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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA   

 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 

Zasedání rady města se v roce 2016 konalo celkem 28x: 11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 07.03., 

21.03., 04.04., 08.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07., 28.07., 08.08., 22.08., 

05.09., 19.09., 03.10., 10.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. a 21.12. 

Jednání rady města se konalo (až na 3 zasedání) v pondělí zpravidla vždy po 2 týdnech v kanceláři 

starostky města v budově radnice.  

Složení rady města se v roce 2016 nezměnilo.  

  ZASTUPITELSTVO 

V roce 2016 proběhlo celkem 5 zasedání zastupitelstva města, a to ve dnech: 26.01., 17.03., 14.06., 

08.09. a 08.12. Již tradičně se konala ve velkém sále Šluknovského zámku.  

Ve složení zastupitelstva města a výborů zastupitelstva v roce 2016 nenastala žádná změna. 

  STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
personální změny, ke kterým došlo na Městském úřadě ve Šluknově v průběhu roku 2016, byly 

následující:   

• od 01.01.2016 byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské 

dovolené za pracovnici Bc. Petru Jelínkovou) s  Mgr. Yulií Bomko na pracovní pozici úřednice – 

sociální pracovnice; 

• od 11.01.2016 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s p. Tomášem Líbalem na 

pracovní pozici – pracovník Odboru kultury (dále jen OK) a bylo tak obsazeno již rok 

neobsazené místo na OK (po pí Vargové), přičemž však funkční náplň tohoto pracovního místa 

byla změněna; 

• ke dni 31.01.2016 byl ukončen pracovní poměr se strážníkem Městské policie Šluknov p. 

Lubomírem Faloutem a to na základě jeho podání výpovědi z pracovního poměru  ze dne 

30.11.2015 z důvodu odchodu do starobního důchodu; 

• ke dni 10.02.2016 byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou s pí Ditou Tipanovou z důvodu 

návratu pí Jitky Demeterové z mateřské a rodičovské dovolené; 

• od 01.03.2016 byl uzavřen pracovní poměr na základě provedeného výběru na dobu 

neurčitou s p. Lubomírem Galbavým na pracovní pozici – strážník Městské policie za p. 

Lubomíra Falouta, který ukončil pracovní poměr z důvodu odchodu do důchodu; 

• od 01.04 2016, na základě požadavků vedoucích odborů bylo ve spolupráci s ÚP vytvořeno 

celkem 7 pracovních míst na veřejně prospěšné práce, z toho 5 na OKS a 2 na OK; 
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• od 01.04.2016 byl změněn, resp. prodloužen původní pracovní poměr na VPP na dobu určitou 

na pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou pí Dagmar 

Pálkové s pí Bc. Markétou Vlčkovou na OK – RIC; 

• od 01.04.2016 byl sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou (z původně sjednaného 

pracovního poměru na VPP na dobu určitou) s pí Yvettou Sazanovovou z důvodu přiznání ČID a 

nemoci uklízeček na OK a zkrácení jejich pracovních úvazků; 

• od 01.05.2016, v rámci přiznané dotace na APK, byli opětovně přijati do pracovního poměru 

na dobu určitou (do 31.12.2016 – po dobu trvání projektu) dva asistenti prevence kriminality 

pp. František Cina a Miroslav Karala, jejichž pracovní poměr na této pozici skončil k 

31.12.2015; 

• od 01.07.2016 nastoupily 2 zaměstnankyně na VPP dle uzavřené dohody s ÚP na dobu 

určitou na OK a ORŽP; 

• dne 27.07.2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na nově vytvořené pracovní místo 

(organizační změnou) sociálního pracovníka na OVS – na jeho základě byla na toto místo 

přijata Mgr. Yulia Bomko (jejíž pracovní měr tak byl změněn z doby určité – zástup za MD, na 

dobu neurčitou) s platností od 01.09.2016; 

• ke dni 30.09.2016 byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou pěti zaměstnancům na VPP na 

OKS; 

• ke dni 31.12.2016 byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou asistentům prevence 

kriminality a to pp. Františku Cinovi a Miroslavu Karalovi; 

• ke dni 31.12.2016 došlo v rámci přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v 

souvislosti s Radou města Šluknov schválenou organizační změnou dne 28.11.2016 k převodu 

11 zaměstnanců Odboru komunálních služeb na Technické služby Šluknov, spol. s r. o.; 

• ke dni 31.12.2016 byl ukončen pracovní poměr s p. Bc. Zdeňkem Černým a to dohodou o 

rozvázání pracovního poměru ve smyslu § 49 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v 

platném znění z důvodu, uvedený v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce v souvislosti s Radou 

města Šluknov schválenou organizační změnou a zrušením Odboru komunálních služeb dne 

28.11.2016. 

  VYHLÁŠKY MĚSTA 

V roce 2016 byly vydány celkem 4 obecně závazné vyhlášky (OZV): 

 

• 1/2016 - OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích 

• 2/2016 - zrušení OZV č. 2/2012 - o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her 

• 3/2016 - OZV kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

• 4/2016 - OZV kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města 
Šluknov 
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VOLBY 2016 

V roce 2016 probíhaly v našem městě Volby do zastupitelstev krajů 2016. Konaly se ve dnech 7. - 8. 

října a volilo se z celkem 23 kandidátních listin (volebních stran). Z celkového počtu 10.451 šluknovských 

voličů bylo odevzdáno 2.455 platných hlasů. Výsledky voleb za Šluknov byly následující: 

1. místo - ANO 2011 - 482 hlasů (19,63 %) 

2. místo - Komunistická strana Čech a Moravy - 409 hlasů (16,65 %) 

3. místo - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 400 hlasů (16,29 %) 

První dvě místa zvolená ve Šluknově byla stejná jako v rámci celého Ústeckého kraje. Třetí nejúspěšnější 

strana v rámci Ústeckého kraje, Česká strana sociálně demokratická, se ve Šluknově umístila na 4. 

místě, kdy se před ní dostala kandidátní listina STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, která se v rámci Ústeckého 

kraje umístila až na  

8. místě.  

Volební účast ve Šluknově byla velice nízká, a to 23,8 %. Tato hodnota byla nízká i v porovnání s 

účastí za celý Ústecký kraj – 28,94 %, kdy v tomto kraji byla nejnižší volební účast nejnižší ze všech 

krajů v rámci České republiky (volební účast pro celou ČR byla 34,57 %). 
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B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA 
Rozpočet města 2016 dle odvětvového třídění (v tis. Kč) 

 Skupina/ 
oddíl 

Název Výdaje Příjmy 

0 Daňové příjmy, transfery  99 188,09 

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 89,59 287,51 

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 15 803,94 832,58 

21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 700,40 825,03 

22 Doprava 12 715,50 7,50 

23 vodní hospodářství 2 388,04  

3 Služby pro obyvatelstvo 57 802,40 17 151,69 

31 a 32 vzdělávání a školské služby 11 939,48 1 673,00 

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 11 066,77 1 032,70 

34 tělovýchova a zájmová činnost 1 776,83 232,90 

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 19 163,42 13 307,61 

37 ochrana životního prostřední 9 664,84 905,48 

39 ostatní činnosti související se službami pro obyv. 115,74  

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 790,34 2 525,10 

42 politika zaměstnanosti 24,40 5,71 

43 sociální služby a pomoc 2 765,94 2 519,39 

5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5 900,26 121,90 

52 civilní připravenost na krizové stavy 54,45  

53 bezpečnost a veřejný pořádek 4 711,43 64,20 

55 požární ochrana  1 134,38 57,70 

6 Všeobecná veřejná správa a služby 39 806,90 405,13 

61 státní moc, státní správa, územní samospráva 34 424,28 140,58 

62 jiné veřejné služby a činnosti 28,18  

63-64 finanční operace a ostatní 1 278,14 264,55 

 Celkem 118 117,12 120 512 

 

Město Šluknov hospodařilo v roce 2016 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo přebytkem 

2.395 tis. Kč.  

Celkový nárůst příjmů byl způsobem vyšší daňovou výtěžností, daněmi rozdělovanými územně 

samosprávným celkům podle Rozpočtového určení daní. Výrazně narostly odvody z výherních hracích 

přístrojů o 3.243 tis. Kč.  Vyššího plnění bylo dosaženo zejména u daní z příjmů, fyzických i právnických 

osob. Kapitálové příjmy byly o 620 tis. Kč vyšší, což bylo způsobeno větším prodejem pozemků. 

Přijaté transfery zaznamenaly nárůst v návaznosti na získané dotační prostředky z různých zdrojů 

(sociální práce, městská památková zóna – v tom i sladovna, chodník ul. Dr. Edvarda Beneše na 
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Císařský, Šluknov, rekonstrukce a dovybavení ul. Svojsíkova 355 MŠ Šluknov, terénní práce, Asistenti 

prevence kriminality, Pečovatelská služba a další.)  

Čerpání výdajů rozpočtu probíhalo rovnoměrně v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016 a 

provedenými rozpočtovými opatřeními, kterými se do rozpočtu zapojily akce původně neplánované.  

 C. ROZVOJ MĚSTA  
Stejně jako v roce předchozím hospodařil Odbor rozvoje a životního prostředí s více než třetinou 

celkového objemu rozpočtu města Šluknov a na realizaci hlavních investičních akcí ve městě se přímo 

podíleli pracovníci odboru ve složení: 

• Mgr. Martin Chroust – vedoucí odboru 

• Bc. Michal Bušek – investice, územní plánování, památková péče 

• Božena Naňáková – odpadové hospodářství, vodní hospodářství, péče o krajinu 

• Zdeněk Polesný – investice, silniční hospodářství, místní komunikace 

Podobně jako v minulém roce počet akcí lehce omezila finančně náročnější rekonstrukce náměstí Míru, 

nicméně i díky získaným dotacím (ORŽP se podařilo pro město zajistit dotační prostředky ve výši téměř 

9 mil. Kč) bylo ve městě realizováno hned několik zajímavých akcí, které alespoň lokálně v pozitivním 

duchu změnily tvář města. 

 

 

INVESTICE 
V roce 2016 to byly následující akce: 

1. MŠ Svojsíkova 355 – rozšíření kapacity  

Zhotovení dětského oddělení pro děti od 2 let a úprava zahradního domku. V rámci akce proběhly 

stavební práce na objektu č. p. 355 – úprava sociálních zařízení, přístavba venkovního schodiště 

v rámci vybudování požárního schodiště, úpravy místností ve 2. NP a ve všech hernách byly zřízeny 

akustické podhledy a instalováno nové osvětlení. Pro vybavení nového oddělení byl pořízen nábytek 

vybavení, hračky, výukové materiály a zařízení, kuchyňská linka, lednice a myčka nádobí. 

V rámci prací na propojení komunikačních přístupů (přístavba schodiště zamezila přístup nad objektem 

školky), byla vydlážděna přístupová komunikace podél spodní fasády objektu. 

Obnoven byl zahradní domek, ve kterém vzniknul sklad hraček, sociální zařízení a úklidová místnost. 

Projektovou dokumentaci vyhotovil Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá.  

Zhotovitel akce:   PSD, s. r. o., Děčín 
Realizace:   05/2016 – 09/2016 
Profinancování akce: 2,624 mil. Kč (Podmíněné investice a další práce: 296 tis.  

Kč)  
z toho dotace:      2,180 mil. Kč (MŠMT) 
 

2. MŠ Žižkova – bezpečné terasy k oddělením 

U jednotlivých oddělení byly v přechodu do zahrady původní betonové terasy, které byly již značně 

opotřebované a dožilé. Z důvodu estetických, ale i bezpečnostních byly zpracovány grafické návrhy a 
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posléze i realizace z litého bezpečnostního povrchu SmartSoft. TS Šluknov provedly očištění ploch a 

pokládku okapových chodníčků kolem objektu. 

Zhotovitel akce:   4soft, s. r. o. Tanvald 
Realizace:   07 – 08/2016  
Profinancování akce: 0,45 mil. Kč  
 

3. MŠ Svojsíkova 355 – havarijní oprava uvolněného podhledu stropu 

Během 10 dní byly původní uvolněné a nebezpečné omítky kompletně odstraněny a nahrazeny 

akustickými podhledy. Umělé osvětlení se podařilo zachránit a bylo vráceno zpět. Vyměněny byly 

pouze kabelové rozvody. 

Zhotovitel akce:   Václav Svačina, Ladislav Skopal 
Realizace:   11. 2016  
Profinancování akce: 0,03 mil. Kč  
 

4. Výměna oken ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, Šluknov – dokončení 1. etapy 

V rámci 1. etapy bylo vyměněno 58 oken z celkového počtu 213 oken. V roce 2015 bylo vyměněno 

13 oken a v roce 2016 pak osazeno zbývajících 45 oken. 

Zhotovitel akce:   SIOPS, spol. s r. o., Vilémov  
Realizace:   07/2015 – 08/2016  
Profinancování akce: 1,587 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 1,211  

mil. Kč) 
       

5. Rekonstrukce veřejných WC 

Kompletní stavební práce proběhly během pouhých 2 měsíců a v jejich rámci byl odstraněn původní 

nevyhovující objekt, zhotoveny nové přípojky inženýrských sítí, vybudována základová deska a na ní 

osazen nový, automatický WC modul. Na závěr byly provedeny sadové úpravy, které daly lokalitě 

zcela nový, příjemný vzhled, ladící s nově zrekonstruovaným náměstím. 

Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   08/2016 – 11/2016  
Profinancování akce: 1,249 mil. Kč  
Z toho dotace:  0,596 mil. Kč (MMR) 

 

6. Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti 

Na základě vypracovaného projektu bylo přistoupeno k celkové rekonstrukcí stávající sítě VO, kdy 

bylo všech 58 osvětlovacích bodů na sídlišti vyměněno za nové. Rekonstrukce se týkala nejen svítidel, 

ale i stožárů. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2016 – 12/2016  
Profinancování akce:  1,081 mil. Kč  
 

7. Obnova veřejného osvětlení v ulici Tovární 
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Obnova veřejného osvětlení, v rámci něhož bylo instalováno 11 osvětlovacích bodů od křižovatky s ulicí 

Královskou až po kompostárnu. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2016  
Profinancování akce: 104 tis. Kč  
 

8. Modernizace veřejného osvětlení v ulici Rumburská 

Modernizace veřejného osvětlení na propojce mezi ulicemi T. G. M. a Rumburskou podél panelových 

domů č. p. 975 – 978. Původní sadová svítidla byla nahrazena novými stožáry s úspornými LED zdroji. 

