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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA   

 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 
Rada města měla v roce 2012 celkem 28 zasedání: 2x v lednu, 2x v únoru, 2x v březnu, 4x v dubnu, 
2x v květnu, 3x v červnu, 2x v červenci, 2x v srpnu, 2x v září, 1x v říjnu, 3x v listopadu a 2x v prosinci. 
Složení rady města se během roku 2012 nezměnilo.  

 

  ZASTUPITELSTVO 
V roce 2012 proběhlo celkem 6 zasedání zastupitelstva města, koná se vždy ve čtvrtek v zasedací 
místnosti zámku. Složení zastupitelstva se v roce 2012 nezměnilo. 

 

  STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
V roce 2012 se v týmu zaměstnanců městského úřadu udály následující personální a organizační změny: 

• Ke dni 03.02.2012 ukončil dohodou pracovní poměr samostatný odborný pracovník Odboru 
rozvoje a ŽP pan Martin Pospíšil.  

• Dne 06.02.2012 byl Radou města Šluknov po provedeném výběrovém řízení jmenován na 
dosud neobsazenou funkci vedoucího Odboru správy majetku Ing. Petr Masopust s účinností od 
08.02.2012.  

• Dne 08.03.2012 nastoupil na nově vytvořenou pracovní pozici správce areálu Šluknovského 
zámku po provedené veřejné výzvě pan Pavel Košťál.  

• Dne 12.03.2012 nastoupil na pracovní pozici samostatného odborného pracovníka Odboru 
rozvoje a ŽP po provedeném výběrovém řízení Mgr. Martin Chroust.  

• Dne 06.02.2012 byla Radou města Šluknov po provedeném výběrovém řízení jmenována na 
dosud neobsazenou funkci vedoucí Odboru vnitřní správy Bc. Eva Baboráková s účinností od 
01.04.2012  

• Dne 02.04.2012 nastoupila na pracovní pozici hlavní účetní Odboru ekonomického po 
provedeném výběrovém řízení paní Hana Stehlíková.  

• Dne 30.04.2012 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou nová pracovnice Odboru 
kultury - Regionálního informačního centra Bc. Petra Šimková, DiS. (za Dagmar Pálkovou, která 
odešla na MD).  

• Ke dni 31.05.2012 ukončila pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnance Pavla 
Kratochvílová pracovnice Odboru kultury - Regionálního informačního centra.  

• Dne 01.06.2012 nastoupila do pracovního poměru nová pracovnice Odboru kultury  
- Regionálního informačního centra Lenka Breburdová.  

• Ke dni 20.07.2012 ukončila dohodou pracovní poměr uklízečka Odboru kultury paní Petra 
Šemberová.  

• Ke dni 31.07.2012 ukončila dohodou pracovní poměr samostatná odborná pracovnice Odboru 
rozvoje a ŽP paní Gabriela Šťastná.  

• Ke dni 30.09.2012 se vzdal funkce vedoucího Odboru kultury pan Jan Dvořák, DiS., jeho 
pracovní poměr tak skončil výpovědí pro nadbytečnost ke dni 30.11.2012.  
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• Rada města Šluknov na své schůzi dne 10.09.2012 jmenovala do funkce vedoucího Odboru 
kultury Mgr. Petra Tomance s účinností od 01.10.2012.  

• Dne 01.10.2012 nastoupil po provedeném výběrovém řízení na pracovní pozici samostatný 
odborný pracovník Odboru rozvoje a ŽP pan Zdeněk Polesný.  

• Dne 03.12.2012 nastoupila na pracovní pozici terénní pracovnice Odboru vnitřní správy na 
dobu určitou paní Bc. Lucie Marčoková (za Jitku Demeterovou, která odešla na MD).  

• Ke dni 31.12.2012 ukončila dohodou pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního 
důchodu samostatná odborná pracovnice Odboru správy majetku paní Věra Navrátilová.  
 

V roce 2012 se Odbor správy majetku přestěhoval do budovy radnice (do kanceláří po odboru 
sociálním). Důvodem stěhování byl nevyhovující technický stav budovy za hasičárnou a vysoké náklady 
na její provoz.  

Rada města Šluknov na svém zasedání dne 25.06.2012 projednala a schválila změnu Organizačního 
řádu:  

• Ke dni 01.07.2012 došlo k převodu jedné uklízečky v rámci Odboru vnitřní správy pod Dům s 
pečovatelskou službou (zajišťuje úklid obou domů s pečovatelskými byty).  

• Ke dni 01.09.2012 bylo zrušeno pracovní místo uklízečky na Odboru kultury a tím byl snížen 
stav zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce – (změna organizace práce úklidu v 
kině Dukla v souvislosti s výrazným omezením jeho provozu a změna organizace práce v Domě 
s pečovatelskou službou).  

V rámci spolupráci s Úřadem práce v Rumburku bylo v roce 2012 vytvořeno celkem 35 dotovaných 
pracovních míst na veřejně prospěšné práce (VPP).  

Dále pak město Šluknov v rámci úspěšného projektu „Uč se a pracuj“ z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) vytvořilo celkem 13 dotovaných pracovních míst na dobu 12 měsíců na 
údržbu veřejné zeleně, přičemž všichni uchazeči v rámci tohoto projektu ještě před nástupem do 
pracovního poměru (od 01.08.2012) úspěšně absolvovali rekvalifikační kurz na údržbu veřejné zeleně 
na Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální ve Šluknově.  

 

  VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2012 bylo vydáno 5 obecně závazných vyhlášek (OZV): 

• OZV 1/12 - o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu 

• OZV 2/12 - o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 
• OZV 3/12 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě 

Šluknov (mapa zastavěného území obce ve formátu wmf ) 
• OZV 4/12 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinnost od 1.1.2013) 
• OZV 5/12 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (účinnost od 1.1.2013) 
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VOLBY 2012 
Ve dnech 12.-13.10.2012 probíhaly volby do zastupitelstev krajů. Ve Šluknově byly tradičně 4 volební 
okrsky (Městský úřad, ZŠ Žižkova, Dům s pečovatelskou službou a Hasičská zbrojnice v Království). 
Celková volební účast ve Šluknově byla 26,39% z celkového počtu 4335 voličů (volební účast v rámci 
okresu Děčín byla 33,02%). Šluknov byl zároveň přebíracím místem pro 13 volebních okrsků. 

Výsledky voleb za přebírací místo Šluknov (za celkem 13 okrsků celého Šluknovského výběžku): 

Pořadí volebních stran podle hlasů: 

číslo 
strany 

název platné 
hlasy 

43 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 721 
60 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 478 
9 Hnutí PRO! Kraj 465 
70 Občanská demokratická strana 214 
53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 174 
32 TOP 09 a Starostové pro ÚK 143 
77 Strana svobodných občanů 108 
4 SUVERENITA - Blok JB pro ÚK 79 
83 Komunistická strana Československá 71 
8 Strana práv Občanů ZEMANOVCI 70 
22 Nár. socialisté-levice 21.stol. 59 
40 Severočeši.cz 52 
93 Česká pirátká strana 48 
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 34 
45 NESPOKOJENÍ OBČANÉ! 31 
38 Koalice SNK ED a SZSP 30 
1 Občané městu, město občanům 13 
16 Strana soukromníků ČR 11 
67 Česká strana národně sociální 4 
 

Nejvíce přednostních hlasů získali následující kandidáti: 

Kandidát Přednostních 
hlasů 

Volební strana 

Džumanová Eva Mgr. 275 PRO! Kraj 
Zoser Josef 195 PRO! Kraj 
Vomáčka Petr Mgr. 166 KSČM 
Jára Václav MUDr. 153 PRO! Kraj 
Linhart Zbyněk 139 PRO! Kraj 
Moravec Leoš PhDr., Mgr. 94 ČSSD 
Jemelka Miroslav Ing. 68 TOP 09 
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B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA  
V roce 2012 hospodařilo město s přebytkovým rozpočtem. Rozpočtové příjmy dosáhly výše 93 870 tis. 
Kč, z toho činily daňové příjmy města 56 053 tis. Kč, nedaňové příjmy 19 292 tis. Kč, kapitálové příjmy 
1 093 tis. Kč a přijaté transfery 17 433 tis. Kč.  

Celkové rozpočtové výdaje činily výše 87 253 tis. Kč, z toho běžné výdaje 82 286 tis. Kč a kapitálové 
výdaje 4 967 tis. Kč. Kromě výdajů na správu městského úřadu byly nejvyšší výdajovou položkou 
rozpočtu města výdaje na silnice a komunikace (cca 9,2 mil. Kč), výdaje na financování základní a 
mateřské školy (cca 10,6 mil. Kč), výdaje na správu bytového hospodářství (cca 7,5 mil. Kč), výdaje na 
sběr a svoz a likvidaci komunálních odpadů (cca 5,8 mil. Kč).  

Kapitola financování se pohybovala v celkové výši 6 618 tis. Kč, z toho nejvyššími výdaji byly splátky 
třech dlouhodobých úvěrů, které město dlouhodobě splácí (hypotéční úvěr na stavbu 40 bytových 
jednotek v Jiráskově ul., dále dlouhodobý úvěr na rekonstrukci zámku a v neposlední řadě dlouhodobý 
úvěr na stavbu 24 pečovatelských bytů v Nerudově ul.) v celkové výši 3 296 tis. Kč.  

Přebytek hospodaření za rok 2012 bude použit na financování rozpočtových výdajů v roce 2013.  

