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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA   

 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 
Rada města měla v roce 2010 celkem 21 zasedání, z toho osmnáctkrát zasedala rada původní a nově 
ustanovená rada třikrát. Ustavující zasedání proběhlo 12. 11. 2010 ve velkém sále Šluknovského 
zámku. Po volbě starosty města předal končící pan starosta Ing. Milan Kořínek vedení jednání nové 
starostce města paní Mgr. Evě Džumanové. Jako neuvolněný místostarosta byl zvolen pan Jiří Beneš. 
Dalšími členy nové rady města byli zvoleni pp. Ladislav Čurgali, Marek Kopecký a Mgr. Bc. Rudolf 
Sochor.  

 

  ZASTUPITELSTVO 
V roce 2010 proběhlo celkem 13 zasedání zastupitelstva města, z toho 11 zasedání původního 
zastupitelstva, jednou ustavující zasedání a jedno zasedání nového zastupitelstva. Nové zastupitelstvo 
má toto složení:  

Starostka Mgr. Eva Džumanová 
Místostarosta Jiří Beneš 
Rada města Ladislav Čurgali 

Marek Kopecký 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor 

Zastupitelé Jaroslav Fráňa 
Josef Halada 
Zdeněk Kirchner 
Pavel Kout 
Mgr. Lenka Líbalová 
Karel Malaník 
Ing. Daniela Petroušková 
Emília Procházková 
Ing. Josef Sivák 
Ing. Václav Víšek 

 
 

  STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
Mgr. Jitka Slaninová tajemnice 
Barbora Justová ml. sekretariát, informace, kopírování, sbírky zákonů k nahlédnutí, podatelna 
Martin Křemenák informatik, webmaster 
Ing. Martin Benda projektový manažer 
 

EKONOMICKÝ ODBOR 
Zděnka Janečková vedoucí odboru, tvorba rozpočtu, ekonomické záležitosti města 
Dana Bušková mzdová účetní 
Barbora Justová st. místní poplatky, výherní hrací přístroje 
Dagmar Kourková pokladna, platby, výplaty sociálních dávek 
Ludmila Musilová pokladna, platby, výplaty sociálních dávek 
Ivana Skalová účetní 
Jarmila Skotnicová účetnictví a inventarizace majetku města, požární ochrana 
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ODBOR ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Ing. Martin Benda vedoucí odboru (od června funkce neobsazena) 
Michal Bušek památky, územní plánování 
Jan Dvořák, Dis. životní prostředí, ochrana ovzduší, správa městských lesů 
Božena Naňáková odpadové hospodářství, vodoprávní úřad 
Blanka Kyselová Informace o vlastnících, Restituce, Prodej a pronájem pozemků a budov 
Gabriela Šťastná Informace o vlastnících, Silniční správní úřad 
 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

Ing. Bc. Ivana Lukešová vedoucí odboru, personalistika 
Markéta Flášarová Školství, úřední deska, rejstřík trestů - výpisy 
Jana Galbavá 

 

matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), sňatky, vítání občánků a jiné 
obřady, ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace), změna jména a 
příjmení, určení otcovství (rodičovství), vyřizování státního občanství ČR 

Rosvita Hlavsová evidence obyvatel 
Ivana Jirůvová občanské průkazy 
Jan Kunze přestupky 
Pavla Kratochvílová pracovnice RIC 
Dagmar Pálková pracovnice RIC 
Jitka Soukupová manažerka cestovního ruchu 
Petra Lišková, Dis. pracovnice RIC (na mateřské dovolené) 
 
 
KULTURNÍ ODDĚLENÍ 

 

Josef Halada vedoucí oddělení 
Blanka Vargová organizace výstav a koncertů, knihovnice 
Renáta Parkmanová odborná pracovnice kulturního oddělení, organizace akcí a výstav, 

propagace, pokladní kulturního oddělení 
Daniela Štindlová odborná pracovnice Městské knihovny 
 
SOCIÁLNÍ ODBOR 
Michaela Novotná  vedoucí odboru, zajišťuje agendu péče o nezaměstnané občany - Lipová, 

Lobendava, Horní a Dolní Poustevna, Mikulášovice; terénní sociální šetření 
Jaroslava Blažková zajišťuje agendu péče o nezaměstnané, občany – Šluknov, terénní sociální 

šetření 
Bc. Petra Mikušová zajišťuje agendu péče o rodiny s dětmi – Mikulášovice, terénní sociální 

šetření 
Pavla Kočová zajišťuje agendu péče o rodiny s dětmi - Velký Šenov, Vilémov, Lipová u 

Šluknova, sociální pracovnice 
Jana Bednariková terénní sociální pracovnice 
Bc. Marcela Postlerová zajišťuje agendu péče o rodiny s dětmi - Horní a Dolní Poustevna, terénní 

sociální šetření 

 
STAVEBNÍ ÚŘAD 
Ing. Stanislav Mašek vedoucí úřadu, územní plánování, stavební řád 
Blanka Michnová územní plánování, stavební řád 
Jindřich Müller stavební řád, územní plánování 
Naděžda Vránová stavební řád, územní plánování 
 
ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
Zdeněk Černý vedoucí odboru 

a dalších 10 stálých provozních zaměstnanců odboru + prům. 30 zaměstnanců 
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na veřejně prospěšné práce na dobu určitou dle dohody s Úřadem práce  

 
ODDĚLENÍ SPRÁVY BYTŮ 
Karel Barcal vedoucí oddělení 

správa a údržba bytů v majetku města 
Věra Navrátilová nájemné 

smlouvy o pronájmu bytových prostor 
 
MĚSTSKÁ POLICIE 
Vladimír Vyskočil velitel městské policie 

a dalších 7 strážníků MP 

 
MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Roxana Kunzeová správce ubytovny 

a dále Ludmila Krausová - uklizečka 

 

 

  VOLBY 2010 
Rok 2010 byl supervolebním rokem, volilo se totiž celkem třikrát: 1. Volby do poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, 2. Volby do zastupitelstev obcí a 3. Volby do senátu Parlamentu ČR 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
Volby do poslanecké sněmovny probíhaly ve dnech 28. – 29. května 2010. Bylo celkem 15 volebních 
stran, ve Šluknově bylo odevzdáno celkem 1.957 platných hlasů. Volební účast ve Šluknově byla 
46,11% což byla jedna z nejnižších v rámci okresu Děčín, který měl průměrnou volební účast 55,90 %. 
Volební účast celé České republiky byla 62,6 %. Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 2010 ve 
Šluknově: 

Pořadí Číslo 
strany 

Volební strana Počet 
hlasů 

% 
hlasů 

1 9 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 563 28,76 

2 26 Občanská demokratická strana (ODS) 329 16,81 

3 6 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 279 14,25 

4 4 Věci veřejné (VV) 226 11,54 

5 15 TOP 09 201 10,27 

Ostatní strany 359 18,34 
 

Výsledky ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 v Ústeckém kraji: ČSSD získala 5 
mandátů, ODS získala 3 mandáty, VV získaly 2 mandáty, KSČM získala 2 mandáty a TOP O9 
získala 2 mandáty. 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
Ve dnech 15. a 16. října 2010 probíhaly volby do zastupitelstev obcí. Do 15-členného 
zastupitelstva kandidovalo celkem 8 volebních stran. Výsledky těchto voleb podle jednotlivých 
stran dle jejich čísel: 

Číslo 
strany 

Volební strana Počet 
hlasů 

Počet 
mandátů 

Zvolení kandidáti  
(počet hlasů) 

1 Šluknovské Království 2.724 2 Daniela Petroušková (478) 
Lenka Líbalová (368) 

2 Hnutí za harmonický rozvoj 
obcí a měst 

3.653 2 Rudolf Sochor (543) 
Pavel Kout (365) 

3 Česká nezávislá 1.776 1 Eva Hertlová (361) 

4 Sdružení hasičů 2.653 2 Josef Sivák (333) 
Marek Kopecký (289) 

5 Unie pro sport a zdraví 2.515 2 Jiří Beneš (432) 
Zdeněk Kirchner (331) 

6 Česká strana sociálně 
demokratická 

2.567 2 Ladislav Čurgali (416) 
Josef Halada (243) 

7 Město lidem 3.101 2 Václav Víšek (427) 
František Zelenka (275) 

8 Komunistická strana Čech a 
Moravy 

2.816 2 Emília Procházková (420) 
Karel Malaník (244) 

Celkem 21.805 15  

 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 
Volby do senátu probíhaly ve dnech 15. – 16. října spolu s volbami do zastupitelstev obcí. Ve 
volebním obvodu Děčín se v roce 2010 do senátu nevolilo.  

 

  VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2010 bylo vydáno celkem 5 obecně závazných vyhlášek (OZV): 

• OZV č. 1/2010, kterou se zrušuje OZV č. 4/2003, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji 
městské policie a jeho nošení 

• OZV č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

• OZV č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
• OZV č. 4/2010 o místním poplatku ze psů 
• OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

  NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN 
V roce 2010 byl na základě schváleného Konceptu územního plánu Šluknov vypracován Návrh 
územního plánu Šluknov, který byl kladně posouzen Odborem územního plánování a stavebního řádu 
Krajského úřadu ÚK, jako nadřízeným orgánem územního plánování a následně projednán na 
společném jednání a též i na veřejném projednání. Po následném přezkumu byl územní plán Šluknov 
schválen a vydán v březnu 2011. 
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 B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA  
V roce 2010 hospodařilo město s vyrovnaným rozpočtem v objemu 134,7 mil. Kč. Rozpočet byl 
vyrovnaný. Kromě výdajů na správu městského úřadu byly nejvyšší výdajovou položkou rozpočtu města 
výplaty sociálních dávek (cca 14 mil. Kč), výdaje na pečovatelské byty (12 mil. Kč), výdaje na správu 
bytů (7,2 mil. Kč), výdaje na komunikace a chodníky (6,8 mil. Kč) a na veřejné práce (5,8 mil. Kč.). 
 
Rozpočet města v roce 2010 dle rozpočtových kapitol (v tis. Kč): 
 

Rozpočtová kapitola Příjmy Výdaje 

Vodní hospodářství  0,0 177,4 
Odpadové hospodářství 2 166,8 5 138,3 
Lesní hospodářství 235,8 0,0 
Doprava 7 989,0 15 060,2 
Školství 887,0 8 562,3 
Kultura 5 397,7 11 021,4 
Vnitřní správa 18 746,4 43 200,8 
Sociální věci 27 694,1 28 586,8 
Bytové hospodářství 8 674,9 9 537,0 
Místní hospodářství 682,4 5 901,1 
Výstavba 0,0 3 093,0 
Všeobecná pokladní správa 62 205,0 4 400,8 
Celkem 134 679,1 134 679,1 

 

   

 C. ROZVOJ MĚSTA  
  MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE  

V roce 2010 provedlo město následující investice:  

a) Památky 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Stavební úpravy 
točitého schodiště 
 

185.342 Kč fa STAMO spol. s r.o. 
Děčín 

Oprava dveří, restaurování kamenných 
stupňů, omítky 
 

Restaurování 
varhan kostela sv. 
Václava 

461.418 Kč Benjamin Welde, 
Olbersdorf, SRN 

2. etapa - kompletní restaurování 3. 
manuálu 
 

Restaurování sochy 
Bolestného Krista 
 

53.400 Kč ak. soch. Michael 
Bílek, Petrovice 

Kompletní restaurování sochy u hlavní 
silnice směr Rožany 
 

Oprava kapličky 
Svaté Trojice, 
Království 
 

96.185 Kč Obč. sdružení 
Šluknovské Království, 
TS Šluknov, Tomáš 
Knazovič (Rumburk) 

Ztužení a doplnění obvodové zdi, nový 
krov, střešní krytina, oplechování. omítky, 
mříž, podlaha (původní ze zámku 
Šluknov), úprava okolí, infotabule, lavičky. 

Sladovna Šluknov  
 

187.834 Kč  nákup nemovitosti (bez pozemku) 
192.984 Kč Knazovič - Rumburk, zajištění statiky, střecha, heverování 
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Slavík - Šluknov propadlých stropních trámů, podepření, 
doplnění krovu, doplnění bednění střechy, 
provizorní pokládka pískované lepenky. 

Zámecký park 
Šluknov 
 

10,46 mil. Kč Lesprodukt Poplze 
s.r.o., Libochovice 

Stavba zahájená v roce 2009, 
podpořeno z FM EHP/Norska, kompletní 
obnova zámeckého parku ve Šluknově, 
dostavba zámecké zdi, kácení a výsadba 
dřevin, osazení kovaných bran a 
plotových polí, kompletní doplnění 
mobiliáře, výstavba fontány a „růžové 
zahrady“, stavba altánu, terasy a mostu 
přes zámecký rybník, nové zhotovení a 
trasování mlatových cest v parku, 
dosadba trávníku. (dokončení květen 
2011) 

 
b) Komunikace 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
rekonstrukce ul. 
Tovární po povodni 

3.996 tis. + 
město 1.101 
tis Kč 

SaM Varnsdorf Odstranění stávající žulové dlažby, 
úprava podkladu, nový koberec AB 

rekonstrukce 
chodníku Sokolská 
 

489.878,40 
Kč 

ZEPS s.r.o. Lindava Odstranění dožilého betonového povrchu, 
nové obrubníky, zámková dlažba, 
odvodnění 

rekonstrukce části 
ul. Hřbitovní     
 

124 tis. Kč SaM Děčín a.s., 
středisko Varnsdorf 

Odstranění povrch, nové spodní stavby, 
nová pokládky kamenné dlažby 

výstavba parkoviště 
u MŠ Svojsíkova 
 

874 tis. Kč SaM Děčín a.s., 
středisko Varnsdorf 

Kompletní zhotovení nové stavby, na 
stávajících pozemcích zahrad byla 
projekčně připravena stavby parkoviště 
pro potřeby MŠ, odstranění stávající 
zeleně a oplocení, odtěžení povrchů, 
kompletní spodní stavby, osazení 
kamenných obrubníků, pokládka kamenné 
dlažby, přepojení kanalizace, odvodnění 
doplnění ornice, ze strany města byla 
provedena stavba plotu.  

 
c) Mosty 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
rekonstrukce mostu 
v Rožanech (u rest. 
Starý mlýn) 
 

1,65 mil. Kč SaM Děčín a.s., 
středisko Varnsdorf 

Odstranění dožilé a staticky narušené 
mostní konstrukce, její snesení a odvoz, 
zhotovení nové mostní konstrukce (ŽZB) vč. 
doplnění staveb opěrných zdí, 
hydroizolace, povrchů z AB směsí a  
osazení zábradlí (dokončení květen 
2011) 
 

rekonstrukce 
kamenných mostů 
v Rožanech 

4,993 mil. Kč SaM Děčín a.s., 
středisko Varnsdorf 

Oprava dvou staticky narušených a 
povodní poškozených kamenných mostů 
v Rožanech, které jsou zapsány jako 
technické kulturní památky. Odstranění 
nevhodných zásypů, očištění celé kamenné 
konstrukce, doplnění ztužující ŽZB 
konstrukce a její spřažení ze stávající 
kamennou konstrukcí, nové hydroizolace, 
nové konstrukce, nové povrchy (dlažba + 
doplnění AB směsí), doplnění opětných 
zdí, odvodnění očištění a doplnění vnější 
konstrukce, spárování a osazení zábradlí  
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c) Stavby 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Výstavba 24 
pečovatelských bytů 
 

25 mil. Kč  
(11 mil. Kč 
v r.2010) 

JAPIS s.r.o. 
Chabařovice 

Výstavba 2 objektů s celkem 24 
pečovatelskými byty (12 bezbariérových) 

Rozšíření Sběrného 
dvora Šluknov 
 

7,8 mil. Kč SaM s.r.o. Varnsdorf Zahájení akce – cílem jsou zpevněné 
plochy v celém areálu, odvodnění, 
osvětlení, zhotovení ocelového přístřešku 
pro kontejnery, dodávka 
velkoobjemových kontejnerů, příslušenství 
pro nebezpečné odpady, štěpkovač 

 

d) Projekty: 
V roce 2010 se vytvářely projektové dokumentace k následujícím projektům: Rekonstrukce Domu 
kultury, Územní plán Šluknov, Zasíťování lokality Židovský vrch a Zasíťování lokality Za Toposem 
 
 

  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ  

Stavební úřad v roce 2010 povolil v územním obvodu Šluknov stavbu celkem 9 rodinných domů, z toho 
8 na ohlášení a 1 na stavební povolení. Do užívání bylo v roce 2010 dáno 5 rodinných domů.  

Bylo vydáno ještě 18 stavebních ohlášení, která se týkala "modernizace" objektů pro bydlení. Dalších 5 
stavebních povolení se týkalo ostatních druhů výstavby např. stavební úpravy v Domově 
důchodců, sběrna p. Šacha, Plaston, kogenerační jednotka v kotelně č. p. 999. Kolaudováno bylo 15 
dalších staveb mj. např. ČSPHM v Rožanech, obchod v Království. 

Město v roce 2010 pronajalo celkem 6 pozemků pro výstavbu rodinných domů. 

Rok 2010 se vyznačoval intenzívním úsilím na schválení Územního plánu města, což se podařilo až v 
březnu 2011.   

 

 D. SLUŽBY MĚSTA  
  BYTY V MAJETKU MĚSTA 

Město Šluknov vlastní celkem 41 bytových domů s celkovým počtem 209 bytových jednotek. Obsazeno 
bylo celkem 203 bytových jednotek, 5 bytových jednotek se dlouhodobě rekonstruuje a 1 školní byt je 
po dohodě s ředitelkou ZŠ dlouhodobě neobsazen. Celkový počet nájemníků k 31. 12. 2010 byl 445 
osob. Počet žadatelů ke konci roku je cca 190, v roce 2010 byl zaznamenán výrazný nárůst počtu 
žadatelů kvůli situaci na sídlišti. Oddělení správy bytů má 2 pracovníky a poskytuje služby závislé na 
vybavenosti bytů (byty se sníženou kvalitou/ byty bez snížené kvality) a v má na starosti údržbu, 
rekonstrukce a revize bytových domů, správu a údržbu městských budov a dále pak správu nebytových 
prostor. Údržba, opravy, havárie, investiční akce v roce 2010 dosáhly částky 4 400 tis. Kč. 
 

  MĚSTSKÝ STADION 
Areál městského stadionu je většinou pronajímán různým subjektům. Plochu fotbalového hřiště a tribunu 
stadionu má trvale v nájmu fotbalový oddíl SK Plaston. Volejbalový oddíl SK Plaston Šluknov si trvale 
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pronajímá obě volejbalová antuková hřiště. Tenisové kurty měly v pronájmu soukromé osoby – Mgr. 
Petr Slanina a Ing. Martin Benda. 

Restaurace byla v roce 2010 provozována p. Michalem Čížem.  

Saunu provozuje město a během září roku 2010 zde proběhla 2. etapa rekonstrukce bazénu, sprch a 
odpočívárny. 

  MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Město provozuje ubytovnu v Království při hlavní silnici do Jiříkova. Do března r. 2010 sloužila 
ubytovna jako přechodný Domov důchodců (kvůli rekonstrukci části DD). V měsíci srpnu došlo ke změně 
správce ubytovny a systému ubytování. Budova „A“ je v období jaro - léto - podzim vhodná k 
jednodennímu či vícedennímu ubytování turistů, budova „B“ je vhodná pro ubytování sezonních 
zaměstnanců, kteří dojíždí za prací v oblasti Šluknovského výběžku. Celková kapacita ubytovny je 44 
míst s možností přistýlek. Budova „A“  - 3 dvojlůžkové pokoje, 2 trojlůžkové pokoje, 4 čtyřlůžkové 
pokoje a budova „B“ - 1 jednolůžkový pokoj, 6 dvojlůžkových pokojů, 1 trojlůžkový pokoj. V případě 
pořádání turistických akcí je možno kapacitu ubytovny rozšířit o dalších 25 míst určených k přenocování 
účastníků turistické akce formou přespání v klubovně ubytovny ve spacích pytlích. Většina pokojů má 
společné sociální zařízení a kuchyňský kout s vybavením. Ubytovna má jednu velkou společenskou TV 
místnost se satelitním příjmem signálu. V objektu ubytovny lze parkovat motorová vozidla, dále lze 
využít automatické pračky se sušárnou prádla 

 

  TECHNICKÉ SLUŽBY 
V roce 2010 byla otevírací doba ve všední dny 6:00 – 17:00 a v sobotu 8:00 – 14:00. Technické 
služby s.r.o. měly 2 zaměstnance. Mezi hlavní poskytované služby patřila nákladní autodoprava, práce 
s plošinou, kontejnerová doprava a služby autojeřábu. Dále je to údržba a úklid města a údržba 
zeleně. Technické služby nabízejí také prodej písku, štěrku a mulčovací kůry. 

V roce 2010 probíhala rekonstrukce sběrného dvora. Bylo také investováno do obnovy technického a 
vozového parku: nákup traktorbagru (za cca 1.200.000 Kč), nákup vozu na přepravu kontejnerů (za 
cca 900 tis. Kč) a nákup mulčovacího stroje (cca 250 tis. Kč). 

 

  ZÁCHYTNÉ KOTCE 
Záchytné kotce města Šluknov slouží jako přechodná stanice, kde mají zvířata jednu z posledních šancí 
dostat se především k současnému, popřípadě novému majiteli. Účelem kotce je tedy odchycené zvíře 
zabezpečit a prostřednictvím veřejné výzvy v co nejkratším možném čase najít majitele. Pokud se tak 
nestane, je zvíře po několika dnech odvezeno do útulku pro opuštěná zvířata, kdy většina zvířat, 
především tedy psů je umístěna v útulku v Děčíně.  

   V současné době se záchytné kotce nacházejí na bývalém založišti sazenic pod Křížovým vrchem u 
komunikace ve směru na Staré Křečany. V kotci samotném má zvíře zajištěnou pravidelnou stravu i 
dostatek pitné vody, v případě potřeby je zajištěno veterinární ošetření erudovaným veterinárním 
lékařem. Občan města Šluknov, jenž si osvojí psa, který byl odchycen a umístěn do záchytných kotců, je 
na dobu jednoho roku zproštěn od místního poplatku ze psa. 

V roce 2010 odchyceno celkem 45 volně pobíhajících zvířat, z toho psů 32. V roce 2010 byla 
provedena výměna psích boud, před samotnými kotci byl vybudován oplocený výběh určený pro 
venčení umístěných zvířat a z důvodu nutnosti při úklidu kotců. 
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 E. ČLENSTVÍ MĚSTA  

  SDRUŽENÍ "PĚTIMĚSTÍ" 
Rok 2010 začal pro Pětiměstí tradičním pozváním na Novoroční setkání kolegů, spolupracovníků a 
partnerů v Oppachu. Na toto setkání starosta města zve své partnery, krátce hodnotí uplynulý rok a 
předkládá své vize pro další nastávající rok. Setkání se zúčastňují představitelé společenských složek 
města, pracovníci městského úřadu, zástupci církví a představitelé partnerských měst. Slavnost je 
využívána i pro veřejné ocenění zasloužilých občanů i nejaktivnějších spolků nebo sdružení města. Zváni 
jsou i delegáti saské vlády a krajští hejtmani. Patřičná vážnost byla dána i naší účasti na akci.  

Pravidelná setkání starostů pokračovala schůzkou 29. 1. 2010 opět v Oppachu. Před projednáváním 
pracovních záležitostí překvapil fukovský rodák, pamětník a znalec jeho historie p.Engel podrobným a 
hlavně netradičním vyprávěním o životě na Fukově doloženým historickými mapami, dokumenty a 
fotografiemi. Pozoruhodná byla jeho znalost událostí z vyprávění pamětníků, která se běžně v 
oficiálních materiálech nevyskytují. Hlavními pracovními body byla příprava devátého setkání na 
Jitrovníku, třetího dne lidové turistiky (jak nazývají společný výlet zájemců ze všech pěti měst) a 
slavnostního zasedání zastupitelstev, rad a občanů k 10. výročí vzniku Pětiměstí v říjnu na zámku ve 
Šluknově. 