Akce proběhla v době revitalizace přilehlého parku, čímž získala zcela lokalita nový vzhled. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2016  
Profinancování akce: 100 tis. Kč  

PAMÁTKY 
REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 2016 

Pro rok 2016 Město Šluknov obdrželo od Ministerstva kultury ČR na regeneraci objektů, které jsou 

movitými a nemovitými kulturními památkami, příspěvek ve výši 1,587 mil. Kč (včetně obdrženého 

mimořádného finančního příspěvku na zajištění statiky sladovny) a prováděly se tyto akce: 

1. Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění statiky 

Objekt sladovny Šluknov je poslední objekt, který zůstal z původního areálu pivovaru. Dlouhou dobu 

v soukromém vlastnictví objekt chátral, a i když jej město vykoupilo do svého vlastnictví, za účelem jeho 

záchrany a obnovy, nebylo již možné zabránit masivnímu propadu nosné obvodové zdi a části kleneb 

ve východní části objektu. S ohledem na skutečnost, že je objekt vyhlášen nemovitou kulturní památkou, 

byl zpracován projekt na opravu krovu a zajištění statiky. 

V roce 2016 byla odstraněna stavební suť z propadlých nosných konstrukcí, odstraněn krov a střecha 

nad řešenou plochou. Následnými pracemi byla dozděna rozpadlá obvodová zeď (tloušťka zdi v 1. 

NP je 1,2 m), vyzděny nové křížové klenby, u stropních trámů byly odřezány uhnilá zhlaví a nastavené 

trámy novými, opraven krov v úžlabí za věží studny, instalovány vazníky provizorní střechy a nad 

střechou vnitřního traktu položena dočasná zakrývací folie proti zatékání. Objekt je takto zabezpečen 

proti dalšímu statickému narušování a je možno zahájit projekční práce pro celkovou revitalizaci 

objektu.  

Zhotovitel akce:   Děčínský stavební podnik, s. r. o., Děčín 2 
Realizace:   05/2016 – 11/2016 
Profinancování akce: 3,571 mil. Kč  
z toho dotace:  1,272 mil. Kč 
 

2. Křížová cesta Království – Obnova kaple Bičování Krista 

V roce 2016 byla zahájena 1. etapa celkové obnovy této nově vyhlášené nemovité kulturní památky, 

a to obnovou kaple Bičování Krista, která byla v areálu vystavěna v roce 1909. Na obnovu byl 

poskytnut příspěvek MK ČR z Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností. 
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Stavební práce byly prováděny za účelem obnovy celého objektu kaple – byly provedeny opravy 

omítek, zhotovena nová podlaha, podhled, rekonstruován krov a položena nová břidlicová krytina 

střechy, osazena nová okna a dveře a instalovány nové mříže. V okolí kaple byla opravena cihelná 

opěrná zídka. V interiéru kaple by měla být v budoucnu instalována původní kolorovaná dřevěná 

socha Krista, která byla dočasně vystavena při žehnání kapli 17.11.2016. 

Zhotovitel akce:   Stamo, spol. s r. o.   
Realizace:   05 – 11/2016 
Profinancování akce: 347,8 tis. Kč   
z toho dotace:  200 tis. Kč 
 

 

3. Odizolování 1. PP objektu č. p. 638, ul. T. G. Masaryka (knihovna) 

V rámci realizace akce byl objekt odkopán k základové spáře, provedena izolace nopovou folií, 
provedena kompletní oprava dešťové i splaškové kanalizace, položena drenáž a proveden štěrkový 
obsyp. V celém sklepě byly otlučeny provlhčené omítky, aby mohly zdi vyschnout. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2016 – 10/2016 
Profinancování akce: 611 tis. Kč   
z toho dotace:  186 tis. Kč z MK ČR   
 

4. Restaurování vitráže č. 5 kostela sv. Václava, Šluknov  

V roce 2016 bylo pokračováno v restaurování vitráží kostela, a to obnovou vitráže č. 3 v presbytáři. 

Vitráž byla rozebrána, vyměněna poničená, nebo nevhodně doplněná skla, včetně malby, vyměněná 

nosná konstrukce, opravená větračka a nové vyskládání vitráže do olověné sítě.  

Zhotovitel akce:   Ateliér VITRAJ, s. r. o., Praha 
Realizace:   05/2016 – 08/2016 
Profinancování akce: 144 tis. Kč (Římskokatolická farnost Šluknov) 
z toho dotace:  129 tis. Kč z MK ČR + 15 tis. Kč příspěvek města Šluknov  

DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 

V roce 2016 se mimo památkovou zónu ve Šluknově uskutečnily tyto akce památkového významu: 

1. Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD v Císařském 

Obnovou památky došlo ke kompletní revitalizaci křížku – očištění soklu, zhotovení nové hlavice soklu, 

hydrofobizaci, zhotovení nového základu, srovnání základových kamenů a předstupňů, výroba a 

osazení litinového kříže s postavou Krista, P. Marie a sv. Jana, doplnění žulových sloupků a nového 

oplocení, odstranění lípy v havarijním stavu + výsadba 3 ks nových lip velkolistých, úpravu okolí křížku, 

vč.  infotabule, lavičky a odpadkového koše.  Na soklu kříže nebyla doplněna původní kamenná deska 

z důvodu nedohledání originálního textu – v případě nalezení, bude tato deska doplněna. 

Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Pavel Jiřena, Dr. Šerák 
Realizace:   11/2015 –  10/2016 
Náklady akce dle nabídek: 177 tis. Kč 
z toho dotace:  80 tis. Kč  

 

2. Oprava střechy a krovu kostelíku v Císařském 
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V roce 2016 byla provedena kompletní oprava krovu a střechy, kdy byla dozděna okapová římsa, 

trámy krovu, které byly napadeny rozšířenou dřevomorkou, či uhnilé dlouhodobým zatékáním, byly 

vyměněny a doplněny novými prvky zhotovenými dle stávajících. Na nové prkenné bednění byla 

položena břidlicová pravoúhlá krytina Ratscheck Schiefer, v oblasti apsidy a věže pak použit 

eloxovaný hliníkový válcovaný plech v barvě použité břidlice (černá matná).  

Zhotovitel akce:   SIOPS, s. r. o., Vilémov 
Realizace:   05/2016 –  10/2016 
Náklady akce dle nabídek: 389 tis. Kč 
z toho dotace:   76 tis. Kč 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
1. Rekonstrukce náměstí Míru – II. etapa 

I v roce 2016 nejvýznamnější investiční akcí ve městě rekonstrukce náměstí Míru, konkrétně její II. etapa, 

která byla prováděna podle projektu společnosti ProProjekt. Přestože pro celkovou tvář náměstí 

nebyla II. etapa, tak významná jako etapa předchozí (jednalo se zejména o úpravu stávajících 

zpevněných ploch), po jejím dokončení získalo náměstí jednotný vzhled a stalo se o poznání 

reprezentativnějším středem města. V rámci akce byla rozšířena parkovací stání, stávajících dožilý 

asfaltový povrch vyměněn za žulovou dlažbu, vybudováno nové veřejné osvětlení, odvodnění ploch a 

zřízeny zcela nové plochy zeleně, konkrétně keřové patro. Při rekonstrukci náměstí byla pod povrch 

v horní části náměstí vložena památná schránka, obsahující dokumenty, předměty a artefakty jak ze 

současné doby, tak i z vlastní rekonstrukce náměstí, a to pro případné další generace. Oproti 

plánovanému rozpočtu se podařilo díky součinnosti se zhotovitelem dosáhnout značné úspory ve výši 

téměř 1,1 mil. Kč.  

 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2016 – 10/2016 
Profinancování akce: 7,282 mil. Kč 
  

2. Výstavba chodníku do Císařského 

Z řady dotací, které se ORŽP podařilo zajistit, vyniká finanční příspěvek ve výši 3.572.000 Kč, který se 

podařilo získat na výstavbu nového chodníku do Císařského. Frekventovaná trasa podél silnice II. třídy, 

kterou pro běžné přesuny užívají desítky chodců, se tak po letech konečně stala bezpečnou. V rámci 

akce byl vybudován přes 800 metrů dlouhý chodník ze zámkové dlažby o šířce 1,5 m, jehož součástí je 

i lávka přes Šluknovský potok a dva zálivy autobusových zastávek.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   08/2016 – 11/2016 
Profinancování akce: 4,493 mil. Kč  
z toho dotace:  3,572 mil. Kč 

 

3. Oprava místní komunikace na Nové Vsi 

V rámci akce byl položen kompletně nový asfaltový povrch o dvou vrstvách a celkové o výměře 1.000 

m2. V rámci opravy tak byla odstraněna většina problémových míst, přičemž v následujících letech 

bychom rádi opravu dokončili. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2016 
Profinancování akce: 762 tis. Kč  
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4. Nová komunikace v ulici Sokolská 

Zásadní a rovněž léta odkládanou akcí bylo prodloužení ulice Sokolské k novým domům postaveným v 

několika posledních letech. Přestože většina domů již byla dokončena, jako komunikace byla stále 

používána po všech stránkách nevyhovující původní staveništní cesta z betonových panelů a litého 

betonu. V letošním roce se však podařilo vyčlenit prostředky na pokládku nového povrchu, včetně 

výměny obrubníků a odvodnění komunikace.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2016 – 12/2016 
Profinancování akce: 1,192 mil. Kč  
 

5. Oprava komunikace včetně odvodnění v Císařském (propojka Jungmannova – Potoční) 

V letech 2015 - 2016 se podařilo vyřešit dlouholetý problém komunikace propojující ulice 

Jungmannova a Potoční v Císařském. Domy obyvatel této propojky byly pravidelně při přívalových 

deštích vyplavovány a opravy komunikace navážením materiálu byly zcela neúčinné. V rámci akce tak 

došlo k odtěžení stávající navážky, vybudování dešťové kanalizace a pokládce nového živičného 

povrchu 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2015 – 04/2016 
Profinancování akce: 1,1 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 540 tis. Kč)  
 

6. Oprava chodníku v ulici T. G. Masaryka 

Oprava chodníku v ulici T. G. Masaryka podél Kamenoprůmyslových závodů, který byl již na několika 

místech zcela rozpadlý. Poničený asfaltový povrch byl nahrazen žulovou mozaikou, kterou za velmi 

výhodných podmínek poskytly Kamenoprůmyslové závody, podél jejichž areálu chodník vede. Chodník 

byl zároveň prodloužen až do zatáčky ulice propojující T. G. M. s Rumburskou a zřízeno nové 

bezbariérové místo pro přecházení. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2016 – 10/2016 
Profinancování akce: 727 tis. Kč  

 

7. Oprava mostků v Císařském 

V roce 2016 byly zahájeny opravy celkem 4 mostků v Císařském (již v minulosti několikrát odloženou 

opravu mostku u Teen Challenge, dále u č. p. 8, č. e. 70 a č. e. 14). V roce 2016 byly stávající mostky 

strženy, zakoupen materiál a v první polovině roku 2017 budou osazeny mostky nové. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2016 – 04/2017 
Profinancování akce: 1,508 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno  

482 tis. Kč) 

 

8. Oprava zábradlí podél Šluknovského potoka v Císařském 

V průběhu oprav koryta Šluknovského potoka bylo opraveno a doplněno i zábradlí v délce 100 metrů 

tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb na poměrně úzké komunikaci Potoční a dále do Císařského.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2016 – 03/2017 
Profinancování akce: 109 tis. Kč 
 

9. Oprava komunikace v Novém Hraběcí 
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Jednou z nejproblémovějších komunikací v majetku města je silnice vedoucí z ulice Resslerova do 

Nového Hraběcí. Silnice je již dlouhodobě ve špatném stavu, navíc je pravidelně poškozována 

pojezdem zemědělských vozidel. Vzhledem k její délce si město nemůže dovolit nárazově provést 

komplexní opravu. Vedení města tedy zvolilo cestu postupných celopovrchových oprav. V roce 2016 

byla provedena zcela zásadní etapa, kdy byl nový živičný povrch položen v rozsahu 1.000 m2, a to 

v úseku od rybníku pana Szöllosiho až za křižovatku s komunikací vedoucí ke statku pana Houdka.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2016 – 12/2016 
Profinancování akce: 641 tis. Kč 

  

10. Oprava komunikací asfaltovým recyklátem 

V rámci pravidelných oprav byla v roce 2016 možnost využít za výhodných finančních podmínek 

poskytnutý asfaltový recyklát, který zejména za aplikace v teplých letních měsících umožňuje uskutečnit 

kvalitnější opravu méně využívaných komunikací než za použití běžného kameniva. Opravy byly 

uskutečněny ve většině katastrů města na komunikacích bez zpevněného povrchu, v celkem cca 20 

lokalitách. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   07/2016 – 11/2016 
Profinancování akce: 475 tis. Kč 

 

 

11. Oprava komunikace v ulici K. H. Borovského 

Na základě požadavků obyvatel ulice K. H. Borovského byla realizována oprava asfaltového povrchu 

v celé ulici. Vzhledem k omezenému rozpočtu v tomto případě nemohla být realizována celopovrchovou 

úpravou, nicméně vzhledem k charakteru závad (propadlá místa po v minulosti nekvalitně upravených 

plynových přípojkách) bylo provedení lokálních oprav dostačující, o čemž svědčí i projevená 

spokojenost obyvatel ulice. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2016 
Profinancování akce: 136 tis. Kč 

 

12. Výměna a oprava dopravního značení ve Šluknově 

Město Šluknov má již od roku 2013 zpracován pasport a projekt dopravního značení, který zhodnotil 

stav dopravního značení ve městě a navrhl jeho obnovu či doplnění. Každoročně je podle tohoto 

pasportu postupováno a dopravní značení je postupně obnovováno. I v roce 2016 bylo opraveno či 

obnoveno celkem 30 ks značek. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2016 
Profinancování akce: 95 tis. Kč 
 

13. Úprava chodníku v ul. Svojsíkova 

V roce 2016 byla dokončena obnova chodníku ve Svojsíkově ulici podél obou budov mateřské školy, a 

sice provedením repase původního tepaného plotu. Původní plot byl rozebrán, opískován, doplněny 

chybějící prvky, natřen a osazen do kamenných obrub. Chodník byl zároveň rozšířen směrem do 

zahrady, aby byl dostatečně široký i pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace. 
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Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Josef Hercík, Staré  
Křečany 

Realizace:   05/2015 – 04/2016 
Profinancování akce: 192 tis. Kč (v roce 2016 profinancováno 130 tis. Kč) 
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14. Výstavba chodníčku z Lužické ulice do Nádražní 

Stávající pozůstatky staveništní komunikace (betonové panely) byly odstraněny a byl zde založen zcela 

nový chodníček, který se v letošním roce dočkal finální úpravy v podobě povrchu ze zámkové dlažby. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   09/2015 – 06/2016 
Profinancování akce: 122 tis. Kč (v roce 2016 profinancováno 65 tis. Kč) 
 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
V roce 2016 byla schválena Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov, a to včetně navrženého 

zadání změny č. 1 ÚP Šluknov, řešící vyvolané změny a záměry v území. 