Rozpočet města v roce 2012 dle odvětvového třídění (v tis. Kč):  

   
Rozpočtová skupina                            Příjmy Výdaje 
1. Zemědělství a lesní hospodářství            569 101 
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství    838 17 651 
- doprava 0 15 247 
- vodní hospodářství  10 697 
- cestovní ruch 329 1 479 
- ostatní služby 499 228 
3. Veřejné služby pro obyvatelstvo 12 481 48 438 
- vzdělávání                                    0 11 662 
- kultura                                   1123 7 052 
- tělovýchova a zájmová činnost              594 3 713 
- bydlení a komunální rozvoj              10 639 13 302 
- ochrana životního prostředí                125 12 709 
4. Sociální věci                              1 837 40 721 
- dávky a podpory                               0 19 419 
- politika zaměstnanosti                     455 3 414 
- sociální péče a pomoc                    1 382 17 888 
5. Bezpečnost státu a právní ochrana            173 4 248 
- bezpečnost a veřejný pořádek                85 3 443 
- požární ochrana                             88 805 
6. Všeobecná správa a služby 108 970 27 152 
- státní správa                          108 683 26 273 
- finanční operace                           287 879 
Celkem  93 870 87 253 
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 C. ROZVOJ MĚSTA  
  MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE  

V roce 2012 provedlo město následující investice:  

a) Památky 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Stavební úpravy 1. PP 
zámku Šluknov – místn. č. 
0.05 

164.672 Kč STAMO spol. s r.o., 
Děčín 

Oprava a doplnění omítek, obnova 
podlahy a hydroizolace, pokládka 
podlahové dlažby “půdovky”, 
osvětlení, výroba nových 
svlakových dveří 73.666 Kč Josef Knazovič, 

Rumburk 

Restaurování varhan 
kostela sv. Václava 

483.409 Kč Benjamin Welde 
(Olbersdorf, SRN) 

4. etapa - kompletní restaurování 
pedálové části 
 

Dům kultury Šluknov – 
obnova interiéru 3. NP a 
balkonu 

236.102 Kč STAMO spol. s r.o., 
Děčín 

Obnova interiéru místn. č. 3.07, 
obnova parket místn. 3.06 a 
balkonu na západním průčelí 
 

Zámecký park Šluknov  
 

375.804 Kč Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Rekonstrukce zákrytových desek 
části ohradní zdi (severní část) 
 

Křížová cesta Šluknov  
 

134.132 Kč 
 

Tomáš Krčmář, Krásná 
Lípa 

Oprava fasád a zákrytu štítu kaple 
Poslední večeře Páně, kaple Žaláře 
Krista a kaple Bičování Krista 

Výklenková kaplička se 
sochou Piety, Rožany 
 

154.850 Kč BcA. Miloš Kubišta, 
Krásná Lípa 

Kompletní rekonstrukce výklenkové 
kapličky, restaurování sochy Piety, 
zhotovení výdusku a kolorování. 

 
b) Mosty 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Oprava 4 mostů 
poškozených povodněmi 
II. 

2.776.910,02 
Kč 

AFC Servis DC a.s., 
Březová 1137/62  

Kompletní opravy mostů v k.ú. Království 
, KR-M- 35, Kr-M-28, Kr-M-19, Kr-M-
13 

Oprava 4 mostů 
poškozených povodněmi 
III. 

2,531.322,40 
Kč 
Akce zahájena 
v roce 
2012,realizace 
pokračuje i v 
roce 2013 

N+N Konstrukce a 
dopr. stavby, 
Litoměřice 

Kompletní opravy mostůČ-M-17, C-
M19, Šl-M-16, Šl-M-21 

Oprava 5 mostů 
poškozených povodněmi 
IV. 

2.848.041,10 
Kč 
Akce zahájena 
v roce 
2012,realizace 
pokračuje i v 
roce 2013 

N+N Konstrukce a 
dopr. stavby, 
Litoměřice 

Kompletní opravy mostů Šl-M-10, Šl-M-
23, Šl-M-24, Kr-M-27, Kr-M-8 

Most C-M-43 v k.ú. 
Císařský 

107.191,22 Kč Technické služby 
Šluknov, spol. s.ro. 

Rekonstrukce narušeného neprůjezdného 
mostky v k. ú. Císařský 
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c) Stavby 
Název Cena Dodavatel Popis investice 
Rekonstrukce střechy ZŠ 
J.Vohradského Šluknov 

693.323,16 Kč Hipos s.r.o., 
Litvínov 

Rekonstrukce havarijního stavu střechy – 
nová krytina typu folie 

Oprava zábradlí v 
Potoční ul., Šluknov 

205.489 Kč   Technické služby 
Šluknov, spol. s 
r.o. 

Instalace nového zábradlí podél 
komunikace u potoka 

Rekonstrukce fasády MŠ 
Žižkova, 1. etapa 

875.166 Kč SIOPS s.r.o. 
Vilémov 

Rekonstrukce a zateplení fasády 
severního pohledu 

Rekonstrukce 
hyg.zařízení ZŠ 
J.Vohradského 

279.246 Kč WAKOS s.r.o. 
Rumburk 

Oprava hygienických zařízení – 
zprovoznění WC na 2. A 3 NP 

Sportovní hřiště Šluknov 1.085.050 Kč SaM Silnice a 
mosty, s.r.o. 
Děčín 

Výstavba víceúčelového sportovního 
hřiště v lokalitě sídliště, Šluknov  

Rekonstrukce kotelny 
DPS Šluknov (dokončení) 
 

48.688 Kč JS Stavby s.r.o. 
Rumburk 

Dokončení celkové rekonstrukce plynové 
kotelny, vyvážení otopného systému  

 

d) Projekty: 
V roce 2012 se zhotovovaly projektové dokumentace k následujícím projektům:  

- studie "Rekonstrukce objektů radnice - nám. Míru" 
- Víceúčelové sportovní hřiště pod sídlištěm, Šluknov  
- Mosty III. a IV. etapa (tj. celkem 9 mostů) 
- Územní studie „Lokalita B2 ÚP Šluknov“ 

 
 

  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ  

V druhé polovině roku 2012 byla započata na Rumburské ulici v místě bývalého Bytexu - dopravy 
stavba supermarketu – prodejna potravin a řeznictví, která se neoficiálně nazývá Penny market.  

V roce 2012 probíhala výstavba rodinných domů, kdy povoleno bylo celkem 6 a do užívání bylo 
předáno rovněž 6 rodinných domů. U výstavby rekreačních domků v roce 2012 byl 1 povolený a 2 
zkolaudované.  
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D. SLUŽBY MĚSTA  
  BYTY V MAJETKU MĚSTA 

Město Šluknov v roce 2012 vlastnilo celkem 41 bytových domů s celkovým počtem 273 bytových 
jednotek. Celkem bylo obsazeno 269 bytových jednotek, 1 školní byt je po dohodě s ředitelkou ZŠ 
dlouhodobě neobsazen. Celkový počet nájemníků k 31. 12. 2012 se pohyboval okolo 400 osob. Město 
Šluknov vlastní 1 dům s pečovatelskou službou, kde je 38 bytových jednotek, 2 domy s podporovanými 
byty, kde je 24 bytů. Počet žadatelů ke konci roku 2012 je cca 115, během roku byl opět zaznamenán 
větší nárůst žadatelů, a to kvůli neuspokojivé situaci na sídlišti.  

Oddělení správy bytů bylo zrušeno a jeho činnosti vykonává nově Odbor správy majetku, jež má na 
starosti údržbu, rekonstrukce a revize bytových domů, správu a údržbu městských budov a dále pak 
správu nebytových prostor. Celková údržba bytů, opravy, havárie a investiční akce v roce 2012 
dosáhly částky 1.500 tis. Kč.  

V roce 2012 byl prodán dům na adrese T. G. Masaryka 611, a to z důvodu veřejného zájmu nově 
vzniklé Oblastní charitě Šluknov, která v něm začala provozovat svou charitativní činnost. Zastupitelstvo 
města na svém zasedání dne 30. 8. 2012 rozhodlo o prodeji dalších 9 rodinných a bytových domů 
s přilehlými pozemky z majetku města. Záměr byl zveřejněn včetně výzvy na podávání písemných 
nabídek v obálkách. Jedná se o domy na těchto adresách: Rožany 91, Císařský 74, Na Příkopě 130, 
Království 359, Království 386, Dr. Edvarda Beneše 424, Dr. Edvarda Beneše 426, Potoční 502  
a Mlýnská 658 (tzv. holobyty).  

 

  MĚSTSKÝ STADION 
V roce 2012 se na městském stadionu nic výjimečného z pohledu investic, oprav či jiných změn 
nezaznamenalo. Chod tohoto sportoviště fungoval bezproblémově. Pro rok 2013 se chystá převod 
tenisových kurtů zpět pod město (došlo k výpovědi nájmu ze strany města), konkrétně pod Odbor 
komunálních služeb. Cílem je poskytnutí tohoto sportovního vyžití širší veřejnosti, než tomu bylo 
v minulosti. V areálu tribuny je městská sauna, která má následující vybavení: suchá sauna, bazén, 
sprchy, odpočívárna, kiosek s občerstvením, profesionální masáže. Otevírací doba: pondělí 14:00  
– 22:00 h ženy, úterý 14:00 - 22:00 h muži, středa 17:00 – 21:00 h muži (jen přes zimu). Skupiny min. 
6 osob libovolně na objednání. Cena 80 Kč (vč. prostěradla), děti do 15 let 30 Kč. Nájemce restaurace 
je stejný jako v roce 2011 – pan Josef Pazderka.   

 

  MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Počet ubytovaných osob v městské ubytovně v roce 2012 byl 846 osob na 6 186 nocí. Délka pobytu  
se nejčastěji pohybovala v rozmezí 14 až 30 dnů. Většina ubytovaných (cca 90 %) jsou zaměstnanci 
firem, které ve městě pracují a zbytek turisté. Z důvodu krácení výdajů rozpočtu se v roce 2012 
neprováděly žádné investice – je potřeba pokračovat ve výměně oken a začít s opravou oplocení. 

 

  TECHNICKÉ SLUŽBY 
V roce 2012 se ve spolupráci s městem podařilo uspět v žádosti o dotaci s projektem na snížení imisní 
zátěže z dopravy v našem městě. Konkrétně se jedná o nákup zametacího stroje se skrápěním 
v celkové hodnotě 2,55 mil Kč bez DPH. Nákup bude realizován v roce 2013.  
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Dále TS rozšířily svůj vozový park o komunální traktor Zetor určený zejména na zimní údržbu 
komunikací v našem katastru, celková hodnota činí 1,4 mil Kč bez DPH.  

 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
Život obyvatel v Domě s pečovatelskou službou (DPS) je vlastně odpovídající tomu, jako by bydleli v 
běžném nájemním bytě. Mají své soukromí, byty zařízené vlastním nábytkem, dle svého vkusu. Do bytu 
jim může vstoupit jiný člověk jen s jejich souhlasem. Pokud něco potřebují, ohlásí to jakémukoli 
pracovníkovi DPS. Každý byt je vybaven telefonem, kterým si mohou zavolat jak po budově, tak mimo 
budovu. Na základě sepsaných smluv mají obyvatelé možnost využít pečovatelské služby, která má své 
sídlo v budově. Tato služba zajišťuje různé činnosti, jako je praní prádla, úklid bytu, pochůzky do 
města, doprovod k lékaři apod. Vše na základě individuálního požadavku jednotlivého obyvatele. 