Další schůzka se konala na radnici v Neusalze – Sprembergu dne 16. 4. 2010. Dolaďovaly a 
kontrolovaly - se při ní programy setkání na Jitrovníku – všechno je zajištěno – a 3. dne lidové turistiky 
na podzim ve Friedersdorfu. Byl předložen i první návrh programu slavnostního zasedání k 10. výročí 
Pětiměstí. Vystoupí na něm mužský pěvecký sbor z Neusalzy a dětský soubor z Jiříkova. Slavnostní 
projev za německou stranu přednese Günter Hamisch, starosta Friedersdorfu, za českou ing. Milan 
Kořínek, starosta Šluknova (oba byli iniciátory vzniku tohoto sdružení). V další diskusi p. Hamisch 
připomněl nutnost rozšířit spolupráci na víc složek, ne jen na starosty. Problém je v tom, že v Německu je 
spolkový život přenechán občanským sdružením, kdežto v Čechách jde zatím většina činností přes 
města. Problémem stále je jazyková bariéra. Starostové si rovněž připomněli, že v roce 2011 bude 10. 
jubilejní setkání na Jitrovníku a Oppach bude slavit 675 let od svého vzniku. Jsou to další náměty na 
společné akce Pětiměstí. Schůzky se zúčastnil i starosta Ebersbachu Bernd Noack, jehož město by díky 
sousedství s Jiříkovem mohlo být součástí Pětiměstí.  

Stěžejní akcí bylo 9. setkání občanů Pětiměstí na Jitrovníku 22. 5. 2010 s tradičním programem – 
hudbou, pivem a opékanými klobásami nebo masem. Občerstvení zajišťoval personál restaurace  Klub, 
hudbu skupina Peleton Jiřího Janka. Díky pěknému počasí setkání navštívilo během odpoledne asi 500 
lidí. 

26. 6. 2010 požádal starosta Neusalzy – Sprembergu Günter Paulik, aby byl ve Šluknově přijat 
autobusový zájezd hasičů z jejich partnerského města Donzdorf a byla jim umožněna prohlídka zámku. 
Prohlídka se vydařila, hosté byli velice spokojeni. 

16. 7. 2010 se na Fukově konala vzpomínková mše na zaniklou obec. Mše se obvykle slouží na poli 
vedle zbořeného kostela, tentokrát se kvůli velkému vedru musela přesunout do stínu pod stromy uvnitř 
hřbitova. Zástupci německé strany prostřednictvím svého opatrovníka p. Schuberta, při té příležitosti 
předali starostovi Šluknova, který na podzim končí ve své funkci, na památku znak města vytvořený z 
vosku.Proběhl i slavnostní křest nové brožurky „Fukov – vzpomínka na zaniklou vesnici“. 

Další setkání starostů bylo 3. 9. 2010 na radnici v Jiříkově a hodnotilo setkání na Jitrovníku opět jako 
úspěšné. Pozornost byla věnována dni turistiky, který bude za tři týdny. Vše je  připraveno, na naši 
návštěvu se těší. Přítomen byl opět starosta Ebersbachu Berndt Noack, který informoval, že od 
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1.1.2011 se Ebersbach a Neuersdorf spojí do jednoho správního celku. V dubnu budou  volby starosty 
společné jednotky. Do Pětiměstí chtějí zatím vysílat svého zástupce jako zpravodaje, o členství 
rozhodnou později. Další problematikou bylo slavnostní zasedání k 10. výročí vzniku Pětiměstí, které 
proběhne už po volbách v ČR. V té době ještě nebude znám nový starosta, ale už nebude pracovat 
nynější zastupitelstvo. Proto se ze všech měst zúčastní jen členové městských rad. Časově byl upřesněn 
program a sled vystoupení. Dál bylo dohodnuto, že Šluknov podá žádost na společné akce v roce 
2011 do programu Cíl 3 na Euroregion Nisa v Liberci.  

4. 9. 2010 se hasiči ze Sohlandu zúčastnili Memoriálu Josefa Včely, hasičské soutěže na rybníku pod 
zámkem. 

23. 9. 2010 proběhla na zámku slavnostní vernisáž výstavy o Fukově, které byl přítomen – kromě 
mnoha občanů ze sousedních měst – starosta Oppachu Stefan Hornig. 

3. den lidové turistiky proběhl 25. 9. 2010 ve Friedersdorfu. 32 lidí a jednoho psa ze Šluknova 
přivezl autobus do Friederdorfu, kde se k nim přidalo dalších 40 turistů z německých měst Pětiměstí. 
Trasa byla dlouhá asi 4 km, takže ji mohl absolvovat každý, naši lidé byli velice spokojeni. Průvodcem 
byl starosta Friedersdorfu Günter Hamisch, který celou trasu zajímavě a zasvěceně komentoval. Pochod 
skončil v klubovně na tržišti, kde bylo připraveno občerstvení a místní dechová hudba.  

19. 10. 2010 se na zámku uskutečnilo slavnostní setkání členů městských rad Pětiměstí a dalších hostů 
k 10. výročí vzniku sdružení českých a německých měst Šluknova, Jiříkova, Oppachu, Neusalzy – 
Sprembergu a Friedersdorfu, který později splynul s Neusalzou, a ve  sdružení ho doplnil Sohland. V 
kulturní části programu vystoupil mužský pěvecký sbor z Neusalzy – Sprembergu a dětský hudební 
soubor Komoráček z Jiříkova, jako zakládající členové se svými projevy vystoupili Günter Hamisch, 
starosta Friedersdorfu,  a  ing. Milan Kořínek, starosta Šluknova. Günter Hamisch vzpomněl na důvody 
vzniku sdružení, na nutnost spolupráce lidí ve městech na obou stranách hranice a na potřebu překonat 
„neviditelnou bariéru“, která trvala mnoho desítek let od druhé světové války. Ing. Kořínek pak na 
mnoha písemných dokladech a na fotografiích ze společných akcí ukázal, že jsou kontakty mnohem 
častější a bližší, a že Pětiměstí jako sdružení obcí má stále větší váhu a je uznávané jak v Česku, tak v  
Německu. 

12. 11. 2010 po komunálních volbách v ČR se na radnici přijeli rozloučit starostové Pětiměstí s končícím 
starostou Šluknova ing. Kořínkem. 

16. 11. 2010 se starostové Pětiměstí sešli ve Friedersdorfu a společně si připomněli 10 let od vysazení 
Stromu přátelství u chaty Blockhaus ve Friedersdorfu. Dalším důležitým důvodem bylo seznámení se s 
výsledky komunálních voleb v ČR a s novými starosty v českých městech. Zatím co v Jiříkově ve funkci 
pokračuje dál Michal Maják, v čele Šluknova stojí Mgr. Eva Džumanová. Ta se ve svém krátkém 
vystoupení představila, přislíbila, že se bude snažit pokračovat v činnosti pro Pětiměstí i nadále. Od 
německých starostů obdržela květiny a blahopřání. Potom se starostové dohodli na nejbližší činnosti v 
roce 2011 s tím, že se budou konat všechny tradiční akce a bude podána žádost o dotaci do 
programu Cíl 3 v Euroregionu Nisa. Společně se pak vydali – byť bylo krajně nepříznivé počasí - ke 
Stromu přátelství. 

 

  SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA 
Město Šluknov bylo i v roce 2010 aktivním členem Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Ve složení jeho členů 
nedošlo k žádným změnám, takže je tvoří 18 obcí a měst tzv. Severní části okresu Děčín od Chřibské po 
Dolní Poustevnu, ke kterým jsou jako další členové připojeny Okresní hospodářská komora Děčín a 
Okresní agrární komora Děčín. Cílem sdružení je získávání a předávání informací, které se týkají 
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regionu Šluknovska jako celku, a naopak prosazování jeho zájmů u vyšších orgánů krajským úřadem 
počínaje a jednotlivými ministerstvy konče.  

Sídlo, na kterém je sdružení registrováno, zůstalo i nadále na MěÚ ve Šluknově, v jeho čele i v roce 
2010 stál starosta Šluknova ing. Milan Kořínek, místopředsedy byli p. Karel Dubský, DiS, místostarosta 
Varnsdorfu a Stanislav Hladík, starosta Mikulášovic. Administrativní činnosti zajišťovala sl. Barbora 
Justová ml, sekretářka starosty Šluknova, ekonomiku sdružení vedla pí Irena Hoťová, ekonomka MěÚ 
Velký Šenov. Jednotlivé obce jako členové sdružení přispívaly do rozpočtu finančními příspěvky podle 
klíče daného schválenými stanovami, přičemž pro Šluknov činil členský příspěvek v tomto roce 
18.334 Kč. 

Členové sdružení se sešli na pěti společných jednáních v Dolní Poustevně, Jiříkově a 3x ve Šluknově. Na 
jednotlivých zasedáních se postupně zabývali otázkami zaměstnanosti a možnou pomocí úřadu práce, 
které podrobně vysvětlili ředitel ÚP v Děčíně PhDr. Jiří Král a vedoucí rumburské pobočky Jan 
Nykodým. Dalším tématem byla činnost Agentury pro sociální začleňování, o které informovala pí Hana 
Volfová, vládní koordinátorka programu Lokální partnerství. Členové byli seznámeni s aktivitami 
pivovaru Kocour, který je producentem nového piva, vařeného ve výběžku. Na dalším jednání v 
Jiříkově byla předložena nabídka TV Lyra z Ústí n. L. na vytvoření propagačních klipů o Šluknovsku 
nebo jednotlivých obcích, která však pro finanční náročnost nebyla přijata. Ze stejného důvodu byly 
zamítnuty nabídky firmy Jabor z Děčína na velkoplošné billboardy pro budovy nebo autobusové 
zastávky. Pravidelnou informací bylo vystoupení manažerky MAS o vyhlášených výzvách na finanční 
dotace, které mohou využít především zemědělci a drobní podnikatelé v regionu. Starostové dost 
podrobně probrali práci žurnalistů Děčínského deníku, který o nás informuje převážně v negativních 
zprávách, a jeho redaktoři většinou nemají zájem o to, co se podařilo. Navíc údaje, které získávají od 
starostů, zkreslují nebo neuveřejňují úplné, takže výsledný dojem na čtenáře je ponurý a neutěšený. 

Na šluknovských jednáních se probraly pozvánky na Tolštejnské a Šluknovské slavnosti, na cyklistický 
závod Tour de Feminin a zástupce o.p.s. České Švýcarsko nabídl spolupráci na tvorbě Destinačního 
fondu, který by měl rozvíjet šetrný cestovní ruch v oblasti. Po delším čase se starostové vrátili k potřebě 
vytvoření společného útulku pro psy pro naši oblast. Druhé šluknovské jednání se věnovalo už přípravě 
komunálních voleb. Starostové se vzájemně informovali o svých dalších kandidaturách s tím, že mimo 
šlukovského starosty, který ukončení své činnosti oznámil už v listopadu loňského roku a starosty 
Chřibské p. Navrátila, který nebude kandidovat ze zdravotních důvodů, chtějí se o posty starostů 
ucházet i pro další čtyři roky. Rovněž se vzájemně informovali o následcích povodní ve svých obcích a 
způsobených škodách. Dost velké pobouření vyvolala nabídka společnosti Radioinfo, která nabízí 
dokrývače digitálního televizního vysílání - zástupci firmy se přítomné snažili přesvědčit o tom, že území 
Šluknovska nebude řádně pokryto digitálním vysíláním z Jedlové a dalších vysílačů, a bylo by proto 
účelné, aby byly zakoupeny jejich dokrývače prakticky pro každou druhou obec ovšem za patřičně 
vysokou cenu. Nabídka byla jednoznačně odmítnuta. Poslední, listopadové jednání, bylo spíš 
nostalgické, protože stávající starostové znali výsledky voleb a dokázali odhadnout své šance na 
znovuzvolení. Přesto se zabývali další perspektivou sdružení a možnými změnami ve stanovách s tím, že 
je nutné Sdružení pro rozvoj Šluknovska zachovat jako vlivného partnera Ústeckého kraje i dalších 
úřadů i nadále.  Dokladem pro to je i fakt, že Ústřední správa sociálního zabezpečení hodlala zrušit své 
pracoviště v Rumburku, ale po intervenci předsedy sdružení i senátora Jaroslava Sykáčka od záměru 
upustila, a do Děčína přesunula jen část svých činností, týkajících se především podnikatelské sféry. 

  MIKROREGION SEVER 
Dalším sdružením, jehož je Šluknov aktivním členem, je Dobrovolný svazek obcí Sever, který vznikl 
v lednu 2000 s cílem zajistit všestranný a koordinovaný rozvoj dotčeného území na principu trvale 
udržitelného rozvoje. Členy Svazku jsou města Dolní Poustevna, Jiříkov, Mikulášovice, Šluknov a Velký 
Šenov a obce Lipová, Lobendava, Staré Křečany a Vilémov. Registrovaným sídlem je Lipová, ale 
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protože předsedou je starosta Šluknova, veškeré administrativní a organizační činnosti se soustřeďují na 
MěÚ ve Šluknově. Místopředsedou je starosta Mikulášovic Stanislav Hladík, ekonomické záležitosti 
spravuje ekonomka Městského úřadu ve Velkém Šenově pí Irena Hoťová a písemnou agendu vyřizuje 
sekretářka starosty Šluknova sl. Barbora Justová ml. Obce do rozpočtu DSO přispívají částkou, kterou 
určují stanovy DSO, a je stanovena na 5,- Kč/ občana a rok. Šluknovský členský příspěvek v roce 2010 
tak činil 26.905 Kč. Částka byla jako každý rok projednána a schválena zastupitelstvem města. 

V roce 2010 se starostové sešli k šesti jednáním. První bylo v Lipové a projednávalo problémy, které 
obce mají při podávání žádostí o dotace. Pravidla se během řízení mění, kraj a agentury požadují 
neustálé doplňování údajů a pro obce to znamená neustálý nárůst nákladů na činnosti, jejichž úspěšnost 
je nejistá.  Uspokojení naopak projevili se společným pronájmem vánoční světelné výzdoby, kdy je v 
nájmu celý soubor a jeho části v jednotlivých letech v obcích „rotují“, takže se výzdoba stále mění. 
Výjimku tvoří Šluknov, který má výzdobu svou a každým rokem ji doplňuje. Velkým problémem je ale 
dopravní obslužnost, kdy se ukazuje, že po jednom měsíci platnosti nového jízdního řádu se v koncových 
oblastech objevují problémy.  

K řešení byla svolána další schůzka DSO do Velkého Šenova za účasti zástupců odboru dopravy kraje, 
kde byly všechny problémy předloženy, aby mohly být uplatněny ve změnách jízdního řádu.  

Na dalším jednání ve Vilémově starostové probrali společný příspěvek na dopravu návštěvníků do 
divadla ve Varnsdorfu, získali informace o projektové přípravě prodloužení vodovodu ze Chřibské, 
který dnes končí ve Šluknově, až do Mikulášovic. Další diskuze byla na téma neobjektivních a 
zkreslených informacích, které o našich obcích přináší Děčínský deník. 

Dubnové šenovské jednání znovu projednávalo dopravní obslužnost a problémy s tím, že autobusy na 
sebe při přestupech nečekají, jindy odjíždějí o několik minut dříve a školní děti pak čekají hodinu na 
další spoj apod. Probíraly se i otázky bezpečnosti a úbytku policistů na odděleních, ale starostové se 
museli smířit s tím, že do této situace nemají možnost vůbec zasáhnout, protože je to v pravomoci 
ministerstva a jeho direktivních čísel. 

Velkou změnu přineslo červnové zasedání DSO, které se na pozvání senátora Jaroslava Sykáčka 
odehrálo v prostorách senátu v Praze.. 

Poslední zasedání v roce 2010 bylo ve Šluknově a celé se neslo v duchu příprav voleb v obcích, 
vyhlídek starostů na opětovné zvolení a projednalo i další vývoj činnosti sdružení v novém složení po 
volbách. 

MAS ŠLUKNOVSKO 
Občanského sdružení Místní akční skupina Šluknovsko  vzniklo v prosinci 2004. V roce 2005 se připojilo 
k iniciativě Evropské unie pro rozvoj venkova (LEADER). V roce 2006 získalo dotaci z Evropské unie a 
státního rozpočtu České republiky na přípravu strategie MAS Šluknovsko, vytvoření zásobníku projektů 
a informační kampaň o programu LEADER. Členy občanského sdružení MAS Šluknovsko jsou neziskové 
organizace, obce a podnikatelé z celého Šluknovského výběžku. 
Členské obce (abecedně): Dolní Poustevna, Chřibská, Jiříkov, Krásná Lípa, Mikulášovice, Rumburk, 
Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Lipová, 
Lobendava, Rybniště, Staré Křečany a Vilémov. 
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II. ŠKOLSTVÍ   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLUKNOV  
Ředitelkou mateřské školy je paní Eva Heinzová a ve funkci zástupkyně ředitelky je paní Ivana 
Benešová. Provozní doba mateřské školy je 6.15 – 16.00 hodin. Mateřská škola Šluknov působí ve 
třech budovách, ve školním roce 2009/2010 měla 7 tříd a navštěvovalo jí celkem 76 chlapců a 94 
dívek. Jedno z dětí dojíždělo z Valdeku a jedno z Velkého Šenova, ostatní děti byly šluknovské.  
 
 

Budova Třída Počet 
chlapců 

Počet 
dívek 

Učitelky 

Svojsíkova 352 Berušky 7 17 Heinzová Eva, Koutová Marie 
Kuřátka 12 14 Čurgaliová Kateřina, Poláčková Miloslava 
Srdíčka 4 7 Bc. Staníková Irena, Jaburková Jaroslava 

Svojsíkova 355 Sluníčka 14 14 Bc. Princová Hana, Bc.Králová Lenka 
Žižkova 1032 Včeličky  10 18 Mikulášková Světlana, Kočová Kateřina 

Hvězdičky 15 12 Tichá Dana, Svobodová Marie 
Koťata 14 12 Benešová Ivana, Ilková Ivana 

 
Všechny třídy mateřské školy jsou heterogenní, tzn. věk dětí se pohybuje od 2,5 do 7 let. Třída Srdíčka 
byla speciální třídou pro děti s vadami řeči.  
Kromě vedoucí, kterou je paní Jitka Králová, pracují ve školní jídelně Mateřské školy Šluknov 4 
kuchařky: Uchytilová Ivana, Beláková Stanislava, Kaucká Zdeňka a Žďánská Erna. Účetní je paní 
Šanderová Marcela a pan Hojný Ladislav je údržbářem. O úklid se starají uklízečky Sokolová Božena, 
Zvěřinová Miroslava, Zelená Jana a Kašparová Miluše.  

Školní vzdělávací program – Český rok – tradice a současnost 

Kroužky – logopedie, pěvecký sboreček, výtvarný kroužek 

V roce 2010 se uskutečnilo několik vystoupení sborečku dětí mateřské školy – např. Den úcty ke stáří, 
vystupování v Domově důchodců. Děti se účastnily výtvarných soutěží pořádaných Domem dětí a 
mládeže Šumná a ZOO Děčín. 
 
V roce 2010 byly provedeny v MŠ následující opravy a údržba: výměna lina v některých třídách, 
oprava a přebroušení parket, výměna dveří – 2 ks, malování kuchyní a skladů, oprava WC pro 
dospělé,  umělý povrch na betonovou hrací plochu, nákup konvektomatu a profesní myčky. 
 

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV 
Vedení školy: 
Mgr. Eva Hertlová – ředitelka školy 
Mgr. Lenka Líbalová – zástupkyně pro I. stupeň 
Mgr. Renata Sochorová – zástupkyně pro II. stupeň 
 
Školská rada: 
Erika Růžičková – předsedkyně 
členové: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Mgr.  
Džumanová a M. Flášarová 
 

V roce 2010 probíhala výuka ve 13 třídách I. stupně a v 8 třídách II. stupně. Třídy byly v průměru 
naplněny do počtu 21 žáků. Ve dvou odděleních školní družiny bylo 60 žáků. V hlavní budově v ul. 
T. G. Masaryka byly třídy 4. ročníku a třídy II. stupně, v budově v ul. Žižkově byly třídy 1. - 3. ročníku. 
Kromě povinných předmětů byly v sedmém až devátém ročníku vyučovány povinně volitelné předměty 
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– praktická matematika, jazyková a komunikační výchova, německý jazyk, sportovní hry, svět práce, 
domácnost a anglický jazyk. Na škole jsou vyučovány dva cizí jazyky -  anglický a německý. Součástí 
vzdělávacího programu jsou i environmentální výchova, sexuální výchova, výchova k volbě povolání, 
multikulturní výchova a prevence sociálně patologických jevů. 
Hlavní budova školy prochází již 5. rokem rekonstrukcí – v západním křídle 3. patra se má nacházet 
školní klub, jazyková pracovna a učebna společenskovědních předmětů. 

Počet žáků k 30. 6. 2010 byl 456. Ve škole pracoval 32 členný pedagogický sbor, do kterého patří 
asistent pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny. Pedagogický sbor je ze 64 % kvalifikovaný, z 9 
nekvalifikovaných učitelů, si 3 doplňují vzdělání. Ekonomický úsek zajišťují účetní a hospodářka, na 
správním úseku pracuje 6 uklízeček a 2 školníci. Školní jídelna má 4 zaměstnance.  
 
Spojovací chodbou je napojena na hlavní budovu tělocvična, kde jsou dva sály. Oba sály využívá škola 
k výuce tělesné výchovy a pro zájmovou činnost žáků. Současně je tělocvična k dispozici ostatním 
školám ve městě a v odpoledních a večerních hodinách veřejnosti. Součástí budovy je i školní pozemek. 
Zde se nachází hřiště s umělým povrchem, které může být využíváno bohužel pouze v době výuky, 
protože školní dvůr je z důvodů nedokončené rekonstrukce již čtvrtý školní rok pro žáky školy 
nepřístupný. 
 
V Zahradní ulici je školní jídelna. Prostory v přízemí této budovy škola částečně pronajímá a částečně 
využívá pro výuku pracovních činností – jsou zde umístěny školní dílny. 
 
Projekty školy: 
V únoru roku 2010 se škola zapojila do projektu „Ovoce do škol“.  
V červnu byla podepsána smlouva o spolupráci při řešení projektu „Region - Program 
environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji“ (CZ.1.07/1.1.00/08.0036), jehož 
realizace bude probíhat ve školním roce 2010/11 a dále smlouva o spolupráci v projektu „Podpora 
učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce (CZ.1.07/1.3.00/14.0060), který bude probíhat v 
časovém období 1. června 2010 - 28. února 2013. Do tohoto projektu jsme byli vybráni jako jedna z 
dvanácti základních škol ze Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. 
 
Zápis proběhl 18. 1. 2010, náhradní termín byl stanoven na 8. 2. 2010 a v dalším náhradním 
termínu 28. 5. 2010 se ještě dostavil jeden žák, který byl zapsán do prvního ročníku po návratu z 
diagnostického ústavu. 
Celkem nastoupí do 1. ročníku (včetně odkladu ŠD 09/10): 45/25 
Celkem-odklad školní docházky 2010/2011: 8/ 3 
 
Vycházející žáci 
Celkem 54/28, z 9.tř. 48/26, z nižších ročníků: z 8.roč. 3/1 a z 7.roč. 3/1 
Na Gymnázium z 5.roč. přijato 7/3 a nepřijato 9/6, ze 7.roč. přijato 1/0 
Žádost o prodloužení šk. docházky nebyla letos podána. 
 