Jako nutný podklad pro zahájení prací na této schválené změně ÚP Šluknov bylo vyhotoveno 

zpracovatelkou ÚP Šluknov Ing. arch. Jitkou Fikarovou. Doplňující průzkumy a rozbory ÚP Šluknov, které 

řeší veškeré limity v území. Jedná se o nutný podklad pro zpracování požadovaných změn v území. 

Zhotovitel akce:   Ing. arch. Jitka Fikarová, Kojetice 
Realizace:   08/2016 – 11/2016 
Profinancování akce: 97 tis. Kč 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
1. Úprava dopadových ploch u dětského hřiště v Budišínské ulici 

V roce 2016 byly opraveny dopadové plochy instalací nerezových obrub, prohloubením terénu a 

dosypáním kačírku frakce 2 – 8 mm (celkem 25 m3).  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   08/2016 – 09/2016 
Profinancování akce: 60 tis. Kč 
 

2. Čištění povrchu sportovního hřiště „sídliště“ 

Sportovní hřiště „sídliště“ má umělý povrch Fast track15, který potřebuje pravidelnou údržbu. V roce 

2016 byl povrch obnoven odstraněním hrubých nečistot z povrchu, vyčištěním, postřikem proti mechu, 

vsypáním křemičitého písku a finálním srovnáním a kartáčováním povrchu.  

Zhotovitel akce:   UMĚLKY, Brno 
Realizace:   06/2016 
Profinancování akce: 23 tis. Kč 
 

3. Zahájení výstavby dětského hřiště „Císařský“ 

Město Šluknov, na základě množství podnětů na zřízení dětského hřiště v místní části Císařský 

vytipovalo v území plochu pro vybudování nového dětského hřiště. Svojí polohou a i současným 

využíváním byl stanoven pozemek 2680/2 v k. ú. Císařský (pořádá se zde pálení čarodějnic). V roce 

2016 bylo provedeno základní srovnání pozemku (bývalá demolice objektu, nálety a skládky) a 

z obdrženého daru od ČEZu zakoupeny 3 dětské herní prvky v hodnotě 60 tis. Kč.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Hřiště hrou s. r. o. 
Realizace:   11/2016 – 12/2016 
Profinancování akce:  143 tis. Kč 
Z toho dar:    60 tis. Kč 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
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1. PD – Odizolování 1. PP objektu ZŠ J. Vohradského, č. p. 683, ul. T. G. Masaryka, 

Šluknov  

Problém zavlhčení sklepních prostor ZŠ J. Vohradského je dlouhodobý a je nutné tento problém 

eliminovat pro možnost řádného užívání těchto prostor.  

Projektem byla provedena diagnostika zavlhčení, určení základních příčin vlhkostních problémů a 

navrženo řešení jejich odstranění. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   10/2015 – 07/2016 
Profinancování akce: 158 tis Kč 

 

2. PD – Úprava nádvoří školy ZŠ J. Vohradského, Šluknov 

S ohledem na plánovanou akci odizolování 1. PP objektu ZŠ J. Vohradského, při které je plánovaná 

realizace vnější hydroizolace (odkopání kolem objektu) rozhodl Odbor rozvoje a ŽP o zpracování 

úpravy nádvoří školy, čímž by se odstranil špatný stávající stav povrchu nádvoří školy, které je 

v současnosti řešeno z větší části zaštěrkováním. Budoucí úprava je řešena žulovou dlažbou. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   11/2016 – 12/2016 
Profinancování akce:  12 tis Kč 

 

3. Architektonická studie sportovního areálu města Šluknov 

Město Šluknov s provozovatelem sportovního areálu Slávy Novotného – Technickými službami Šluknov, 

spol. s r.o. plánuje jeho celkovou revitalizaci. S ohledem na rozsáhlost celého areálu bylo rozhodnuto, 

že bude zpracována Architektonická studie sportovního areálu města Šluknov, která bude řešit úpravu 

stávajících sportovišť, odstranění jejich chyb, rozšíření možností vyžití a využitelnosti a návrh na 

revitalizaci objektu městského stadionu. 

Zhotovitel akce:   S.A.W. Consulting, s. r. o. Varnsdorf  
Realizace:   04/2016 – 09/2016 
Profinancování akce:  154 tis Kč 

  

4. Pasportizace objektů v majetku města Šluknov  

Město Šluknov nemá u některých starších objektů zpracovány dokumentace stávajících stavů. Pro 

uvedení do právního stavu byly zpracovány pasportizace těchto nemovitostí: 

č. p. 285 – nám. Míru, st. p. č. 182 v k. ú. a obci Šluknov  
č. p. 615 – Lužická ul., st. p. č. 1335/1 v k. ú. a obci Šluknov  
JUNÁK – chata sdružení JUNÁK s klubovnou na st. p. č. 2266 v k. ú. a obci Šluknov  
Hasičská zbrojnice Šluknov – st. p. č. 155 v k. ú. a obci Šluknov  
Hasičská zbrojnice Císařský – st. p. č. 336/2 v k. ú. Císařský a obci Šluknov 
Mateřská škola Šluknov, Žižkova 1032 – st. p. č. 1493/4 v k. ú. a obci Šluknov  
 
Zhotovitel akce:   Jan Hošek, Mikulášovice 
Realizace:   12/2015 – 05/2016 
Profinancování akce: 90 tis. Kč 
 

5. Urbanisticko-architektonická námětová studie řešení přednádražního prostoru, Šluknov  
Město Šluknov již dlouhý čas trápí nevzhlednost přednádražního prostoru, tj. úseku podél nádraží od 

stavebnin u Kamenoprůmyslových závodů po Zeyerovu ulici. S ohledem na ochranné pásmo dráhy, 

nutnost ponechání široké komunikace u garáží Kamenoprůmyslových závodů, nutnost dopravního 
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propojení a zároveň řešení klidových částí, se rozhodlo, že se celé území zpracuje a navrhne 

architektonickou studií, která bude území řešit globálně. 

Zhotovitel akce:   urbanistický ateliér ČERNÍ  
Realizace:   06/2016 – 09/2016 
Profinancování akce: 40 tis. Kč 

 

6. Rekonstrukce hřbitova ve Šluknově 

Město Šluknov má hezký hřbitov, který ale s postupem času začíná chátrat a i přestává kapacitně stačit 

pro přepravu osob automobily. Projektová dokumentace řeší areál hřbitova komplexně a je rozdělena 

na 3 hlavní části: úprava ul. Hřbitovní a parkoviště pod hřbitovem, dále samotný areál hřbitova – 

oprava dešťové kanalizace, předláždění hlavních ces a úpravy urnového háje a v poslední části pak 

rekonstrukce smuteční síně, komunikace z ul. Karlova a vybudování několika parkovacích stání. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   04/2016 – 12/2016 
Profinancování akce:  311 tis Kč   

 

7. Rekonstrukce autobusové zastávky Benar, Šluknov   

Autobusová zastávka Benar (za přejezdem směr Království) je dopravně špatně řešená a autobus zde 

staví bezprostředně před zatáčkou, kde při předjíždění hrozí kolize s protijedoucími vozidly. PD řeší 

přesunutí této zastávky na druhou stranu komunikace, kde vznikne obousměrná zastávka mimo 

komunikaci a zároveň se bude řešit úprava nynější napojovací široké delty ul. Tovární. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   09/2016 – 02/2017 
Profinancování akce:  119 tis Kč 

 

8. Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov – Rožany 

Stávající cyklostezka v Rožanech má jednak špatný technický stav a dále pak neřeší dopravní napojení 

na další cyklostezky, či bezpečné vyústění do komunikace. Ve středu Rožan pak vede i po značně 

nebezpečných úsecích. Z těchto důvodů přikročilo město ke zpracování projektové dokumentace řešící 

rekonstrukci stávající cyklostezky, úpravu jejího trasování v centru Rožan a hlavně propojení na 

cyklostezky na pomezí státní hranice ČR – SRN. PD řeší technické řešení, VO, odpočinková místa apod. 

Zhotovitel akce:   Ing. arch. Jan Ritter  
Realizace:   08/2016 – 02/2017 
Profinancování akce:  280 tis Kč 

 

9. Oprava hasičské stanice vč. přístavby 

Jelikož se doposud nepodařilo zajistit finanční prostředky na výstavbu nového centra záchranných 

služeb, které by integrovalo jednotku hasičského záchranného sboru, sboru dobrovolných hasičů a 

městskou policii, řeší město Šluknov aktuálně nevyhovující stav dosavadní budovy hasičské stanice, která 

je v majetku města. V roce 2016 proto ORŽP zajistil vypracování projektové dokumentace na zajištění 

nezbytných oprav budovy (statické zajištění, výměnu podlah, výměnu oken, výměnu vrat a přístavbu 

plnírny tlakových lahví a skladu hadic a sorbentů).  

Zhotovitel akce:   Miroslav Richter, Varnsdorf  
Realizace:   06/2016 – 12/2016 
Profinancování akce:  65 tis Kč 

 

10. Analýza EPC 
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Město Šluknov již několik let systematicky pracuje na snížení provozních nákladů jednotlivých budov ve 

svém vlastnictví, zejména prostřednictvím snížení nákladů na energie. Jednou z možností snížení nákladů 

je i využití metody EPC. Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba, v rámci 

které poskytovatel energetických služeb (tzv. ESCO) navrhne a provede ve vytipovaných objektech 

energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci opatření jsou následně postupně spláceny z 

dosažených úspor, přičemž dodavatel potřebné snížení nákladů klientovi smluvně garantuje. ESCO 

navíc po celou dobu kontraktu provádí na všech budovách nepřetržitý energetický management a 

obvykle také na počátku spolupráce zajišťuje financování celé investice do energeticky úsporných 

opatření. Veškeré stávající i nové zařízení je neustále v majetku města. Aby se zjistilo, zda se vyplatí o 

metodě EPC uvažovat, byla zpracována analýza odbornou firmou pro vybraný soubor 14 budov 

v majetku města. Analýza realizaci projektu EPC u pěti z nich doporučila. V roce 2017 tedy proběhne 

výběrové řízení na dodavatele a v roce následujícím bychom realizaci, která by měla přinést roční 

úspory na energiích ve výši cca 1 mil. Kč, zahájili. 

Zhotovitel akce:   PORSENNA, v. o. s.  
Realizace:   06/2016 – 09/2016 
Profinancování akce: 200 tis Kč 
Z toho dotace:  180 tis. Kč 

 

11. Výstavba chodníku v místní části Království od č. p. 10 po č. p. 452 – PD 

V roce 2016 se začala připravovat výstavba chodníku podél silnice č. III/2662 ze Šluknova do 

Jiříkova, konkrétně prodloužení stávajícího chodníku od městské ubytovny až ke kostelu v Království. 

V rámci projektu by měl být vybudován nový 1,5 metru široký chodník ze zámkové dlažby. 

Zhotovitel akce:   ProProjekt, s. r. o., Rumburk  
Realizace:   05/2016 – 02/2017 
Profinancování akce: 205 tis Kč (v roce 2016 profinancováno 145 tis. Kč) 

 

12. Generel bezbariérovosti 

V roce 2016 město nechalo zpracovat tzv. generel bezbariérovosti, který zmapoval veškeré 

komunikace a veřejné budovy ve městě a pojmenoval nedostatky, které z pohledu bezbariérovosti 

budovy mají. 

Zhotovitel akce:   DPA, s. r. o., Česká Lípa  
Realizace:   02/2016 – 04/2016 
Profinancování akce: 65 tis Kč  

 

13. Lesní hospodářský plán 2016 – 2025 

V roce 2016 byl po dvouleté práci dokončen nový lesní hospodářský plán (LHP), který stanovil závazné 

ukazatele v péči o lesy na následující decennium. Nový LHP je již vyhotoven kompletně v digitální 

podobě a má jej k dispozici jak město Šluknov jako vlastník, tak nájemce lesa, tj.  SLŠ a SOŠS Šluknov.  

Zhotovitel akce:   EKOLES Projekt, Jablonec nad Nisou  
Realizace:   05/2014 – 07/2016 
Profinancování akce: 118 tis Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 35 tis. Kč) 
Z toho dotace:  87 tis. Kč 

  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ 

V březnu 2016 byly na základě žádosti města Šluknov povolené dvě rozhledny: 

• rozhledna na Grohmannově výšině na pozemku p. č. 2458 v kat. území a obci Šluknov; celková 

výška rozhledny 22,4 m, výšce vyhlídkového ochozu 20,4 m 



                                               21 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2016 

• rozhledna na Jitrovníku na pozemku p. č. 825 v obci Šluknov a kat. území Království; celková 

výška rozhledny je navržena 31,7 m, výška vyhlídkového ochozu 30,0 m 

Na výstavbu těchto rozhleden byla podána projektová žádost do Programu spolupráce ČR – Sasko. 