V DPS se každoročně pořádá vánoční besídka. V roce 2012 obyvatelům zarecitovala krásné básně i 
další seniorka z města, která bydlí v sousedství DPS. Také zahrála živá hudba, pořádaly se soutěže a 
nechyběl ani Mikuláš s čerty a anděl, kteří seniorům předali dárky. Senioři také využívají společenských 
prostor při oslavách svých narozenin, kde si posedí se svými spoluobyvateli. Každé úterý a čtvrtek se v 
budově DPS schází důchodci z města a obyvatelé DPS. Mají tak možnost vzájemných kontaktů. Jednou 
do měsíce sem dojíždí pedikérka a každému, kdo projeví zájem, provede ošetření nohou v jeho 
vlastním bytě. Každé pondělí se mohou senioři aktivně účastnit cvičení pro seniory. Zde mají také 
možnost se zvážit a dát si změřit krevní tlak. V DPS také proběhly dvě předváděcí akce. Jedna se 
zdravotnickou tématikou a druhá s tématikou bezpečného chování seniorů. V DPS také stále každé 
úterý ordinuje lékař v Dia poradně. 

V budově je 39 bytů, kde v současné době bydlí celkem 43 obyvatel, z toho 9 mužů a 34 žen. Čtyři 
manželské páry obývají větší byty. Obyvatelé také mají možnost ponechat si u sebe své mazlíčky 
(kočky, psi, ptáčky), pokud nenarušují život ostatních obyvatel. V letošním roce přibyla jedna kočička a 
jeden malý pejsek, což je pro obyvatele milé oživení jejich života.  

V roce 2012 byla v DPS zrekonstruována kotelna. Také byly opraveny úžlabí a střecha nad byty, kde 
docházelo k zatékání. Pravidelně je prováděna údržba zeleně kolem i vně budovy. 
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III. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
 

OBLASTNÍ CHARITA ŠLUKNOV 
V roce 2011 došlo k založení Oblastní charity Šluknov, jejíž ředitelkou byla jmenována a ustanovena 
Dr. Eva Habel.  Oblastní charita Šluknov se věnuje dětem, mládeži a dospělým ze znevýhodněných  
a diskriminací ohrožených poměrů – ve Šluknově jsou to především Romové. V roce 2012 koupila 
Charita od města dům na adrese T. G. Masaryka 611 a zaměstnala pracovníky, což umožnilo rozšířit 
nabídky a oslovit mnohem více dětí a mládeže. V roce 2012 byla vypracována Ing. Poldou studie na 
celkovou rekonstrukci Charitního domu, byla provedena také plynofikace a realizace ústředního 
vytápění. 
Koncem února 2012 bylo poprvé otevřeno dětské centrum. Dalšími aktivitami jsou: projekt domácí 
úkoly, předškolní klub, poradenství v sociální oblasti, nabídky pro dospělé, šatník a potravinová pomoc.  
 
Celkově navštívilo centrum od března do prosince 2012 celkem 128 dětí, z toho 25 Předškolní klub. 
Mnoho z nich dochází pravidelně a chodily by rády častěji. Větší část pravidelných návštěvníků 
v otevřeném centru je ve věku 6 až 14 let.  
V lednu 2012 se poprvé ve Šluknově konala Tříkrálová sbírka, kdy se jí účastnilo sedm dětí, které po 
několik dnů střídavě hrály „Tři krále a jejich družinu“. V tomto prvním roce koledníci - navštívili domovy 
důchodců, úřady a restaurace a do soukromých příbytků docházeli na přání. I přesto nashromáždili do 
uzavřených pokladniček 5.983 Kč a 95 EUR. Příjmy byly odeslány na diecézní charitu do Litoměřic. 
V květnu obdržela charita ve Šluknově zpět 4.186 Kč, byly za ně nakoupeny tři velké skříně pro dětské 
centrum a uhrazeny drobné režijní náklady sbírky. 
 
Šatník byl otevřen každý pátek (mimo svátků) od 13:00 do 15:30 hodin. V roce 2012 využilo této 
možnosti 98 rodin v hmotné nouzi, o 13 více než v předešlém roce.  
V prosinci se konal dobře navštívený bazar nádobí, domácích potřeb a hraček, při kterém všichni, i bez 
potvrzení, mohli nakupovat za symbolické ceny. Příjmy šatníku byly použity na výdaje spojené 
s provozem a na sociální práci charity, především na nákup potravin. 
 
I na Vánoce 2012 organizoval katolický farní spolek Schirgiswalde akci „Vánoční překvapení pro 
Šluknov“, kdy bylo zabaleno 96 balíků pro chudé rodiny pro oblast působení oblastní charity Šluknov. 
Balíky obsahovaly potraviny (cukr, těstoviny, rýže, kečup), poživatiny (kakao, káva, Nutela, čokoláda a 
další cukrovinky), drogistické zboží (mýdlo, šampon….), teplé ponožky, fixy, a malé hračky. Byla 
zorganizována malá vánoční oslava, na které byly balíky předány 66 chudým rodinám, a v charitním 
domě se sešlo cca 200 lidí.  
Při akutních krizových situacích vypomáhá i charita Šluknov potravinami. V průběhu roku 2012 byla 
tato pomoc poskytnuta 59 dětem. 
Od 1. 11. 2012 charita nabízí také sociální poradenství.  

 

VAŠE HARMONIE  
Od srpna 2012 působí ve Šluknově nový poskytovatel sociálních služeb, jímž je Vaše Harmonie, o.p.s. 
se sídlem Sídliště 1011. Nabízí následující registrované služby: pečovatelská služba, odborné sociální 
poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory, zdravotně postižené a rodiny s dětmi. Společnost 
provozuje Klubík (místo pro pravidelné setkávání seniorů a zdravotně postižených) a Klubíček (pro 
rodiny s dětmi). 30. 8. 2012 uspořádala „Odpoledne nejen pro děti“ (soutěže pro děti i rodiče). 
Společnost má v záměru provozovat Dům s pečovatelskou službou pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, který vzniká přestavbou panelového domu na šluknovském sídlišti 
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IV. PRŮMYSL, SLUŽBY, DOPRAVA, ZEMĚDĚLSTVÍ   
 
V průběhu roku 2012 byla započata stavba Penny marketu na Rumburské ulici v místě bývalé údržby 
Bytexu. Stavba měla být původně dokončena v prosinci 2012. Stavební firma, která původně vyhrála 
výběrové řízení na realizaci stavby, se ale dostala do finančních potíží, a proto musela prodejnu 
dostavět jiná firma, ale termín dokončení se posunul.  

U místa prodejny se v místě křižovatky zahájila stavba prvního kruhového objezdu ve Šluknově. 

Dobrá zpráva pro občany Šluknova přišla dne 19. 7. 2012, kdy saská strana definitivně rozhodla o 
znovuvybudování železničního spojení mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz po více než 20 letech. 
Zprovoznění trati je plánováno na rok 2014. Toto spojení by pro Šluknov znamenalo mnohem lepší 
možnost cestování do různých směrů – mnohem rychlejší spoj do Děčína, dostupnost národního parku 
České Švýcarsko ale i možnost cestovat do Saského Švýcarska, včetně propojení do Drážďan. 

Během roku 2012 byla zvelebena barevnou výmalbou dřevěná autobusová zastávka „Přádelna“ 
v Království. Nová podoba zastávky byla dílem skupiny studentů rumburského gymnázia  
– R. Petroušek, L. Charalambidu, R. Mládek, D. Verecký, J. Štibingr a L. Hrneček - v rámci projektu „Já, 
občan“. Při výběru návrhu podoby zastávky studenti spolupracovali nejen s úředníky města ale i se 
samotnými občany města. S realizací pomohl studentům pan Jan Kůla. Projekt byl tak zdařilý, že se 
studenti umístili na krásném 2. místě ve finále celorepublikové soutěže. 

V roce 2012 byla provedena likvidace rampy v lokalitě garáží u Rumburské silnice, která byla kvůli 
špatnému technickému stavu dlouhodobě nevyhovující. V jejím místě vznikala černá skládka odpadů. 
Tato nikdy nezkolaudovaná stavba byla odstraněna pracovníky Technických služeb.  

Dne 20. září se v prostorách Šluknovského zámku konal již III. ročník Mezinárodní konference masného 
skotu – kromě odborného programu proběhla ukázka živých exponátů masných plemen, chovatelských 
potřeb, zemědělské techniky, prezentace regionálních potravin, degustace masných pokrmů, vystoupení 
trubačů Střední lesnické školy, dětského pěveckého souboru aj. 
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V. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   

  MĚSTSKÁ POLICIE 
V roce 2012 zůstal počet strážníků MP Šluknov nezměněn, tedy 8 strážníků s odbornými předpoklady 
pro výkon služby. V rámci projektu Asistent prevence kriminality městskou policii posílila dvojice 
asistentů prevence kriminality. 

V rámci průběžného přezbrojování byly v roce 2012 zakoupeny další 2 ks samonabíjecích pistolí zn. 
Glock, model 17, gen. III., ráže 9 mm Luger. 

V roce 2012 byl také proveden nákup nového služebního vozidla zn. Peugeot Partner. Původní Škoda 
Fabia, provozovaná MP od r. 2003 byla pro současné potřeby nevyhovující především z hlediska 
prostornosti. Dalším důvodem byla též výše finančních prostředků, které byly nutné k dalšímu udržení 
akceschopnosti vozidla zařazeného do IZS.    

Přehled přestupků vyřešených v blokovém řízení a současně přestupky oznámené k projednání 
příslušným správním orgánům v roce 2012 (bez přestupků vyřešených domluvou): 

§125c Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 298 
§ 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi   22 
§ 46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě   7 
§ 47 Přestupky proti veřejnému pořádku  14 
§ 49 Přestupky proti občanskému soužití   3 
§ 50 Přestupky proti majetku   1 
  Celkem 345 

I v roce 2012 strážníci ve dnech školní výuky zajišťují v ranních hodinách a v poledním čase bezpečné 
přecházení na přechodu pro chodce na frekventované komunikaci, ul. T. G. Masaryka. Zastavení a stání 
vozidel v rozporu s přechodnou a místní úpravou provozu, společně s porušením vjezdu do míst, kam je 
to zakázáno, byly nejčastěji řešenými přestupky. Tyto přestupky nejčastěji řešeny v prostoru náměstí 
Míru, ul. T. G. Masaryka, Zámecká, parkoviště u OD Tesco a katastr Rožan. 

Strážníci v roce 2012 odchytli celkem 50 toulavých nebo nezajištěných psů a 16 ostatních volně žijících 
zvířat. Po odchycení psa je proveden transport a umístění do záchytných kotců, popř. zajištění 
veterinární prohlídky. Vyrozumění majitelů odchycených zvířat popř. zájemců o ně je provedeno 
prostřednictvím vylepení fotografií na veřejná místa a umístění na web stránky města do sekce 
„odchycená zvířata“. Do útulků šluknovští strážníci odvezli celkem 12 psů a 14 koček. 