Během školního roku proběhlo několik besed se zástupci středních škol z regionu, žáci vyšších ročníků II. 
stupně navštívili SLŠ a SOŠ ve městě. Ve spolupráci s ÚP v Rumburku se žáci zúčastnili i každoroční 
„Burzy škol“. 
 
Z celoročních aktivit pro školní rok 2009/2010 bylo splněno: 

• Zařazení prvků EVVO do výuky podle platného ŠVP 
• Vštěpování zásad TUR praktickými činnostmi při provozu školy (třídění odpadů, šetření 
• materiálem, vodou i energiemi, využití odpadových materiálů ve výuce) 
• Poznávání Šluknova i okolní přírody teoretickou i praktickou činností, výuka v přírodě 
• Podněcování žáků ke kladnému vztahu a k péči o ŽP ve škole i ve městě 
• Činnost kroužků (pletení z pedigu, turistický kroužek) 
• Prezentace činnosti na webu školy 
• Rozšiřování databáze námětů pro realizaci EVVO ve škole 
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Jednorázové aktivity: 
• Besedy a přednášky s prvky EVVO 
• Dravci – 1., 2. a 5. roč. 
• Včelařství – 6. roč. 
• Jaderná energie – 9. roč. 
• Život ve městě a škole po 2. svět. válce s p. Hoškovou – 6. B 

 
Exkurze 

• Šluknov a blízké okolí (místní závody, zámek, arboretum, sběrný dvůr, konírna) – 1.stupeň, 
• 7. roč. 
• Muzeum Rumburk – 1. roč. 
• Planetárium Praha – 5. roč. 
• ZOO Liberec – 6. roč. 
• Vodní nádrž Chřibská – 5. B 

 
Soutěže 

• Sběr PET lahví – soutěž – 1. stupeň 
• Biologická a zeměpisná olympiáda – 2. stupeň 
• Litvínovský choroš – 9. roč. 
• SOS planeta Země – 6. roč. 
• Duha - 7. roč. 

 
Projektové dny 

• Přírodní katastrofy – 8. roč. 
• Den stromů – 5. roč. 
• Halloween – 2. stupeň 
• Podzim – 1. stupeň 
• Poznej své okolí – 2. roč. 
• Zima – 1. stupeň 
• Člověk a příroda – 2. roč. 
• Putování kapky vody – 5. B 
• Vzduch, Odpady, Voda a Globální problémy – 6. – 9. roč. 
• Jaro – 2. a 5. roč. 
• Den Země – 2. stupeň 
• Zelený ostrov – 5. B 
• Naše škola – 6. roč. 
• Naše město – 7. roč. 
• Šluknovský výběžek – 8. roč. 
• NPČŠ – 9. roč. 

 
Střednědobé a dlouhodobé projekty 

• Kraj, ve kterém žiji – 5. roč. 
• Sedm barev duhy – 6. roč. 
• Spotřeba vody ve škole – 6. a 7. roč. 
• Patronát žáků 9. roč. u žáků 1. stupně 
• S knihou se nenudíme – ŠD 
• Krok za krokem pohádkovým rokem – ŠD 

 
Výlety a vycházky 

• Okolní příroda - všichni 
• Dymník – 2. a 4. roč. 
• Rožanské a Brtnické ledopády – 5. A, 6. roč. 
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• ZOO Děčín – 1. roč. 
• ZOO Liberec – 2. roč., 8. B, 9. A 
• NPČŠ – 6. A 
• CHKO Český ráj – 7. B 
• CHKO Jizerské hory – 6. B 
• Sloup, okolní příroda – 5. A 

 
Výtvarné a literární zpracování témat k významným dnům (třídy 1. i 2. stupně) 

• Halloween, Vánoce, Velikonoce, 1. jarní den, Den vody, Den ptactva, Den koní 
 
Další: 

• Smyslové vnímání přírody, sběr přírodnin pro zvěř i využití ve výuce, hry v přírodě 
 
Školní družina 
Družina je otevřena denně od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od 11.30 hod. do 15.30 hod. Činnost školní 
družiny zajišťují dvě vychovatelky. Činnosti probíhají v odděleních ŠD, lze také využívat i dalších 
prostor školy, jako např. tělocvična, hudebna apod. V průběhu roku navštěvují děti kulturní akce dle 
nabídky kulturního kalendáře města, některých se aktivně účastní. V době řádných prázdnin je provoz 
družiny zajišťován pouze tehdy, pokud je přihlášeno alespoň deset žáků.  
 
Z doplňkové činnosti byla uskutečněna vánoční diskotéka, čertoviny, karneval, sportovní olympiáda, 
vyhodnocení šk. roku (v týdnu 21.-25.6.).  
Účast na výtvarné soutěži k výročí založení města, vyhodnocení a přebírání cen v zámku. 
 
Celý rok byly pořádány projektové dny a soutěže: 

• Krok za krokem pohádkovým rokem (celoroční) – poznávání českých pohádek, v rámci 
projektu dramatizace pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Na toto představení byli do 
ŠD pozváni předškoláci z mateřské školy a následně žáci ŠD představení zahráli v mateřské 
škole pro všechny děti. 

• S knihou se nenudíme, aneb kniha nejsou jen písmenka (celoroční) – zaměřeno na čtenářskou 
gramotnost. Výtvarné práce z tohoto projektu byly během celého roku prezentovány na 
panelech v městské knihovně – informace o této akci ve Šluknovských novinách.  

• Projektový den Den Země - památné stromy ve Šluknově, informace o planetě, ekologie, 
výtvarná práce. 

• Celoroční soutěž – Správný kamarád – zaměřeno na posílení a rozvoj kamarádských vztahů 
ve školní družině. 

 
5.3.2010 se konal Den otevřených dveří - rodiče byli seznámeni s prostorami a vybavením ŠD, za 
spolupráce s rodiči děti vytvářely loutku kůzlete z vařečky, vyráběly náramky z drátků a korálků. Při 
školní družině pracovaly výtvarné kroužky, kde se děti seznamovaly s novými výtvarnými technikami, 
materiály, barvami. V II. oddělení probíhaly i kurzy papírového pletení pro rodiče. ŠD spolupracovala 
s městskou knihovnou. 
 
Účast na výstavách: 
11.11.2009 – Výstava vojenských uniforem, zbraní a fotografií 
16.3.2010 – Nejsevernější příroda Čech málo známá (fotografie J. Gretschela) 
12.4.2010 – Všechny barvy květin (jarní výstava – ruční práce). 
Úspěchem byla i účast v Soutěži o nejkrásnější vyrobenou čarodějnici Šluknova 30. 4. 2010. 
Společná prostorová práce dětí – „Jezinka ze Žižkovky“ se umístila na 3. místě. 
Celý rok je činnost ŠD prezentována na webových stránkách školy. 
 
 Školská rada 
Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Sochorová, Mgr. Líbalová, Mgr. Viktorinová, L. 
Zeman, I. Benešová, Ing. Lukešová, Mgr. Džumanová a M. Flášarová za předsednictví p. Eriky 
Růžičkové. Schválila změny ve školním řádu - opatření ke kyberšikaně, druhou verzi školního 
vzdělávacího programu, výroční a hospodářskou zprávu školy za školní rok 2008/2009. Školská rada 
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byla také informována o situaci kolem rekonstrukce školy a o stavu budování půdní vestavby. Pokusila 
se vstoupit do jednání ohledně zlepšení situace při řešení problémů spojených se stavbou, bohužel však 
bez úspěchu. 
 
 Školní stravování 
Stravování žáků a zaměstnanců školy je provozováno v samostatné budově školní jídelny. 
V rámci doplňkové činnosti jsou zde poskytovány stravovací služby i pro veřejnost, o které je však 
pouze malý zájem. 
O provoz jídelny se starají čtyři zaměstnanci. Vedoucí stravování, hlavní kuchařka, kuchařka a jedna 
pomocná kuchařka. Úklid se zajišťuje svépomocí a údržba je zabezpečována školníky. 
Během roku se prováděla běžná údržba zařízení kuchyně, proběhly pravidelné revize a porevizní 
opravy, byla zakoupena mrazící skříň a dva nerezové stoly. 
 
Opravy a údržba všech budov školy probíhala v souladu s dlouhodobým plánem, který se vedení školy 
snaží plnit. Kromě toho byly realizovány běžné údržbové práce. 
V hlavní budově se dál komplikovaně dokončovala druhá etapa půdní vestavby. I když zřizovatel od 
zhotovitele převzal i tuto část stavby, nelze ji dodnes užívat, protože je ve stavu, kdy nejde ani 
zkolaudovat. Ostatně již v loňském školním roce (28. 4. 2009) proběhlo ve škole šetření stavebního 
úřadu, při kterém byly zjištěny stavebně bezpečnostní a provozní závady, které dodnes nejsou 
odstraněny. Rok nato (také v dubnu) byl dokončen znalecký posudek. 
Během zimního období protekla nová střecha a to tak, že musela být uzavřena i levá část třetího 
nadzemního podlaží, které se rekonstrukce ani netýkala. Výuka byla přesunuta do zbývajících prostor 
a postižené části budovy se vysoušely až do konce školního roku. Podle vyjádření Ing. Draxlové, znalce 
v oboru stavebnictví, ze dne 15. 6. 2010 je budova v havarijním stavu. K největšímu poškození došlo na 
konci měsíce července, kdy ve čtvrtém nadzemním podlaží, dosud neužívaném, kde je nově 
vybudované sociální zařízení a nová vodoinstalace, praskl přívod vody k jednomu WC. Protože se 
to stalo během víkendu, kdy ve škole nikdo není, protekla voda až do suterénu. Od 28. 7. 2010 
probíhá intenzivní vysoušení zdiva a škole byla ministerstvem školství povolena změna organizace 
školního roku a to v tom smyslu, že začátek školního roku byl pro ročníky, které jsou na hlavní budově, 
posunut na 20. 9. 2010. 
Stále také nejsou opraveny římsy v zadním traktu budovy. Oprava sice probíhala v podzimních 
měsících roku 2009, ale již po vánocích část těchto opravených říms spadla, takže stále nelze užívat ani 
hřiště, ani zadní vchody. Odbor výstavby a ŽP, který opravu zajišťoval, byl ředitelkou školy vyzván k 
podání reklamace nebo k zajištění nápravy, avšak bez jakékoliv reakce. Proto byla 7. 5. 2010 
podána zřizovateli stížnost na nečinnost zmíněného odboru. A tak již pátým rokem nemohou žáci školy 
čekat na počátek vyučování na školním dvoře, protože by byli ohroženi padajícím zdivem a musí čekat 
před školou v blízkosti frekventované vozovky, kde jsou ohroženi rovněž, pro změnu silničním provozem. 
I přesto byly uskutečněny některé plánované práce.  
 
V přízemí hlavní budovy byly osazeny další čtvery zrepasované dveře a byla opravena malba v 
druhém patře a vestibulu. Pokračovaly i práce na likvidaci obkladů v suterénu. Na chodbách byly 
osazeny zbylé vitríny. Na budově v Žižkově ulici byla opravena omítka a dokončena šatna u II. 
oddělení školní družiny.  
Úpravy pozemků okolo obou budov a vybudování třídy v přírodě bude muset být ale odsunuto na 
některý z příštích roků, protože prostředky, které byly na toto určeny, budou muset být použity na 
likvidaci škod, vzniklých havárií vody. 
 
Seznam učitelů jednotlivých tříd a přehled o pracovnících školy je v příloze kroniky. 
 
Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2009/2010: 
 

Zájmový kroužek ročník vedoucí 
Odbíjená 6. – 9. Gallová 
Florbal 1. – 9. Gallová 
Vaření (Kuchtík) 2. st. (příp. 1. st.) Viktorinová 

Turistický kroužek 3. (první. pol.) Šimonková P. 
 

Divadelní kroužek 1. - 9. roč. Vidimská 
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Pletení z pedigu 4. roč. Vidimská, Krákora, Halamková 
Sportovní kroužek 4. roč. Krákora 
Tělovýchovný 
kroužek 1. roč. (druhé pol.) Syrochmanová 

Angličtina hrou 1.a 2.roč. (druhé pol.) Zahejská 
 
Nejvýraznější změna v čerpání rozpočtu se týkala využití prostředků, které byly původně plánovány na 
úpravy sociálního zázemí tělocvičny. Protože se však během uplynulého roku výrazně zhoršil stav 
suterénu ve východním křídle budovy, bylo nutné zahájit nezbytné úpravy tak, abychom mohli suterén i 
nadále alespoň provizorně používat. Z prostředků zřizovatele bylo pořízeno: vybavení do prostor 
budoucího školního klubu, učebny dějepisu a jaz. učebny ve 3. patře - nábytek, bílé tabule, 
audiovizuální technika (televize, DVD, dataprojektory, notebooky, sluchátka, mikromix), telefonní 
ústředna, počítače, průtokové ohřívače, vysavače, software - licence na AVG, pro server a MS Office, 
laminovací přístroj do ŠJ- nábytek do jídelny, chladící vitrína, krouhač na zeleninu, vířič nápojů. 

   

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Speciální ZŠ vzdělává a vychovává žáky mentálně postižené. Ve školním roce 2009/2010 se na škole 
vyučovalo v 6 třídách s 9 postupnými ročníky. Škola měla k 30.6.2010 celkem 78 žáků – z toho 51 
žáků Základní školy praktické, 16 žáků Základní školy speciální a 1žákyni Přípravného stupně pomocné 
školy. Ve školním roce 2009/2010 pracovaly 2 Kurzy pomocné školy (zřízeno od 1.9.1999). 

Ředitelkou školy je paní Mgr.Bc. Monika Kadlecová, statutární zástupcem paní Mgr. Jana Vlastníková. 
Škola má 13 pedagogických pracovníků a 3 další pracovníky – hospodářku, školnici a uklizečku. 

Ve školním roce 2009/2010 proběhly opravy přístrojů: tiskárny, hasících přístrojů, piana, drobné 
opravy ÚT, oprava docházkových hodin, dveřníku, výměna jističů, kopírky.  Kromě běžných drobných 
údržbářských prácí na škole proběhla v roce 2010 oprava poškozeného plotu – pojistná událost – 
nový plot, včetně většiny zděných sloupků. Ostatní plánované opravy z nedostatku finančních 
prostředků nebylo možné provést. 

Sponzorské dary: 52 tis Kč – získání finančních a věcných prostředků na vylepšení technického zázemí 
školy (vybavení školní družiny, vybavení relaxačního koutku, vybavení pomocné třídy), kancelářské 
potřeby, oblečení pro pěvecký kroužek, CD rádio pro taneční kroužek, šatník a botník do sborovny, 
knihovna a skříňka na pomůcky-do knihovny, police a kuchyňský stůl do školní kuchyňky, strunová 
sekačka, mechanický kartáč, elektrický ohřívač vody + připojení ohřívače, občerstvení pro žáky - 
organizace turnaje žáků v malé kopané, pro vystupující děti při Dni otevřených dveří. Škole se podařilo 
jako sponzorský dar získat kompenzační a didaktické pomůcky pro pomocnou třídu – polohovací klín, 
Céčko-polohování na bok, polohování nohou. 

Do ZŠ praktické (ZvŠ) bylo vřazeno 5  žáků  - SPC v Rumburku, SPC Děčín,  MUDr. Kravcivová Česká 
Lípa, do ZŠ speciální (PT) – SPC Rumburk, SPC Děčín -  3 žáci, do Kurzu PŠ – 0 klientů. Zápis -  byl 
proveden podle pokynů MŠMT do 1. třídy  - byli zapsáni 2 žáci z toho 2 žáci - po odkladu školní 
docházky.  

Většina pedagogického sboru nemá potřebnou kvalifikaci pro vyučování na spec. školách, pouze 3 
vyučující jsou s plnou aprobací na spec. školy. 

Ve školním roce 2009/2010 pracovalo na škole 5 zájmových kroužků: 

• Kroužek pěvecký (vedoucí pí. uč. Hana Vítková) - Kroužek uskutečnil několik zdařilých 
vystoupení v Domově důchodců a DPS, pro děti z MŠ. Podílel se na přípravě drobných dárků 
(vánoce, Den matek, Den učitelů, MDŽ …) 
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• Kroužek taneční a pohybový – skupina ROMIX (vedoucí pí. uč. Mgr. Jana Vlastníková) - 
Vystoupení dětí na akcích pořádaných městem Šluknov, školou…. 

• Kroužek -  Anglický jazyk (vedoucí p. Patrik Brož) 
• Kroužek – Německý jazyk konverzace (vedoucí p. Jiří Svoboda ) 
• Informatika (vedoucí p. Vít Steklý) - Kroužek pěvecký a pohybový, výtvarný -  zapojení do 

projektu Múzické dílny (artefiletika ), hudební – projekt Múzické dílny ( muzikoterapie )   
• Zájmové kroužky byly u žáků velmi oblíbeny.   

    

Škola se zapojovala do celookresních soutěží pro žáky Speciálních škol:  

Sportovní: 

Organizace tradičního okresního turnaje v malé kopané  ve Šluknově  
V prosinci 09 se ve škole uskutečnil tradiční Mikulášský turnaj - školní kolo ve vybíjené mezi postupnými 
ročníky na   druhém stupni ZŠ praktické 
Okresní soutěž – florbalový turnaj v České Kamenici 
Okresní soutěž – turnaj v sálové kopané v České Kamenici  
Okresní kolo SHM ve Varnsdorfu -  postup 1 žáka do krajského kola 
V rámci oslav –– Dětského dne - bohatý sportovní program, soutěže - stopovaná – po okolí Šluknova  
Pořádání celoškolního branného závodu-cvičení  
Účast na okresním branném závodě v Jiříkově  
 

Další soutěže: 

Okresní soutěž PV  - chlapci „ Zlaté kladívko “ - Rumburk  
Okresní soutěž PV  - dívky „ Zlatá nitka „ - Děčín 
Výtvarná soutěž – Varnsdorf  -výtvarná soutěž žáků  speciálních škol a DOZP Ústeckého kraje. 
Přírodopisná  soutěž – Děčín  
 

V červnu 2010 proběhly školní výlety žáků se zaměřením na poznávání okolí Šluknova, výlet do ZOO v 
Děčíně, poznávací výlet do Prahy, Liberce aj. 

Ve škole se pravidelně pořádaly výstavky výtvarných prací žáků s tématikou vánoční, velikonoční, jarní, 
zimní, nebezpečí drog, sportovní atd. 

Školní akce: 
Uspořádání školního KARNEVALU pro děti a rodiče – včetně účasti v maskách, soutěže..) 
Vystoupení dětí – školní besídka ke Dni učitelů.                                
 

Účast na akcích  

Účast žáků na Hubertské jízdě a Majálesu- Šluknov 
Žáci se zúčastňovali výstav pořádaných kulturním střediskem ve Šluknově, 
mladší žáci navštěvovali dětská filmová představení- filmové pohádky v městském kině… 
Představení Divadélko úsměv – v hudebně -divadelní  představení pro žáky  
Účast dětí na vystoupeních  v Domově důchodců, MŠ – pěvecký a pohybový kroužek  
Účast dětí na vystoupeních – pěvecký kroužek, taneční a pohybový kroužek skupina ROMIX 
Den bez úrazu – Bezpečné chování o prázdninách – získání „řidičského průkazu “ chodce, cyklisty – 
spolupráce s DDM Rumburk 
Policie ČR –  beseda se žáky.  
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Projekty v roce 2010: 

• Podání projektu „Barvy duhy Evropy – Multikulturalita v životě dětí “ v rámci dotačního 
programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 
2010 – nebyl schválen. 

• Podání projektu – dotační program – Oblast prevence kriminality – Škola bez násilí – nebyl 
schválen. 

• Projekt Bezpečná třída, schválená dotace: 20.000,- Kč. Cílem projektu: proškolení celého 
pedagogického sboru na začlenění primární prevence do výuky, snížení výskytu šikany a 
trestné činnosti dětí a mládeže, materiální a technické vybavení pro práci školního metodika 
prevence, podpora spolupráce s odborníky.  Realizace projektu do konce roku 2010. 

• Projektu: Moderně a hravě, Schválená dotace: 578 391,- Kč. Cíle projektu: Prostřednictvím 
nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Délka trvání: 30 měsíců 
(do r. 2013). 

 

Projektové dny na škole: 

Co s odpady – třídění odpadu, ukládání odpadu – ochrana životního prostředí. 
Exkurze – skládka Rožany. 
Den ZEMĚ – průřez – různé národnosti, kultury, seznámení s tradicemi jednotlivých národů… 
Hasičský záchranný sbor ve Šluknově – návštěva, beseda s hasiči – ukázka způsobu hašení, záchranné 
akce.. 
 

 

  STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ 
 
Ředitel:    Mgr. Bc. Rudolf Sochor 
Statutární zástupce:   Ing. Igor Hluchý 
Zástupci ředitele:  Ing. Igor Hluchý -  pro praxe 
    Ing. Martina Hendrychová – pro pedagogickou činnost 
    Ing. Robert Petroušek – pro výchovu mimo vyučování 
    Blanka Medková – pro ekonomiku 
 
Ve školním roce 2009/2010 škola dále pokračovala ve všech stupních středního vzdělávání. Páteřní 
osou školy bylo a zůstává lesnictví:  

• Lesní výroba – 2letý obor 
• Lesní mechanizátor – 3letý obor 
• Lesnictví – 4letý maturitní obor 

 
Lze konstatovat, že i přes nepříznivý demografický vývoj je o všechny tyto obory zájem a žákům je 
umožněn postupný přechod do vyšší formy studia. Praxe jsou zajištěny v městských lesích Šluknov, kde 
škola vykonává funkci odborného lesního hospodáře. 

Tento směr je doplněn obory Přírodovědné lyceum a Ochrana přírody a prostředí. Zde je nutno 
konstatovat, že o Přírodovědné lyceum postupně přestal být zájem, proto jsme v roce 2008 opět 
otevřeli obor Ochrana přírody a prostředí. Můžeme konstatovat, že o tento obor zájem stoupá a škola 
tak pokračuje ve své tradici z roku 1991, kdy na naší škole byl otevřen jako první v České republice. 
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Druhou nosnou osou školy je obor Sociální péče. Ten prošel výraznou změnou za poslední dva roky, 
kdy došlo k reformě praxí. Studenti tak mohou navštěvovat všechna zařízení ve Šluknovském výběžku 
v celé škále jejich uplatnění. Ve čtvrtém ročníku pak absolvují praxi dle vlastního výběru, samozřejmě 
vzhledem k zaměření oboru. V tomto školním roce se studentky poprvé zúčastnily okresního kola 
středoškolské odborné činnosti, kde obsadily 1. a 3. místo. I o tento obor je konstantní zájem 
odpovídající demografickému vývoji. 

Dalšími obory na naší škole jsou obory podnikatelské sféry:  
• Prodavač 
• Pekař 
• Provoz společného stravování 

 
Letos došlo k modernizaci vlastní pekárny pro 1. ročník oboru Pekař. O tento obor zájem stoupá. 
Faktem zůstává pokles zájmu o obor Prodavač. Firmy řeší situaci rekvalifikací uchazečů z úřadů práce 
a tím pádem zájem o kvalifikovaného prodavače není. Škola zajišťuje všem žákům praxe v daném 
oboru na smluvních pracovištích. 

Podstatnou změnou ve výuce v letošním roce bylo zavádění školních vzdělávacích programů podle 
platných rámcových vzdělávacích programů. Naše škola vyučuje všechny první ročníky ve všech oborech 
podle nových školních vzdělávacích programů. Vyhodnocování bylo průběžné, na konci školního roku 
byly provedeny dílčí úpravy. 

V mezinárodní spolupráci pokračuje škola dále se Španělskem a Finskem. V letošním školním roce byl 
podán projekt v rámci programu Leonardo na další roky spolupráce. 

 Z další projektové činnosti školy je nutné zmínit zařazení školy do Projektu UNIV-2 – proměna školy 
v centrum celoživotního učení.   

