěvkových organizací a na veřejném osvětlení. 

 
Programové prohlášení bylo schváleno na 3. jednání ZM dne 14.03.2019 usnesením 
č. 29/03Z/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 

 
 
 