V červnu byla povolena stavba „Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov – výstavba 

školní tělocvičny“ u č. p. 580, stavebník Ústecký kraj Ústí nad Labem. 

Ve Šluknově byla v roce 2016 povolena výstavba 3 rodinných domů a 5 rodinných domů bylo uvedeno 

do trvalého užívání. 
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D. SLUŽBY MĚSTA  

  BYTY V MAJETKU MĚSTA 

Počet obývaných domů v majetku města k 31.12.2016 bylo celkem 28, z toho 22 bytových domů. 

Celkový počet bytů vč. pečovatelských byl ke konci roku 205, z toho 5 nevyhovujících (a tedy 

neobsazených).  Celkový počet nájemníků vč. rodinných příslušníků byl cca 398 (vč. rodinných 

příslušníků).  

Celkový počet žadatelů o byty k 31.12.2016  byl 42 a počet žádostí seniorů o pečovatelské 

byty bylo 46. Žádosti obyvatel o byty v majetku města musí žadatel každý půl rok obnovovat (tedy v 

červnu a v prosinci), jinak je žádost vyřazena.  

V roce 2016 byl prodán dům čp. 625 T. G. Masaryka se 4 byty. V roce 2016 došlo k převodu 1 

domovnického bytu ZŠ Šluknov na čp. 722 Žižkova. Dům čp. 2 Smetanova se 3 byty se v roce 2016 

nepodařilo prodat. 

Celková údržba bytového fondu (tj. havárie, opravy, investiční akce) dosáhla v roce 2016 částky 

3.177.790 Kč.  

  MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Počet ubytovaných osob v roce 2016 byl 559 osob (pokles o 160 osob), z toho bylo 468 občanů ČR, 
83 cizinců a 8 osob v sociální nouzi. Počet obsazených nocí celkem byl 6 216 nocí (pokles o 280). 
  
Průměrná délka ubytování 1 osoby byla cca 12 nocí, u osob v nouzi se jedná o dlouhodobé ubytování 
delší jak 1 měsíc. Přibližně 85 % ubytovaných jsou pracovníci provádějící stavby ve výběžku, zbytek 
turisté z celé ČR a sociálně slabé osoby 
 
Celkově se v roce 2016 do ubytovny nainvestovalo 237 920 Kč – z toho: 

okenní žaluzie budova – budova „B“ -    9 000 Kč 
matrace             -  32 900 Kč 
noční stolky              -  22 080 Kč 

       výměna oken    - 173 940 Kč 
 
 
 

  TECHNICKÉ SLUŽBY 
Společnost TS i nadále pokračovala v nastavené spolupráci s městem, kdy bylo realizováno několik 

investičních stavebních prací, zejména pak II. etapa rekonstrukce náměstí ve Šluknově, vybudování 

chodníku do části Císařský nebo rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti za využití LED svítidel. Díky 

tomu se výrazným způsobem zvýšil i počet zaměstnanců společnosti na celkových 48 lidí. Zároveň došlo 

i k menší obměně technického zázemí společnosti (pařezová fréza, nový fekální vůz). 

  MĚSTSKÝ STADION 
Na celý areál stadionu byla v roce 2016 zpracována studie, dle které bude v následujících letech 

postupováno při celkové revitalizaci tohoto sportoviště. V budoucnu by tak mělo dojít k celkové 

rekonstrukci tribun, mělo by vzniknout několik nových parkovacích míst, inline dráha, nebo třeba hřiště 

pro tenis s umělým povrchem. Cílem je i navržení takových opatření, aby budova stadionu s veškerým 

zázemím byla energeticky samostatná. 
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III. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   

LÉKAŘSKÉ ORDINACE 

V roce 2016 odešel do důchodu po dlouholetém ordinování ve Šluknově praktický lékař MUDr. Ketut 

Jasa. Jeho ordinaci a pacienty převzal od 1.3.2016 nový mladý lékař MUDr. Petr Čechovič, který 

k nám přišel až z jižní Moravy. Počet ordinujících lékařů se tak v roce 2016 nezměnil. 

SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE MĚÚ ŠLUKNOV 

V rámci odboru v roce 2016 pracují 3 sociální pracovnice. 

Z hlediska počtu jednorázových intervencí se v roce 2016 sociální pracovnice nejvíce věnovaly těmto 

skupinám klientů: nezaměstnaní (125 intervencí), rodiny s dětmi (25 intervencí), osoby v nejistém či 

neadekvátním bydlení (24), osoby bez přístřeší (16) a senioři (15). Z hlediska počtu opakovaných 

intervencí se v roce 2015 sociální pracovnice nejvíce věnovaly těmto skupinám klientů: nezaměstnaní 

(203 intervencí), senioři (94),  osoby v nejistém či neadekvátním bydlení (54), osoby bez přístřeší (53) a 

rodiny s dětmi (38). 

Nově zaevidovaní klienti v roce 2015 byli z následujících skupin: nezaměstnaní (75 nově 

zaevidovaných), senioři (19), osoby v nejistém či neadekvátním bydlení (18), osoby bez přístřeší (16) a 

rodiny s dětmi (15).   

OBLASTNÍ CHARITA ŠLUKNOV 
V Charitním domě nadále pokračovalo předškolní vzdělávání, kterého se zúčastnilo 34 dětí. Klub 

pracuje podle metod Montessori pedagogiky, která se velmi osvědčuje. Pokračovala spolupráce se 

Speciálně pedagogickým centrem v Rumburku. Předškolní klub byl představen v České televizi v rámci 

Tříkrálového koncertu a také v Senátu Parlamentu České republiky.  

Na financování předškolního vzdělávání se podílelo MŠMT, Sozialwerk Ackermann Gemeinde, Město 

Šluknov a rovněž byl využit výtěžek Tříkrálové sbírky.  

„Nízkoprah“ pro děti a mladé od 6 do 26 let pokračoval ve své činnosti po celý rok. Děti a mladí se 

učili v nízkoprahu spoustu nových věcí: bubnování, hru na kytaru, tanec, mnoho kreativních činností, 

pečení, vaření. Vystupovali se svým tanečním číslem a ve spolupráci s komunitní prací na Katolických 

dnech v německém Lipsku, a také festivalech v Rumburku, Trmicích, v Krásně Lípě. Konalo se několik 

velmi zajímavých besed na téma závislosti, zdravotní prevence, s policií.  

Do klubu zavítalo v průběhu roku celkem 119 dětí. Na financování se podílel Ústecký kraj a soukromí 

dárci. 

Také byla hojně využívána Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Pracovníci pomáhali rodinám 

v nejrůznějších krizových situacích – jednání s úřady, zajišťování lékařské péče a mnoho dalších, ale 

především problémy s bydlením. Nedostačujícím, nákladným a především problémovým. Služba 

pracovala s celkem 83 rodinami, přičemž 63 rodin spolupráci zahájilo právě tento rok. Také byla 

práce rozšířena do Mikulášovic. Službu financoval Ústecký kraj a soukromí dárci. 

Komunitní práci se tento rok podařilo dále rozšířit. Díky novým, pronajatým prostorům v bývalém 

internátě lesnické školy jsme mohli zahájit nové aktivity. Sportovní činnosti, připravena byla lepší 

hudební zkušebna, taneční sál, šicí dílna a učebna pro výuku německého a romského jazyka a pro 

přednášky. Také byla postavena v zahradě hliněná pec. Vše, co si v ní připraví, je opravdu dobré a 

tak jsou na ni právem hrdí. Do stavby se zapojili i děti a je to krásné a užitečné dílo. Hudebníci z Och 
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se zúčastnili také Katolických dnů a dále mnoha vystoupení ve Šluknově a v okolí. Do komunitní práce se 

zapojilo aktivně 260 osob, přičemž celkově se aktivit zúčastnilo cca 450 osob. 

Podporu komunitní práce poskytl Úřad vlády a Renovabis. Stavbu pece podpořila Ústecká komunitní 

nadace. 

Pokračovalo se i v dalších aktivitách, v charitním šatníku a bazaru, v možnosti vykonat v oblastní charitě 

veřejně prospěšné práce. Och Šluknov se zapojila do Tříkrálové sbírky a další. Také zde proběhly ve 

většině aktivit kontroly ze strany poskytovatelů finanční podpory, všechny s vynikajícím výsledkem. 

KORMIDLO O. P. S. 

V r. 2016 bylo v této organizaci zaměstnáno 26 zaměstnanců, z toho 17 lidí se zdravotním postižením na 

chráněných pracovních místech. Sociální službu - sociálně terapeutické dílny využívalo 50 uživatelů služby. V 

roce 2016 proběhla na pracovišti Dr. Edvarda Beneše 428 rekonstrukce střechy, rozjela se spolupráce s 

firmou Plaston ČR, která zadává zhruba dvacet druhů práce a znovu začal fungovat jednou týdně zájmový 

keramický kroužek pro veřejnost a pro děti z mateřské školky. 

WHITE LIGHT I. RUMBURK 

V našem regionu je drogová scéna poměrně silně zastoupená. Nejčastěji zneužívanou drogou je kromě 

marihuany pervitin, který si většina jeho uživatelů aplikuje injekčně. I proto zde působí organizace 

WHITE LIGHT I, která poskytuje služby uživatelům drog a osobám jim blízkým. V Rumburku tyto služby 

zajišťuje již od roku 1999 kontaktní centrum, ve Varnsdorfu od roku 2006 a ve Šluknově od roku 2014 

terénní program. Na zajištění terénního programu ve Šluknově finančně přispívá i město Šluknov, 

konkrétně 20.000 Kč. Roční rozpočet celého terénního programu však činí cca 700 000 Kč, které si musí 

organizace zajistit z jiných zdrojů. 

V roce 2016 využilo služeb terénního programu ve městě Šluknov 42 aktivních uživatelů drog a 10 

osob jim blízkých. V rámci programu pracovníci mimo jiné služby vyměnili 8 834 injekčních stříkaček, 

což není pouze ochrana uživatelů drog před šířením infekčních nemocí (zejména hepatitidy), ale 

zejména má za cíl ochranu veřejného zdraví obyvatelů města. 

Další instituce ve městě:  

 Domov pro seniory 

 Domy s pečovatelskou službou 

 Vaše harmonie o. p. s. 
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IV. PRŮMYSL, SLUŽBY, DOPRAVA, ZEMĚDĚLSTVÍ   

OPRAVA VODOJEMU A VODOVODU 
V období květen až září prováděla firma Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstrukci 

historického vodojemu a krátkého úseku navazujícího vodovodu v lokalitě na Křížovém vrchu, která 

zásobuje asi třetinu Šluknova. Tato rekonstrukce znamenala celodenní odstávku zásobování vodou 

v celém městě 

VÝROČÍ HABACK ŠLUKNOV 
V roce 2016 oslavila firma Haback 25 let. Byla založena počátkem roku 1991 a zpočátku se 

zabývala pouze dodávkami strojů a zařízení pro malé pekárny. Proto byla uvedena do provozu tato 

malá pekárna zprvu jen jako předváděcí. 

S růstem zájmu o výrobky firmy a s následným útlumem budování malých pekáren byla výroba 

rozšířena do dvou provozů, v nichž se vyrábí široký sortiment pekařských výrobků. Pekárna zajišťuje 

pro Šluknov a prakticky celý Šluknovský výběžek denně široký sortiment čerstvého pečiva, mnoho druhů 

chleba včetně cereálních, koblihy, sladké pečivo, koláče včetně svatebních, ale též kynuté 

a bramborové knedlíky včetně plněných. 

Výrobky jsou prodávány v pěti vlastních prodejnách ve Šluknově, Rumburku a Varnsdorfu. Firma 

rozváží své zboží čtyřmi dodávkovými vozy asi 110 odběratelům v celém výběžku.   
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V. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   

  MĚSTSKÁ POLICIE 
V kalendářním roce 2016 byl do pracovního poměru přijat 1 strážník, tedy na výsledcích práce se 

podílelo 8 strážníků (resp. 7 strážníků a 1 velitel). Městská policie Šluknov pokrývá výkonem služby 

nepřetržitý provoz, přičemž pochůzková či motorizovaná hlídková činnost je vykonávána zpravidla v 

jednočlenné či ve dvoučlenné hlídce. 

V roce 2016 bylo pro MP pořízeno následující nové technické vybavení: 

• platební terminál, který ulehčuje a urychluje proces zaplacení finanční hotovosti za uloženou 

pokutu v blokovém řízení 

• 1 ks samonabíjecí pistole zn. Glock, model 17, gen. III, ráže 9 mm Luger. 

• zřízen 1 kamerový bod na námětí Míru, kdy cílem je v následujících letech kamerový systém 

rozšířit na cílový stav 6 kamer, které budou monitorovat zejm. střed města. 

 

V roce 2016 bylo přestupků vyřešených v blokovém řízení a současně přestupků oznámených 

k projednání příslušným správním orgánům celkem 282 (tj. o 23 více než v roce předchozím) – z toho: 

• 251 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (o 29 více než v r. 2015) 

• 21 přestupků proti veřejnému pořádku 

• 6 přestupků proti majetku 

• 4 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

Nejedná se však o veškeré přestupky, které byly strážníky vyřešeny, je zde též zákonná možnost 

vyřešit přestupkové jednání domluvou, který je často využíván. 

K příslušným správním orgánům bylo dále v 10 případech postoupeno podezření ze spáchání jiného 

správního deliktu, konkrétně se jednalo o porušení zákona  

č. 289/1995 Sb. „O lesích“ – jízda a stání v lesním porostu (6x) a porušení „tabákového zákona“ a 3x 

přestupek v dopravě., dle z. č. 361/2000 Sb.  

I v roce 2016 strážníci ve dnech školní výuky zajišťují, v ranních hodinách a v čase obědů, 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 prostor katastru 

Rožan.  

V roce 2016 bylo odchyceno 47 toulavých nebo nezajištěných psů (18x odvoz psů do útulku) a 4 další 

volně žijící zvířata.  

Městská policie vykonávala i další činnosti, patří sem např.: 

• Doručování písemností na základě žádostí odborů MÚ, soudů apod. 