Dále byl dokončen projekt Rekonstrukce parku v Tyršově ulici a projekt Rodáci v arboretu školy, 
rekonstrukce parku u Městské ubytovny v Království. Oba projekty týkající se parků realizujeme ve 
spolupráci s Městem Šluknov a švýcarskou firmou Plaston. 

V letošním školním roce byla poprvé navázána spolupráce s městem Terezín a zároveň podepsána 
partnerská smlouva s tímto městem. Naši žáci se podílejí na rekonstrukci zeleně a pedagogové zaškolují 
pracovníky městských Technických služeb v Terezíně. 

V závěru školního roku byl podán projekt Benefit – výzva ČR pro GP – oblast podpor 3.2 s názvem 
Další vzdělávání lesních mechanizátorů. 
 

Nejenom vzděláváním se zabývají žáci školy jejich pedagogové. Nejvýraznější podporu má 
dlouhodobý projekt Adopce dívky z Keni, který probíhá již 4 rokem. Žáci mezi sebou vybírají 
prostředky, které jsou poté posílány na studium základní školy této dívky. 

Tradiční akce školy:  

• oslavy sv. Huberta – Hubertská jízda, mše 
• rozsvěcení vánočního stromku na náměstí ve Šluknově s doprovodným programem 
• stavění májky ve Šluknově a studentský Majáles 
• dny otevřených dveří ve školním arboretu 
• organizátorská účast na oslavách Dne dětí v Rumburku, Jiříkově a ve Šluknově 
• turistický kurz pro 2 ročníky 
• lyžařský kurz pro 1 ročníky 
• jarní a podzimní střelecký pohár 
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• sbírky Pomozte dětem a jiné, kdy jsou příspěvky vybírány prodejem drobných předmětů 
• taneční kurzy běžné i pro postižené klienty sociálních ústavů Šluknovského výběžku 
• maturitní plesy žáků 
• soutěž DUHA pro základní školy 
• metodická a lektorská činnost pro školy v přírodě ve střediscích Natura Rumburk, Varta 

Křečany a Pažit Jiřetín pod Jedlovou 
• ukázky sokolnictví při různých akcích 

 

V letošním školním roce škola poprvé pořádala seminář výuky trubačů z lesnických škol celé ČR, kterého 
se zúčastnilo 50 trubačů. 
 

Škola i v tomto školním roce pokračovala v organizování rekvalifikačních kurzů. Uskutečnily se tři kurzy 
Obsluha motorové pily a křovinořezu, jak pro Úřad práce Děčín, tak i pro Hasičský záchranný sbor. 

V přízemí školy je školní jídelna, která v roce 2010 zajišťovala denně v průměru 200 obědů a 90 
celodenních strav pro žáky z domovů mládeže. 
 
Škola má k dispozici 2 Domovy mládeže v ulici Sukova a Tyršova s celkovou kapacitou 100 lůžek, v 
roce 2010 bylo ubytováno v průměru 90 studentů ze vzdálenějších míst. Domovy mládeže zajišťují 
ubytování, stravování, mimoškolní vzdělávání, zájmovou a sportovní činnost studentů. V domovech 
mládeže pracuje 5 vychovatelů (z toho 1 ved. prac. – ZŘVMV) 
 
Zájmové kroužky zajišťovány vychovateli nebo učiteli:  

• kopaná, sálová kopaná –  sl. Jankovská 
• odbíjená – p. Petroušek J. 
• florbal – p. Pucholt 
• stolní tenis – Ing. Petroušek 
• myslivecký – Ing. Petroušek, Ing. Lankaš, Bc. Vomáčka 
• plavání – p. Pucholt 
• vážná hudba – p. Havlíček, pí Bortníková 
• střelecký – p. Pucholt 
• aerobic – Ing. Hendrychová 
• sborový zpěv – Ing. Anděl 
• hudební skupina – p. Hlinka 

 

  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo šluknovskou pobočku školy celkem 84 dětí v 6 třídách a 
vyučovalo zde 9 učitelů, kteří se zde střídají většinou na částečné úvazky a učí i jinde.  Na pobočce 
Šluknov se vyučuje pouze hudební obor -  a to tyto nástroje : zobcová flétna, fagot, kytara, kontrabas, 
basová kytara, klavír, housle a zpěv.  
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III. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
 a.  ZDRAVOTNICTVÍ  

  ORDINACE LÉKAŘŮ 
Lékař  Druh ordinace  Adresa 
MUDr. Vratislav Zita ordinace praktického lékaře stomatologa Karlova 332 
MUDr. Iketut  Jasa ordinace praktického lékaře pro dospělé nám. Míru 149 
MUDr. Miroslava Nováková zubní lékařka T. G. Masaryka 1055 
MUDr. Ivan Juránek gynekologická ambulance T. G. Masaryka 1055 
MUDr. Josef Tošovský ordinace interní diabetologická a 

proticholesterolová 
Dům s pečovatelskou 
službou 

MUDr. Vladimír Vejl dětská a dorostová ordinace nám. Míru 344 
MUDr. Pavel Straka ordinace praktického lékaře pro dospělé nám. Míru 344 
MUDr. Lubica Straková ordinace praktického lékaře pro dospělé nám. Míru 344 
MUDr. Jitka Dragounová  oční ordinace T. G. Masaryka 638 

   

LÉKÁRNY VE MĚSTĚ 
K 31. 12. 2010 byly ve Šluknově v provozu celkem 4 lékárny, z toho 2 na náměstí a 2 v Rožanech. 

 

 B. SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

  DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
Dům s pečovatelskou službou (DPS) slouží pro bydlení seniorů v bytových jednotkách v domě zvláštního 
určení a k poskytování pečovatelských služeb (např. obstarávání nákupu, úklid, praní, žehlení, donáška 
obědů, doprovod k lékaři apod.). V DPS jsou také dostupné masáže a pedikůra, které zajišťují externí 
pracovnice. 

Správkyní DPS je paní Hana Sokolová, dále zde pracují pracovnice paní Lenka Salavová a Božena 
Štichová a jako domovník pan Milan Besperát.   

DPS Šluknov bylo zkolaudováno v roce 1995 a na přelomu roku 1995/1996 se nastěhovali první 
obyvatelé. Kapacita DPS je 38 bytových jednotek, z toho 14 bytových jednotek pro manželské dvojice 
a 24 bytových jednotek pro jednotlivce, celková kapacita je tedy 52 míst. Každá bytová jednotka je 
vybavena kuchyňskou linkou, WC, koupelnou, osvětlovacími tělesy, bytové jednotky v 1. podlaží také 
balkonem. Ve všech bytech je k dispozici telefon, přičemž obyvatelé hradí pouze uskutečněné telefonní 
hovory. 

Podmínkou přijetí do DPS je, aby žadatel o přidělení bytu pobíral důchod, který je jediným zdrojem 
příjmu (starobní, plně invalidní) a byl soběstačný. Služba je určena výhradně pro občany města 
Šluknova a jen výjimečně – v případě nezájmu šluknovských občanů – je byt přidělen i žadateli 
s trvalým pobytem mimo město Šluknov. Čekací doba na přidělení bytu v DPS je různá. Pohybuje se 
v rozmezí cca od 1 do 6 let. Čekací doba na byt pro manželské dvojice je však ve skutečnosti i delší. 
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Průměrný počet obyvatel DPS v roce 2010 byl 41 obyvatel, z toho 6 mužů a 35 žen. V DPS pracují 
dvě pečovatelky, správce a domovník, Také zde zajišťuje jedna pracovnice praní prádla pro MěÚ. 

Pro obyvatele DPS je každoročně pořádáno Vánoční posezení i s kulturním programem a občerstvením. 
V DPS se pravidelně 2x týdně schází v Klubu důchodců senioři z města společně s některými obyvateli 
DPS. V budově DPS se také pravidelně schází Sdružení svazu invalidů. 

V roce 2010 bylo opraveno schodiště atria v DPS, došlo k výměně již nevyhovujících telefonů u 
obyvatel DPS a k opravě části balkonu. Jelikož došlo ke zrušení analogového vysílání (ukončení příjmu 
TV touto formou), byla provedena úprava antény pro DPS a pro obyvatele DPS bylo zprostředkováno 
pořízení Set-Top boxů pro příjem digitálního vysílání a jejich instalace. Zároveň byl opakovaně každý 
obyvatel seznamován pracovnicemi DPS s používáním tohoto zařízení. 

 

  DOMOV DŮCHODCŮ 
Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace je registrovanou sociální službou, která nabízí služby 
uživatelům se sníženou soběstačností zejména z důvodů věku a jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné osoby. Jedná se o celoroční nepřetržitou pobytovou službu pro seniorům ve věku 65 a více let a 
osobám se zdravotním postižením ve věku od 40 let, a to jak mužům tak i ženám. Zřizovatelem je 
Ústecký kraj. 

Služby zahrnují: ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla, stravování 5 krát denně (včetně 
dietního režimu), pitný režim, pomoc při péči, pomoc při hygieně, kontakt s okolím, aktivizační činnosti, 
poradenská činnost a specifická péče. 
 

Kapacita ubytovacích jednotek k 31.12.2010 byla 82. Počet uživatelů k 31.12.2010 byl 80, z toho 23 
mužů a 57 žen.  

Domov důchodců měl k 31.12.2010 celkem 60 zaměstnanců. Ředitelkou je Mgr. Dagmar Hluchá. 
Vedoucí ekonomického úseku a zástupkyní ředitele je paní Dagmar Matulová. Vedoucí sociálně – 
zdravotního úseku je paní Vladimíra Vlčková a na pozici  Sociální pracovnice paní Iveta Krejčíková. 

Domov důchodců organizuje pro své obyvatele také různé společenské akce a volnočasové aktivity. 
V roce 2010 měli obyvatelé DD možnost účastnit se například těchto akcí: 

měsíc akce 
únor Masopustní zábava, Zábavné odpoledne 
březen MDŽ-vystoupení sociální školy, Prodejní trhy 
duben Pomlázková zábava, Návštěva cukrárny, Pálení čarodějnic, Návštěva Arboreta 
květen Svátek matek - vystoupení MŠ, Brtníky-petanque, Odpoledne s harmonikou,  

Zámek Duchcov, Návštěva cukrárny, Návštěva konírny 
červen Opékání buřtů, Návštěva pizzerie, Zoo Liberec, Obří sud, Olympiáda – Jiříkov 
červenec Turnaj v šipkách, Turnaj v pétanque, Odpoledne s harmonikou, Návštěva zámku 

v Ploskovicích, Annenská zábava 
srpen Odpoledne s harmonikou, Zoo Dvůr Králové, Sportovní den-Lipová 
září Olympiáda, Turnaj v pétanque, Zahrada Čech, Václavská zábava 
 Odpoledne s muzikou, Turnaj v šipkách, Hudební festival 2010, Den úcty ke stáří 
listopad Výlet do Sklářského muzea-Nový Bor, Odpoledne s harmonikou 
prosinec Adventní koncerty-každý týden 
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V roce 2010 byla zakončena kompletní rekonstrukce ubytovacího pavilonu č. p. 573 a přestavba 
objektu bývalé kotelny  na  společenskou místnost.  

 

  SOCIÁLNÍ ODBOR MĚÚ 
Částky životního minima a existenčního minima se neměnily. Od 1.1.2007 jsou následující: pro 
jednotlivce 3.126 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti 2.880 Kč, pro druhou a další dospělou 
osobu v domácnosti 2.600 Kč, pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1.600 Kč, pro nezaopatřené 
dítě ve věku 6 až 15 let 1.960 Kč a pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené) 
2.250 Kč. Částka existenčního minima 2.020 Kč za měsíc 

 

  ČERVENÝ KŘÍŽ - ZÁCHRANNÁ STANICE 
Dobrý den, naše organizace se jmenuje Český červený kříž místní skupina Šluknov. Velitelem je pan 
Rudolf Seidl. Náplní je výuka první pomoci pro veřejnost, zajišťování zdravotních dozorů a poskytování 
první a humanitární pomoci. Zabývají se především prací s dětmi. Schůzky v roce 2010 navštěvovalo 
10 dětí vždy v pátek v Dětském centru. Přes letní měsíce se pohybují v terénu, kde se děti učí hraním 
her. V roce 2010 proběhly 3 víkendové akce kterých se účastnily děti z celého výběžku a Děčína. Akce 
se konaly na tábořišti na Janovce a jedna akce se konala na chatě Vápenka u Krásné Lípy. V průměru 
se akcí účastnilo 40 dětí. Dále se členové účastnily Rescue víkendu na závodišti ve Šluknově a 
Pohádkového lesa. Zajišťovali dva zdravotní dozory. Se staršími dětmi se účastnili jednoho výjezdu, na 
který je povolala Záchranná Služba Royal Rangers jednalo se o odlehčovací práce při sněhové 
kalamitě. Úklid střechy pily v Toužimi v západních Čechách která hrozila zřícením. Děti se zúčastnily 
soutěže hlídek Mladých zdravotníků v Jílovém u Děčína umístili se na 5 místě. Dále jsme se účastnily 
několika taktických cvičení zaměřených na vyproštování osob speleotechnikou a následnou pomoc. V 
našich řadách loni byly 2 muži, 3 ženy a 10 dětí. Z materiálového vybavení se nám podařilo zakoupit 
2 radiostanice motorola, stroboskopický maják a naviják na naše terénní vozidlo. Všechny věci jsme 
pořídily z vlastních prostředků. Od města jsme obdrželi 3000 kč za které jsme nakoupili trička pro děti 
s nápisem zdravotníci Šluknov a znakem města a zdravotnický materiál.  

 

  IC HORNÍ POUSTEVNA  
Ve Šluknově je také pobočka Integrovaného centra Horní Poustevna, která je příspěvkovou organizací 
hlavního města. Kromě několika chráněných bytů je ve Šluknově také chráněná dílna U Markétky, kde 
je možné zakoupit ruční výrobky klientů IC.  
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IV. PRŮMYSL, SLUŽBY, DOPRAVA, ZEMĚDĚLSTVÍ   

 PRŮMYSL  

  PLASTON CZ S.R.O. 
Firma PLASTON CR má tzv. finanční (hospodářský) rok posunut oproti kalendářnímu o 3 měsíce. Níže 
uvedené výsledky tedy charakterizují období od 01/04/2010 do 31/03/2011. Celkový obrat firmy 
byl mírně nižší než čtyřista milionů Kč. Zisk dosáhl úrovně mírně přes 1,5 milionu Kč. Protikrizovými 
opatřeními bylo důsledné šetření nákladů a zvyšování produktivity. Redukce počtu pracovníků učiněné v 
předchozím roce se již dále neprohlubovala - naopak. Byl rovněž užíván nástroj konta pracovní doby 
podle Zák. práce, jelikož výroba podléhá částečně sezónním výkyvům. Ve vedení firmy došlo jen k 
jedné změně k 31/12/2010 odešel na vlastní žádost personalista pan Ing. Hrouda. Jeho místo nebylo 
obsazeno a zodpovědnost za personalistiku přešla pod ředitele závodu. Počet zaměstnanců v dubnu 
2010 : mužů 71, žen 40 (celk. 111), v březnu 2011 mužů 74, žen 42 (celk. 116). 

Hlavní výrobní program se nelišil strukturně od předchozích let: výroba plastových obalů a to zejména 
pro výrobce ručního el. nářadí (populární kufříky) = tzv. program IPS (Industrial Plastic System) a 
výroba jednotek pro zvlhčování a čištění vzduchu určených pro menší interiéry = tzv. program ATS (Air 
Treatment System). 

Export se významně blíží 100%. Exportuje se do celého světa. Těžiště programu IPS leží v západní 
Evropě, těžiště programu ATS někde mezi Ruskem, Evropou a USA. 

Hlavní investicí fin. roku bylo pořízení a částečná rekonstrukce externího skladu zvaného podle 
předchozího majitele Veseko. Dále se v závěru roku podařilo významně zušlechtit firemní parkoviště. V 
létě 2010 byl nakoupen nový vstřikolis pro nový výrobní projekt. 

Změny byly koncentrovány na růst produktivity. Velmi těsná spolupráce s mateřskou firmou a příkladná 
iniciativa spolupracovníků dávají dobrý základ pro růst produktivity. Největší komplikací pro PLASTON 
CR byl enormní nárůst cen základních materiálů (= granulátů PP a ABS). 

KAMENOPRŮMYSLOVÉ ZÁVODY, S.R.O. 
Rok 2010 byl z pohledu firmy velmi úspěšným rokem, tržby vzrostly o cca 30 %. Vedení firmy v roce 
2010 je beze změny - Ing. Josef Bartoš - ředitel, jednatel, Ferdinand Bartoš - jednatel, Zuzana 
Bartošová - jednatel. Všichni 3 jsou vlastníky firmy. Počet zaměstnanců k 1.1.2010 a k 31.12.2010 - 57 
celkem, z toho 9 žen. Hlavní výrobní program (druhy zakázek) v roce 2010 - dlažební kostky ze  
šluknovského syenitu (dodávky na náměstí v Mladé Boleslavi a Hrádek n. Nisou), dlažební desky a 
řezané kostky (dodávky Karlovy Vary - pěší zóna, Abertamy - náměstí), dodávky Polských kostek. Cca 
2-3 % produkce bylo vyvezeno do Německa. V roce 2010 se investovalo do nákupu nového stroje a 
úpravy  
výrobního areálu. V roce 2010 byla nově navázána spolupráce s Polskými firmami - dodávky suroviny 
z Polska. 

  TOPOS A.S. 
Topos je jedním z nejdéle fungujících podniků a jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě. 
Během roku 2010 došlo k mírnému růstu počtu zaměstnanců. K 1. 1. 2010 zde pracovalo 67 
zaměstnanců (56 mužů a 11 žen), poslední den v roce byl stav zaměstnanců o 5 více (61 mužů a 11 
žen). Personální obsazení ve vedení Toposu se v roce 2010 nezměnilo: Ing. Vladimír Kinský – ředitel, 
Miroslav Pošta – technický ředitel, Alena Faloutová – ekonomická ředitelka a Ing. Milan Slabý – 
obchodní ředitel.  
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V roce 2010 byl o 10 mil. Kč menší objem tržeb (85 mil. Kč) než v roce předchozím. I výše zisku (3 mil. 
Kč) byla o dvě třetiny nižší než v roce 2009. Hlavním důvodem byla skutečnost, že se realizovalo méně 
velkých zakázek, které jsou pro Topos nejrentabilnější. Objem výroby pekařských strojů na celkovém 
objemu tržeb oproti roku předchozímu opět vzrostl (72 mil. Kč).  

Export v roce 2010 představoval 80 % tržeb. Vyrobené stroje v roce 2010 mířily hlavně do 
následujících zemí: 1. Rusko (31,6 %), 2. USA (18,1 %), 3. Slovensko (7,5 %), 4. Bělorusko (6,3 %) a 5. 
Německo (5 %).  

V březnu 2010 se stroje z Toposu prezentovaly na tradičním potravinářském veletrhu Salima v Brně. 
V červnu (15. – 17. 6.) se Topos prezentoval v ruském Uljanovsku. Prostřednictvím amerického partnera 
Topos Mondial se na veletrhu IBIE v Las Vegas vystavovaly horizontální hnětač T100, mísící centrum 
T300, dělička těsta zv. chunker a horizontální hnětač „Single sigma“ vyrobené ve šluknovském Toposu. 

V roce 2010 se kromě nákupu 3 automobilů nerealizovaly žádné významnější investice. Část areálu byl 
v roce 2010 pronajatý jako skladové prostory sousední firmě Plaston s.r.o.  

  PILA ŠLUKNOV 
Firma PILA Šluknov s.r.o. sídlí v Zeyerově ulici č.p. 234. V roce 2010 firma dosáhla zisku, při jeho 
rozdělení byla uhrazena celá ztráta roku 2009, které dosáhli kvůli krizi. 

Pro lepší uplatnění výrobků na trhu se stavebním řezivem získala firma certifikát systému řízení výroby 
v rámci posuzování shody stavebních výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb. a NV 
190/2002 Sb. Firma kromě 2 mistrů dřevovýroby zaměstnává 6 zaměstnanců. Hlavním výrobním 
programem v roce 2010 bylo Zpracování dřevěné kulatiny na: stavební řezivo, plotovky, prkna,  
sušené dřevo, palivo, realizace dřevostaveb a realizace rodinných domů na klíč. V roce 2010 byl 
jedinou investicí nový služební automobil. Webové stránky: http://www.pila-sluknov.cz/.  

  CEPOL  
V roce 2010 byl ukončen provoz ve firmě Cepol-CZ s.r.o. Podnik ve Svojsíkově ulici (č.p. 954) fungoval 
po dlouhá desetiletí a byl jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů (do roku 1995 pod názvem 
Centroflor s.p.). Jednalo se o výrobu a zpracování pěnových plastů, ochranných výplní a obalů z EPS, 
EPP, EPE, výseky z XPE, stavební systémy z pěnových plastů a obaly. Firma se v posledních letech 
potýkala se zadlužeností (četné exekuce). Dle zápisu v obchodním rejstříku došlo v posledních letech 
několikrát je změně majitele - v roce 2009 celkem dvakrát. V březnu 2010 se stal 100 % vlastníkem 
firma H-invest s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem. 

BEKON  
V roce 2010 se v Tovární ulici začal využívat rozsáhlý areál bývalého textilního závodu BEKON a.s. 
(dříve Benar, s. p.), který ukončil výrobu v roce 1996. Po dlouhá desetileí se zde vyráběly příze a 
niťařské výrobky a pracovalo zde několik stovek zaměstnanců zejména žen. Již několik let nebyl areál 
využíván a docházelo k jeho chátrání a také rozkrádání. Dle výpisu z obchodního rejstříku nabylo v 
červnu 2010 právní moci usnesení o zrušení konkursu na majetek úpadce BEKON a.s. Dle výpisu 
z katastru nemovitostí vlastní tento areál napůl Jiří Pobl (s trv. bydlištěm v Liběšicích) a Jiří Šach (ze 
Šluknova), který se zde nyní provozuje třídírnu odpadu (papír, kov, plast).  

DALŠÍ FIRMY ve Šluknove jsou: Colas (těžba čediče v lomu Partyzán, produkce stavebního kamene), 
Platon (výroba střešních systémů a instalace střešní krytiny), Hogga (výroba euro oken a dveří), Sunlive 
s.r.o. (šití pracovních oděvů), Správa a údržba silnic, Tomáš Laštůvka (zemní práce), Karel Novák 
(stavební firma), Ladislav Šic (autodoprava) aj. 
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 OBCHODY A SLUŽBY VE MĚSTĚ  

  OBCHODY  
Na území města bylo k 31. 12. 2010 celkem 81 prodejen. Nejvíce provozoven bylo v Rožanech (24), 
na náměstí (21) a v pěší zóně (20).  

 

Z celkového množství 81 prodejen bylo 40 % provozováno vietnamskou menšinou, v Rožanech to bylo 
83 %. Prodejny podle druhu: 18x smíšené zboží (z toho 16x v Rožanech), 17x potraviny, 13x oděvy (z 
toho 6x v pěší zóně), 3x tabákové zboží, 3x řeznictví, 3x květinářství, 2x elektro, 2x klenoty, 2x 
zverimex, 2x železářství, 2x dárkové zboží, 2x (samostatná) drogerie aj. 

  SLUŽBY 
Na území města bylo ke dni 31. 12. 2010 v provozu celkem 23 restauračních zařízení, jídelen, barů a 
heren. Největší počet (celkem 7) jich byl v Rožanech. 

Natankovat benzín bylo možné v celkem 7 čerpacích stanicích: u Tesca, na Rumburské ulici, v Království 
a další 4 se nacházejí v Rožanech. 

Dále je ve Šluknově poměrně velké množství (k 31.12.2010 celkem 7) salonů, poskytujících kadeřnické 
služby, kosmetiku, manikúru, masáže apod. 