Městská policie vykonávala i další činnosti, např.: 
• Doručování písemností na základě žádostí odborů MěÚ, soudů apod. 
• Bezpečnostní doprovod pracovnic MěÚ s finanční hotovostí 
• Upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady. 
• Kontrolní akce se zaměřením na konzumaci alkoholu mladistvými. 
• Řízení a odklon dopravy (průvody, cyklistické závody atd.) 
• Výběr a kontrola zaplacení poplatku za zábor veřejného prostranství. 
• Dohled na veřejný pořádek při kulturních a společenských akcích. 
• Zajištění dopravní uzávěry při pravidelných trzích. 
• Součinnost s rybářskou a lesní stráží (pytláctví, nelegální těžba) 
• Kontrola a výběr poplatku z místa při záboru veřejného prostranství. 
• Součinnost se sociálním odborem a OSPOD při šetření v problémových rodinách 
• Kontroly heren po výplatách sociálních dávek 
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• Pravidelná hlídková činnost v okolí škol v době konce školní výuky  
• Prevence: 

- Spolupráce při akci „Den se složkami IZS“ 
- Preventivní přednášky- školská zařízení – I. st. ZŠ, domov pro seniory, obyvatelé 

chráněných bytů Sídliště 
- Projekt ESF OPLLZ „Asistent prevence kriminality“ – dvojice asistentů prevence 

kriminality na dotovaných místech 
 

Aktivní spolupráce s Policií ČR (PČR) probíhala hlavně v těchto oblastech:  
• společný postup při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku  
• vzájemná výměna poznatků o situaci v lokalitě, posílení hlídek při akcích zaměřených  

na ochranu veřejného pořádku, při krátkodobých uzavírkách a jiných sportovních, 
společenských a kulturních akcích.  

• zajišťování míst dopravních nehod, řízení dopravy, zjišťování neznámých majitelů vozidel 
z databáze řidičů, vzájemné předávání informací o dopravní situaci ve městě.  

• poskytování informací Policií ČR o hledaných a pohřešovaných osobách a odcizených 
motorových vozidlech a věcech 

• pochůzková služba a monitorování určených lokalit 
• při zadržení pachatelů majetkových přestupků poskytování informací o těchto osobách, 

zejména zda nebyly v posledních třech letech pravomocně odsouzeny za majetkový trestný čin, 
nebo při zjišťování totožnosti osob po předvedení na policii.  

V roce 2012 bylo celkově 24x oznámeno podezření ze spáchání trestného činu, bylo předvedeno 16 
osob na obvodní oddělení PČR a 10x nastalo použití donucovacích prostředků. 

 

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
V roce 2012 nedošlo ke změnám v personálním obsazení Obvodního oddělení Šluknov, co se týče 
početního stavu, který činil 14 policistů. S účinností od 1. 12. 2012 došlo k pouze ke změně v obsazení 
funkce zástupce vedoucího oddělení, jímž byl jmenován npor. Ing. Jaroslav Strož.  

Z hlediska vývoje kriminality na území města Šluknova byl rok 2012 rokem návratu k dlouhodobě 
průměrným hodnotám. Tedy absolutnímu poklesu oproti roku 2011.  Celkově bylo na území města 
spácháno 217 trestných činů (v roce 2006 to bylo např. 219). Z toho drtivou část tvořily krádeže.  
I nadále se ve většině případů jednalo zejména o krádeže (119 případů, v roce 2011 170 případů) 
z toho hlavní podíl mají krádeže kovových věcí ze zahrad a zahrádkářských kolonií, sklepů apod.,  
a to krádeže věcí nižší hodnoty, které byly provedeny vloupáním a tudíž se jednalo o trestný čin. 
V zanedbatelné míře to byla vloupání do rekreačních objektů či přímo obytných prostor. 

Pokles byl zaznamenán i v případech násilné trestné činnosti, kde bylo spácháno celkem 20 případů 
oproti 29 z roku 2011.  I v tomto případě převládají trestné činy jako ublížení na zdraví či výtržnictví. 
V roce 2012 u nás nedošlo ke spáchání trestného činu loupeže. 

V roce 2012 došlo ke třem případům krádeží motorových vozidel (2 případy byly objasněny) a šesti 
případům krádeží věcí z motorových vozidel.    

Celkový podíl objasněných trestných činů činil 46,1 %. 

Na úseku přestupků bylo celkem spácháno 270 skutků (v roce 2011 341 skutků) z toho přestupky proti 
majetku činily 91 případů, přestupky v dopravě 48 případů a přestupky proti veřejnému pořádku a 
občanskému soužití 87 případů.  
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Blokově bylo, mimo shora uvedeného řešeno 166 případů, kdy byly uloženy blokové pokuty v celkové 
výši 73 500 Kč. 

Mimo to Obvodní oddělení Šluknov řešilo 582 čísel jednacích, tedy věcí, které nebyly kvalifikovány ani 
jako trestný čin ani jako přestupek či spolupráce pro soudy, exekutory a jiné orgány státní správy. 

Celkově byl rok 2012 z hlediska PČR  a veřejného pořádku rokem bez větších problémů, nebyla 
zaznamenána žádná akce pořádaná na území města, která by mohla narušit pokojný stav. 

23.10. 2012 ve Šluknovském zámku proběhlo setkání starostů z výběžku s představiteli Policie ČR  
– policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček, náměstek pol. prezidenta plk. Mgr. Tomáš Kužel, 
ředitel PČR Ústeckého kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, zástupce vedoucího Územního odboru PČR plk. 
Mgr. Daniel Plechatý, vedoucí oddělení Šluknov npr. Mgr. Lucián Šmidrkal a vedoucí oddělení Velký 
Šenov npr. Bc. Zdeněk Podolák. Předmětem jednání bylo plánované uzavření Obvodního oddělení PČR 
ve Velkém Šenově. Po široké diskuzi policejní prezident oznámil všem přítomným, že oddělení ve 
Velkém Šenově zůstane prozatím zachováno s ohledem na specifickou polohu a situaci ve výběžku.  

 

  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
Jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, stanice Šluknov měla v 
roce 2012 následující početní stav: jeden velitel stanice na denní směně a 15 příslušníků v 
nepravidelném směnovém provozu (říjen – prosinec bylo jen14 příslušníků). Stále platí třísměnný provoz 
24 hodin (á 5 příslušníků).  
 
Počet zásahů v roce 2012:  
Celkem 185 
Požáry 63 
Dopravní nehody 34 
Únik nebezpečných látek 14 
Technické pomoci 66 
Ostatní pomoci 4 
Plané poplachy 4 
 
Hlavní činnost:  
Výcviková činnost zůstává téměř shodná jako v předešlých letech. Pravidelné přezkušování z odborné a 
fyzické přípravy. Ověřování zdravotní způsobilosti každého jednotlivce. Výcvik v protiplynovém 
polygonu. Soutěže v požárním sportu a vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Plus další různá 
specifická školení a instrukčně metodická zaměstnání.  
Zásahová, pro HZS ta nejdůležitější, činnost také vykazuje podobný charakter. Hlavní činností zůstávají 
technické pomoci (spadlé stromy, sníh a rampouchy, obtížný hmyz, otevření bytu, čerpání vody, 
spolupráce s ostatními složkami IZS, atd.) Poté jsou to požáry, od těch méně závažných a nenáročných 
(popelnice, malé plochy trav apod.), až po složité, déletrvající a náročné (velké objekty, spojené s 
evakuací osob, ve ztížených klimatických podmínkách, apod.).  
V porovnání s předešlými lety přibývá požárů opuštěných, neobývaných budov.  
V roce 2012 nastala změna a to odchod jednoho příslušníka po 11 letech služby, jeho nahrazení novým 
v roce 2013.  
Postupné zlepšování podmínek pro výkon služby bylo v roce 2012 naplněno zakoupením nových 
věcných prostředků pro lepší zvládnutí různorodých zásahů (novější typy dýchacích přístrojů, prostředky 
pro transport zraněných, pro poskytnutí první pomoci, pro vyproštění osob, pro hašení v nepřístupných 
terénech, apod.).  Také bylo zlepšeno vybavení stanice (nákup posilovacího náčiní a spotřebičů).  
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  PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
V roce 2012 bylo zaevidováno 282 přestupků. Oproti roku 2011 je to o 85 přestupků méně (snížení 
o cca 30 %).  

V příkazním řízení bylo projednáno 54 přestupků a ve správním řízení bylo projednáno celkem 74 
přestupků. Bylo uděleno celkem 18 napomenutí a 105 pokut (celkem 154 tis. Kč). V roce 2012 byly 
proti pořádku v územní samosprávě projednány 3 přestupky, ve veřejném pořádku bylo projednáno 8 
přestupků (došlo k poklesu o 3) a v občanském soužití bylo projednáno celkem 40 přestupků (pokles o 
9). V oblasti přestupků proti majetku bylo projednáno 77 přestupků (došlo k vzestupu o 19 
projednávaných přestupků). Z výše uvedených cca 14 % přestupků spáchali mladiství přestupci. 
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VI. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   

  KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 2012  
Rok 2012 byl velice bohatý na četné kulturní akce. Mimo prostory Šluknovského zámku a Domu kultury 
se odehrály následující akce: 

19.4. Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský – odpovídali na otázky z publika, následovala i 
autogramiáda; bylo vyprodané kino Dukla 

30.4. Pálení čarodějnic – u zámeckého rybníku (průvod z náměstí ) 
5.5. Volný závod motokrosu na Stříbrnce 
11.-12.5. Rock fest – Království 
19.5. Den otevřených dveří v Arboretu Kunratice 
26.5. Slavnostní odhalení pomníčku padlým v 1. sv. válce – Nové Hraběcí 
27.5. Hudba spojuje sousedy – kopec Jitrovník (Pytlák) 
12. a 15.6. Den pro děti – v kině Dukla a v tělocvičně 
16.6. Motoristický den na autokrosovém závodišti - ukázka hasičské techniky, činnosti při dopravní 

nehodě, sportovních vozů  
16.6. Sraz vojenských veteránů (spolupořadatel - Victoira Nord klub vojenské historie Šluknov) -  na 

náměstí  
27.6. Slavnostní otevření Lesnického muzea a znovuotevření zrekonstruované Naučné stezky Šluknov-

Rožany- Královka 
27.6. Loutková pohádka Komedie s kašpárkem – kino Dukla 
30.6. Tradiční fotbalový turnaj Memoriál Slávy Novotného 
1.7.   Slavnostní otevření dětského centra Ambrela – Oblastní charita Šluknov 
19.7. Demonstrace starostů a zástupců měst a obcí 
20.7. Sedmé setkání ve Fukově - bohoslužba se slavnostním odhalením pamětní desky významných 

rodáků a zrekonstruované vodárny.  
23.8. Varhanní koncert Matthiase Grünerta v kostele sv. Václava v rámci varhanního maratónu Horní 

Lužice, kdy rozezní 42 varhan v trojzemí 
9.6.  Tradiční turnaj ve volejbale na antukových dvorcích SK Plaston Šluknov 1.9. Slavnostní setkání 

vojenských vysloužilců – průvod od DK na městský hřbitov 
25.8. Veteránem severem - jízda veteránů Šluknovským výběžkem se zastaveními v některých městech  
1. 9.  XIV. Mezinárodní sraz motocyklů ČECHIE-BÖHMERLAND - jízda jedinečných motocyklů po 

městech Šluknovského výběžku 
1.9.   Slavnostní požehnání zrekonstruovaným náhrobním křížům, hrobů padlých a zemřelých vojáků v 1. 

světové válce (spolupořadatel Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české)  
1.-2. 9. Oslava 15 let Teen Challenge v zámeckém parku 
15.9. Pohádkový les u Pazderáku (spolupořadatelé - OS Radost dětem, Český červený kříž m.s. 