• Kontrola heren a restaurací se zaměřením na zneužívání dávek hmotné nouze. 

• Bezpečnostní doprovod pokladních s finanční hotovostí (výplaty soc. dávek) 

• Upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady. 
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• 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 úsekem a OSPOD při šetření v problémových rodinách. 

• Součinnost se školskými zařízeními – řízená praxe studentů oboru bezpečnostně právní činnost 
VDF. 

• Pravidelná hlídková činnost v okolí škol v době konce školní výuky.  

• Prevence: 

- Spolupráce při akci „Den se složkami IZS“ 

- Preventivní přednášky - pro školská zařízení, pro seniory (téma Bezpečný domov) 

- projekt APK – dvojice asistentů prevence na dotovaných místech 

- distribuce osobních alarmů seniorům (350 ks + samolepka s kontakty na složky IZS) 

V kalendářním roce 2016 sepsáno, vyjma denních záznamů ze služby, celkem 215 záznamů 

dokumentující veškeré okruhy činnosti MP (ÚZ, závady ve městě, oznámení o přestupcích, oznámení 

občanů, ztráty a nálezy, součinnost s jinými orgány a organizacemi – SO, PČR). 

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
V roce 2016 došlo ke změně personálního stavu Obvodního oddělení Šluknov. Jedna policistka odešla 

na základě výběrového řízení na jiný útvar. Tři policisté ukončili služební poměr. Nastoupili dva noví 

policisté. Tedy rok 2016 byl ukončen s dvěma neobsazenými služebními místy. 

Z hlediska vývoje kriminality na území města Šluknova byl rok 2016 rokem mírného zvýšení. Na území 

města Šluknov bylo spácháno 217 trestných činů. Největší podíl na tomto zvýšení má hospodářská 

trestná činnost a trestná činnost z kategorie ostatní. Násilná trestná činnost zůstává za posledních pět let 

stále na stejné hodnotě okolo 29 případů.  

Nadále pokračoval trend snížení majetkové trestné činnosti. V roce 2016 bylo řešeno celkem 87 

případů (pro srovnání: v roce 2011 to bylo 179 případů).  

Přesto hned zkraje roku 2016 byla spáchána série 17 krádeží vloupáním do rekreačních chalup v části 

Císařský, kdy v drtivé většině pachatel či pachatelé z místa často odcizili pouze předměty nepatrné 

hodnoty (např. koření) a naopak cenné věci ponechali na místě.  

Násilných trestných činů bylo spácháno 29, převládaly trestné činy porušování domovní svobody, které 

jsou řazeny do kategorie násilné trestné činnosti, ačkoli se jedná zejména o případy krádeží věcí 

nepatrné hodnoty ze zahrad domů, či jiné vniknutí do obydlí. 

V roce 2016 u nás nedošlo ke spáchání závažného trestného činu proti zdraví či životu, vyjma dvou 

případů loupeže, v obou případech bez újmy na zdraví. V jednom případě se jednalo o přepadení 

benzinové čerpací stanice. Oba případy byly objasněny.   

Byly zaznamenány 2 případy domácího násilí a 2 osoby byly vykázány. 

Celkový podíl objasněných trestných činů činil cca 58,5 %. 
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Na úseku přestupků bylo celkem spácháno 476 skutků, z toho 75 bylo přestupků v dopravě. Bylo 

zjištěno 14 přestupkových jednání spočívající v řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a jiných 

návykových látek.  

Bylo zjištěno celkem 112 přestupků proti majetku a 104 proti veřejnému pořádku. 

Na území celého katastru Města Šluknova došlo k 50 dopravním nehodám, při kterých nebyla žádná 

osoba usmrcena, jedna osoba byla těžce zraněna a tři osoby byly zraněny lehce. Celková škoda 

dosáhla 881 tis. Kč. V deseti případech byla na vině rychlost, ve čtyřech pak nedání přednosti v jízdě 

a v jednom případě bylo zjištěno požití alkoholu.  

V době od 29. 7. do 5. 8. 2017 byla v části Kunratice pořádána na pronajatých pozemcích akce typu 

technoparty SPACE PIKNIK 2016 s účastí cca 4-5 tis. návštěvníků. 

  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
 

Šluknovská jednotka měla v roce 2016 jednoho velitele stanice, kterým je p. Petr Kocián, DiS., v denní 

směně a 15 příslušníků v nepravidelném směnovém provozu - směny A, B, C: 

Denní směna: Petr Kocián, DiS. – velitel stanice 
 
Směna A:  Jiří Beneš – velitel družstva 
   Miloslav Kučera – technik strojní služby 
   Tomáš Novotný – strojník 
   Tomáš Ilek – strojník 
   Petr Halamka – hasič 
 
Směna B:  Bc. Marek Kopecký – velitel družstva 
   Ing. Jan Diessner – technik chemické služby 
   Roman Müller – strojník 
   Jan Beneš – strojník 
   František Zalaba – hasič 
 
Směna C:  Petr Dudáček – velitel družstva 
   Petr Benda – technik technické služby 
   Josef Antl – strojník 
   Libor Matěják – strojník 
   Pavel Znamenáček – hasič 
 

V loňském roce opustil stanici pan Milan Tabi, který odešel do soukromého sektoru. Nahrazen byl 

panem Františkem Zalabou. 

V roce 2016 bylo celkově 163 zásahů (událostí) – z toho: 

• 42 požárů 

• 25 dopravních nehod 

• 28 úniků nebezpečných látek 

• 52 technických pomocí 

• 12 záchran osob a zvířat 

• 3 plané poplachy 
I v roce 2016 probíhala výcviková činnost, která zahrnovala pravidelné přezkušování z odborné a 

fyzické přípravy, ověřování zdravotní způsobilosti každého jednotlivce, výcvik v protiplynovém 
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polygonu, flashover kontejneru, školení ve Škodě Auto Mladá Boleslav, vodácký výcvik v kanále 

v Roudnici nad Labem, atd. Soutěže v požárním sportu a vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 

Plus další různá specifická školení a instrukčně metodická zaměstnání. 

Zásahová, ta nejdůležitější, činnost i v roce 2016 probíhala obdobně jako v předchozích letech. 

V zimním období zejména požáry sazí v komínech, kdy lidé stále opomíjejí a podceňují údržbu 

komínových těles.  Následují technické pomoci (spadlé stromy, sníh a rampouchy, obtížný hmyz, otevření 

bytu, čerpání vody, spolupráce s ostatními složkami IZS, atd.).  

Mezi zajímavé zásahy v roce 2016 patřily: 

- požár rodinného domu a tržnice v Rožanech, kde vybuchovala zábavní pyrotechnika 

- dopravní nehoda osobního vozidla v Severním, zde došlo k těžkému zranění řidiče, rodinného 
příslušníka jednoho z našich hasičů. 

 

Šluknovská jednotka má ve své výbavě Automatizovaný externí defibrilátor (AED), který byl již 

několikrát použit v praxi, což je velkým přínosem. Další činností, na kterou se klade důraz, je práce 

s veřejností. V rámci tzv. „Preventivně výchovné činnosti“ byl pořádán den otevřených dveří, exkurze 

pro školky, školy apod., ukázky naší práce na různých akcích atd. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

OBCE  
Sbor dobrovolných hasičů Šluknov se po zákonných úpravách stal pobočným spolkem Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska. Má celkem 87 členů. Z toho 20 mladých hasičů od 5 do 14 let, 6 členů do 18 

let a 61 dospělých členů (45 mužů a 16 žen).  

Výjezdová jednotka obce má, po absolvování základní odborného kurzu v Bílých Poličanech dvěma 
členy, opět 32 členů. V roce 2016 provedla celkem 14 výjezdů – jednalo se o následující případy: 

• 9x požáry,  

• 3x úniky látek,  

• 1x taktické cvičení  

• 1x planý poplach.  
Průměrná účast členů na zásah byla téměř 10.  
Mezi největší události roku 2016 patřil především požár tržnice v Rožanech v dubnu, kdy došlo 
k celkovému poškození přilehlého domu u chráněné javorové brány a kdy byl zasažen sklad zábavné 
pyrotechniky. Následně na Silvestra byl opět výjezdem k podobný požár v Rožanech ale naštěstí již 
menšího rozsahu. U úniků látek se vždy jednalo o vylité provozní kapaliny z vozidel, jejich likvidaci 
sorbenty, zametání a sběr.  
 
Z výše uvedených bylo celkem 11 případů ve Šluknově, 2 v Jiříkově a 1 v Kyjově.  
 
Šluknovská jednotka HZS provedla vloni celkem 161 výjezdů po celém svém obvodu Šluknovského 
výběžku. Ve správním obvodu města Šluknov to bylo celkem 89 případů -  z toho: 

• 19 požárů,  

• 37 technických pomocí,  

• 11 úniků látek,  

• 15 dopravních nehod,  

• 3 plané poplachy  

• 4 taktická cvičení.  
Počty případů roku 2016 jsou téměř stejná s lety předešlými.  
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V roce 2016 se vozový park nezměnil. Došlo k opravě a nástřiku Tatry 148 a u automobilového 

žebříku IFA. U vozidla Tatra Terrno není problém při získávání STK, v roce 2016 se řešil pouze problém 

s vysokotlakovou hadicí na navijáku. Ale 45let staré Škody 706 Trambusu se podařilo projít STK až na 

třetí pokus, došlo u ní i k opravě karoserie. U vozidla DA Ford Transit se muselo také vylepšit karoserii.  

Činnosti jednotky města a členů sdružení sboru dobrovolných hasičů se vzájemně prolínají a z vnějšku se 

nedají rozpoznat. Společnými silami provádí údržbu a opravy techniky a budov. V roce 2016 byla na 

budově hasičské zbrojnice v Císařském provedena výměna oken a vchodových dveří a provedeny 

následné práce k vylepšení stavu této budovy. Bylo provedeno celkové vymalování, obložení a nátěr 

schodiště, oprava elektroinstalace, oprava podlahy na chodbě, výměna zábradlí a vydláždění 

prostoru před vchodem do objektu a následný náročný úklid. K vybavení klubovny bylo zakoupeno 8 

stolů a provedena výměna skříní za novější zánovní z kanceláří městského úřadu. K úklidu a 

přehlednosti uložení prostředků i v roce 2016 slouží garáž v domu s pečovatelskou službou, kterou 

město poskytlo k dispozici a kde je uskladněn přívěs s motorovou stříkačkou PS8, polní kuchyň a věci 

pro zdárné pořádání dětského tábora a zajištění účasti při zámeckých slavnostech. 

Další činností byly v roce 2016 asistenční hlídky - při závěrečném autokrosovém závodu, při pálení 

čarodějnic (vč. stavby hranice) a také při Zámeckých slavnostech. V rámci zapojení do akce Den země 

– Ukliďme Česko byl proveden úklid pivovarského rybníka, který je zároveň i požární nádrží města. 

Členové jednotky opět absolvovali odbornou přípravu, jak v rámci své funkce v jednotce, velitelé, 

strojníci a obsluhy automobilového žebříku, tak i hromadně, dle nařízení generálního ředitele HZS, 

především v rámci celodenního školení, jehož se zúčastnilo 20 členů. Do přípravy jednotky pak patří 

výcvik v požárním útoku s překážkami a účasti na soutěžích v naší oblasti zastřešené pod vyhodnocením 

Florián cup Šluknovského výběžku. Pokračovalo se v omlazování soutěžního družstva a to přineslo i své 

plody ve formě celkového vítězství, po pěti letech, třetího v pořadí. Zajímavostí bylo, že při domácí 

soutěži se podařilo na start postavit dokonce dvě družstva mužů a na vyzkoušení i družstvo žen. Zde se 

ukázala předností zkušenost a garda se umístila před mladíky. 

Pro lepší pořádání největší akce roku, stanování dětí Doubek, bylo provedeno odvodnění příjezdové 

komunikace a pokácení nebezpečných stromů, jejichž dřevo posloužilo jako otop v Císařském. Tábora 

se zúčastnilo 25 dětí. Vedoucími a praktikanty byli členové z mladších řad a dorostu. Celé zázemí 

zajistili zkušení táborníci. Opět došlo k zapůjčení kompletně vybaveného tábora od Skautů 

z Varnsdorfu, s kterými se dlouhodobě spolupracuje. Finanční pomoc při této akci poskytli sponzoři, 

především Město Šluknov, které přispělo 15 tisíci Kč z účelové neinvestiční dotace. Dalším vrcholem akcí 

byl několik let neuspořádaný zájezd. V roce 2016 to bylo na výstavy v areálu výstaviště Zahrada 

Čech v Litoměřicích s prohlídkou města a při cestě zpět s následnou zastávkou a prohlídkou s degustací 

piv v pivovaru Kapitán Děčín. Dále byly uspořádány dvě tradiční pohárové soutěže dospělých, 24. 

ročník Memoriálu Josefa Včely a ve spolupráci s SDH Království soutěž dětí, dokonce již, 31. ročník 

Memoriálu Standy Matyáše. Další akce v roce 2016: večery s filmem, zabíjačky, kuželky, výlety na 

kolech, sraz „matýskářů“ v Dolní Poustevně a další akce, na jejichž organizaci věnují prostředky sami 

členové.  

Původně bylo v roce 2016 na akceschopnost počítáno s téměř 700 tisíci Kč, které však byly zhruba o 

100 tisíc přečerpány. Důvodem byly především výše zmiňované opravy vozidel a údržba budovy v 

Císařském. K největším položkám patří energie, o které se dělí spolu s HZS, dále pak doplnění výstroje, 

pracovní oděvy a zásahovou obuv, nový dataprojektor a vysokotlakový čistič pro údržbu vozidel. 

  PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
V roce 2016 bylo zaevidováno 344 přestupků. Oproti roku 2015 je to o 10 přestupků více. 



                                               31 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2016 

V příkazním řízení bylo projednáno 51 přestupků a ve správním řízení bylo projednáno celkem 81 

přestupků. Ve správním řízení bylo uděleno celkem 9 napomenutí a 72 pokut (částka celkem 331,5 tis. 