V Pivovarské ulici je pobočka České spořitelny, která na začátku roku 2010 získala titul „Nejlepší 
pobočka ve spokojenosti klientů roku 2009“ – jedná se nejlepší umístění na základě telefonického 
hodnocení v rámci všech cca 700 poboček ČS. Bankomat této banky je umístěn na náměstí na budově 
radnice.  

Další bankou ve Šluknově je GE Money Bank, která má svou pobočku ve Smetanově ulici u náměstí. Je 
zde také bankomat.  

  

 DOPRAVA  

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
V roce 2010 jezdí z a do Šluknova následující autobusové linky: Šluknov – Praha, Velký Šenov – 
Varnsdorf, Mikulášovice – Rožany a Dolní Poustevna - Liberec. 

Rožany
24

náměstí
21

pěší 
zóna
20

ostatní
16

smíšené 
zboží
18

potraviny
17

oděvy
13
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33
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Ve Šluknově je celkem 10 autobusových zastávek: 2 v Císařském (Císařský-lom s Císařský), 3 ve 
Šluknově (garáže, zámek-terminál, Benar), 2 v Rožanech (Rožany, Rožany-Bytex) a 5 v Království 
(prádelna, Jednota, kostel, křížek, samota). 

Ze Šluknova do Prahy jel v roce 2010 přímý autobus vždy 2x ve všední den (5:00 a 6:00), 1x v sobotu 
(5:00) a 2x v neděli (10:10 a 13:10). Cesta ze Šluknova do Prahy trvá 2:50 hodin, autobus jede přes 
Rumburk, Varnsdorf, Dolní Podluží, Svor, Nový Bor, Českou Lípu, Dubou, Mělník a končí v Praze v 
Holešovicích. Tento autobus provozuje firma Quick Bus a.s. z Varnsdorfu. Na další autobusové spoje do 
Prahy je nutno nastupovat v Rumburku. 

Linka 410 (na trase Velký Šenov – Šluknov – Jiříkov – Rumburk - Varnsdorf) jezdila ze Šluknova do 
Varnsdorfu ve všední den vždy 18x (1. spoj ve 4:53 a poslední 22:35). Tento autobus jel 2x jen do 
Varnsdorfu, aut. nádr., jinak vždy až do Varnsdorf, žel. st., kde byla návaznost na vlaky Trilex směr 
Zittau – Liberec. O sobotách jezdil autobus do Varnsdorfu 7x (první 6:59 a poslední 18:59) a o 
nedělích a svátcích 6x (první v 8:59 a poslední 18:59). V roce 2010 od půlky září do půlky prosince 
byla objížďka v Jiříkově kvůli opravě mostu na náměstí. Od změny jízdních řádů (od 12.12.2010) jezdí 
tato linka nově přeshraničně – z Rumburku do Varnsdorfu jezdí přes Seifhennersdorf. 

Autobusová linka 410 vyrážela ze Šluknova do Velkého Šenova ve všední dny vždy 16x (první v 6:05 
a poslední 23:05). O víkendech a svátcích jezdil spoj do Velkého Šenova 6x denně (první v 9:00 a 
poslední v 19:00). Ve Velkém Šenově měl tento spoj většinou návaznost linky 411 do Mikulášovic nebo 
413 do Dolní Poustevny.  

Linka 411 (na trase Mikulášovice - Velký Šenov – Šluknov – Rožany) jezdila v obou směrech jen ve 
všední dny. Ze Šluknova do Rožan jela celkem 3x denně. Linka 411 vyrážela ze Šluknova do 
Mikulášovic 7x denně, 2x jen do Vilémova a 1x pouze do Velkého Šenova. 

 

VLAKOVÁ DOPRAVA 
Šluknov leží na trati Dolní Poustevna – Vilémov – Mikulášovice – Velký Šenov – Šluknov – Rumburk. Ve 
Šluknově zastavují vlaky 2x - na nádraží ve Šluknově a na zastávce v Císařském (Šluknov zastávka). 
Na zastávce Karlovo údolí od prosince 2010 vlaky již nezastavují.  

Do Dolní Poustevny jezdil v roce 2010 vlak 12x ve všední dny (první vlak ve 4:09 a poslední 21:54) a 
8x  o sobotách a nedělích. Do Dolní Poustevny to vlakem dle jízdního řádu trvalo 30 minut (17 km). 

Do Rumburku jezdil v roce 2010 vlak 13x ve všední dny (první vlak ve 4:34 a poslední 21:17) a 10x  v 
soboty a 9x v neděle. Do Rumburku to vlakem dle jízdního řádu trvalo 13 minut (10 km). Některé 
z těchto vlaků (6 spojů) pokračovaly dále až do stanice Jedlová, kde bylo možné přestupovat na další 
vlakové spoje do Liberce, Děčína, České Lípy.. 

Ceny jízdenek v roce 2010 byly následující: do Rumburku obyčejné jízdné 20,- Kč/ se Zákaznickou 
kartou 15,- Kč; do Dolní Poustevny 29,- / 22,- a do Děčína 95,-/ 72,-. 

Šluknovské nádraží má každý den kromě nočních hodin otevřenou čekárnu, vždy před odjezdem 
prvních vlaků a do odjezdu posledního vlaku. Je zde také k dispozici veřejné WC. Cca 3x měsíčně 
projíždí Šluknovem také nákladní vlaky (většinou s uhlím). 
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V. ZEMĚDĚLSTVÍ  

  SHRNUTÍ 
Ve Šluknově a v jeho okolí hospodaří cca 7 zemědělských firem. 98 % všech obhospodařovaných ploch 
jsou trvale zatravněné plochy – pastviny a louky pro chov masného skotu. To má svůj vliv na typický ráz 
okolní krajiny. 

  FIRMA HOUDEK - ZEMĚDĚLSTVÍ 
Největší zemědělskou firmou v našem okolí je firma Houdek – zemědělství, která provozuje od roku 
2001 ekologické zemědělství. Firma v zemědělské činnosti zaměstnává 10 zaměstnanců, která 
hospodaří na ploše 910 ha (z toho 400 ha má ve vlastním majetku, zbytek je v pronájmu od 
Pozemkového fondu či restituentů) a to na 10 katastrálních územích (Šluknov, Staré Hraběcí, Velký 
Šenov, Mikulášovice, Knížecí, Kunratice, Království, Císařský, Královka, Rožany). Firma chová cca 350 ks 
masného skotu – hlavně plemeno Masný simentál (rakouské plemeno) a Limousine (francouzské 
plemeno). Základní stádo tvoří cca 260 krav – matek. V roce 2010 bylo investováno do vybudování 2 
zimovišť (betonových ploch) v obou střediscích živočišné výroby této firmy – v Císařském a v Novém 
Hraběcí. Dále bylo investováno do opravy kůlny vedle správního střediska v Království, ve které je 
uložena technika, a do nákupu 100 ha plochy od Pozemkového fondu. 
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V. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   

  MĚSTSKÁ POLICIE 
Město Šluknov má svou městskou policii, v roce 2010 měla včetně velitele 8 strážníků. 
V roce 2010 blokově vyřešila 315 přestupků, 15 přestupků bylo oznámeno příslušným správním 
orgánům, policii bylo oznámeno 19 podezření ze spáchání trestného činu. Strážníci MP v roce 2010 
odchytili 45 zvířat. Vyjma každodenních hlášení ze služby sepsáno 230 úředních záznamů 
dokumentující všechny oblasti činnosti MP. 
Hlavní činností bylo zejména zajišťování veřejného pořádku a řešení problematiky dopravy v katastru 
města. 
V současné době je policií evidován značný nárůst majetkové trestné činnosti. Jedná se především o 
krádeže kovu. V roce 2010 byly nově vytvořeny webové stránky MP Šluknov a byla vytvořena 
databáze odcizených kovů. 
 

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Ve Šluknově v ul. Sokolská 1036 (horní část bývalého zdravotnického střediska) sídlí oddělení PČR 3. 
typu. V roce 2010 mělo 14 policistů, z toho 11 pro přímý výkon služby. Rok 2010 byl z hlediska 
kriminality víceméně srovnatelným s rokem předchozím: 

Počty případů PČR: 2008 2009 2010 
Krádeže 77 117 124 
Trestné činy celkem 133 203 223 
Přestupky dle § 50 50 98 101 
Přestupky celkem bez BŘ 60 217 257 

 

Pro Šluknov je díky vysoké nezaměstnanosti a skladbě obyvatelstva nejtypičtější drobná majetková 
kriminalita, zejména krádeže kovů. Jejich nárůst je vždy patrný v závislosti na výkupní ceně šrotu, která 
v roce 2010 stoupala. Mírný pokles počtu případů byl zaznamenán u vloupání do rekreačních objektů. 
Bylo zaznamenáno překvapivě málo případů domácího násilí. Bylo pohřešováno jen pár osob, všechny 
se vždy rychle našly. V roce 2010 nedošlo na území Šluknova k žádné vraždě ani jinému mimořádnému 
závažnému případu. Ke konci roku se bezpečnostní situace města začíná měnit v souvislosti s příchodem 
nových občanů na sídliště (viz dále). Objasněnost trestných činů se v roce 2010 pohybovala na hranici 
40 %.  

Kromě řešení nahlášených případů vyrážejí policisté PČR spolu s městskými strážníky na společné 
hlídky. Dále provádějí kontrolu dopravy a to i v souvislosti s pátráním po odcizených věcech. Policisté 
se také věnovali prevenci kriminality. Zábavnou formou se snaží poučit děti o problematice jejich 
bezpečnosti a bezpečnosti silničního provozu – v rámci projektu „Ajax“ žáky 3. tříd ZŠ a v rámci 
projektu „Než půjdu do školy“ předškolní děti. V roce 2010 byly také uspořádány přednášky na téma 
bezpečnosti – pro seniory v Domě s pečovatelskou službou a dále ve spolupráci s organizací Teen 
Challenge. 

 

  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
Ve Šluknově je stanice Hasičského záchranného sboru ČR Ústeckého kraje (HZS), který měl v roce 2010 
16 příslušníků: Jiří Beneš, Petr Kocián, Martin Adámek, Tomáš Novotný, Tomáš Ilek, Marek Kopecký, Jan 
Diessner, Roman Müller, Jan Beneš, Milan Tabi, Petr Dudáček, Petr Benda, Josef Antl, Libor Matěják a 
Jan Hadrava. Jeden příslušník je velitelem stanice na denní směně, dále se slouží tři směny (označené A, 
B, C) po pěti příslušnících. Služba trvá vždy 24 hodin, pak následují dva dny volna.  
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Výjezdy hasičů v roce 2010: Počet 
Požár 45 
Dopravní nehoda 20 
Technická pomoc 120 
Planý poplach 10 
Únik ropných látek 6 
Celkem 201 

 

V roce 2010 šluknovské hasiče nejvíce 2010 zaměstnávaly srpnové povodně nejen ve Šluknově, ale 
v celém šluknovském výběžku. Jednalo se o stavění provizorních hrází a různých protipovodňových 
zábran, přímá záchrana lidských životů při samotné kulminaci povodně, odstraňování přímých následků 
povodní a to ve formě odčerpávání vody ze zatopených objektů a sklepů, vynášení a záchrana 
majetků postižených osob, rozvoz humanitární pomoci, rozvoz pitné balené vody a především rozvážení 
čistících a desinfekčních prostředků a i zapůjčování vysoušečů zdiva. To vše je jen stručný výčet  
všech činností hasičů během srpnových bleskových povodní na našem území. Co se týká ostatní činnosti, 
jsou to sezónní zásahy, které hasiče zaměstnávají a to např. v zimním období požáry neudržovaných 
komínů, v jarních měsících vypalování starých suchých trav a porostů. Během přechodu na letní období a 
naopak na zimní období je toto období doprovázeno zvýšeným počtem dopravních nehod. 
V  neposlední řadě jsou to i plané poplachy, protože lidé jsou zkrátka nepoučitelní. 

Trend, který se nejvíce rozmáhá, je zvyšující se počet dopravních nehod, zřejmě v návaznosti na 
zvyšující se hustotu provozu v dopravě, agresivitu řidičů atd. 

V roce 2010 se zpracovávala studie výstavby centra záchranných služeb a probíhala příprava 
podkladů pro podání žádosti o dotaci k EU.  

Ve zdejší hasičské zbrojnici má kromě HZS ČR (profesionální jednotka) své sídlo i jednotka SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠLUKNOV. V hasičské zbrojnici v Království má své sídlo SBOR DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ KRÁLOVSTVÍ. 

 

  PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
Komise pro projednávání přestupků Města Šluknov vyřizovala přestupkovou agendu na základě 
veřejnoprávních smluv pro obce Velký Šenov, Mikulášovice, Dolní Poustevna a obce Vilémov, Lipová a 
Lobendava. V průběhu roku 2010 bylo zaevidováno 316 přestupků. Proti roku 2009 klesl nápad 
přestupků o 13 věcí.   

• Ve veřejném pořádku došlo k vzestupu o 4 projednávané přestupky 
• v občanském soužití došlo k poklesu o 1 projednaný přestupek  
• V oblasti majetkových přestupků došlo k  vzestupu o 6 projednávaných věcí  

Ve všech oblastech došlo k poklesu páchání přestupků mladistvými přestupci a to o 2 projednávané 
věci. Ve sledovaném období došlo k poklesu odložených věcí a to o 13 případů, na této problematice 
se podílí z velké části návrhové přestupky.  

Vymahatelnost uložených sankcí a nákladů řízení se za poslední tři roky podstatným způsobem zlepšila. 
Tuto skutečnost výrazným způsobem ovlivnilo, že Město Šluknov má již čtvrtým rokem uzavřenou smlouvu 
na soudní a exekuční vymáhání. Pachatelé přestupků ve větší míře reagují na výzvu k zaplacení 
pohledávek s upozorněním, že neučiní-li tak bude pohledávka předána společnosti, která provádí 
soudní a exekuční vymáhání.   



38 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2010 

SITUACE ŠLUKNOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ 
Na šluknovském sídlišti stojí celkem 18 panelových domů, z toho 14 z těchto domů vlastní společnost 
Šluknov Appartements, s.r.o., což představuje celkem 374 bytových jednotek. V červnu 2010 došlo 
k převodu obchodních podílů z dosavadního holandského vlastníka na osobu Daniel Nemrava, z Teplic. 
Nejdříve je deklarován tlak majitele na úhradu nedoplatků pod hrozbou okamžitých výpovědí nájmu. 
Dochází k nesrovnalostem při fakturaci tepla, TUV a pitné vody. Vše se vyhrocuje až k hrozbě 
dodávek, k čemuž nakonec nedošlo. Zároveň dochází k častému neúměrně vysokému vyúčtování služeb  
jednotlivým nájemníkům, což se stalo také předmětem trestného oznámení. Část nájemníků na 
nepříjemnou situaci reaguje odstěhováním pryč ze sídliště. Panelový dům čp. 1019 – 1021 je během 
léta zcela vystěhován kvůli avizované přestavbě na tzv. „sociální byty“ – k žádným stavebním pracem 
však nedošlo a dům je stále liduprázdný. V posledních měsících roku sílí příliv nových většinou 
nepřizpůsobivých osob či sociálně slabých rodin z ostatních částí šluknovského výběžku, ale i z Ústí nad 
Labem, Chomutova, České Lípy, Litvínova a Mostu. Tyto osoby jsou trvale bez zaměstnání, bez stálých 
příjmů a odkázány na sociální dávky. V prosinci 2010 dochází opět k převodu obchodních podílů a 
změně osoby jednatele. Mezi občany města panují obavy z přílivu nepřizpůsobivých osob a s tím 
spojeného nárůstu kriminality.   

  



39 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2010 

VI. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   

  KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 2010  
Kulturní akce pořádá ve městě více subjektů a to nejen kulturní oddělení města v Domě kultury, ale 
mnohé akce se konají i v prostorách nově zrekonstruovaného zámku. Mnohé akce pořádají i jednotlivé 
zájmové organizace. 

 V roce 2010 se mimo prostory zámku a Domu kultury odehrály následující akce: 

• 6.-7.2.  Loutkářské a divadelní přehlídky – kino Dukla 
• 12.2.  Masopustní čas ve Šluknově – Valentýnské cukrovinky a zabíjačka před rest. Club 
• 30.4.  Lampionový průvod a pálení čarodějnic – na louce u kostela 
• 22.5.  Hudba spojuje sousedy – kopec Jitrovník (Pytlák) 
• 12.6.  Výstava vojenské techniky – Náměstí Míru 
• 25. – 27.6. Zámecké slavnosti 2010 – zámecký park 
• 16.7.  9. setkání na Fukově 
• 21.8.  Veteránem severem 2010 – náměstí 
• 11.9.  Pohádkový les – u rybníka Pazderáku 
• 2.10.  Drakiáda – Křížový vrch u rybníka 
• 28.10.  Varhanní koncert p. Jiřího Chluma – kostel sv. Václava 
• 25.11.  Rozsvícení vánočního stromku – náměstí 
• 1.12. Hudební pořad Popové vánoce Vladimíra Hrona – kino Dukla 

 

  DŮM KULTURY 
Dům kultury má 3 zaměstnance. Hlavní sál Domu kultury je využíván k pořádání různých kulturních akcí 
jako jsou koncerty, maturitní plesy, taneční zábavy. K pravidelným akcím patří tvz.„Šramlík“, což je 
nedělní taneční odpoledne se skupinou Peleton – v roce 2010 se konal celkem 9x. Občas se zde konají 
výroční schůze či valné hromady firem a institucí - v roce 2010 např. hasiči (29.1.), firma Plaston 
(27.3.), MAS Šluknovsko (4.3.), Svaz tělesně postižených (16.4.). Kromě různých přednášek a besed zde 
probíhají i různé oslavy – v roce 2010 celkem 6x svatební oslava, abiturientský sraz (11.9.) a např. 
oslava Vietnamského nového roku (12.2.). Dále je sál využíván k tzv. předváděcím či prodejním akcím 
různých firem – v roce 2010 celkem 4x. Výstavní síň Domu kultury je využíván k výstavám. 

Koncerty a akce v roce 2010: 
• 17.2. Koncert kapely By no means a skupiny Anabáze 
• 26. 5.  Koncert Orchest Primavera a Patrik Engler 
• 9.10. Koncert akademie základních uměleckých škol 
• 3.11. Koncert Komorního dua 
• 21.10. Den úcty ke stáří 
• 4.12. Mikulášská nadílka 
• 12.12. Vánoční dechovka s cukrovím – orchestr Krajanka – 3. Adventní neděle 

 

Výstavy v roce 2010: 
• 9.2. – 26.2. Výstava obrazů a drátěných plastik Bronislava Ference 
• 9.3. Fotografie G. Ritschela „Příroda nejsevernějších Čech málo známá“ 
• 6.- 29. 4. Jarní výstava „Květy všech barev“  
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• 11.5. – 31.5. Výstava obrazů Dagmar Střílkové a bižuterie Tatiany Tomkové 
• 7.9. Výstava gramofonů a fotoaparátů aneb jak šel čas 
• 26. – 28.9. 10.výstava „Naše, vaše houby“  
• 12.10. Výstava obrazů Franze Hesse „Můj starý a nový domov“ 
• 26.11. Výstava Betlémů 

 

  ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM  
Regionální informační centrum (RIC) je umístěno v prostorách přízemí Šluknovského zámku a kromě 
poskytování informačních služeb všem turistům a návštěvníkům města, provádí prohlídky Šluknovského 
zámku. V rámci prohlídkového okruhu jsou pro všechny návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory 
zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Zpřístupněna je také nově zrekonstruovaná 
zámecká půda. Prohlídky s průvodcem se konají celoročně, a to každý den v týdnu, včetně sobot a 
nedělí, od 10:00 do 16:00 hodin (kromě 12,00 hodin), vždy v celou hodinu. Vstupné: 50 Kč za osobu, 
120 Kč rodina (2 dospělí a 2 děti), 40 Kč/os. studenti, důchodci, zdravotně postižené a osoby ve 
skupině nad 10 lidí. V přízemí se nachází také zámecká cukrárna. Provozní doba zámku byla celoročně 
od pondělí do pátku 9:00 – 17:00 a v soboty a neděle 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00.  

Regionální informační centrum mělo v roce 2010 celkem 5 zaměstnanců (z toho 2 zaměstnanci na plný 
úvazek). Poskytuje pestrou škálu služeb: prodej turistických a cyklistických map, turistických vizitek a 
známek, různých brožur, publikací, upomínkových předmětů atd., dále prodej vstupenek přes Ticket Art, 
do Divadla Varnsdorf a Domu Kultury Rumburk, poskytování také zvláštní služby pro cyklisty a 
cykloturisty v rámci "Cyklisté vítáni". V neposlední řadě je zde pro veřejnost možnost laminování, 
skenování, faxování, kroužkové vazby a k dispozici je i  veřejný internet.  

Zámek se stává vyhledávaným cílem turistů, návštěvnost zámku se v roce 2010 vyšplhala na rekordních 
20.562 osob (v roce 2009 - to bylo 19.262).  

Zaměstnanci RIC prezentují naše město také na veletrzích cestovního ruchu. V roce 2010 to bylo na 
veletrzích: Regiontour Brno (13. – 17. ledna), Dresdner ReiseMarkt v Drážďanech (29. -31.ledna) a 
Holiday World Praha (10. – 13. února). 

Velmi oblíbenými se staly tvz. zámecké večery s netradiční noční prohlídkou s následným koncertem na 
zámecké půdě. V roce 2010 se konaly celkem čtyři:   

• 8.1. Třetí zámecký večer + prof. Štěpán Rak – sólová kytara 
• 19.2. Čtvrtý zámecký večer + koncert Circus Ponorka – Honza Ponocný 
• 26.3. Pátý zámecký večer + swing a jazz Arzenal Band 
• 23.4. Šestý zámecký večer + imitátorská show Jiřího Bláhy „Možná přijde i Karel“ 

 

Výstavy v zámku v roce 2010: 
• 17.1. – 30. 4. Výstava gobelínů (Evy Brodské), fotografií (Hany Rysové) a ručního papíru 
• 10.5. – 10.7. Jižní Švýcasko a kamélie ve fotografii 
• 10.5. – 10.7. Krajina našeho severu objektivem – fotografie Lukáše Černého 
• 26.6. – 15.9. Textilní tvorba 
• 15.7. – 15.9. Japonské fragmenty – výstava fotografií Kláry Mrkusové 
• 23.9. – 31.12. Fukov – vzpomínka na zničenou vesnici 
• 11.11. – 31.12. Karlovo údolí – (ne)zapomenutelné výletní místo 

 
 
Další kulturní akce konané na zámku v roce 2010: 

• 1.5. Májové čtení s hudbou – o lásce 
• 3.9. Ritmos & Tambores – folklorní soubor z Kapverdských ostrovů 
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• 28.11.  1. Adventní neděle – vánoční výzdoba a žehnání adventních věnců 
• 5.12.  2. Adventní neděle - kouzelné vánoční odpoledne pro děti 
• 19.12.  4. Adventní neděle – staročeské Vánoce a vánoční zvyky a vánoční oldies párty   

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
V roce 2010 vydalo Město Šluknov následující informační materiály: 
 
4 druhy letáků: 

• leták "Kalendář akcí Šluknovska pro r. 2010" 
• leták "Rovné příležitosti" (Služby na Šluknovsku) 
• leták "Památné stromy a významné krajinné prvky ve Šluknově" 
• leták "Ubytovací a stravovací zařízení na Šluknovsku" 

 
7 druhů pohledů: 

• pohled "Městské části" 
• pohled "Šluknovské památky" 
• pohled "Království" 
• pohled "Město Šluknov" (celkový pohled na město) 
• pohled "Rožany"  
• pohled "Město Šluknov" (zámek, kašna, Střední lesnická škola) 
• pohled "Město Šluknov" (pohled na pěší zónu) 

 
 
2 druhy map: 

• mapa "Turistická mapa Město Šluknov 1:15 000" 
• mapa "Turistická mapa Šluknovsko 1:25 000" 

 
3 druhy brožur: 

• brožura "Cyklistické a turistické trasy" 
• brožura "Karlovo údolí" 
• brožura "Fukov" 

 
2 druhy leporel: 

• leporelo "Město Šluknov" 
• leporelo "Šluknovský zámek" 

 
2 druhy pexes: 

• pexeso "Město Šluknov" 
• pexeso "Šluknovský zámek" 

 

  KINO DUKLA  
V roce 2010 se v kině Dukla odehrálo celkem 110 představení pro celkem 3939 návštěvníků a s čistou 
tržbou (bez odváděné 1 Kč) 164.794 Kč. V roce 2010 bylo pro malý počet návštěvníků (méně než 5 
osob) zrušeno celkem 23 představení, což je výrazný nárůst počtu zrušených představení.  