Šluknov, skauti a ost.  dobrovolníci) 
15.9. Shromáždění  Dělnické strany sociální spravedlnosti na náměstí – ve Šluknově téměř nulová účast 
28.9. Koncert v kostele v rámci projektu brněnských symfoniků Krok ke smíření  - Requiem Giuseppe 

Verdiho – zaplněný kostel 
29.9. Dětské dny pro děti Šluknovského výběžku - soutěže v zámeckém parku o ceny, Dog dancing 

(spolupořadatel Ústecký kraj, Agnico)  
6. 10. Drakiáda na Křížovém vrchu – soutěž o nejkrásnějšího a nejlétavějšího draka - Křížový vrch  
6.10. Den otevřených dveří v arboretu Kunratice 
7.10. 5. společný výlet Pětiměstí – arboretum v Kunraticích, po naučné stezce k Čítkovu mlýnu, kolem 

bývalého dolu Schweidrich zpět do Šluknova, Šluknovský zámek 
13.10. Stezka odvahy na Křížovém vrchu (spolupořadatel SDS Amante della Morte)  
24.11. Slavnostní odhalení pamětní desky sourozencům Bienertovým u rodného domu Bienertů pod        

kostelem sv. Václava 
30. 11. Rozsvícení vánočního stromku - odpoledne plné vánočních koled od dětí z MŠ, žáků ZŠ a SZŠ, 

studentů SLŠ a SOŠS, vystoupení Vladimíra Hrona  
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DŮM KULTURY 
V Domě kultury se v roce 2012 uspořádaly následující kulturní akce (řazeno chronologicky):  
21.1. Vietnamský Nový rok  
27.1. Hasičská výroční schůze  
31.1. Slavnostní předávání vysvědčení  
7.2.   Karneval pro děti z MŠ  
8.2.   Vernisáž výstavy kreseb, obrazů a obrázků Ancepiny (do 9.3.)  
10.2. VII. Společenský ples příznivců kultury na Šluknovsku s vyhlášením „Zlaté múzy severu za rok 

2011“  
12.2. Šramlík  
14.2. Valentýnské cukrovinky - prodej fy Hulínský ke svátku zamilovaných na náměstí  
19.2. Dětský maškarní karneval pro děti se soutěžemi a diskotékou - zábavný pořad se Zdeňkem 

Kaňkou  
24.2. Přespávanda malých čtenářů s pí uč. Eichlerovou  
2.3.   Pyžamová oldies party se skupinou Mane  
15.3. Veřejná romská schůze  
17.3. 4. Ples severu (spolupořadatel K-Band Království)  
18.3. DO-RE-MI - pěvecká soutěž pro všechny věkové kategorie (spolupořadatel Program terénní 

práce)  
20.3. Vernisáž Malba a grafika - obrazy p. Franze Hesse (konec 13.4.)  
24.3. Dívčí MISS Šluknov - soutěž krásy (spolupořadatel Romské sdružení Žveredlost)  
29.3. Koncert šluknovských rodáků - kapela „Melody Strings“ pod vedením Denisy Fišerové  
31.3. Přírodovědná přednáška na téma „Švýcarské Alpy“ - česko-německá přednáška s dataprojekcí  
1.4.   Šramlík  
11.4. Ilustrační workshop pro děti ze ZŠ s Jiřím Fixlem  
15.4. Šramlík  
17.4. Vernisáž interaktivní výstavy „Fotky z půdy i počítače aneb kultura včera a dnes“ - výstava 

„archivních“ fotografií nalezených na půdě šluknovského Domu kultury a současných digitálních 
fotografií Blanky Vargové, dokumentující kulturní dění v našem městě před desítkami let a nyní 
(konec 25. 5.)  

27.4. Majálesová taneční zábava (pořadatel SLŠ a SOŠS Šluknov)  
2. 5.  Absolventský koncert žáků ZUŠ Šluknov  
9.5.   Vyhlášení výsledků soutěže městské knihovny 
11.5. Výroční hasičská schůze  
3.6.   Šramlík  
4.6.   Vernisáž výstavy prací žáků školní družiny  
6.6.   Závěrečný koncert žáků ZUŠ Šluknov  
od června každý čtvrtek Léto s orientálním tancem - letní kurz pro začátečnice i pokročilé, lektorka 

Milena Stehnová  
od června každý pátek Hudební kroužek  
9.7.-10.8. Výstava obrázků Michaely Hanušákové  
14.7. Přednáška k mysliveckému muzeu  
2.9.   Šramlík  
5.9.-30.9. Výstava obrazů Borise Trantiny  
19.9. Pěvecký koncert (spolupořadatel KPVH Šluknov) - soprán: Terezie Švarcová, basbaryton: Daniel 

Klánský, klavír: Jakub Uhlík)  
21.-22.9. Výstava Naše, Vaše houby (spolupořadatel Mykologický klub Šluknov)  
28.9. Oldies party se skupinou Mane  
9.10. Vernisáž výstavy 500 let pivovarnictví ve Šluknově (konec 16.11.)  
10.10. Výchovný koncert pro SLŠ a SOŠS Šluknov „Od klasiky k Jazzu“  
10.10. Koncert „Od klasiky k Jazzu“  
15.10. Zahájení šachového kroužku (dále každé pondělí)  
17. 10. Den úcty ke stáří - poděkování starosty města starším občanům Šluknova za příkladnou práci a    

za východu svých dětí  
20.10. Vietnamský Den žen  
28.10. Šramlík  
2.11. Hubertská zábava  
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10. 11. 8. ročník akademie ZUŠ - koncertní přehlídka souborů Základních uměleckých škol Šluknovského 
výběžku  

2.12. Soutěž šachistů  
2.12. Šramlík  
8. 12. Mikulášská nadílka - čerti, Mikuláš a andělé obdarovávali nejen Šluknovské děti  
9. 12. Mikulášská nadílka firmy Plaston  
12. 12. Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy Šluknov  
15.12. 20. výročí Kameno-průmyslových závodů ve Šluknově  
31. 12. Silvestr - slavnostní ukončení roku 2012 
každé pondělí Zumba s Juliem  
1x měsíčně nedělní taneční odpoledne, hraje skupina Šramlík-Peleton  
 

   ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM  
V roce 2012 proběhly na zámku následující personální změny: z pracovnic Regionálního informačního 
centra Šluknov ukončila pracovní poměr paní Petra Lišková, DiS. a paní Pavla Kratochvílová. Na tyto 
dvě pozice nastoupily: paní Bc. Petra Šimková a paní Lenka Breburdová. Na výpomoc v letní sezóně 
nastoupila od Úřadu práce paní Miroslava Menclová (červen až listopad).  

V roce 2012 proběhla obnova interiéru místnosti 0.05 v I.PP (sklep) – oprava omítek, výmalba, oprava 
dlažby, výměna 3 ks dveří a restaurování 2 ks kamenných portálů dveří. Financováno dotacemi 
z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 114.000 Kč, město jako vlastník financovalo ze svého 
rozpočtu tuto akci částkou 124.339 Kč.  

V tomto roce došlo také k obnově úseku ohradní zdi zámeckého parku, opravě  a doplnění zákrytových 
desek koruny zdi. Dotace poskytnuté z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 187.000 Kč a vlastník 
(město) uhradil 188.804 Kč.                                                                                

Návštěvnost zámku v roce 2012 byla 21.407 návštěvníků celkem (včetně 7.000 návštěvníků na 
Zámeckých slavnostech 2012), z toho: internet – 3.055 návštěvníků, prohlídky + výstavy – 5.662 
návštěvníků, ostatní – 12.690 (návštěvníci RIC). 

Seznam akcí a výstav v roce 2012 konaných ve Šluknovském zámku:  

11.1.  Křest brožury „Kronika Pětiměstí“  
2.2.–28.4. Výstava „Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta“ a „Děvčata z pokoje č. 28, L 

410, Terezín“  
17.2.        9. Zámecký večer  
29.2.–26.4. Výstava „Arabela“ – výstava originálů kostýmů z pohádkového televizního seriálu 

Arabela. Tato výstava byla v roce 2012 nejvíce navštívenou výstavou – 2.305 
návštěvníků (1.086 dospělí, 634 dětí, 585 dětí ze školních kolektivů)  

14.3.   Divadelní představení „Charleyova teta“ – divadelní soubor Hraničář Rumburk  
29.3.–30.3.      Putovní výstava „Slovo má Hurvínek“ – divadlo Spejbla a Hurvínka  
28.4.–12.5.       Výstava „Chovatelská přehlídka trofejí“  
5.6.–30.9.     Výstava panenek „Šklebíci“  
6.6.–31.8.     Výstava „Malířské sympozium“  
8.6.                  Čardášové tance – taneční vystoupení  
21.6.–2.9.      Výstava „8. Spolková výstava“ – tvorba místních umělců  
29.6.–30.6.       Zámecké slavnosti 2012 - ve stylu 50. až 80. let, kdy hlavními body programu byl 

páteční koncert kapely UDG, sobotní koncert Věry Špinarové s kapelou, vystoupení 
protagonistů muzikálu Děti ráje a Sagvana Tofiho 

11.9.–4.11.    Výstava „52 na celý rok“  
16.9.    Dny Evropského dědictví  
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20.9.       Mezinárodní konference chovatelů masného skotu  
18.10.–6.1.13  Výstava panoramatických fotografií Romana Oujezkého „Island“  
10.11.–2.12.  Výstava umělecké skupiny Středopárky – výstava fotografií, maleb a kreseb  
2.12.   1. Adventní neděle – vánoční výzdoba  
9.12.   2. Adventní neděle – taneční vystoupení „Valašské tance“  
23.12.  4. Adventní neděle – „Staročeské Vánoce a vánoční zvyky“  
Ve dnech 12.-15.1.2012 bylo město Šluknov prezentováno na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
RegionTour Brno 2012.  