Kč). V roce 2016 bylo projednáno 9 přestupků proti pořádku v územní samosprávě, 7 přestupků ve 

veřejném pořádku a přestupků v občanském soužití bylo projednáno celkem 63 (dvojnásobný počet 

oproti roku 2015). V oblasti přestupků proti majetku bylo projednáno 50 přestupků (o 12 více než 

v roce 2015).  

VI. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   

  DŮM KULTURY 
V roce 2016 se v Domě kultury konaly tyto akce: 

15.01.  maturitní ples  
17.01.  Divadlo pro děti 
29.01.  Přednáška o betlémářích 
30.01.  Oslava firmy Haback – 25 let 
31.01.  Šramlík 
02.02.  Karneval pro MŠ 
05.02.  Vietnamský nový rok 
07.02.  Divadlo pro děti 
12.02.  Přednáška – Šluknovsko  
16.02.  Přednáška O památných stromech Šluknovska 
21.02.  Dětský karneval  
28.02.  Šramlík 
05.03.  Vietnamské MDŽ 
13.03.  Cirkus bude! – artistická show 
15.03.  Talk show „V jiném světě“ 
18.03.  Velikonoční jarmark 
20.03.  Divadelní přehlídka – celý den - pro děti 
22.03.  Představení pro MŠ 
03.04.  Divadlo pro děti 
10.04.  Šramlík 
19.04.  Přednáška – Projekt DofE – p. Brož 
24.04.  Přednáška - Víte, kam ve svém životě jdete? 
29.04.  ZTP schůze 
01.05.  Šramlík 
13.05.  Majálesová zábava (SLŠ) 
05.06 . Šramlík 
04.09.  Šramlík 
16.09.  Koncert Marcela Zmožka 
21.09.  Přednáška – krajina Šluknovska 
02.10.  Divadlo pro děti 
05.10.  Beseda – Aljaška 
06.10.  Den úcty ke stáří – s J. Helekalem 
09.10.  Šramlík 
14.,15.10.  výstava Naše, vaše houby 
28.10.   Halloweenská stezka odvahy 
04.11.  Hubertská zábava (SLŠ) 
06.11.  Šramlík 
11.11.  ZTP schůze 
13.11.  Divadlo pro děti 
18.11.  Schůze svazu důchodců 
25.11.  Rozsvícení vánočního stromku – náměstí 
27.11.  1. Adventní neděle – vánoční zdobení v zámku 
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04.12.  2. Adventní neděle – Mikuláš 
11.12.   Šramlík 
14.12.  Vánoční koncert ZUŠ 
16.12.  Vánoční jarmark 
18.12.  Adventní neděle - Divadlo pro děti 

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Personální změny v roce 2016: Na pracovní pozici Dagmar Pálkové, která odešla na mateřskou 

dovolenou, nastoupila Bc. Markéta Vlčková, která byla původně přijata na dotované místo od Úřadu 

práce. Na dotovaná místa Úřadem práce byla přijata Marcela Luhová a Radek Musil. Evě Skácelové, 

která zajišťovala úklid ve Šluknovském zámku, byl zkrácen úvazek a na část tohoto úvazku byla přijata 

Yvetta Sazanovová.  

V dubnu 2016 byl otevřen nový prohlídkový okruh ve 2. N.P., který nahradil stávající vojenskou a 

lesnickou expozici. Prvorepublikový okruh se věnuje poslednímu majiteli šluknovského panství Ervínu 

Leopold Nostitz Rieneck. Tyto nové dobové prostory byly postupně dovybavovány jednotlivými menšími 

exponáty. Na zámeckém schodišti přibyla sbírka loveckých trofejí a původní originály, které pocházely 

ze zámku.  

V roce 2016 navštívilo Šluknovský zámek a Regionální informační centrum 30 064 návštěvníků. 

Nejnavštěvovanější akcí byly Zámecké slavnosti, které v tomto roce navštívilo 4.196 návštěvníků. Jejich 

návštěvnost velmi ovlivnilo nepříznivé počasí, proto poprvé za svou dobu neměla návštěvnost 

vzestupnou tendenci. Nejvíce návštěvníků dorazilo na výstavy: „Pohádková země Vítězslavy Klimtové“, 

„Panenky typu Barbie“ a „Turistické vizitky“. Hojně navštěvované byly i ostatní kulturní akce 

v prostorách zámku – koncerty, divadla či jiné kulturní akce. V roce 2016 byly zahájeny také nové 

kulturní akce: Večery pod lampiony v zámeckém parku, a nebo Šluknovský masopust s průvodem 

městem. Nadále pokračují 2x ročně Zámecké zabijačky. Šluknovský zámek aktivně využívá pro své 

koncerty Klub přátel vážné hudby, Základní umělecká škola, venkovní prostory využívá SLŠ a SOŠ 

Šluknov pro Lesnický den, je zde pravidelně předáváno vysvědčení žákům 9. tříd.  

Přes 30 párů si řeklo v roce 2016 své ANO ve Šluknovském zámku či parku. 

V roce 2016 byl vydán nový leták o Šluknovském zámku formátu DL. Tento leták obsahuje všechny 

důležité informace o Šluknovském zámku, Informačním centru, nabídce výstav a ostatních kulturních 

akcích. Informuje také o možnostech svatebního obřadu. V rámci projektu „Modernizace turistické 

infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ byl vydán DL leták o Naučných stezkách. 

Návštěvníci se tak mohou lépe orientovat po Kunratické stezce, Stezce Střelnice a stezce Šluknov - 

Rožany. Oba letáky jsou k dispozici v Informačním centru zdarma. 

I v roce 2016 se prezentovalo město na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze a také na 

Turistické burze v Bad Schandau. 

Ve Šluknovském zámku bylo za rok 2016 připraveno 42 kulturních akcí, které si nenechalo ujít 13.916 

návštěvníků: 
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Název akce Datum Počet návštěvníků 

Výstava/stálá expozice - Brabenci a létající stroje 01.01.2016 - 31.12.2016 267 

Výstava "VEDEM" 02.01.2016 - 27.03.2016 204 

Výstava "PORTRÉTY" Jiřího Blažka 04.01.2016 - 31.03.2016 56 

Koncert KPVH 13.01.2016 55 

Divadlo "Jak se Vám líbí" 29.01.2016 58 

Výstava Výběžku.net "Drážďany" 29.01.2016 134 

Masopust 05.02.2016 211 

Koncert Rastafidli Orkestra 12.02.2016 59 

Divadlo pro děti "Masopustní pohádka" 13.02.2016 36 

Koncert KPVH 17.02.2016 40 

Koncert Dixieland 11.03.2016 58 

Koncert KPVH 16.03.2016 66 

Výstava "Turistické vizitky" 17.03.2016 - 30.10.2016 530 

Koncert ke Dni učitelů SLŠ 31.03.2016 125 

Hraničář - Strýček Váňa 08.04.2016 43 

Koncert KPVH 13.04.2016 59 

Absolventský koncert  27.04.2016 55 

Předkolo "Šluknov zpívá" 29.04.2016 90 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.04.2016 312 

Koncert The Pix 06.05.2016 41 

Výstava "Panenek typu Barbie" 01.05.2016 - 31.08.2016 977 

Dětský den s MIMONI 29.05.2016 1487 

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI 24. - 25.6.2016 4196 

Výstava „LOVECKÉ TROFEJE" 11.06.2016 - 25.06.2016 777 

Výstava „Naivní obrazy" Alexandry Dětinské 01.07.2016 - 30.09.2016 272 

Výstava „Pohádková země" Vítězslavy Klimtové 02.07.2016 - 30.09.2016 1731 

1. Večer pod lampióny 16.07.2016 42 

2. Večer pod lampióny 26.08.2016 40 

Lesnický den 10.09.2016 297 

Zámecká zabijačka 28.09.2016 238 

Koncert KPVH 05.10.2016 35 

Výstava „Zámecká zbrojnice" 10.10.2016 - 31.03.2017 170 

Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše 28.10.2016 74 

Dětský muzikál - Jak se šašek stal králem 30.10.2016 90 

Výstava „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska" 09.11.2016 - 22.12.2016 125 

Výstava "Betlémů" 01.12.2016 - 06.01.2017 198 

Přehlídka šluknovského umění 25.11.2016 40 

1. Adventní neděle - výroba vánoční výzdoby 27.12.2016 237 

Koncert KPVH 30.11.2016 95 

Vánoční jóga 10.12.2016 52 

3. Adventní neděle - vánoční koncert a vánoční zvyky 11.12.2016 80 

Vánoční pohádková procházka zámkem  26.12.2016 164 
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KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 2016 
Mimo prostory Šluknovského zámku a Domu kultury se v našem městě roce 2016 konaly tyto akce: 

 27.03. slavnostní otevření kompostárny- seznámení s technologií včetně praktické ukázky 

 15. - 22.04. úklid odpadků na veřejných prostranstvích, u silnic, podél potoků,  

u zastávek apod. Sebralo se celkem 1,4 tuny odpadů. 

 08.05. pietní akce pokládání věnců u příležitosti 70. výročí  osvobození u památníku obětem 2. 

sv. války – u ZŠ J. Vohradského, v Císařském u bývalé restaurace a u Partyzánu 

 08.05. mykologové odemkli les 

 15.05. Hudba spojuje sousedy – kopec Jitrovník v Království (v rámci Pětiměstí) 

 23.05. slavnostní požehnání Mariánské kaple na louce pod kopcem Partyzán v Císařském – 

torzo kapličky bylo opraveno 

 24.05 – již 14. tradiční mezinárodní setkání občanů i starostů sousedních měst a obcí na obou 

stranách hranit „Pětiměstí“ na Jitrovníku  

 30.05. na nově otevřeném hřišti na beach volejbal turnaj TS BEACH CUP 2015 – 16 

amatérských dvojic 

 06.06. Pohádkový les (5. ročník) pořádaný o. s. Radost dětem - u rybníku Pazderák 

 13.06. výstava vojenských veteránů na náměstí 

 21.06. oslava patronů města Jana a Pavla – před kostelem vystoupení pozounového orchestru 

z Grosspostwitz a sboru trubačů SLŠ, poté slavnostní bohoslužba vč. hry na varhany 

 27.06. Memoriál Slávy Novotného (9. ročník) a turnaj Starých gard (1.ročník) -  na stadionu  

 18.-21.06. soustředění mladých hasičů z Království, Šluknova, Mikulášovic, Dolní Poustevny a 

Vilémova - na louce u kostela v Království  

 09.07. Mezinárodní cyklistický závod Tour de Feminin – Šluknovem projíždí první etapa 

 23.07. setkání Dorfclubu Taubenheim a Spolku Němců a přátel německé kultury u Božích muk 

na Fukově  

 18.08. slavnostní otevření Oranžového hřiště (financovaného z Nadace ČEZ) – fitparku 

v Tyršově ulici pod sokolovnou 

 22.08. sraz veteránů na náměstí Míru  

 29.08. sraz motocyklů Čechie-Böhmerland na náměstí Míru 

 05.9. Rozloučení s létem v Království – pořádal spolek „Šluknovské Království“ 

 13.09. Lesnický den (3. ročník) v zámeckém parku  

 18.09. vybudována nová naučná stezka Střelnice u Pazderáku s haťovým chodníčkem - 

představila malý Wenischův rybníček, mokřady a nivní louky, památný dub v prostoru bývalé 

střelnice 

 28.09. Slavnost sv. Václava, Vilémovský sbor zazpíval „Svatováclavskou mši“ Igora Heinze 

 28.09. Václavská zabijačka v parku 

 03.10. den otevřených dveří v arboretu Kunratice pořádaný SLŠ a SOŠS 

 11.10. Drakiáda u rybníka pod Křížovým vrchem 

 30.-31.10. výsadba nové aleje podél polní cesty vedoucí od Křížové cesty v Království nad 

Rybničnou směrem k Fukovské bráně – organizovalo město ve spolupráci se sdružením Arnika, 

sázeli dobrovolníci z řad občanů  

 17.11. požehnání nově zrekonstruované kapličky Panny Marie Bolestné v Království (u hlavní 

silnice u kostela) 

 11.12.  Adventní neděle – varhanní koncert v kostele, koncert v zámku 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V roce 2016 bylo v Městské knihovně ve Šluknově 431 registrovaných čtenářů,  

z toho 149 v kategorii „děti a mládež“. Ve skutečnosti je ale stálých a pravidelných čtenářů mnohem 

více, protože na jednu registrovanou čtenářskou legitimaci chodí třeba celá rodina, nebo školní či 

školková třída. Se školami a školkou je navázána už dlouholetá spolupráce, která je výhodná pro obě 

strany. Školky a školy do knihovny vodí děti a mládež již pravidelně, půjčují si knihy pro společné čtení 

v rámci výuky či přípravy na školu (MŠ). Děti a žáci si tak zvykají pravidelně číst a navštěvovat 

knihovnu, z jejich řad pak nejeden zůstává naším pravidelným čtenářem  

a návštěvníkem i nadále, soukromě. 

V roce 2016 do knihovny zavítalo 4.670 návštěv, což je číslo, vygenerováno automatizovaným 

výpůjčním systémem, které tudíž zahrnuje pouze návštěvníky, kteří vraceli, nebo si půjčovali knihy. 

Kromě nich ovšem do knihovny přicházejí také lidé, kteří využijí služeb internetu (těch bylo 37) a dále i 

lidé, kteří chtějí jen informace, nebo kopírovat různé listiny, laminovat je, popř. svázat do kroužkové 

vazby. Jejich návštěvy výpůjčním systémem (a tedy ani počítadlem) zaznamenány nejsou.  

Celkem si za rok 2016 čtenáři půjčili 14.479 knižních titulů – 1.497 naučné literatury pro dospělé, 

10.333 beletrie pro dospělé, 385 naučné literatury pro děti  

a mládež a 1.926 titulů bylo z beletrie pro děti. Časopisy a periodika si čtenáři půjčili 338krát. 

Měsíční výpůjčku si prodloužili (telefonicky nebo mailem) ve 3.143 případech. V rámci meziknihovního 

výpůjčního systému se vypůjčilo našim čtenářům 21 titulů z jiných knihoven ve výběžku. Knihovna na 

oplátku poskytla v rámci této „dočasné výměny“ 18 knih.  