Kromě školního přestavení Dešťová víla, na které přišlo dohromady celkem 480 diváků (dětí), byly 
nejúspěšnější následující filmy (všechny české): 

Pořadí Název Měsíc uvedení Počet diváků 
1 Ženy v pokušení duben, květen, srpen, říjen 432 
2 Katka červen, září 230 
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3 Kajínek říjen, listopad 186 
4 Habermanův mlýn prosinec 148 

 

Dne 13. 4. 2010 se účastnil šluknovské premiéry svého filmu „Ženy v pokušení“ osobně i režisér tohoto 
filmu, šluknovský rodák Jiří Vejdělek. Ten den bylo kino plné a film se promítal dvakrát za sebou. 
Diváci přivítali pana režiséra s velkým aplausem, ten pak řekl pár úvodních slov, ze kterých bylo vidět 
jeho nadšení – sdělil, že vyprodat šluknovské kino prý byl vždy jeho sen. Diváci pak měli možnost 
osobně pár dotazů v krátké diskuzi před začátkem představení. Film i přístup pana režiséra sklidil 
veliký úspěch. 

 

 

 

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
Městská knihovna sídlí v ulici T. G. Masaryka. V roce 2010 měla 2 zaměstnance a otevírací dobu: Po - 
Út 9-12h, 13- 17 h, St 13 - 17h, Čt 9- 12, 13-17h, Pá - 9- 13. Počet registrovaných čtenářů je 367 
čtenářů, z toho 101 dětí do 15 let. V roce 2010 bylo pořízeno celkem 777 nových knih.  K  
31.12.2010 eviduje knihovna celkem 31.665 knihovních jednotek - z toho 9.331 naučné literatury a 
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22334 beletrie. Celkový počet výpůjček v roce 2010 byl 16536 -  z toho: 12385x beletrie, 1879x 
naučná literatura a 2272 časopisy. 
V roce 2010 MK pořádala exkurze pro žáky ZŠ v rámci " Březen měsíc knihy", výtvarnou a literární 
soutěž "Pohádkový podzim", jinak se organizačně podílela na všech akcích oddělení kultury - dětský 
karneval, pálení čarodějnic, dětský den v pohádkovém lese, všechny výstavy apod. 
 
V roce 2010 se investovalo do nákupu softwaru pro automatické půjčování a evidenci  
knih investice (Clavius), nákupu tří nových počítačů (výměna zastaralé techniky) a nakoupily se nové 
knižní regály. V roce 2010 byla rozšířena nabídka služeb pro čtenáře o audioknihy - CD 
"s  namluvenými" knihami jsou velmi oblíbené zvláště u starších čtenářů, kteří mívají problém s očima, i u 
malých dětí předškolního věku. Zakoupením multifunkčního přístroje (kopírka, fax, skener, tiskárna) 
knihovna také nově nabízí nejen čtenářům, ale i návštěvníkům z řad veřejnosti kopírování a tisk za 
úplatu, nabízí i kroužkovou a termo vazbu tištěných materiálů. 
 

  KRUH PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY 
Již od roku 1998 ve Šluknově působí občanské sdružení Kruh přátel vážné hudby, jehož předsedkyní je 
paní Božena Bortníková. Činností tohoto občanského sdružení je pořádání koncertů vážné hudby. 
Koncerty uvádí slovem Mgr. Marta Papežová. Kruh přátel vážné hudby má cca 60 členů, z toho 
9členný výbor, který se stará o dramaturgický plán, zajištění sezóny a organizaci koncertů a roznášku 
pozvánek ve městě apod. Občanské sdružení úzce spolupracuje s kulturním oddělením – konkrétně paní 
Renátou Parkmanovou. 
 
Činnost Klubu přátel vážné hudby finančně podporuje Nadace Českého hudebního fondu v Praze 
(prémiové koncerty). Kromě velmi významné finanční podpory Město Šluknov vypomáhá bezplatným 
poskytnutím a přípravou prostor pro pořádání koncertů, a také tiskem pozvánek. Ostatními drobnými 
sponzory jsou: Pekárna Haback (drobné občerstvení), Květinářství Vyšohlídovi (květiny pro účinkující), 
firma Plaston a několik anonymních dárců.  
 
Účast návštěvníků je průměrně 50 osob -  koncerty ve Šluknově pravidelně navštěvují milovníci klasiky 
z Rumburka, Velkého Šenova, Dolní Poustevny a z dalšího okolí. Šluknovští návštěvníci jsou většinou 
senioři a několik studentů SLŠ se svým vychovatelem panem Karlem Havlíčkem. Vstupné na koncerty je 
60,- Kč, důchodci 30,- Kč. 
 
V roce 2010 uspořádalo sdružení následující koncerty: 
 
20. ledna v Domě kultury: Ivan Klánský a Lukáš Klánský – klavír 
Jednalo se o koncert světoznámého klavíristy se synem. Otec Ivan Klánský je profesorem na prestižní 
švýcarské hudební škole, předsedou Rady KPH při Českém hudebním fondu, prezidentem mezinárodní 
Chopinovské soutěže v Karlových Varech. Syn Lukáš je mladý nadaný klavírista, který zvítězil v mnoha 
mezinárodních klavírních soutěžích. 

26. února na zámku: Brass Five – žesťové kvinteto – klasický program 
+ Jaroslav Šíp – klavír, Jan Novotný – flétna a Blanka Šípová – zpěv – tradiční duchovní písně 
Koncert zprostředkovala a financovala nezisková organizace Teen Challenge 
 
24. března na zámku: Lyra Da Camera – Jitka Navrátilová (cembalo), Johana Rosická (soprán) a 
Bledar Zajmi (violoncello) – hudba 17. – 19. století 
 
21. dubna na zámku: Tomáš Hanzlíček (kytara) a Václav Sobusta (akordeon) 
Velmi zajímavý koncert s neobvyklým složením nástrojů 
 
3. listopadu na zámku: Komorní duo – Vítězslav Drápal (flétna) a Libor Janeček (kytara) 
Koncert vynikajícího flétnisty a neméně dobrého kytaristy z Brna. Koncert byl zahájením již 13. 
koncertní sezóny občanského sdružení KPH a 41. sezóny KPH ve Šluknově. 
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DALŠÍ KULTURNÍ AKCE se konají v restauraci Konírna v Království, manželé Košťálovi pořádají taneční 
odpoledne nebo večery s živou (nejen country) hudbou.  

Na diskotéku lze zajít do klubu Karibik či diskotéky Nový soud. 

 

  ŠLUKNOVSKÉ NOVINY  
Šluknovské noviny vycházely každý měsíc ve stejném počtu a to 1300 ks. V redakční radě jsou: Eva 
Džumanová, Lenka Líbalová, Alena Švarcová, Iva Lukešová. Šluknovské noviny se zaváží do různých 
obchodů Šluknova - především trafiky a potraviny, ale také čerpací stanice atd. Šluknovské noviny se 
tiskly v Tiskárně Jiří Mänzel ve Starých Křečanech. 
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VII. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST, CÍRKVE  

SPORTOVNÍ ORGANIZACE  

  FOTBALOVÝ ODDÍL  
V 1. pololetí 2010 pracoval výbor Fotbalového oddílu SK Plaston Šluknov ve stejném složení jako 
v minulém roce. Účast členů výboru na schůzích, které se konají každé pondělí, nepřesahuje 60%. Body 
programu jsou každou schůzi dané rozpisem utkání jednotlivých mužstev, zajištění jak po stránce 
finanční tak i materiální, řešení problémů mužstev, zajišťování nových hráčů a řešení dalších věcí 
plynoucích z diskuze. 

Dalším úkolem výboru je zajišťování nových sponzorů a spolupráce se stávajícími, aby měl oddíl finance 
a pokrytí stále se zvyšujících nákladů na činnost mužstev. 

Oddíl kopané měl na sezonu 2009/2010 přihlášeno 8 mužstev z toho 3 družstva dospělých a 5 
družstev mládeže. Oproti minulé sezoně nám nastala změna u mužstva dorostu, které bylo po odchodu 
z FK Rumburk znovu přihlášeno do 1.A třídy krajské soutěže, tentokrát pod hlavičkou Velkého Šenova, 
který měl v úmyslu soutěž opustit.  

 „A“ mužstvo stále hraje krajskou 1.A třídu i přes trvající problémy s každoročním doplňováním kádru 
hráčů. Mužstvo pod vedením trenéra Milana Loma skončilo v sezoně 2009/2010 na 7.místě se ziskem 
35 bodů a skóre 37:32. 

 „B“ mužstvo hraje po sestupu z krajské 1.B třídy stále okresní II. třídu a pod vedením trenéra Milana 
Korejse  za vydatné podpory SK Skloluxus Lipová, kde hraje svá utkání, skončilo minulou sezonu na 
11.místě se 29 body a pasivním skóre 47:61. Mužstvo má stejné potíže s doplňováním hráčského kádru 
jako „A“ . Ve většině utkání musí zaskakovat hráči  „A“ mužstva.  

Stará garda hraje okresní soutěž starých gard a umísila se na 10. místě s 24 body a pasivním skóre 
63:80. Garda rovněž zápasí s nedostatkem hráčů i když má několik hráčů z okolí.  

Dorost: v nedávné minulosti se po anabázi v FK Rumburk dorost téměř rozpadl. Někteří hráči skončili a 
nebylo možné dát schopné mužstvo dohromady. V této situaci vyvstal problém, co s hráči starších žáků, 
kteří již odrostli žákovskému věku a nebylo pro ně bez mužstva dorostu uplatnění. Trenéři Jirka Skotnica 
a Honza Prokůpek dali dohromady hráče a utvořili nové mužstvo, ale pod podmínkou, že budou hrát 
krajskou 1.A třídu. Toto mužstvo bylo přihlášeno jako SK V. Šenov. Bohužel ambice trenérů se minuly 
s očekáváním a mužstvo skončilo na podzim 2009 na posledním 14. místě se ziskem 3 bodů a skóre 
15:54. 

Po odchodu trenéra Skotnici se mužstvo rozpadlo a nebyl nový trenér, který by byl ochoten dát 
mužstvo dohromady. Po projednání celé situace ve výboru bylo rozhodnuto odhlásit na jaře 2010 
mužstvo ze soutěže i za cenu pokuty 20.000 Kč.  Díky snaze hráčů Karla Rýdla, Radka Stelmaščuka a 
Mirka Koukola dát družstvo hráčů v průběhu jara 2010 dohromady i s tím, že mužstvo bude doplněno 
o přespolní, se výbor rozhodl přihlásit mužstvo do soutěže, tentokrát už „jen“ do okresního přeboru.  

Starší žáci hrají stále 1.A třídu. Po odchodu trenéra Tomáše Hoenela se mužstva ujal trenér Prokůpek 
s vedoucím Karlem Malaníkem. Sezonu 2009/2010 ukončilo mužstvo na 8.místě s 35 body a skóre 
46:52. V okresním kole poháru  ČMFS se mužstvo probojovalo do finále a na hřišti ve Chřibské sehrálo 
utkání s Juniorem Děčín „B“, které hraje vyšší soutěž. Až do předčasného ukončení zápasu pro 
nezpůsobilost hrací plochy po přívalové průtrži mračen vedli naši hráči 2:1 a soupeře přehrávali. 
V opakovaném utkání opět ve Chřibské podlehli posílenému Junioru o hráče jejich „A“ 4:2. 
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Mladší žáci hrají okresní přebor systémem 7+1 na polovině hřiště. S trenérem Frantou Dvořákem a 
vedoucím Pavlem Schneiderem se umístili na 2.místě se 42 body a skóre vysoce aktivním 125:33. 

Starší přípravka hraje stejným herním systémem jako mladší žáci. V sezoně 2009/2010 byla stále 2 
mužstva pod vedením trenérů Ládi Zemana a Pavla Horáka. Mužstvo „B“ bylo přihlášeno pod 
hlavičkou Vilémova, kterému se tak vypomohlo s doplněním počtu mužstev mládeže potřebným pro 
účast v divizi. Mužstvo „A“ pod hlavičkou Šluknov skončilo na 2.místě s 41 body a skóre opět vysoce 
aktivní 120:17. Mužstvo „B“ jako Vilémov uhrálo 7.místo s 9.body a skóre 36:73. V tabulce nejlepších 
střelců okresu Děčín se umístili na předních místech naši hráči Mládek Jiří 29, Kudrna Petr 27 a Palinkáš 
Jan 22 gólů. 

2. pololetí 2010 začal výbor svou práci svoláním Valné hromady, která se konala 20.června. Hlavním 
bodem programu byla volba nového výboru. Bylo nutné udělat pořádek v obsazení funkcí, které se 
pouze doplňovalo bez patřičného souhlasu VH. Bylo navrženo 7 kandidátů, kteří byli jednohlasně 
zvoleni přítomnými delegáty. Jedním z bodů usnesení bylo připravit spolu s ostatními oddíly kandidátku 
pro podzimní komunální volby. 

Na první oficiální schůzi nového výboru byly rozděleny funkce. Prezidentem se stal opět Ivan 
Kolomazník, viceprezidentem a hospodářem Láďa Čurgali, sekretářem Dušan Blanár, Aleš Gall 
manažerem pro „A“, Milan Brynda Manažerem pro „B“, Martin Štěpánek manažerem pro mládež, Petr 
Novotný manažerem dopravy. 

 „A“ mužstvo se potýkalo jako každý rok před zahájení sezony s nahrazením hráčů, kteří odešli od 
mužstva po ukončení hostování. To se nakonec podařilo i když opět za značných finančních nákladů. 
Útok oživil nejlepší střelec z Dolní Poustevny David Karpíšek. Další hráči přišli opět z Vilémova. Mužstvo 
stále trénuje Milan Lom, stále bez vedoucího, což je problém hlavně při utkáních mimo Šluknov. Mužstvo 
začalo podzim celkem úspěšně a stále se drželo v popředí tabulky. Bohužel zranění a úbytek fyzických 
sil nás posunuly až na 8. místo s 19 body se skóre 22:19. Ztrátu kontaktu s čelem tabulky zapříčinila 
zbytečná prohra s Jílovým v posledním zápase na domácím hřišti. Na 3.místo ztrácíme 3 body. 

„B“ mužstvo má stejný problém jako „A“. Nedostatek hráčů, které po sezoně musí zajišťovat hostujícími 
hráči. Tytam jsou doby, kdy byl dostatek hráčů pro obě mužstva a ještě mohli být nabízeni na 
hostování. 

V letní přestávce posílili mužstvo Svoboda z Vilémova a Kirchbergr. Brankář Kysela řeší problém stále 
se střídajících brankářů. Mužstvo pod vedením trenéra Milana Korejse za již zmíněné podpory 
Lipovských se umístilo uprostřed tabulky na pěkném 7.místě s 23 body a po dlouhé době aktivním skóre 
34:28. 

Stará garda nabrala nový vítr do plachet a po úvahách zda jí odhlásit ze soutěže se posílila a 
podzimní část sezony 2010/2011 obsadila 3.místo s 20 body a skóre 32:24. 

Dorost v letní přestávce pod vedením nových trenérů trénoval a připravoval se podzimní část sezony 
v okresním přeboru, který tvoří pouze 6 mužstev.  I to ukazuje, jaký se do budoucna rýsuje problém 
s doplňováním nových hráčů do mužstev dospělých. Chvilku trvalo než se hráči sehráli a dostali do herní 
pohody a tak i konečné 3.místo po podzimu se 17 body a skóre 24:21 je nesporným úspěchem.  

Starší žáci doplnili v letní přestávce síly a pod vedením osvědčené dvojice Prokůpek & Malaník dosáhli 
na podzim výrazného úspěchu, obsadili v 1.A třídě 3.místo ze 14 účastníků se ziskem 30 bodů a skóre 
aktivní 64:22. Na 1. Libochovice mají pouze 4 body ztráty.  
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Mladší žáci pod vedením rovněž osvědčené dvojice Dvořák & Schneider hrají na vysoké úrovni, což 
dokazuje jejich umístění v podzimní části soutěže Na 1.místě se ziskem 27 bodů a nádherně aktivním 
skóre 98:7. Před 2. mužstvem v pořadí Benešovem nad Ploučnicí mají náskok 6 bodů. 

Starší přípravka měla pro podzimní část soutěže problém pro velké vytížení dvojice trenérů Zeman & 
Horák, kteří nemohli trvale vést obě mužstva. Když se nenašel další trenér, bylo rozhodnuto přihlásit do 
soutěže pouze jedno mužstvo. Zbývající hráči spolupracují s mužstvem a to umožňuje některými hráči 
pomáhat mladším žákům. Mužstvo skončilo podzim na 2.místě s 23 body a aktivním skóre 79:19. 

Velkým problémem fotbalových mužstev Šluknova je nedostatek hráčů - mužstva už od mládeže je 
nutno doplňovat přespolními a visí nad nimi stálá hrozba odchodu našich nejlepších hráčů do Fotbalové 
akademie Šluknovského výběžku, která odebírá hráče klubům na přestup bez náhrady na smlouvu. 
Oddíl se hlavně potýká s problémy finančními. Přestože rok 2010 byl zakončen aktivní bilancí se 
ziskem 35.294 Kč při celoročním příjmu 514.293 Kč a náklady 478.999 Kč, má ještě dluh z minulých 
let vůči SK PLASTON 51.566 Kč, který musí být v příštích obdobích umořen. Největším sponzorem jako i 
v minulých letech je Město Šluknov. V roce 2010 činil příspěvek celkem 214.988 Kč a Plaston CZ 
přispěl 110.000 Kč. Ostatní sponzoři přispěli oddílu celkem částkou 90.500 Kč. 

Nejvyššími náklady jsou odměny trenérů, vedoucích a praní drezů ve výši 127.403 Kč a doprava BUS 
90.097 Kč a dopravou OA 44.168 Kč celkem doprava 134.265 Kč. Hostování hráčů nás přišlo na 
66.000,- Kč. 

 

  VOLEJBALOVÝ ODDÍL  
Volejbalový oddíl SK Plaston Šluknov měl v roce 2010 přibližně 40 hráčů (členů), z toho 21 žen a 19 
mužů. Tréninky probíhají v tělocvičně základní školy, v letních měsících probíhají na 2 antukových hřištích 
městského stadionu. Ženy měly tréninky ve středu od 18 hodin, muži v neděli od 9 hodin. Trenérem byl 
dlouholetý šluknovský hráč pan Jiří Ducháč. Tréninky dětí vede Mgr. Petra Gallová vždy ve čtvrtek a 
účastní se jich cca 12 dětí. 

Týmy mužů a žen hrají okresní přebor. V ročníku 2009/2010 se šluknovské družstvo mužů umístilo na 
3.  místě (ze 4 družstev) s bilancí setů 16:29 (vítězné:prohrané) a s celkovým počtem 16 bodů. Družstvo 
žen již poněkolikáté v řadě svou soutěž vyhrálo (z 5 týmů), v sezóně 2009/2010 to bylo s aktivní 
bilancí setů 29:8 a celkovým počtem 30 bodů.  

Šluknovský oddíl pořádá také turnaje pro všechny hráče z okolí. Dne 5. června 2010 se na kurtech 
městského stadionu konal již 2. ročník letního losovaného turnaje. Dne 29. prosince se v tělocvičně konal 
tradiční vánoční turnaj zakončený vánoční oslavou v nedaleké restauraci Na Špici. Šluknovští hráči se 
také aktivně účastnili turnajů pořádaných v Mikulášovicích, Dolní Poustevně, Vilémově, České Kamenici, 
Krásné Lípě aj. V listopadu uspořádal volejbalový oddíl již tradiční „volejbalovou zábavu“ v sále 
Kulturního domu.  

 

  KUŽELKY 
Oddíl kuželek SPOZA  ŠLUKNOV byl založen v září 1966. Současný název je SK PLASTON ŠLUKNOV 
a jeho předsedou je Jan Sklenář a organizační pracovník Josef Rubanický. Oddíl čítá 25 mužů, 8 žen a 
6 dětí. V kuželně ve Šluknově je zaveden tréninkový plán, který určuje že v pondělí zde trénuje B 
mužstvo, v úterý A mužstvo, ve středu mládež. V pátky a soboty se hrají mistrovská utkání nebo je zde 
možnost po dohodě tzv. pronájem kuželny pro širší veřejnost. Šluknovské A mužstvo již čtvrtým rokem 
hraje 3.kuželkářskou ligu. Tato soutěž je podmíněna 4dráhovou kuželnou a tak domácí utkání hraje A 
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mužstvo až v České Lípě. Sezona byla opravdu vydařená, neboť šluknovské družstvo bojuje na špici 
tabulky s mužstvy Liberce, Hořic, Trutnova, Jičína, Ml. Boleslavi atd. B mužstvo hraje ve Šluknově krajský 
přebor. Toto mužstvo je složené z mužů i žen a umisťují se do 6. místa tabulky mužstev z celého kraje. 
Mládež se zúčastňuje satelitních turnajů hraných v Jablonci, Teplicích, Duchcově, Hořicích, Ústí. Ve svých 
kategoriích si vedou velice dobře. Zejména Hemerková D. je v průběžném pořadí na krásném 7.místě a 
má již zajištěnou účast ve finále mezi 16 nejlepšími hráčkami z celé ČR na turnaji v Olomouci. Dále pak 
hráčky Marušáková, Nováková a Kadlecová dobře reprezentuji Šluknovské kuželky.  

V roce 2010 jsme se zúčastnili rovněž několika turnajů v rámci přípravy na další sezonu. Na turnaji v 
Novém Boru se pan Koldan umístil na 8.místě ze 120 hráčů. V Jičíně na „Poháru města“ skončilo 
družstvo na 3. místě ze 45 družstev. Dvojice Kotrla,Sklenář vyhrála turnaj V České Kamenici. V Lounech 
na „Turnaji osvobození“ jsme skončili na 7.místě. A mužstvo se zúčastnilo Českého poháru, kterého se 
zúčastnilo 130 družstev, a vyřazovacím způsobem až mezi posledních 32 nejlepších mužstev.  

Rok 2010 byl pro šluknovský oddíl velice úspěšný rok a velké přání členů je, aby rok  2011 byl ještě 
lepší. Rádi by přivítali nějaké nové zájemce o tento sport, zejména z řad mládeže. Přáním je 
vybudovat 4 dráhovou kuželnu, která by byla jedinou v okrese a naši hráči by nemuseli dojíždět hrát 
své zápasy až do České Lípy. Oddíl v roce 2010 začal připravovat své webové stránky. 
 

  NOHEJBAL 
Oddíl nohejbalu má sedm členů. Po deseti letech se oddíl poprvé nezúčastnil okresního přeboru 
z důvodu pracovního vytížení členů. Pokud to jde, účastníme se zimních turnajů v Chocni u Liberce, 
Krásné Lípě, Podluží, Liberci atd. V zimním období trénuje oddíl každou neděli v tělocvičně ve Šluknově. 
V letním období na kurtech, které si letos plánujeme opět připravit. Pokud to situace dovolí, budeme i 
nadále hrát soutěž. Hlavní je, že nás nohejbal stále baví a bavit bude. Zdraví nohejbalisté.   