 

  KINO DUKLA  
V roce 2012 proběhlo celkem 41 akcí (promítání filmů či pohádek) a celková návštěvnost byla 1767 
lidí. 
Největší návštěvnost měly hlavně pohádky v tomto pořadí: 

1. Kocour v botách (125 lidí) 
2. Madagaskar (80 lidí) 
3. Doba ledová 4 (76 lidí) 

 
V kině se také konaly různé kulturní akce: např. v dubnu - Šíp a Náhlovský (295 lidí – vyprodané kino) 
a v prosinci - Na Stojáka (138 lidí). 
 
Ve šluknovském kině se každý měsíc koná představení divadelního sboru Rolnička  - v roce 2012 
celkem 13x (vč. dvoudenní divadelní přehlídky v dubnu) a celková návštěvnost těchto představení byla 
961.  
Ke konci listopadu 2012 bylo ukončeno promítání v kině Dukla, jelikož byla ukončena distribuce 
filmových nosičů 35 mm. Změna technologie promítání ve šluknovském kině (digitalizace) by byla 
finančně velice náročná, stejně tak rekonstrukce budovy kina, která není v dobrém stavu. 

Promítání filmů ve město bylo vyřešeno náhradním způsobem, a sice otevřením zámecké kinokavárny 
na hlavním sále Šluknovského zámku se zámeckou čajovnou, kde se promítají filmy pro děti i dospělé. 

 

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
V roce 2012 měla knihovna 2 zaměstnance a otevírací dobu: Po, Út a Čt 9:00 -12:00 h a 13:00 -
17:00 h, St 13:00 -17:00 h a Pá 9:00 – 13:00 h.  

V roce 2012 čtenáři navštívili knihovnu celkem 6 694 krát, v 6 050 případech šlo o výpůjčky, vrácení  
a rezervaci knih, 176 návštěvníků využilo služeb veřejného internetu.  

V rámci meziknihovní výpůjční služby (kdy spolupracují knihovny ve Výběžku a vzájemně si pomáhají při 
uspokojování poptávek čtenářů) bylo vzneseno 15 požadavků z naší knihovny a kladně vyřízených jich 
bylo 12. Naproti tomu naše knihovna obdržela celkem 35 poptávek z jiných knihoven a 25 jich kladně 
vyřídila.  

Počet čtenářů knihovny je 516 osob, z toho 135 dětí. Počet nových knih v roce 2012 je 805 ks. Počet 
knihovních jednotek je k 31. 12. 2012 celkově 33 132 - z toho 9 635 naučná literatura, 23 497 
beletrie.  

Počet výpůjček v roce 2012 byl celkem 17 173 – z toho beletrie: 11 948 dospělí, 2 305 mládež, 
naučná literatura: 1 811 dospělí a617 mládež a časopisy 492.  
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Nejvíce půjčované tituly v roce 2012 byly: u časopisů Vlasta, National Geographic, Čtyřlístek, Bravo. 
Nejpůjčovanější dětská beletrie byla kniha Jeffa Kinneye „Deník malého poseroutky“ (stejně jako v r. 
2011!), u dospělých čtenářů zvítězily knihy J. Pattersona „Okamžik překvapení“, N. Robertsové „Stopy 
ve tmě“ a A. Březinové „Prokletí harému“. Dlouhodobě jsou v popředí zájmu čtenářů knihy autora 
Vlastimila Vondrušky (historie). Pokud jde o žánr, jednoznačně vedou detektivní romány a thrillery.  

„Nejpilnější čtenáři“ tj. čtenáři s nejvíce výpůjčkami byli v roce 2012:  

1.místo p. J. Parpel (452 výpůjček),  
2.místo sl. J. Janečková (337)  
3.místo p. J. Hanušová (321).  

 

Složení registrovaných čtenářů městské knihovny podle povolání :  

1. důchodci (36,89 %),  
2. žáci ZŠ (26,59 %),  
3. státní zaměstnanci (6,59 %),  
4. studenti a učni (6,03 %),  
5. pracovníci obchodu a služeb (3,59 %) 
6. nezaměstnaní (3,52%),  
7. pedagogové (2,47 %) 
8. ostatní  

Mezi další činnost městské knihovny patří exkurze pro žáky ZŠ a MŠ. Městská knihovna pořádá také, 
akci v rámci „Březen měsíc knihy" (exkurze, amnestie pro zapomětlivé čtenáře – osvobození od placení 
penále). Každý měsíc připravuje městská knihovna novou otázku v dlouhodobé vědomostní soutěži  
„O volňáska na jednu kulturní akci“. Ve vstupní hale knihovny se pravidelně pořádají výstavy z tvorby 
dětských čtenářů ve spolupráci se ZŠ J. Vohradského a školní družinou (kresby a ruční práce 
inspirované četbou) a výstavy fotografií ze Šluknova a kulturních akcí Odboru kultury města.  

V roce 2012 se pořádal workshop pro děti I. stupně ZŠ s akademickým malířem a ilustrátorem 
dětských knih p. Jiřím Fixlem. Obrázky dětí, které při něm vznikly, byly vystaveny ve Šluknovském 
zámku.  

V roce 2012 se s ohledem na možnosti rozpočtu města nerealizovala žádná větší investice, bylo nutné 
odložit nákup nových knihovních regálů (částečná obnova zastaralého vybavení) i rozšíření 
automatizovaného výpůjčního systému Clavius. Byla však rozšířena nabídka o další audioknihy - CD  
„s namluvenými" knihami, které jsou stále oblíbené zejména mezi staršími čtenáři, kteří mívají problém  
s očima, i u dětí předškolního věku.  

Návštěvníkům knihovny jsou nabízeny i další placené služby, jako jsou např. využívání internetu, 
kopírování, skenování, tisk a kroužková vazba tištěných materiálů.  

 

  KRUH PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY 
V roce 2012 uspořádal Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově celkem 4 koncerty: 

• 19. září: Pěvecký koncert v sále Domu kultury – účinkovali Terezie Švarcová (soprán), Daniel 
Klánský (basbaryton), Jakub Uhlík (klavír) 

• 10. října: koncert „Od klasiky k jazzu“ – účinkovalo České saxofonové kvarteto: Roman Fojtíček 
(soprán, alt saxofon), Radim Kvasnica (alt, soprán, saxofon), Otakar Martinovský (tenor 
saxofon), Zdenko Kašpar (baryton saxofon) 



23 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2012 

• 7. listopadu: koncert „Radosti a strasti zámků“ ve Šluknovském zámku – účinkoval Jan Škrdlík 
(violoncello) 

• 9. prosince: koncert v kostele sv. Václava – účinkovali Jaroslav Tůma (varhany) a Vladimír Rejlk 
(trubka) 
 

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY 
I v roce 2012 vycházely Šluknovské noviny jako měsíčník, tj. vyšlo celkem 12 čísel a roční náklad byl 
15.600. Šluknovské noviny byly v prodeji za 5 Kč.  

 

  



24 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2012 

VII. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST, CÍRKVE  

SPORTOVNÍ ORGANIZACE  

  FOTBALOVÝ ODDÍL  
Výbor  pracuje  ve sníženém  počtu pěti členů v sestavě Kolomazník Ivan (prezident), Čurgali Ladislav 
(sekretář a hospodář), Štěpánek Martin (manažer pro mládež), Novotný Petr (manažer pro dopravu)  
a  Brynda Milan (manažer  „B“ mužstva). Od poslední VH se nepodařilo doplnit původní počet 7 členů, 
ale na práci výboru se to negativně neprojevilo.       

V roce 2012 měl oddíl 6 mužstev. Ze soutěže bylo odhlášeno mužstvo jedné starší přípravky a mužstvo 
st. gardy. Mužstva starší žáci, dorost a „A“ mužstvo mužů  hrají krajskou1.A třídu. Starší přípravka,  
mladší žáci a „B“ mužstvo mužů  hrají okresní přebor.  Velkou radost dělají stále mužstva mládeže. 
Mužstvo dorostu, které od minulé sezony hraje 1. A třídu krajské soutěže pro sezonu 2012/2013 vede 
po podzimní části suverénně tabulku pod vedením trojice Horák, Píša a Čmugr.  V sezoně 2011/2012 
skončilo mužstvo na 8. místě. Mladší žáci, které po generační výměně hráčů nově vede trenér Dvořák  
a vedoucí Uchytil, se umístili po podzimní části na 5. místě, když v minulé sezoně skončili na 2. místě. 
Starší žáci nově pod vedením dvojice Novotný, Šulc obsadila po podzimu 7. místo, když v minulé 
sezoně skončili na místě 10. Starší přípravka  pod  vedením  dvojice Zeman, Holešovský skončilo po 
podzimu na 1. místě, když v sezoně 2011/2012 se umístila na 4. místě.  Každý rok oddíl trápí problém 
s výměnou trenérů a vedoucích mužstev. Po skončení sezony dochází k odchodu většiny trenérů  
a vedoucích, které je někdy problém nahradit.  

Méně pozitivní byla situace v uplynulé sezoně s mužstvy mužů.  „A“ mužstvo skončilo na 8. místě. Situace 
v mužstvu byla narušena skončením činnosti trenéra Loma z důvodu nemoci v podzimní části.  Jeho práci 
suplovali střídavě Horák s Píšou a Čmugrem a Čurgali s Hrobárem, který u mužstva zůstal. To se 
projevilo i na posunu na 9. místo po podzimu. „B“ mužstvo skončilo a 8. místě v sezoně 2011/2012 tak 
i na podzim, je na tom stále stejně. Mužstvo, které hraje v Lipové, v její režii vede Milan Korejs. Obě 
mužstva trápí nedostatečný přísun mladých hráčů z dorostenců, kteří v této kategorii nemají už zájem 
dále hrát kopanou a obě mužstva musí doplňovat kádr hráčů z okolních mužstev, což zvyšuje náklady 
na činnost.  