Z uvedených čísel je zřejmé, že neustále narůstá počet výpůjček knih pravidelnými čtenáři, zvláště pak v 

kategorii děti a mládež. Stejně tak se každým rokem zvyšuje počet požadavků na výpůjčku určitého 

knižního titulu z jiné (spolupracující) knihovny v rámci meziknihovního výpůjčního systému, stejně jako se 

naší knihovně daří stále častěji uspokojovat požadavky jiných knihoven v rámci MVS. 

Pracovnice knihovny se starají nejen o knihy (nákup nových knih, přebalování těch starších, opravy 

vazby apod.), ale také o návštěvníky, kterým se snaží vyjít vstříc, pomoci, poradit, vyhledat žádaný 

titul, prodloužit výpůjčku atd. Knihovna pořádá také besedy – s cestovateli, spisovateli, vizážistkou, 

spolupracuje i na ostatních  akcích, pořádaných Odborem kultury MěÚ, ať už jako pořadatelé nebo 

aktéři.   

V roce 2016 byly koupeny další nové regály (14 ks), postupně jsou tak nahrazovány ty staré, 

polorozpadlé a nevyhovující. 

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY 

I v roce 2016 vycházely místní noviny, a to beze změn ceny, formátu, barevnosti či složení redakčního 

týmu.  

  KRUH PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY 
KPVH v roce 2016 uspořádal ve Šluknově následující koncerty: 

• 13. ledna „Pro Arte Bohemica“: Petra Žďárská – cembalo, Michaela Ambrosi – barokní říčná 

flétna; „Zapomenuté perly Čech a Moravy“ – skladby nalezené v hudebních archivech (F. W. 

H.  Benda ; A. T. J. N. Stamic, J. A. Štěpán, J. A. Benda…) 
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• 17. února „Houslový koncert“: Bohuslav Matoušek – housle (Jeden z našich nejlepších houslistů), 

Petr Adamec – klavír; Program: W. A. Mozart, L. van Beethoven, B. Martinů, A. Dvořák, B. 

Smetana 

 

• 16. března Klavírní recitál „Večer s Beethovenem“: Jan Šimandl – klavír (mladý umělec – 

držitel mnoha mezinárodních cen) 

 

• 13. dubna „Smetanovo trio“: Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – 

violoncello; Program: Josef Suk, Ondřej Kukal, P. I. Čajkovský 

 

• říjen Rožmberská kapela „Viva Carlos IV.“ – středověká hudba hraná na autentické nástroje; 

hráli: Mario Mesany, Kateřina Valášková, Štěpán Kaniak, Jiří Poláček, Pavel Polášek 

 

• 30. listopadu „Sám se svým stínem“: Jiří Stivín – flétny, klarinet, saxofon; Program: Od 

středověku po Stivína 

 
Průměrná návštěva koncertů pro veřejnost (mimo SLŠ) je 59 návštěvníků. Vzhledem ke složení a počtu 

obyvatel města je to vysoko nad republikový průměr. 

Podle hodnocení umělců jsou šluknovští posluchači vzdělaní, velmi pozorní a vděční. Většina umělců 

KPVH žádá o další účinkování u nás. A nejde o umělce „okrajové“. Všichni jsou držiteli mnoha různých 

ocenění ze světových soutěží v jejich oboru. Mnozí působili v zahraničních angažmá, jsou žádaní na 

světových pódiích. KPVH se snaží představit tyto umělce i obyvatelům našeho města i celého výběžku. 

Nutno podotknout, že ceny jejich koncertů jsou hluboce podhodnoceny – vždy po vzájemné dohodě.  

Město Šluknov tím získává prestiž kulturního města a to i zásluhou krásného prostředí Šluknovského 

zámku, kde se koncerty pořádají a vynikajícího mistrovského klavíru, jaký jiné Kruhy přátel hudby 

v republice převážně nemají.  

VII. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST  

PŘÍSPĚVKY MĚSTA NA SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST 

Město Šluknov každoročně podporuje místní zájmovou činnost. V roce 2016 byly finančně podpořeny 

následující organizace či akce: 

Název Projekt Částka 

12. přední hlídka Royal Rangers 
Rumburk 

Šluknovský Pěšák - šachy Šluknov 5 000,00 

Český rybářský svaz z.s., místní 
organizace Šluknov 

Rybářské soustředění mládeže, Zlatá 
udice 

30 000,00 

Emília Procházková Pietní akce 2 000,00 

Hokejový klub Arnošt Šluknov Činnost hokejového klubu 30 000,00 

Ivano Gatta 
Salta Fitness - cvičení rodičů s dětmi - 
batolata 

13 800,00 

Jitka Herciková Dětský pěvecký pop sboreček 10 000,00 

Junák, český skaut, středisko Seveřan 
Šluknov, z.s. 

Činnost organizace 3 000,00 
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KČT, odbor Šluknov  
Turistické celoroční soutěžení pro 
všechny generace - akce KČT pro 
veřejnost 

13 000,00 

Klub cyklistiky Krásná Lípa, z.s. 
Tour de Feminin - O cenu Českého 
Švýcarska 

5 000,00 

Kormidlo Šluknov, o.p.s. Spolufinancování sociální služby 20 000,00 

Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově Koncertní činnost 45 000,00 

Marcela Poláčková Činnost mažoretek Mochomůrky 3 000,00 

Občanské sdružení za rozvoj obce 
Rožany 

Pálení čarodějnic duben 2016 2 700,00 

Oblastní charita Šluknov Podpora předškolního centra Ambrela 13 000,00 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Malý záchranář 40 000,00 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
- Šluknov 

Dětský tábor Doubek 15 000,00 

SK Plaston Šluknov, z.s. Sport ve Šluknově 448 000,00 

SK Viktoria, z.s. Reprezentujeme Šluknov 2016 15 000,00 

Speciální základní škola a Praktická 
škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková 
roganizace 

Okresní turnaj žáků speciálních škol 3 000,00 

Spolek Němců a přátel německé kultury 
v ČR 

Činnost v roce 2016 8 500,00 

Spolek radost dětem Šluknov 

Rozvoj a využití volného času dětí a 
mládeže a vytvoření podmínek pro 
rozvoj sportu v souladu s platnými 
právními normami České republiky 

10 000,00 

Spolek SEVEŘAN 

Realizace kulturní činnosti, pořádání 
kulturních, loutkářských, činoherních a 
jiných akcí kulturního charakteru. 
Zastřešování činnosti činoherních i 
loutkářských divadelních souborů a 
ostatních zájmových skupin zabývajících 
se kulturní činností. 

42 500,00 

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. 
Činnost MO Svazu tělesně postižených 
v ČR 

42 500,00 

Šluknovské království Propagace města, činnost s dětma 10 000,00 

Teen Challenge International ČR, 
středisko Šluknov 

Dětské centrum Klokan 46 000,00 

Veteranklub Sever z.s. Veteránem Severem 2016 4 000,00 

White light I., z.ú. 
Terénní program WHITE LIGHT I. ve 
Šluknovském výběžku 

20 000,00 

Celkem   900 000,00 

SK PLASTON ŠLUKNOV  
V roce 2016 bylo souvislosti se změnou Občanského zákoníku nutno změnit název spolku a doplnit jej o 

dvě písmena v názvu na SK Plaston Šluknov, z. s. (zapsaný spolek). Povinný zápis u spolkového rejstříku 

byl proveden. 

Valná hromada sportovního klubu v listopadu 2015 zvolila na pět let nový výkonný výbor a ten i 

v roce 2016 pracoval ve složení: 

předseda:    Ing. Milan Kořínek 
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místopředseda:   Jiří Beneš 
hospodář:    Michaela Novotná 
Zástupci oddílů: 
oddíl kopané:   Ivan Kolomazník 
oddíl odbíjené:   František Koňák 
oddíl kuželek:   Radek Marušák 
oddíl košíkové:   Bc. Michal Bušek 
oddíl nohejbalu:   František Mráz 
oddíl badmintonu:   Petr Jirův 

 
Členská základna k 31.12.2016: 
Celkem 240 (ověřeno přes Českou Unii Sportu) – z toho: 
Badminton   15 členů 
basketbal                      8 
kopaná   164 
kuželky   20 
nohejbal   8 
volejbal    25 
funkcionáři   2 
 

ODDÍL KOPANÉ 
 
Fotbalové A-mužstvo po jarní části soutěže sestoupilo do I. B třídy. V prvních zápasech nového ročníku 

mužstvo začalo velice špatně. V každém utkání byly obavy o výsledek, většinou se prohrávalo, i když 

v mnoha případech nešťastně a po boji. Závěr podzimu ale přinesl obrat a přišlo šest vítězství za 

sebou, přičemž v posledním utkání naši porazili i tabulku jasně vedoucí Benešov a přezimují na dobrém 

9. místě. 

B-tým v Lipové hraje nadále svůj standart a po první části je na velmi dobrém pátém místě. 

Ještě radostnější jsou ale výsledky našich mládežnických družstev. Všechna byla v prvních polovinách 

tabulek svých soutěží, starší žáci dokonce vedli okresní přebor. Ukazuje se, že zájem o kopanou mezi 

těmi nejmenšími je skutečně veliký a aktuálně má SK Plaston téměř 80 aktivních závodníků 

v mládežnických kategoriích.  

Určitě k tomu přispěla i červnová náborová akce pro děti z mateřinky a prvních  

a druhých tříd ZŠ. Sešlo se na ní přes 200 dětí, učitelů i organizátorů a během čtyř hodin si děti 

vyzkoušely pohybové dovednosti a výsledkem byl fakt, že se do aktivního fotbalu následně přihlásilo 

20 nových talentů.  

ODDÍL KUŽELEK 
Významným oddílem SK Plaston jsou kuželkáři. A-mužstvo několik sezon úspěšně odehrálo III. národní 

ligu. Na jaře sestoupili o třídu níž, do Severočeské divize, přičemž příčin bylo několik, ale určitě to 

nebyla slabá výkonnost. Svá utkání museli hrát na čtyřdráze v České Lípě, takže neměli potřebné 

domácí prostředí. Na konci jara se objevily i problémy se sestavou, kdy zasáhly zdravotní potíže i 

ukončení hostování hráčů. Dnes hrají ve šluknovské kuželně, sestava se částečně doplnila a výsledkem je 

průběžné páté místo v soutěži, B-tým se v krajské soutěži Libereckého kraje drží na výborném 2. místě. 

Důležitý je ale fakt, že do oddílu aktivně vstupují děti. Dnes je jich už šest a jejich výsledky jsou 

pozoruhodné. V dorosteneckém satelitním turnaji Ústeckého kraje byla Eliška Marušáková průběžně na 

prvním místě a v kategorii starších žákyň byla Zdeňka Jonášová zatím druhá. Reálně se tak rýsuje 

možnost, že by „kuželkářské děti“ mohly znovu reprezentovat město na mistrovství České republiky 
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jednotlivců  

a dosáhnout tu dobrého umístění. Eliška Marušáková díky svým výkonům byla zařazena do A-družstva, 

pravidelně hraje mistrovské zápasy a její kvalita stále stoupá.  

ODDÍL VOLEJBALU 
Dalším úspěšným oddílem SK Plaston jsou volejbalisté, či lépe volejbalistky. Oddíl má aktuálně 23 

členů, volejbalistky hrají okresní přebor. V sezoně 2015/2016 okresního přeboru ve volejbalu žen 

skončil šluknovský tým z celkového počtu 7 týmů na 2. místě, kdy první Česká Kamenice měla jen o bod 

více. Oddíl v červnu 2016 zorganizoval již tradiční „Memoriál Jiřího Ducháče“. 

OSTATNÍ ODDÍLY SK PLASTON – basketbalisté, badmintonisté a nohejbalisté doplácejí na to, že 

v okrese nejsou vyhlášeny organizované soutěže. Proto se jen scházejí na trénincích a hrají mezi sebou 

a cizí soupeře dostanou jen na turnajích. Například badmintonisté Martin Belák a Petr Jirův se v roce 

2016 zúčastnili turnaje v Jablonci nad Nisou a Martin obsadil 2. místo ze třiceti přihlášených, Petr 

skončil 8.  

Ekonomickou stránku činnosti SK Plaston zajišťuje především příspěvek města Šluknov, podpora 

společnosti Plaston CR, s. r. o. Šluknov a získané dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

Ústeckého kraje. Dále pomáhají sponzorské dary dalších podnikatelských subjektů i soukromých osob a 

důležitou součástí jsou členské příspěvky členů SK Plaston. 

SPOLEK SEVEŘAN 
I v roce 2016 fungovaly ve Šluknově 2 divadelní soubory – Rolnička a Kvítko (dětský soubor). Celkově 
bylo 25 členů, z toho 13 dospělých, 4 senioři, 1 mládež a 7 dětí. 

V roce 2016 odehrál soubor celkem 12 představení ve Šluknově:   

termín Název pohádky Počet diváků 

17. a 18.1. Vodník Mařenka 179 

14. a 15. 2. Kostěj nesmrtelný 139 

20. 3. Přehlídka 160 

3. 4. Kašpárek a čertův kouzelný prsten 57 

25. 6. Kašpárkovy trampoty (Zámecké slavnosti) 

2. a 3. 10. Kašpárek 143 

13. 11. Čert a Káča 98 

18. 12. Dva bratři 108 

Kromě běžných představení ve Šluknově hrál soubor představení v rámci Přehlídky divadelních souborů 

ve Šluknově, na slavnostech v Krásné Lípě, na divadelním festivalu v Poustevně  a na slavnostech ve 

Velkém Šenově.  

 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŠPIČÁK 
V mysliveckém roce 2016 nebyla provedena senoseč z důvodu zajištění značného množství objemného 

krmiva a s ohledem na to, že v mysliveckém seníku zbylo z předešlých senosečí sena dostatek. Jádro 

bylo předkládáno zvěři již v podzimních měsících a to konkrétně od počátku října. Oves byl zvěři dle 

plánu předkládán do konce kalendářního roku s tím, že každý ve svém krmelci zajistil dále množství 

objemného krmiva.  