KOŠÍKOVÁ 
Oddíl košíkové SK Plaston měl 9 členů (muži) v roce 2010 a trénoval 1x týdně v tělocvičně ZŠ Šluknov.  
Protože se v našem kraji nevyskytuje žádný další oddíl na podobné úrovni, neúčastní se oddíl žádné 
soutěže. V roce 2010 se tým účastnil turnaje Streetball v Rumburku, kde se umístil na 3. místě v 
kategorii veteránů.   

KULEČNÍKOVÝ KLUB  
1.KK  Šluknov měl v roce 2010 celkem 5 členů – mužů. Tréninky se pořádaly 2x až 3x týdně v sezóně 
(zimní měsíce) v bývalé vinárně Kulturního domu ve Šluknově. V ročníku 09/10 hrál tým 3. Lužickou 
hospodskou ligu ve čtyřech koulích a umístil se na čtvrtém místě a postoupil do 2. Lužické hospodské 
ligy. V roce 2010 došlo k potažení kulečníkového stolu novým plátnem.  Tým má založený účet na 
facebooku pod názvem Kulečník Šluknov. Všechny výsledky týmu jsou ke shlédnutí na stránkách Lužické 
ligy www.luzickaliga.cz   

  ŠLUKNOVSKÁ POKEROVÁ LIGA 
Tým se oficiálně jmenuje Poker Klub Rumburk o.s. a má 40 členů (z toho 38 mužů a 2 ženy),předsedou 
sdružení je Tomáš Flesar. Členové PKR jsou z různých měst Šluknovského výběžku, konkrétně z města 
Šluknova je 7 členů. Členové se setkávají (trénují) 3krát týdně v Rumburku, 2krát měsíčně ve Šluknově 
a1 krát měsíčně v D. Poustevně. Členové klubu soutěží v rámci klubové soutěže, a to Šluknovské 
pokerové ligy (ŠPL), v roce 2010 se vítězem stal varnsdorfský Josef Vodák. Klub pořádal v roce 2010 
četné trunaje (6 turnajů v měsíci) plus 1 krát měs. Šluknovská liga v průměru 30ti účastníků 
V roce 2010 se jako vítěz ligy 2009 zúčastnil celorepublikové české pokerové tour rumburský Pavel 
Helcl,  který ze 143 účastníků České pokerové tour obsadil 7.místo. 
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V roce 2010 došlo ke změně prostor (vlastní pronájem). V roce 2010 se v pokerovém klubu konala 
návštěva úspěšného pokerového hráče Jaroslava Tintěry. Více informací o klubu: www.poker-
rumburk.cz 

  ŠLUKNOVSKÝ MOTOKROS 
Organizace se oficiálně jmenuje Občanské sdružení přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov. 
V roce 2010 mělo sdružení asi 50 členů. Organizaci vede tříčlenný výbor: předseda – Jana Galbavá, 
místopředseda - Jaroslav Jelínek a tajemník - Milan Pokus. 
Členové sdružení jsou ze Šluknova, Rumburku, Varnsdorfu, Jiřetína, ale i Dolní Poustevny.  
Tréninky se konají 3 x v týdnu-úterý, čtvrtek a sobota. Trénuje se na Stříbrnce ve Šluknově, kde je pro 
tento účel upravena trať. 
Členové sdružení převážně jezdí hobby závod „Janečkův pohár“, což je soutěž 12ti závodů, které se 
jezdí po celé republice. Také se jezdí Krajský přebor. Nejmladší závodník (Radim Kraus z Jiřetína) 
jezdí republikový přebor, kde zaujímá přední příčku. Všeobecně lze říci, že šluknovští motokrosaři se 
umisťují na předních místech a to ve všech kubaturách. 
V roce 2010 se dne 05.06. uskutečnil na Stříbrnce hobby závod a pak 25.09. volný závod Janečkova 
poháru. Jedním z nejlepších úspěchů je obsazení předního místa 9ti letého Radima Krause z Jiřetína a 
to na republikovém přeboru. Dalšími úspěchy je v hobby závodu Janečkova poháru obsazení 3 místo 
kubatur do 85ccm, 4.a 5.místo v kubatuře 125ccm, 5 obsazení do 10 místa v kategorii Open a 
v kategorii veteráni taktéž. Webové stránky sdružení jsou www.mxsluknov.cz 
 

  ŠLUKNOVSKÝ AUTOKROS 
Občanské sdružení, které ve Šluknově (a nejen v něm) již od roku 1993 pořádá autokrosové závody, 
se oficiálně jmenuje Sdružení přátel města Šluknov pro rozvoj kultury a sportu – zakladatelem a 
jednatelem občanského sdružení je pan Pavel Vávra, který dříve sám závodil. Sdružení má přibližně 
80 členů, z toho zhruba třetina jsou Šluknováci, ostatní členové jsou z celé ČR.  V roce 2010 uspořádalo 
sdružení celkem 8 celorepublikových závodů, z nich dva (v červnu a koncem září) se konaly ve Šluknově 
na trati pod Kreuzberkem směrem na Staré Křečany. Trať má společnost v bezplatném pronájmu od 
města. Jedná se o seriál závodů pro neprofesionální neregistrované závodníky – rámci ČR jde tedy o 
úroveň 2. ligy. 
Jezdí se v několika kategoriích (divizích): Divize Junior do 1400 ccm, Divize do 1400 ccm, Divize do 
1600 ccm, Divize nad 1600 ccm, Divize 4x4 special, Divize buggy 4x4 a Divize buggy 2x2. 
Pořádáním těchto závodům dochází k úspěšné propagaci našeho města, které je díky těmto aktivitám 
známé všem autokrosovým nadšencům v ČR i za hranicemi.  
Město Šluknov je také dobře reprezentováno samotnými závodníky týmu AutoVasport Šluknov, kteří se 
tradičně umísťují na předních příčkách jednotlivých divizí. V roce 2010 zvítězil Pavel Vávra s Mazdou 
323 v Divizi Junior, v Divizi nad 1600 ccm zvítězil Roman Vávra, v Divizi do 1400 ccm obsadil 3. místo 
Lukáš Vávra s Mazdou 323 a v Divizi do 1600 ccm se s vozem Honda CRX umístil na 4. místě František 
Korpolín. 
 

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY ve Šluknově: Florbal, Hokejový klub Arnošt. 
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ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

  MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŠPIČÁK 
Myslivecké sdružení Špičák má 28 členů (pouze muži). Členové se setkávají přibližně 4 x ročně na 
členských, výborových schůzích, 1 x ročně na výroční čl. schůzi a dále na společných akcích především 
loveckých a při brigádní činnosti. Hlavní činností MS v roce 2010 byla údržba a výstavba mysliveckých 
zařízení (např. krmelce a posedy), výsadba 20 ks plodonosných dřevin, údržba zvěřních políček – osetí 
zemědělských plodin na ploše cca 1 ha, zajištění potřebných krmiv pro období přikrmování (seno, 
letnina, jádro), zajištění přikrmování v zimním období a správa majetku MS (chata, garáž, traktor). 
Brigády pořádá MS prakticky každou sobotu od dubna do září s účastí cca 5-15 osob. Členské schůze 
konané čtvrtletně se účastní cca 15-25 osob, výroční členská schůze se konala v měsíci únoru a bylo 
přítomno 25 osob. V roce 2%1% z časových důvodů složil funkci jednatele p. Martin Novotný, členskou 
schůzí ustanoven jako nový jednatel MS p. Jaroslav Otava. 

  MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JITROVNÍK 
Myslivecké sdružení Jitrovník má 17 členů, kteří se cca 5-6 do roka scházejí v klubovně vedle 
restaurace Jitrovník v Království. MS vede 4-členný výbor. Výroční schůze se koná vždy po skončení 
mysliveckého roku, který trvá od 1.4. do 31.3. Druhá schůze se koná vždy před odstřelem spárkaté 
zvěře tj. před začátkem lovecké sezóny – ta začíná 16. května. Další schůze se tradičně konají koncem 
června, na přelomu srpna a září, dále v říjnu a ještě jedna na konci roku. Prakticky každou sobotu mimo 
prázdnin se konají brigády, kde se vykonávají práce pro Lesy ČR podle smlouvy o nájmu honitby: péče 
o zvěř, péče o myslivecká zařízení (krmelce a posedy), medikace atd. Příprava na zimní období 
představuje výrobu sena, sběr plodů, výkup kaštanů, nákup jadrného krmiva (šrot, obilí) atd. MS 
Jitrovník oslavilo v roce 2010 významné jubileum jednoho svého člena – 90. narozeniny měl p. Jaroslav 
Kůla. V roce 2010 se konalo v bývalém vojenském prostoru mezi Královstvím a Jiříkovem setkání přátel 
lovecky upotřebitelných psů, kterého se zúčastnilo několik myslivců z blízkého okolí. 
 
V roce 2010 se jako každý rok konala soutěžní výstava loveckých trofejí – hlavním organizátorem je 
Okresní myslivecký spolek, ale podílí se na něm myslivecká sdružení z celého okresu. Výstava se 
v posledních letech koná v prostorách šluknovského zámku. 

  LOUTKOVÝ SOUBOR 
Loutkový soubor Rolnička patří do aktivit občanského sdružení SEVEŘAN.  Společně se souborem 
Rolnička vystupuje také dětský divadelní soubor „Kvítko“ při ZŠ ve Šluknově. 
Vedoucí souboru je paní Iveta Viktorinová, jednatelkou paní Květa Vidimská a hospodářkou paní Alena 
Švarcová. Loutkový soubor má celkem 34 členů, z toho 5 mužů, 14 žen a 15 dětí.  
Zkoušky se konají pravidelně každé pondělí v kině Dukla a ještě i jindy, pokud je třeba. 

Loutkový soubor pravidelně hraje pro veřejnost každou první neděli v měsíci a hned v pondělí pro 
školy. Každoročně se účastní festivalu v Dolní Poustevně, hraje na slavnostech měst v okolí Šluknova 
(Jiřetín, Šenov, Vlčí Hora) a vystupuje na slavnostech města.  
 

  SKAUTSKÁ ORGANIZACE 
Organizace se jmenuje Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Seveřan Šluknov,  je součástí 
celostátního sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, které čítá cca 50 tisíc členů z celé České 
republiky.  

V roce 2010 měla šluknovská organizace 50 registrovaných členů, z toho 10 dospělých a 40 dětí (19 
dívek a 21 chlapců). Děti jsou na schůzky rozděleny podle věku a pohlaví na: světlušky (dívky 7-11 let), 
skautky (dívky 12-15 let), vlčata (chlapci 7-11 let), junáci (chlapci 12-15 let). Schůzky jsou 4x týdně, na 
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jedné schůzce bývá od 4 do 15 dětí. Schůzky tvoří jen malou část činnosti organizace, kromě schůzek v 
roce 2010 uskutečnili následující akce: 

 
termín akce 
30.1. Výlet na ledopády (Brtníky, účast na akci KČT, vlčata) 
10.-11.4. Varnsdorfský gulášek (účast na akci Varnsdorfských skautů, skautky a junáci) 
23.-25.4. NERV (NEtRadiční sVojsíkův závod) - skautský závod v Teplicích (skautky) 
8.5. Závody vlčat a světlušek - okresní kolo Varnsdorf (vlčata a světlušky) 
11.-13.6. Závody vlčat a světlušek - krajské kolo Most (vlčata) 
25.7.-8.8. Tábor (všichni) 
28.-31.10. Memoriál Karla Hynka Máchy - Litoměřice (akce Litoměřických skautů, junáci) 
6.-7.11. Halloween (tradiční akce s maskami a stezkou odvahy, všichni) 
20.11. Prezentace v domě Kultury (všichni) 
19.12. Vánoční besídka (junáci, vlčata) 
 
Kromě svých akcí svou pomocí přispěli na organizaci Pálení čarodějnic a Dni dětí. 
V roce 2010 šluknovská vlčata postoupila do krajského kola Závodu vlčat a světlušek, kde skončila na 
krásném 3. místě. Na jaře bylo uskutečněno výběrové řízení na natírání kontejneru, který je používán 
jako sklad. Každá skupina dětí podala svůj návrh a nakonec vyhrál návrh skautek, který je nyní možné 
na kontejneru vidět. V září 2010 se na volebním sněmu vyměnilo vedení střediska. 
V létě se konal již tradičně v Dolní Světlé tábor, který měl 50 účastníků, z toho 8 bylo z Rumburka, kde 
je malý oddíl, který se šluknovskou organizací jezdí na tábor.  
Více informací je k nalezení na webu http://severan.premyslaorace.cz. 
 

  SVAZ DŮCHODCŮ 
V květnu 2010 se konal celodenní výlet – jednalo se o prohlídku zámku v Zákupech a projížďku 
parníkem po Máchově jezeře. Zájezd se i přes nepřízeň počasí velmi vydařil. 
V září 2010 se členové Svazu účastnili olympiády, která se konala v Domově důchodců. Vše začalo 
zapálením olympijského ohně a pak mezi sebou bojovalo celkem 10 družstev. Svaz důchodců spolu 
s DPS vytvořil dvě družstva, která se umístila na 4. a 7. místě.  
V září se konal výlet na Zahradu Čech do Litoměřic a odpoledne přijali účastníci pozvání šluknovského 
rodáka pana faráře Havelky k návštěvě kostele sv. Petra a Pavla v Žitnicích, který pan Pavelka 
spravuje.  
V říjnu členové navštívili divadlo v Ústí nad Labem – konkrétně baletní představení Popelka.  
Kromě pořádání zájezdů má Svaz i mnohé další aktivity. Velmi oblíbená jsou odpoledne s harmonikou 
v DD nebo taneční odpoledne se skupinou Peleton v DK. V soboty členové chodí na pravidelné 
vycházky do okolí, nejčastěji na oběd na Jitrovník. Účastní se také úterních a čtvrtečních setkávání 
v DPS.   
Výroční schůze členů svazuje konala 1.12.2010, kde bylo představeno nové vedení – paní Šnajdrová a 
paní Kostelková a bylo poděkováno paní Polákové za její dlouholetou práci. Byla pozvána i paní 
starostka Mgr. Džumanová.  Po seznámení se stavem pokladny a s činností uplynulého roku došlo i na 
příchod muzikantů a oblíbený tanec. 
V prosinci se konal zájezd do Budyšína na vánoční trhy s vycházkou po městě a návštěvou muzea 
Lužických Srbů. 

  SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
Svaz má celkem 214 členů. Původní název organizace je Svaz invalidů a začátek její činnosti se datuje 
už do roku 1974. Poté byla organizace několikrát přejmenována (Sdružení zdravotně postižených) 
nebo rozdělena do jednotlivých svazů dle postižení (Svaz neslyšících, Svaz nevidomých, Svaz diabetiků, 
Svaz vozíčkářů aj.).  
Činnost této organizace je velice pestrá. Tato organizace zorganizovala historicky první výstavu 
Dovedné ruce, z které se stala tradice a Dům kultury ji ve spolupráci s členy organizace každoročně 
pořádá dodnes. Jedním z úkolů členů je pravidelně navštěvovat dlouhodobě nemocné členů a 
informovat je o dění v organizaci. Další aktivitou je pomáhat zajišťovat kompenzační pomůcky, 
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připravovat rehabilitační pobyty, vánoční pobyty pro osamělé a organizovat kulturní akce. V roce 
2010 se 15 členů účastnilo rekondičního pobytu v Lázních Libverda. Další aktivitou jsou pravidelné 
sobotní vycházky městem - sraz účastníků je vždy ve 13:30 na náměstí. Další tradiční akcí je společná 
členská schůze spojená s oslavou jubilantů, která se za finanční pomoci MÚ pořádá ve velkém sále 
Domu kultury a účastní se jí více než 100 členů. Každé pondělí od 8:30 chodí členové pravidelně cvičit 
do jídelny Domu s pečovatelskou službou. Členové mají zajištěnu slevu na návštěvu Solné jeskyně. 
Organizace pro své členy pořádá také návštěvy divadelních představení – v roce 2010 se jednalo o 
představení v Karlínském divadle Carmen, 2 představení v Rumburku a 1 divadelní představení ve 
Varnsdorfu. V roce 2010 organizace uspořádala čtyři výlety/zájezdy např. do Hřenska a do Žitavy. 
Organizace o své činnosti informuje prostřednictvím vývěsní skřínky v pěší zóně. 
 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ŠLUKNOV 
Činnost KČT Šluknov se od roku 2007 zaměřuje  především na pořádání akcí pro širokou veřejnost a to 
především pro rodiče s dětmi. Od roku 2008 organizuje celoroční turistické soutěžení pro děti na území 
MAS Šluknovsko,  kde jsou zahrnuty turistické aktivity všech 5 odborů KČT v tomto regionu: KČT Krásná 
Lípa, Rumburk, Dolní Poustevna, Varnsdorf a Šluknov. V roce 2010 probíhal 4. ročník cyklu akcí 
v přírodě pořádané dobrovolníky z KČT Šluknov s názvem „Táta, máma a já“, které pořádá spolu 
s partnery Město Šluknov, RIC Šluknov a MAS Šluknovsko. 
  

Datum Akce Popis Účast 
9.1. Kouzlo zimního 

lesa 
Zahrady, Vlčárna – výlet na Vlčí Horu se 
soutěžemi a hrami v zimní přírodě 

11 dětí s 
doprovodem 

6.2. Po neznámých 
stezkách 

Brtníky , nádraží  – výlet na Brtnické ledopády 36 dětí s 
doprovodem 

20.3. Vítání jara   Varnsdorf , Hrádek – soutěže v přírodě kolem 
Hrádku při Jarním srazu turistů bývalé oblasti 
Labsko-Lužické (tj. okresu Děčín a Česká Lípa) 

25 dětí z 200 
turistů 

3.-5.4.   Velikonoční Sasko  Lužice  - Výlet do  Budyšína, Ralbitz a Ostritz 4 rodiny 
soukromými auty 

24.5. Dětský triatlon Rumburk - Krásná Lípa 
Plavání v bazénu, běh kolem bazénu a cyklojízda 
na Vlčí Horu 

11 dětí 

26.6. Turistický závod  
dvojic                     

Šluknov     
Ukázka turistického závodu při šluknovských 
slavnostech 

kolem 100 dětí 
s jedním dospělým 

červenec Tábor na Slovensku 
 

13.8. Noční výsadek Dymník  -   Krásná Lípa  
Pěší noční výlet z Krásné Lípy na Dymník a zpět  
v dešti a za tmy.   

9 statečných 
s doprovodem 

1.- 7.8.   Prázdniny u 
babičky     

Šluknov, soukromá chalupa pí Landové Výlety do 
Č. Švýcarska, na houby do Hraběcího, koupání ve 
Velkém Šenově a hry v přírodě, na zahradě i 
večerní ohýnky  

4 rodiky a 3 
jednotlivci 

17.9. Putování se 
Světluškou              

Šluknov - z náměstí vycházkou přes zastavení u 
hrobu bratří Bienertových přes Křížový vrch  

Pouze 5 osob 
(akce měla 
minimální 
propagaci) 

23.10. Toulky zlatem 
podzimu                 

Šluknov- Karlovo údolí- Čítkův Mlýn - Kunratice , 
prohlídka arboreta.   

9 dětí 
s doprovodem 

6.11. Za posledním 
minipuchýřem          

Šluknovsko      Start byl na Valdeku, v Krásné Lípě 
a v Šenově. Cíl na zámku ve Šluknově 

3 skupiny 
dospělých 

4.12. Děti lesu – les 
dětem 

Valdek Startovné byly kaštany, suchý chléb a 
zelenina pro lesní zvěř.  Od 10 do 12ti hod. děti 
venku soutěžily a hrály si. Od 12 v útulné 
restauraci všichni poobědvali guláš . Děti  pozlobil  
čert  a  Mikuláš přinesl dárky. 

11  rodin 
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Jako tradičně se první víkend v únoru konala turistická akce pro veřejnost BRTNICKÉ LEDOPÁDY. V roce 
2010 to byl již 50. ročník a stal se tak nejstarším pravidelným turistickým pochodem v České republice. 
Od roku 1993 na památku bratří Bienertů organizuje E. Wiesner na velikonoce turistický etapový 
pochod JARNÍM ŠLUKNOVSKEM.  
V roce 2010 se stal předsedou KČT Šluknov Marek Landa. V roce 2010 má KČT Šluknov18 členů. 
WWW stránky se teprve připravují.   
 

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE CÍSAŘSKÝ U ŠLUKNOVA 
Předsedou organizace je pan Pavel Beer a jednatelkou paní Jitka Hanousková. Počet členů v roce 
2010 byl 13, z toho 5 žen a 8 mužů.  
 
Tréninky probíhají pravidelně každou neděli od 8 hodin v prostorách areálu cvičiště. Pro širokou 
veřejnost byla organizací současně zavedena tzv. přípravka, která se koná každou sobotu od 14 
hodin, opět v prostorách cvičiště, kam má možnost přijít každý, kdo třeba potřebuje pouze poradit 
nebo si chce vyzkoušet, zda by vůbec takovýto druh činnosti byl pro něho zajímavý. 
 
V roce 2010 pořádala Základní kynologická organizace jednu z největších akcí, a to Mistrovství České 
republiky ve výkonu kníračů, které se konalo ve dnech 27. - 29. 8. 2011 v prostorách městského 
fotbalového stadionu ve Šluknově. 
 

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU 
V rámci šluknovské organizace rybářů je v roce 2010 organizováno 142 mužů, 10 žen, 17 dětí a 2 
vedeni jako mládež. 

Výbor ČRS MO Šluknov se schází každé první úterý v měsíci a to na rybářské chatě, kde projednává a 
schvaluje rozpočet a potřebné úkoly pro chod organizace. Děti a mládež se scházejí každé úterý v 
klubovně na rybářské chatě, kde se učí jak se správný rybář má chovat u vody, poznávají ryby a vodní 
prostředí, pak každoročně musí skládat rybářské zkoušky, aby mohli dostat rybářský lístek a povolenku 
k lovu ryb. 

Děti se každoročně zapojují do úklidu kolem rybníku nebo pálení větví, kde si pak s radostí opečou 
buřty. Organizace a město každoročně přispívají na rybářský tábor do jižních Čech, kde je možnost po 
celý den chytat ryby, soutěžit a na každý den pro ně dozor pořádá nějaký výlet ať už do bazénu, 
zoologické zahrady, rybářského muzea, zámku nebo exkurzi do Temelínu. Tento tábor trvá vždy 7 dní 
a děti na něj rády vzpomínají. Organizace dále každoročně připravuje pro děti rybářské závody, kde 
si mohou mezi sebou prověřit své schopnosti. Za odměnu pak dostávají hodnotné ceny, které se jim hodí 
do rybářské výbavy. 

MYKOLOGICKÝ KLUB 
Hlavní akcí této organizace je každoroční výstava hub v sále Domu kultury. Ve dnech 26. – 28. září 
2010 se konal jubilejní 10. ročník výstavy s názvem „Naše, vaše houby“. 
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CÍRKVE 

  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
Šluknovské farní společenství se oficiálně jmenuje Římskokatolická farnost – arciděkanství Šluknov. 

Přesný počet členů farnosti určí poslední sčítání, ale kostel běžně navštěvuje kolem 50 věřících, kteří se 
pravidelně zúčastňují nedělních bohoslužeb. Několikanásobně větší skupina přichází o velkých svátcích, 
a pak jsou to staří a nemocní, kteří již nepřichází, ale které jsou panem farářem Pavlem Procházkou 
navštěvováni bud‘ doma nebo v Domově důchodců. Pravidelné bohoslužby jsou v neděli, středu a 
pátek. Kromě toho se však věřící setkávají i na faře a po rodinách. 