Město Šluknov přispívá na organizovaný sport již tradičně 450.000 Kč, dále generální sponzor  Plaston 
CZ podporuje finančně činnost všech oddílů SK Plaston. I v roce 2012 se projevila ekonomická krize i 
v příspěvcích našich sponzorů.  Náklady na dopravu mužstev, na rozhodčí a nákup materiálu stále 
stoupají.  

V roce 2012 oddíl získal příspěvek ve výši 40.000 Kč od SKÚ Ústí n/L. v rámci akce SPORT 2012. 
Tento příspěvek byl použit na nábor nových mladých hráčů a činnost. Hlavní náborová akce se konala 
v červnu a zúčastnilo se jí na 200 dětí ZŠ 1. až 4. tříd. Organizaci a program zajišťovali oddíly 
kopané a odbíjené. Další akce se konala ve Švýcarsku, kdy se naši mladší žáci zúčastnili mezinárodního 
turnaje v kopané a vybojovali krásné 2. místo. 

V tomto roce došlo k reorganizaci v systému fotbalu v ČR. Místo dosavadního ČMFS byla ustavena 
nástupnická organizace Fotbalová asociace České republiky (FAČR), která od počátku nastolila nová 
pravidla v systému vedení členské základny. Zavedla v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 
místo doposud používaných RČ v registraci hráčů a funkcionářů systém generovaných ID čísel, které musí 
mít každý hráč i funkcionář. V souladu s tímto opatřením probíhá výměna registračních průkazů hráčů. 
Zavedla členské příspěvky pro všechny členy FAČR  pro rok 2012 50 Kč pro všechny. Část čl. příspěvků 
se má vrátit ve prospěch činnosti oddílů kopané.  Šluknovský oddíl má 120 členů v této organizaci. 
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  VOLEJBALOVÝ ODDÍL  
I v roce 2012 měly ženy tréninky ve středu od 18 do 20 hodin, muži v neděli od 9:00 do 11:00 hodin. 
Oba týmy hrál okresní přebor v ročníku 2010/2011, kdy se i ženy tak muži umístili shodně na 2. místě.  

Dne 9. 6. 2012 oddíl uspořádal na antukových dvorcích SK Plaston Šluknov již tradiční losovaný turnaj 
smíšených družstev ve volejbale, jehož popularita a účast roste – zúčastnilo se 8 družstev dospělých a 6 
mládežnických družstev. 

I v roce 2012 se šluknovští hráči zúčastnili legendárního turnaje Volejbalová Dřevěnice ale i turnajů 
v okolních městech. 

 

KOŠÍKOVÁ 
Oddíl košíkové SK Plaston i v roce 2012 trénoval 1x týdně v tělocvičně ZŠ Šluknov zpravidla v neděle 
od 18:30 do 20:00 h. Schází se v počtu 8 hráčů (muži).  Oddíl se neúčastní žádné soutěže. V roce 2012 
se tým nezúčastnil žádného turnaje. 

 

1. KULEČNÍKOVÝ KLUB ŠLUKNOV 
Již pátým rokem se klub účastní amatérské kulečníkové soutěže týmů nazvané Lužická kulečníková liga, 
ve které šluknovský klub postupně postoupil až do 2. ligy. V 11. ročníku 2. Lužické kulečníkové ligy 
(2011/2012) se 1. KK umístil na 5. místě, kdy ve 20 odehraných utkání vyhrál 11x.  

 

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY ve Šluknově: Kuželkářský oddíl, Nohejbal, Šluknovská pokerová liga, 
Šluknovský motokros, Šluknovský autokros aj.  
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ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

  LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA 
V roce 2012 měl soubor cca 16 aktivních členů.  Zkoušky souboru probíhaly pravidelně v pondělní 
večery.  

V období od září do dubna vystupuje soubor jednou za měsíc – v neděli pro veřejnost a v pondělí pro 
školy a mateřské školy. Ve dnech 14. – 15. 4. 2012 uspořádal soubor každoroční divadelní přehlídku, 
které se tradičně účastní i cizí amatérské či profesionální soubory s různými formami loutkového 
divadla. Letos vystoupil loutkový soubor ze Cvikova (pohádka Čertoviny), Dolní Poustevny (pohádka 
Přátelství), Nového Boru (Čarodějná pohádka) a ze Šluknova (pohádka Vodník Venca). Kromě 
pohádek o přestávce probíhaly pro děti soutěže o drobné ceny. 

Soubor v září 2012 vystoupil na festivalu v Dolní Poustevně, kam jezdí pravidelně, ale vystupuje  
i v blízkém okolí (např. v Krásné Lípě ale i v Německu). 

Soubor hraje hry z vlastní tvorby (někdy částečně převzaté náměty), kdy každou sezonu vystoupí 
s novou hrou - v roce 2012 to byla Komedie s kašpárkem. Návštěvnost představení se v poslední době 
velice zvýšila – na představení chodí průměrně 80 až 100 dětí. 

V rámci souboru funguje také odnož – dětský divadelní soubor Kvítko, který má svá činoherní 
vystoupení vždy před loutkovým vystoupením souboru Rolnička. 
 
Vzhledem k ukončení promítání v kině Dukla, tj. v objektu, ve kterém loutkový soubor sídlí, řeší soubor 
v úzké spolupráci s městem přestěhování souboru do jiných prostor v roce 2013. 
 

SVAZ DŮCHODCŮ 
Ke konci roku 2012 má svaz 93 členů. 
Dne 30. 11. 2012 se konala výroční schůze, které se zúčastnilo 62 členů, byl pozván muzikant pan 
Hádek. Na uvítání děti z mateřské školy za doprovodu klavíru zazpívaly několik krásných národních i 
vánočních písniček. Pozvání přijala i starostka našeho města, paní Mgr. Džumanová. 
 
V roce 2012 se členové svazu zúčastnili následujících akcí:  
leden: výprava za betlém s pí Hoškovou - kostely v Chřibské, Jiřetíně, v Horním Podluží (výstup na věž), 
ve Varnsdorfu (hra na varhany).  
březen: návštěva Prahy - prohlídka centra města, představení Čínského národního cirkusu 
v Kongresovém centru 
duben: Mařenice - kostel sv. Máří Magdalény, výprava za kameny s vytesanými výjevy z bible; 
cukrárna ve Cvikově 
květen: výlet do Turnova a okolí - bazilika sv. Vavřince s hrobkou sv. Zdislavy v Jablonném v 
Podještědí, Dlaskův statek, Bučkův statek (oběd), muzeum panenek Troskovice, hrad Valdštejn 
srpen: zábavné odpoledne v klubu SD z Ústí - občerstvení, hudba, tombola  
srpen: autobusem do Děčína, pak lodí po Labi (hrála hudba), prohlídka Bad Schandau (Johanniskirche, 
lázeňská promenáda) 
září: návštěva Chřibské – muzeum (zajímavostí z historie města a o rodáku Tadeáši Haenkem); putování 
za kapličkami a oltáři, Mariánská kaple v České Kamenici 
září: olympiáda ve Šluknově - členky SD po velkém boji s osmi družstvy získaly zlaté medaile a pohár. 
Složení družstva: pí Zimová, Zelenková, Baboráková, Kupcová a Šubrtová. 
září: návštěva Zahrady Čech, prohlídka historického náměstí Litoměřic s návštěvou cukrárny 
září: posezení v DPS s Dr. Steinbauerem, který informoval o možnostech léčení či zmírnění bolestí kloubů  
září: Městské divadlo v Děčíně - opereta Vinobraní od Oskara Nedbala 
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říjen: setkání Pětiměstí ve Šluknově – prohlídka s výkladem Arboreta v Kunraticích, procházka naučnou 
stezkou k Čítkovu mlýnu, Důl Schweidrich, ukázka sokolnictví v zámeckém parku čekala sokolnice, 
občerstvení ve vestibulu zámku  
Každou sobotu se schází členky k vycházkám po okolí, chodí do Charity na tanec a pobavení s těmi, 
kteří již nemohou žít samostatně a jsou odkázáni na pomoc druhých. Jednou měsíčně se koná v Domě 
kultury taneční odpoledne tzv. Šramlík. Jednou týdně se členové schází v DPS. 
 

ŠACHOVÝ KROUŽEK 
Od 15.10. byla zahájena činnost šachového kroužku pro děti a mládež, který je určen pro úplné 
začátečníky i pro pokročilé. Koná se každé pondělí v Domě kultury a je zdarma. Město Šluknov uspělo 
se svou žádostí o dotaci na projekt „Šachový kroužek" u Ústeckého kraje a získalo 30 tis. Kč, tj. 70 % 
celkových uznatelných nákladů projektu (město přispěje vlastním podílem ve výši cca 13 tis. Kč). Cílem 
projektu je popularizovat šachy mezi dětmi a dospělými a vytvořit tak základnu pro zájemce o šachy 
pro Šluknov a blízké okolí, poskytnout zájemcům kvalitní výuku pro rozvoj ve hře, vytvořit sportovní 
družstvo dětí a dospělých a znovu obnovit tradici šachového kroužku.  

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠLUKNOV  
Spolu s kolegy z Království o prázdninách uspořádal pro děti již 10. ročník táboření v přírodě Doubek 
2012. Letošní ročník byl ve znamení vojenského výcviku. Zúčastnilo se ho kromě vedoucích  
a organizačního týmu celkem 30 dětí. 

 

MYKOLOGICKÝ SPOLEK 
V červnu 2012 oslavil spolek 25. výročí svého založení. Ve dnech 21. - 22. 9. 2012 se na sále Domu 
kultury konala již tradiční a oblíbená výstava „Naše, vaše houby“. V tomto roce spolek uspořádal pro 
děti soutěž ve sběru a poznávání hub. Od 14. 7., každou sobotu a neděli, vždy od 11:00 do 13:00 h 
byla pro veřejnost otevřena houbařská poradna (v ulici Pivovarská - pod spořitelnou). 

 

KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE 
Kynologická organizace Císařský u Šluknova organizovala pro veřejnost Psí školu pod vedením 
kynologa Pavla Beera st. každou sobotu od 14:00 do 16:00 h na kynologickém cvičišti v Císařském. 

 
 
 
DALŠÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE působící v našem městě jsou: Místní organizace Českého rybářského 
svazu, Skautská organizace, Svaz tělesně postižených, Klub českých turistů, Myslivecké sdružení Špičák, 
Myslivecké sdružení Jitrovník, Český červený kříž aj. 
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IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POČASÍ   

  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Hlavními partnery města Šluknova v oblasti nakládání s odpady v roce 2012 byly firmy: 
- Ekoservis Varnsdorf a.s. – zajišťuje pro město svoz komunálních odpadů, poskytuje – pronajímá 
nádoby na odpad, sváží vytříděné složky komunálního odpadu – papír, sklo, plast, kompozitních obalů 
(tetra pack). 
- Technické služby Šluknov spol. s r.o. – zajišťují v oblasti odpadového hospodářství úklid města – 
komunikací, veřejných prostranství, svoz odpadů z odpadkových košů, likvidují černé skládky, provozují 
sběrný dvůr. 
- EKO-KOM a. s. – provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů, zdarma poskytuje městu 
kontejnery na tříděný odpad.  
 
- Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat – systém zpětného odběru elektrozařízení.  
 
- Marius Pedersen a. s. – firma provozující skládku odpadů v Rožanech.  
 
V roce 2012 vyprodukovali občané města následující množství odpadů: 

Celkem odpadů 
- z toho: 

3.652,883 t 

Odpady z domácností 1.434,98 t 
Objemný odpad   547,88 t 
Papír 275,78 t 
Kompozitní obaly (tetra-pack) 0,355 t 
Barevné sklo 21,505 t 
Bílé sklo 8,085 t 
Plast 53, 385 t 
Kovy 742,9463 t 
Ostatní odpady vytříděné ve sběrném dvoře 568,4217 t 

 
Ve Šluknově bylo v roce 2012 průměrně měsíčně sváženo celkem 1 694 ks  svozových nádob 
s komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 1100 litrů. 
Město si od firmy Eko servis Varnsdorf a. s. v roce 2012 pronajímalo celkem 1 421 ks nádob na 
komunální odpad a 24 ks kontejnerů a vytříděné složky komunálního odpadu. Pro většinu rekreantů 
město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2012 jich bylo vydáno 912 ks.   
V roce 2012 bylo ve městě vyčleněno 23 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“ – místa, kde jsou 
usazeny kontejnery na tříděný odpad. Téměř ve všech jsou umístěny 3 komodity odpadů – papír, sklo, 
plast. Na 9 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo.  
Kontejnery jsou ve vlastnictví 3 vlastníků. Společnosti EKO-KOM a. s., která je městu poskytuje zdarma, 
spol. Eko servis Varnsdorf a.s. v rámci pronájmu a zbývající jsou ve vlastnictví fyzických osob.  
Společnost EKO-KOM a. s. nádoby městu poskytuje s podmínkou, že nedojde k nahrazení stávajících 
nádob, ale bude rozšířena stávající síť. Po sedmi letech užívání poskytnuté kontejnery přejdou do 
vlastnictví obce.  
Pytle na tříděný odpad – pro usnadnění třídění a přiblížení služby občanům, jakou je svoz vytříděných 
složek komunálního odpadu zajišťuje město Šluknov svoz pytlů, žlutých na pet lahve a oranžových na 
kompozitní obaly. Svoz je pořádán 1x za 2 měsíce na vyznačených trasách. Informace o svozu všech 
vytříděných složek odpadů jsou uvedeny v „Ekologickém kalendáři“. 
Od roku 2004 pořádá město Šluknov ve spolupráci se Základní školou J. Vohradského ve Šluknově 
soutěž ve sběru Pet lahví. Ve školním roce 2011 - 2012 se tak uskutečnil osmý ročník této soutěže, kdy 
žáci prvního stupně sebrali 298 856 ks pet lahví, tj. 4 825 pytlů. V soutěži se na prvním místě umístila 
Sabina Vítová ze 2. B s celkovým počtem 24 867 ks PET lahví, na druhém místě Tomáš Zeman z 1.B  
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a na třetím místě Jakub Tomáš Varga ze 4.A V soutěži tříd se na prvním místě umístila třída 4.A, druhá 
byla 4.B a třetí 2.B. 
 

  VEŘEJNÁ ZELEŇ 
V roce 2012 se provedlo doplňování stávajících ploch zeleně na následujících místech: 

- Pomníček na Partyzánu (dosadba lípy) 
- Bývalý hřbitov u kostela sv. Václava (podsadba 21 ks lip, které v příštích letech nahradí 

stávající dožívající lípy) 
- Nový dům s pečovatelskými byty pod náměstím (dosadba stromů a keřů) 
- Česká spořitelna (dosadba keřů) 
- Nad poštou (dosadba keřů) 
- Parkoviště u MŠ Svojsíkova (dosadba keřů) 
- Zahrada MŠ Svojsíkova (náhradní výsadba stromů a nový výsadba rhododendronů) 
- Zámecký park (výsadba stromů a keřů) 
- MŠ Žižkova (výsadba živého plotu a stromů) 
- Rumburská ulice (dosadba růží a barvínků) 
- Ubytovna v Království (dosadba keřů) 
- Parčík u Solné jeskyně (náhrada sedmi přestárlých akátů deseti mladými akáty) 
- Javorová alej na T. G. Masarka u přejezdu (dosadba stromu) 
- Parčík u nádraží (dosadba stromu) 
- U Tesca (výměna stávajících poškozených stromů za mladé javory ve spolupráci se společností 

Tesco Stores ČR) 
- Na Hvězdě u České spořitelny (náhradní výsadba javoru) 
- Tenisové kurty (výměna vzrostlých náletových dřevin ve špatném zdravotním stavu za mladé 

malokorunné stromy) 
 
Výsadba nových ploch zeleně proběhla v rámci dokončení projektu sadovnických úprav ubytovny 
Království – předzahrádka (vybudování kačírkového chodníčku s žulovým obrubníkem, výsadba keřů, 
mulčování). 
 

POVODNĚ 
Na začátku července bylo velice proměnlivé počasí, kdy se střídaly teplé dny se silnými bouřkami, 
prudkými přívalovými dešti a kroupami. Povodňová komise vyhlásila 2. stupeň povodňové aktivity 
potoků v Rožanech a Království, který byl hned následující den odvolán. 
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X. SPOLEČENSKÁ KRONIKA   

STATISTIKA  
Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 1. 1. 2012 celkem 5 625 obyvatel (o 169 víc než 
před rokem), z toho 2 848 žen a 2 777 mužů. K 1. 1. 2011 byl průměrný věk obyvatel Šluknova 39,6 
let - u mužů 37,8 let a u žen 41,2 let. 
 

  JUBILEA, NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA 
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2012 celkem 209 návštěv jubilantů (70., 80., 85. a 
všechny pozdější narozeniny).  

Nejstaršími občany města v roce 2012 byli paní Marie Zenknerová (99 let), pan Štěpán Svačina (98 
let) a paní Rozálie Sobotková (97 let).  

  SVATBY 
V roce 2012 se ve Šluknově konalo celkem 45 sňatků, z toho nejvíce populárním místem pro jejich 
uzavření byl již tradičně Šluknovský zámek, kde se svatební obřad konal 35x, 8x v obřadní síni 
městského úřadu, 1x v zámecké zahradě a 1x v zahradě v Království. Převažovaly sňatky mimo 
šluknovských občanů (27x) nad sňatky šluknovských občanů (18x).  

 

  NAROZENÍ 
Počet narozených občánků v roce 2012 byl 56, z toho 32 chlapců a 25 dívek. Vítání občánků 
probíhalo v roce 2012 celkem 4 x, a to vždy v obřadní síni na zámku:  
 

Pořadové číslo Datum Počet dětí 
1. vítání 24.3.2012 15 dětí 
2. vítání 16.6.2012 16 dětí 
3. vítání 15.9.2012 18 dětí 
4. vítání 24.11.2012 8 dětí 

  ÚMRTÍ  
V roce 2012 zemřelo celkem 61 osob s trvalým bydlištěm ve Šluknově, z toho 26 úmrtí bylo přímo ve 
Šluknově. 

 

  



31 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2012 

XI. RŮZNÉ  

SETKÁNÍ STAROSTKY S OBČANY 
V roce 2012 byla započata nová tradice veřejných setkání starostky a zástupců radnice s občany 
města, na kterých probíhá diskuze dle kladených otázek občanů. V roce 2012 proběhla tři setkání: 26. 
3., 18. 6.  a 31. 10. ve Šluknovském zámku. 

 

NATÁČENÍ 
Dne 19. 12. 2012 natáčel televizní štáb České televize v prostorách Šluknovského zámku reportáž do 
pořadu Toulavá kamera. Tuto vzácnou návštěvu provázela manažerka RIC Šluknov Jitka Soukupová, 
která v kostýmu vyprávěla o historii Šluknovského zámku a o historicky velmi cenných exponátech, které 
mohou návštěvníci spatřit v rámci prohlídky. Kamera rovněž zavítala do prostor zámecké cukrárny  
a informačního centra. Reportáž o Šluknovském zámku bude odvysílána na počátku roku 2013. 

 

ŠLUKNOV V MÉDIÍCH 
V roce 2012 byl Šluknov velice v mediích méně často než tomu bylo rok předchozí. Na serveru iDnes.cz 
bylo celkem 26 článků o Šluknovu, které informovaly o 19 různých záležitostech – většinou o nějaké 
jednorázové události z rubriky krimi – např. požár bývalé diskotéky Karibik a existence varny drog 
(19. září); nehoda policisty, který opilý najel do stanu (23. červen) a rvačka Romů v restauraci Bohemia 
(6. září). Žádné z témat výrazně nepřevažovalo, ale dvakrát se psalo o demonstraci starostů proti 
vládě, rovněž dvakrát o nespokojenosti starostů s prací Vládní agentury pro začleňování Romů a 
dvakrát o nárůstu kriminality.  

 

DEMONSTRACE 
Dne 19. 7. 2012 se ve Šluknově v zámeckém parku konala Demonstrace starostů a zástupců měst a 
obcí. Skoro dvě desítky starostek a starostů Šluknovského výběžku uspořádaly demonstraci, aby rok po 
vypuknutí sociálních nepokojů ve svých městech dali najevo nesouhlas s liknavostí vlády při řešení 
sociální a bezpečnostní problematiky. Protestu se zúčastnil i poslanec p. Jaroslav Foldyna a senátor p. 
Jaroslav Sykáček. 

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
Dne 23. 5. 2012 se na šluknovské radnici konalo mezinárodní setkání s představiteli Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (OBSE-ODIHR). 
Cílem návštěvy bylo seznámení se se situací v oblasti vzdělávání Romů a přístupem samospráv k romské 
integraci v naší republice. Delegace navštívila i Speciální školu. Výstupem mezinárodní delegace, která 
navštívila i další města, bude doporučení, jak tuto problematiku řešit. 

 

VELKÝ ÚSPĚCH 
Žákyně šluknovské ZŠ Lucie Müllerová se 11. 4. 2012 zúčastnila celorepublikového finále olympiády 
v německém jazyce. Po vítězství v krajském kole se Lucie v Praze umístila na vynikajícím 3. místě. 