Kromě slavnostních bohoslužeb, mezi které patří i Slavnost patronů města sv. Jana a Pavla 26. června s 
účastí pozounového orchestru z Grosspostwitzu a patronů farnosti sv. Václava 28. září účinkuje 
Vilémovský sbor a Orchestr šluknovského výběžku. Další akcí jsou varhanní koncerty a výstavy. 
Především výstava betlémů v kostele i na faře, které se každoročně účastní více než tisíc zájemců. 
V roce 2010 proběhla v kostele i výstava barokních ornátů (říjen - listopad) a také premiéra hry o 
sv. Václavu v podání romských dětí, která byla velmi úspěšná a proto se bude letos opakovat v 
německém Wenzelsstiftu. 

V kostele pokračovala oprava varhan (každý rok kolem 400 000,- Kč, církev platí 10%), - jednalo se 
o 2. etapu opravy (oprava 3. rejstříku) a provádí jí firma Benjamin Welde, což je nástupnická firma 
původních stavitelů šluknovských varhan Schuster a syn ze Žitavy (varhany postaveny v roce 1921). 
V roce 2010 byla obnovena opěrná zeď za kostelem.  

Ve farnosti jsme otevřeli charitativní šatník, jež je otevřen každý pátek odpoledne. Dr. Eva Habel –
pastorační asistentka rozvíjí sociální a pastorační aktivity na faře i mimo. 

Minulý rok proběhlo setkání rodáků (odsunutých Němců) a to ve všech farnostech. Celkový počet 
návštěvníků bohoslužeb a kulturního zakončení ve sportovní hale v Sohlandu bylo kolem 500. Farnost 
udržuje četné kontakty s příhraničními farnostmi (i evangelickými) našich sousedů. Organizuje pro ně 
poznávací výlety po Šluknovském výběžku a zve je na zajímavé výstavy a církevní slavnosti. 

Webové stránky farnosti jsou www.sluknov.farnost.cz. 

 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV 
Ve Šluknovĕ působí ještĕ Apoštolská církev, jejíž aktivity jsou Teen Challenge a Dětské centrum Klokan. 
 

TEEN CHALLENGE  
Provozuje v Císařském tréninkové středisko, kde nabízí osmi až čtrnácti měsíční křesťansky orientovaný 
program pro závislé. 

DĚTSKÉ CENTRUM KLOKAN  
Činnost DC byla započata v roce 2001 jako dobrovolná terénní práce mezi dětmi ve Šluknově. Chodilo 
se s „KLOKANEM“ mezi děti se snahou zpříjemnit jim prázdninový čas. Protože „Klokan“ sklízel úspěchy, 
začalo se usilovně pracovat na tom, abychom získali prostory ve kterých bychom se společně mohli 
scházet a naší práci ještě více rozvinout. Po dvou letech usilovné práce dobrovolníků, sponzorů a 
významném podílu města Šluknov, Krajskému úřadu v Ústí nad Labem a Nadace Euronisa bylo otevřeno 
v říjnu 2003 Dětské centrum Klokan Teen Challenge Šluknov v budově Městské knihovny. Od roku 2006 
jsou zástupci za Dětského centra Klokan Teen Challenge zapojeni do volnočasové komise Města 
Šluknov. Město Šluknov v roce 2008 pronajalo nové prostory, ve Smetanově ulici 4-5, kdy. V pondělí 
od 15 do 16h probíhá „Doučování“, kdy si děti mohou napsat domácí úkoly a učit se, co jim ve škole 
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moc nejde. Od 16 do 17:30 probíhá „Klub Archa“ pro děti 7 -12 let a od 17:30 do 19h pro děti 12 -
16 let, kdy si děti hrají hry, zpívají, soutěží apod. V klubu se také slaví narozeniny, dělají přespávačky, 
chodí se na výlety atd. V úterý jednou za 14 dní od 17 do 19 h probíhá „Klub archa jen pro dívky“. 
Ve středu 9 -11h je „Klub pro maminky s malými dětmi – Adámek“ s krátkým programem pro děti, 
odpoledne 14:30 – 16:30 výtvarný kroužek a od 16 – 19 h opět 2x Klub archa pro děti 7-12 let a 
následně pro děti 12-16 let. Ve čtvrtky 18 – 19 h probíhá Biblická hodina. Keramické kroužky fungující 
2x týdně pro děti a 1x za 14 dní pro ženy byly v létě 2010 ukončeny z finančních důvodů, od října 
funguje jen výtvarný kroužek. Klub pro děti Archa v pondělí i ve středu byl původně pro děti všech 
věkových kategorií, ale ve druhé polovině roku byly rozděleny na dvě skupiny podle věku dětí. 
Kromě pravidelných programů v roce 2010 pracovníci Dětského centra zorganizovali v únoru dětský 
karneval na motivy Noemovy archy (účast 50 osob), velikonoční Pochod za beránkem s překvapením 
pro rodiče s malými dětmi (účast 30 osob), pro školní děti a mládež to byl 2 x celodenní výlet do 
přírody, 3 x bojová hra s přespávandou, sportovní výlety na koupaliště nebo do tělocvičny – účast 
vždy cca 20 dětí. Kromě toho byla v rámci akce Impresionante, kterou ve Šluknově v červnu 
organizovala Apoštolská církev spolu se střediskem Teen Challenge, uspořádán třídenní program pro 
děti a mládež, který zahrnoval hry pro rodiče s malými dětmi, besedy, sportovní soutěže, celoměstskou 
hru Matrix, opékání buřtů a dětské bohoslužby na závěr. Účast byla denně kolem 60 osob, část z nich 
se již účastní pravidelných programů. V posledním týdnu měsíce června jsme pomáhali sociálnímu 
odboru města Šluknov s organizací příměstského tábora. V srpnu jsme hru Matrix a dětské bohoslužby 
venku zopakovali (účast cca 50 osob). V září jsme ve Šluknově a blízkém Varnsdorfu spolu 
s Apoštolskou církví pořádali koncert křesťanské hiphopové skupiny Legend Group (účast cca 80 osob). 
Během podzimu školní děti v rámci prevence navštívily hasičskou stanici, absolvovaly protidrogovou 
přednášku a návštěvu střediska Teen Challenge, o prevenci kriminality jim přednášeli policisté PČR. 
V prosinci měly dvoudenní přespávačku s vánoční nadílkou za podpory sociálního odboru města 
Šluknov. V klubu pro maminky jsme koncem roku začali s cyklem přednášek o výživě v rámci  projektu 
Ambasadorka ve spolupráci s Centrem pro rodinné aktivity Včelka v Jiříkově.  
Webové stránky jsou: www.bullet-in.cz, případně www.teenchallenge.cz.  
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IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POČASÍ   

  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Jako každoročně byl i pro rok 2010 vydán tzv. Ekologický kalendář, ve kterém je zaznamenáno, 
v které konkrétní dny v roce probíhá svoz odpadů. V roce 2010 probíhal svoz popelnic a kontejnerů 
s komunálním odpadem vždy v pondělí, úterý a čtvrtek. Svoz kontejnerů s plasty probíhal každý pátek. 
Svoz kontejnerů s papírem probíhal každý druhý čtvrtek. Svoz kontejnerů se sklem vždy poslední 
čtvrtek v měsíci. Svoz pytlů s PET lahvemi a nápojovými kartony každý lichý měsíc vždy v předposlední 
pondělí v měsíci. 

V roce 2010 bylo umístěno celkem 76 kontejnerů na tříděný odpad a to celkem na 19 stanovištích. 
Jednalo se o 28 kontejnerů na sklo, 25 kontejnerů na papír a 23 kontejnerů na plast. V listopadu 2010 
byly přidány 3 kontejnery na stanoviště k Tescu (1 x sklo, 1x papír a 1x plast). 

Svoz Směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu ve Šluknově, svoz tříděného odpadu 
v pytlích, svoz pytlů ze soutěže ve škole zajišťuje firma Eko servis Varnsdorf a.s. Svoz odpadkových 
košů a likvidaci černých skládek zajišťují Technické služby Šluknov s.r.o. Skládku v Rožanech provozuje 
firma Marius Pedersen a.s. Hradec Králové.  

V srpnu 2010 postihly Šluknov povodně, likvidaci odpadů z povodní zdarma zajistila firma Eko servis 
Varnsdorf a.s. a Technické služby ve Šluknově.  

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2010 činily cca 4,5 mil. Kč. V roce 2010 byl poplatek za 
sběr, svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu stále 360 Kč. 

V roce 2010 byla zpracována dokumentace pro žádost o dotace ze Státního fondu životního prostředí 
(SFŽP) na "Úpravu sběrného dvora", k jeho úpravám, modernizaci a také novému dovybavení dojde 
v roce 2011. 

  VEŘEJNÁ ZELEŇ 
Kromě každoročních dosadeb probíhala v roce 2010 výsadba v zámeckém parku v rámci akce a dále 
probíhala revitalizace zahrady městské ubytovny v Království ve spolupráci SLŠ a SOŠS Šluknov. 
Finančně přispěla firma Plaston Šluknov. V průběhu roku 2010 bylo provedeno odstranění starých 
javorů v ulici Tomáše G. Masaryka a to tak, aby se nepoškodily nově vysázené dřeviny a zajistil se tak 
jejich optimální růst a vývoj. 

 

  POČASÍ V ROCE 2010 
Rok 2010 byl celkově teplotně mírně podprůměrný – v průměru o 0,4 ˚C pod dlouhodobým normálem. 
Srážkově byl rok výrazně nadprůměrný – oproti dlouhodobému normálu napadlo o 44 % více srážek. 

Měsíc Teplotní rozdíl v ˚C 
oproti dl. normálu 

Procento srážek  
oproti dl. normálu 

Leden -2,3 110 % 
Únor -1,0 55 % 
Březen 0,4 103 % 
Duben 0,8 60 % 
Květen -1,1 152 % 
Červen 1,0 72 % 
Červenec 3,2 188 % 
Srpen 0,4 268 % 
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Září -1,5 210 % 
Říjen -1,7 30 % 
Listopad 1,7 176 % 
Prosinec -4,7 187 % 
Celkem -0,4 144 % 

 
Popis počasí v jednotlivých měsících roku 2010: 
Leden 
V 1. i 2. dekádě se teploty držely kolem -4 ˚C, padal sníh nebo bylo zataženo. Ve 3. dekádě se 
postupně ochlazovalo až k -9˚C přes den, aby se na konci měsíce skokově oteplilo a teploty vystoupaly 
k nule.  
 
Únor 
První polovinu února se teploty držely pod nulou, sněžilo a bylo převážně zataženo či oblačno. Od 
poloviny měsíce teploty stouply až nad nulu a objevil se občasný déšť. 
 
Březen 
V 1.dekádě začaly teploty postupně klesat a bylo střídavě polojasno nebo přeháňky a to jak dešťové 
tak i sněhové. Od poloviny měsíce se začalo výrazně oteplovat, kromě občasného deště bylo převážně 
polojasno nebo skorojasno a přes den teploty i kolem 18 ˚C. V posledních dnech měsíce se objevily 
deštivé přeháňky a mírné ochlazení. 
 
Duben 
Denní teploty se celý měsíc pohybovaly kolem 12 - 16 ˚C. Střídaly se jasné dny s polojasnými a 
dešťovými přeháňkami. V posledních dnech měsíce oteplení s teplotami i nad 20 ˚C. 
 
Květen   
V květnu nebyl téměř žádný den s jasnou oblohou. Oblačnost střídaly přeháňky či občasný déšť, místy 
se objevovaly i bouřky. Poslední dekáda byla nejteplejší - denní teploty kolem 17-19 ˚C. 
 
Červen   
První dny měsíce byly spíše chladnější - denní teploty do 12 ˚C. Od poloviny prvního týdne přišlo 
prudké oteplení a zbytek měsíce bylo převážně jasno či polojasno, jen zřídka občasný déšť či bouřky.  
 
Červenec   
Začátek měsíce bylo teplé letní počasí s jasnou oblohou - přes den nad 30 ˚C. Občas se objevily 
bouřky či přeháňky, ale jinak bylo až do půlky měsíce letní počasí. Od půlky měsíce se objevily 
oblačné dny a občasný déšť. Většinou bylo velmi teplé počasí. Mezi 22. a 24. květnem se teploty 
propadly o 15 ˚C. Pak přišly deště a teploty byly kolem 22 ˚C. Červenec byl srážkově nadprůměrný. 
 
Srpen 
Kromě pár skoro jasných dní v polovině měsíce byl celý měsíc ve znamení dešťových přeháněk, 
občasného deště a bouřek. Nadprůměrné množství srážek bylo v srpnu ještě výraznější. Promoklá země 
nestíhala vsakovat tolik vody, což byl důvod srpnových povodní, které postihly i Šluknov. 
 
Září 
Září bylo teplotně podprůměrné a stále dosti dešťových přeháněk či občasného deště. Denní teploty 
většinou 16 - 18 ˚C. Od 25. dne denní teploty klesly k 10 ˚C. 
 
Říjen 
V 1. dekádě byly denní teploty kolem 12 - 15 ˚C, objevovaly se časté mlhy. V druhé dekádě bylo 
spíše jasno či polojasno, od druhé půlky měsíce na pár dní mírné ochlazení na denní teploty kolem 7 ˚C 
s občasným deštěm. Poslední dekáda byla ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy a teplot kolem 9 
- 12 ˚C. 
 
Listopad  
V prvním týdnu bylo ještě polojasno a denní teploty kolem 11 - 14 ˚C. Od dalšího týdne propad 
denních teplot až na 6 ˚C. Vprostřed měsíce bylo pár dní poměrně teplo - denní teploty až 16 ˚C. 
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V druhé půlce měsíce se postupně ochlazovalo a objevil se i sníh. Koncem měsíce byly denní teploty 
pod bodem mrazu  
 
Prosinec 
V prosinci už byly teploty trvale pod mrazem a bylo hodně sněhu. Prosinec byl oproti dlouhodobému 
normálu teplotně podprůměrný a sněhovými srážkami nadprůměrný.  Občas byly polojasné dny, ale 
většinu měsíce bylo spíše zataženo a i mlhy. 
 

  POVODNĚ 
Rok 2010 byl srážkově nadprůměrný. Od července velmi často a intenzivně pršelo, půda nestíhala 
vsakovat vodu a v případě přívalových dešťů docházelo tentokrát hlavně v Severních Čechách 
k povodním, které postihly i naše město. 

SRPNOVÉ POVODNĚ 
 
7. 8. 2010  je zjištěno MP při odečtech vodoznaků, že potoky překračují bezpečnou hladinu a je třeba 
svolat povodňovou komisi. Následující řádky stručně popisují sled nejdůležitějších událostí (kompletní 
informace jsou v příloze): 

• Ve 13: 25 starosta zahájil práci povodňové komise. Nastala blesková povodeň ve městě.  
• evakuovány dvě rodiny z přízemí domu čp. 571 – Krajhanzlovi (5 osob) a Macháčkovi (3 

osoby)  
• vytopeny dvě bytové jednotky ve vlastnictví města 
• uzavřen hraniční přechod v Rožanech pro cestu do ČR, most u Balatonu přetéká, nelze projet.  
• uzavřena komunikace do Rožan u p. Paříka. Uzavřen průjezd městem od náměstí Republiky, 

objížďka ulicí Dr. M. Horákové a zpět kolem TS 
• poškozen provizorní most v Rožanech u Starého mlýna (původní je zbořen a probíhá jeho 

rekonstrukce).  
• V 18:00 je MP uzavřena komunikace do Království u Plastonu. Voda jde přes most. Jezero od 

brány Plastonu k ČSPHM p. Houdka. Rozlévá se do luk proti Plastonu.  
• Přes hráz přetéká rybník p. Šuláka v Novém Hraběcím. Hráz drží, voda odplavuje část 

nasypaného parkoviště u chalupy pod hrází. Jiná škoda nenastala.  
• V 18:00 Luční rybník přetéká přes hráz, teče do Bobřího. Hráz drží. Bobří rybník přetéká přes 

hráz, teče ale do potoka pod hrází, komunikaci na Rbk nepřerušil. Zatopena zahrada Villy Art 
a zahrádky u Toposu. Pokračuje dál k Plastonu.  

• Zatopena trafostanice v TOPOSU, sloužící pro TOPOS a PLASTON. Podle vyjádření ředitele 
ing. Kinského požádáno o odpojení vedení SČE.  

• 19:21 vyhlášení stavu nebezpečí na celém území okresu Děčín 
• V 18:40 zatopen dům p. Vornyika v Zámecké ulici, pomoc nepožaduje.  
• Zeyerova 227 – údajně hasiči vytahovali rodinu z domu pomocí lana přes potok. 
• 18:55 MP Šlk. zjištěn zřícený most přes potok v Zeyerově ulici.  
• 19:30 Uvolněn průjezd do Království u Plastonu, uvolněn průjezd na Velký Šenov. Voda 

částečně opadla. Komunikace stále zatopeny, ale už průjezdné. Stále nepřístupné Rožany. 

8. 8. 2010 

• 8.00 Pokračování v práci povodňové komise a jednotek SDH Šlk a Království  
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• 8.30 Příjem požadavků na zásah TS, čerpání vody ze sklepů, rozvoz čistících prostředků. 
Pracovníci TS a VPP pracují po městě na odklízení bahna a naplavenin z komunikací. Všechny 
důležitější komunikace jsou s opatrností sjízdné. 

• 11.25 Plaston,  Ing. Petroušková starostovi 16 ks malých vysoušečů ze zásob společnosti. 
Starosta oznamuje nejvíc postiženým možnost jejich zapůjčení, zájemci se okamžitě dostavují a 
odvážejí si je. Zbývající jsou prostřednictvím MP postupně vydávány na potvrzení dalším 
zájemcům.  

• 12.35 Josef Nechanický - Rožany na pevnou linku MěÚ informuje, že se domnívá, že všechny 
tři mosty v Rožanech na cyklostezku jsou poškozené, jeden z nich je v tělese stabilní, zničen je 
pouze nájezd. Stačil by valník štěrku na cyklostezku, obyvatelé si ho sami rozhází. Bude 
předáno TS ke zvážení (bezpečnost lidí a aut).  

9. 8. 2010 

• Kvůli spodní vodě je vytopená sauna, voda natekla zdola kanalizací. Je nutné desinfikovat.  
• Na MěÚ byla zřízena krizová linka se stálou službou – tel. 412 315 330 nebo 731 506 030. 

Vytištěny letáky. 

Činnost povodňové komise ukončena 21.8.2010 v 9:00. 

Celková rekapitulace škod ve Šluknově: 
• poškozeno celkem 145 domů trvale žijících obyvatel, 
• poškozeno celkem 21 mostů a mostků, z toho 3 památkové objekty, 
• zcela zničen 1 most (zřícený) – Zeyerova ulice, 
• žádný dům není zasažen tak, aby musel být zbourán 

 

ZÁŘIJOVÉ POVODNĚ 
• 27.9.2010 Kvůli trvalému dešti stoupá voda v Rožanském potoce.  
• 8.45 p. Kratochvíl, Kunratice - voda ve sklepě a zvednutý potok v Kunraticích  
• 10.40 Hladiny potoků jsou zvednuté, podle odečtů ale nedosahují hodnot pro vyhlášení 

povodňové pohotovosti. Dohodnut pravidelný dvouhodinový monitoring. 
• 11.25 v Rožanech u Balatonu pracují hasiči na stavbě hráze z písku, cca 70 pytlů, napytlováno 

v TS.  
• hladiny všech toků a rybníků jsou vyšší, ale žádný náznak rozlití.  
• 29.9.2010 v 8.00 ukončeno sledování hladiny toků ve Šluknově. 

Celková rekapitulace škod ve Šluknově: nejsou hlášeny žádné škody 
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X. SPOLEČENSKÁ KRONIKA   

STATISTIKA  
Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 1. 1. 2010 celkem 5.676 obyvatel, z toho 2.792 
žen a 2.884 mužů. K 1. 1. 2010 byl průměrný věk obyvatel Šluknova 39,2 let - u mužů 37,8 let a u žen 
40,6 let. 

  JUBILEA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
Sbor pro občanské záležitosti má 10 členek a schází se 4x ročně. Za jubilea jsou považovány 70., 80., 
85. a všechny pozdější narozeniny - v roce 2010 jich bylo celkem 206. Jubilantům členky předávají 
přáníčko a věcné balíčky, dávají jim podepsat list s jubileem, který je pak svázán do kroniky, do které 
maluje pan Jiří Kulštejn. Oslavencům k 65. narozeninám se zasílá blahopřání – v roce 2010 jich bylo 
celkem 52. 

Dne 16. 7. 2010 oslavili manželé Marie a Karel Prajsovi zlatou svatbu. 

  NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA 
Nejstaršími občany města v roce 2010 byli paní Marie Augustinová, nar. 13. 04. 1912 (98 let), paní                        
Marie Zenknerová, nar. 17. 9. 1913 (97 let), a pan Štěpán Svačina, nar. 2.9.1914 (96 let). 

  SVATBY 
V roce 2010 se ve Šluknově konalo celkem 37 svateb, z toho 24 svateb občanů Šluknova. Šluknovský 
zámek se stává velmi populárním místem pro svatební obřad i pro mimo šluknovské – konalo se zde 29 
svateb. V obřadní síni šluknovské radnice se oddávalo 7x a 1 svatba se konala v Myslivecké chatě 
v Novém Hraběcí. Nejvíce svateb v jeden den proběhlo dne 3. 7. a to celkem 4 svatby.  

  NAROZENÍ 
Počet narozených občánků v roce 2010 byl 59, z toho 32 chlapců a 27 dívek. Vítání občánků 
probíhalo v roce 2010 celkem 4 x a to vždy v obřadní síni na zámku:  

Pořadové číslo Datum Počet dětí Počet běhů 
1. vítání 3. 4. 2010 26 dětí 3 běhy 
2. vítání 19. 6. 2010 9 dětí 1běh 
3. vítání 2. 10. 2010 16 dětí 2běhy 
4. vítání 27. 11. 2010 17 dětí 2běhy 

  ÚMRTÍ  
V roce 2010 zemřelo celkem 82 osob s trvalým bydlištěm ve Šluknově, z toho 37 úmrtí bylo přímo ve 
Šluknově. 
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XI. RŮZNÉ  

   VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY 
Dne 25. ledna 2010 navštívila Šluknov velvyslankyně Čínské lidové republiky paní Huo Yuzhen 
s doprovodem – navštívila Šluknovský zámek, kde absolvovala prohlídku a následně v zámku proběhlo 
neformální setkání s představiteli města.  

 

SMUTNÉ VÝROČÍ 
V roce 2010 to bylo přesně 20 let, kdy rukou zákeřného vraha zemřeli bratři Bienertovi. V noci z 15. 
na 16. září 1990 byli oba bratři ve svém domě brutálně zavražděni. František byl na místě mrtev, 
bratr Eduard zemřel po převozu do nemocnice 3 dny nato. Nakonec byl z činu obviněn a po dlouhých 
letech usvědčen recidivista Michal Bílý. Zejména pan František Bienert byl velkým turistou a znalcem 
kraje. Celý život pořádal výlety do okolí Šluknova a do Českého Švýcarska. Ke každému místu v okolí 
měl vždy poutavý výklad, kromě historie měl i znalosti botaniky či geologie, ale znal i různé tradované 
historky. Krásné vzpomínkové články vyšly ve Šluknovských novinách v říjnu 2010. 

 

FACEBOOK  
Město Šluknov jde s dobou a protože novým trendem je prezentace prostřednictvím sociálních sítí jako 
je zejména mladou generací oblíbený Facebook . Profil lze nalézt pod názvem „Město Šluknov a 
Šluknovský zámek“. 

 