V rámci zvyšování úživnosti honitby, tak jak ukládá smlouva o nájmu honitby, bylo vysázeno po dohodě 

s revírníkem cca 15 ks plodonosných dřevin, především jírovců a jabloní, a to v lokalitě „U malé třešně, 

„U lipovského seníku“ a v Liščím v lokalitě  

„U smrku“. Oseto bylo dále políčko v Liščím, kdy setou plodinou byl oves.  
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Zřízeny byly 2 kazatelny, 2 kazatelny byly opraveny a přemístěny. V několika dalších případech byla 

provedena oprava především posedů.  

Škody zvěří na lesních porostech byly ze strany Lesů ČR vyčísleny na částku cca 10.000 Kč. 

Lov zvěře v roce 2016: 

• 13 srnců, 8 srn a 8 srnčat. Celkem 6 kusů byl úhyn (4 x srna a 2 x srnče)   

• 1 laň a 2 kolouši  

• 2 dančata a dále 1 ks úhyn - danělka  

• 8 selat a 11 lončáků, celkem tedy 19 prasat  

• 18 lišek 

• 4 jezevci  

• 2 psíci mývalovití, 2 mývalové severní  

• 1 kuna skalní  

• kachny loveny nebyly. 
 

U černé zvěře bylo povinností odběr vzorku krve u každého 10. kusu k odeslání na Krajskou veterinární 

správu (KVS) kvůli výskytu parazitózy svalovce stočeného, jehož přítomnost byla zjištěna na Liberecku. 

V měsíci říjnu 2016 byla na osobu mysliveckého hospodáře p. Vladimíra Vyskočila, jakožto prohlížitele 

zvěřiny, provedena ze strany KVS kontrola, kdy výsledkem bylo konstatování bez závad.   

MYSLIVECKÝ SPOLEK JITROVNÍK 
Myslivecký spolek hospodaří na výměře 1.086 ha. Má celkem 16 členů. Společenské akce širšího 

rozsahu v roce 2016 neorganizoval. 

Myslivecké sdružení realizovalo ozdravnou akci pro lesní zvěř prostřednictvím medikovaného krmiva, 

stejně jako v minulých obdobích zajišťovali pro účely zimního přikrmovámí v období nouze dostatek 

objemného krmiva, dužnaté krmivo (cca 1,5 t) a jaderné krmivo (cca 20 t). 

Lov probíhal na základě plánu lovu schváleného nadřízenými orgány. Při lovu bylo postupováno v 

souladu s plánem lovu a chovatelskými zásadami a při  hodnocení nebylo shledáno pochyb. Plán lovu 

byl splněn na 100 %. Celková činnost spolku nevybočovala z běžných činností v uplynulých obdobích. 

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU 
Organizace měla v roce 2016 celkem 180 členů, z toho 137 mužů, 16 žen, 6 mládežníků a 21 dětí.  
Výbor se scházel na rybářské chalupě pravidelně každý měsíc vždy 1. úterý v měsíci a řídil svá jednání 
dle předem schváleného plánu práce. 
 
Na rybochovných zařízeních se dařilo hospodařit velmi dobře, a tak bylo možno z těchto zařízení 
zajistit část plánované násady ryb do obhospodařovaných sportovních revírů a i nemalé množství ryb 
distribuovat do okolních místních organizací a také do Děčínské ZOO. 

V roce 2016 bylo celkem odpracováno 1.574 brigádnických hodin. Brigádnická činnost byla zaměřena 
především na pokračování v rekonstrukci rybářské chalupy, dále na údržbu rybochovných zařízení, 
úpravy a udržovací práce na hrázích.  V letním období byla u sportovních revírů a chovných revírů 
brigádnická činnost zaměřena na sečení trávy na přilehlých plochách. 

Mládežníci svazu se kromě jiného zaměřili se svými vedoucím při brigádách zejména na úklid okolí 
těchto revírů.  
 
Největší akcí roku byla rekonstrukce rybářské chalupy. Největší měrou se podílel pan Pavel Schneider. 
Při technicky náročných brigádách pomáhal pan Tomáš Laštůvka  
a částečně i TS Šluknov. Materiálně rybáře podpořila především firma TOPOS, a. s.  
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Počet členů rybářské stráže v MO Šluknov byl 10 aktivních členů.  Členové rybářské stráže se v roce 
2016 sešli ke dvěma společným poradám za účelem plánování pochůzek, seznámení se s novinkami a 
hodnocení práce stráže. V roce 2016 probíhaly kontroly na rybolovných zařízeních (revírech) MO 
Šluknov, a to jak na revírech pstruhových (Luční rybník, Rožanský potok), tak i na mimopstruhových 
(Šluknovský rybník - Pazderák). Bylo provedeno 130 kontrol, kontrolovaných osob bylo asi 400. Dále 
probíhaly kontroly v chovných zařízeních MO Šluknov – Bobří rybník (koupaliště), Rybničná, Harrachov 
a chovných zařízeních pod lomem a pod parkem. Také probíhaly pravidelné rozbory vody a kontrola 
čistoty. Na chovném zařízení Bobří rybník (koupaliště) byly vedoucím rybářské stráže Jiřím Camfrlou 
(číslo RS 13358) dvakrát vyplašeni pytláci. Jeden pytlák byl chycen. Byli nalezeni tři kapři ukrytí v 
lesním potoce v tůňce, po vylovení byli puštěni zpět do rybníka. Byla dvakrát zavolána hlídka Městské 
policie, ale do příjezdu pytláci utekli. Hlídkou byly nalezeny dvě mrtvé ryby, které byly zahrabány do 
listí. Nejproblémovějšími revíry jsou revíry Bobří rybník (chovné zařízení koupaliště) a Pivovarský rybník 
(chovné zařízení Křížový vrch), kde dochází k častým výskytům pytláků, jak ze strany mladších, tak i ze 
strany starších obyvatel města – jednalo se o nepřizpůsobivé osoby a osoby ze sociálně slabých rodin. 
Problémové období – červen, červenec, srpen. Ve spolupráci s MP Šluknov je snaha dál provádět 
intenzivnější kontroly právě v těchto problémových měsících na těchto chovných vodách. Byla 
zaznamenána též lepší spolupráce s místními členy, kteří ve dvou případech kontaktovali vedoucího RS 
Jiřího Camfrlu a poté byla zavolána hlídka MP. Spolupráce s Městskou policií Šluknov probíhala 
zejména v letních měsících (červenec a srpen) na všech zařízeních MO Šluknov. Taktéž byla přislíbená 
spolupráce Policie ČR.  
 
Tak jako v jiných letech, tak i v roce 2016 byl zabezpečen prodej povolenek v průběhu celého roku. 3 
termíny na rybářské chalupě v průběhu měsíců ledna  
a února a dále pak výdej zajišťovala paní Ganišinová. 

 
V květnu 2016 byla krajskou distribucí dovezena a vysazena nová kapří obsádka do sportovního 
rybníka. Krátce po vysazení rybí obsádky se zjistilo, že část ryb byla poškozena, pravděpodobně 
transportem a to to způsobilo úhyn několika desítek nové vysazených kaprů. S velkou 
pravděpodobností má podíl na úhynu ryb též neustále vysoké PH vody (9-10). Uhynulé ryby byly na 
náplavové části rybníka sebrány a zlikvidovány. Přítok vody do sportovního rybníka, který je zároveň  
i chovným tokem, je v létě velmi nízký, navíc bývá kalen různými typy znečištění, jakou jsou meliorační 
práce na toku a volné vypouštění odpadních vod z rodinných domů. V letním období 2016 se na 
sportovním rybníku ve Šluknově objevil silný výskyt zelené řasy a sinic. Po určité době tyto řasy a sinice 
uhynuly a klesly ke dnu. 
 
V červnu 2016 se zjistilo, že prasklo spodní prkno ve stavidle na pstruhovém revíru Luční rybník. To 
mělo za následek velmi silné kolísání vodní hladiny a ve spojení s vysokou teplotou vody to způsobilo 
problémy s rybí obsádkou. Po několika pokusech se podařilo tuto závodu odstranit a stav vody 
v rybníku stabilizovat. 
 
V roce 2016 bylo provedeno při kontrolních pochůzkách 74 odběrů a rozborů vody na chovných i 
sportovních revírech. Rozbory vody prováděli: p. Hrobár Jaroslav ml., Hrobár Jaroslav st., Hrobár 
Roman a Reintsch Rudolf. Výsledky rozborů vody se předkládaly na každé konané schůzi výboru, 
celoročně zaznamenávány v Knize rozborů vody. Dále se tato parta pod vedením Jardy Hrobára 
staršího starala  
o šluknovské rybníky v zimním období a to prořezáváním ledu. Zima byla dlouhá  
a práce bylo tentokrát mnohem víc než v předešlých letech.  
   
Šluknovská MO vychovává i své nástupce. V roce 2016 rybářský kroužek navštěvovalo 19 dětí, 15 
chlapců a 4 dívky. Kroužek probíhal každé druhé úterý od září do května v Základní škole J. 
Vohradského ve Šluknově. V případě pěkného počasí přímo u sportovního rybníka ve Šluknově. V 
kroužku se děti seznámily s rybářským řádem, rybolovnou technikou, biologií ryb, učily se rozpoznávat 
rostliny a živočichy našich vod. V rámci kroužku se v okolí sportovního rybníka uklidily odpadky a 
veškeré nečistoty. V době hájení se za pomoci dospělých rybářů provedlo vyčištění okolí Rožanského 
potoka od náletových dřevin a odpadků. Koncem března děti skládaly rybářské závěrečné zkoušky, 
které s malými nedostatky dopadly dobře, takže všichni účastníci dostali vytoužené povolenky. 
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V polovině května se jako každoročně pořádalo místní kolo rybářské soutěže „Zlatá udice“. Akce byla 
zaměřena na ověření dovedností členů rybářského oddílu ve vzájemném zápolení v rámci oddílu. 
Soutěže se zúčastnilo všech 19 členů kroužku. Z nejúspěšnějších malých rybářů se utvořila dvě družstva, 
která reprezentovala v soutěži „O putovní pohár Šluknovského výběžku“.  V polovině července 
proběhlo soustředění dětí z rybářského kroužku MO RS Šluknov na řece Lužnici v Příběnicích, nedaleko 
od Tábora, kde se mladí rybáři zdokonalovali v rybolovných technikách a poznávání přírody. Většina 
nákladů vynaložených na toto soustředění byla z dotace poskytnuté MÚ ve Šluknově, rybářskou 
organizací a sponzory - firmě Haback a samoobsluze Doležal - Schneider. 
Na začátku září proběhly závody s rybářským kroužkem z Velkého Šenova. Dva ze 
šluknovských mladých rybářů se umístili na prvních dvou místech. Závěr se oslavil turnajem v bowlingu. 
 
V roce 2016 se uskutečnil mezi MO a městem Šluknov prodej Pivovarského rybníka (rybník pod 
parkem) za cenu dle znaleckého posudku. Město započalo následně s jeho rekonstrukcí. V roce 2016 
začal pan Karel s rekonstrukcí Olexova rybníka v Rožanech.  
V roce 2016 byly koupeny 3 nové plastové kádě a vaničky a kalové čerpadlo s 50 m hadicí na 
rychlejší napouštění kádí při náročnějších výlovech. 

SVAZ DŮCHODCŮ ŠLUKNOV 
Svaz měl v roce 2016 celkem 108 členů. Dne 18.11.2016 se konala výroční schůze, na které bylo 

přítomno 82 členů. Pozvání přijala také starostka města. 

V květnu členové svazu zavítali do Dětěnic, kde absolvovali prohlídku zámku, procházka v zámeckém 

parku, poté prohlídku pivovaru. Po obědě ve Staročeské krčmě odjeli do Jičína, kde navštívili domek 

Rumcajse, Manky a Cipíska, vystoupali na věž Valdické brány, prohlédli kostel, poseděli v cukrárně, 

prošli se po náměstí. Cestou zpět si udělali zastávku v obchodní centru v Žitavě.  

Členové svazu koncem června nevynechali Zámecké slavnosti. 

V září se Svaz vydal do Českého Dubu, kde si prohlédli Johanitskou komendu  

a Podještědské muzeum. Poté se přesunuli do Hamru na Jezeře, kde po obědě proběhla procházka po 

břehu jezera. Ve Stráži pod Ralskem navštívili cukrárnu se 100 druhy zmrzlin. Následně se přejelo do 

německého Oybinu, kde se konala procházka malebným městečkem a prohlídka Svatebního dřevěného 

kostelíka. 

Dne 6.10.2016 se v Domě kultury členové Svazu účastnili tradiční akce „Den úcty ke stáří“, které 

provázel hudebník, zpěvák, herec a skladatel Jiří Helekal.  

V říjnu členové vyjeli za kulturou do Ústí nad Labem do divadla na operetu Krásná Helena. 

V roce 2016 bylo odsouhlaseno zvýšení členského příspěvku z 80 na 100 Kč. 

  

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE (MALÝ ZÁCHRANÁŘ) 
Cílem sdružení je výuka a poskytování první pomoci ve výběžku. V roce 2016 bylo členy 35 dětí a 5 

dospělých. Schůzky se konaly vždy v úterý od 18:00 do19:30. Děti z Malého záchranáře se účastnily 

několika i soutěží: v květnu 2016 soutěž první pomoci v Děčíně, kde získaly 2. a 6. místo a SOS 

metodické cvičení Extreme 2016 v Dobřichovicích, kde získaly 9. místo. Dále proběhlo i víkendové 

cvičení pro děti ve Šluknově, tábor pro děti ve Šluknově, jarní táborový pobyt v Bedřichově. 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ POP SBOREČEK 
Paní Jitka Košťálová - Herciková, která je již 5.rokem učitelkou zpěvu - populárního zpěvu na 

šluknovské pobočce Základní umělecké školy Rumburk, dostala v roce 2015 pověření založit ze 

stávajících dětí, kterým je 9 a více let, pěvecký soubor. Založen byl dětský pěvecký pop sboreček, kam 

dochází zpívat 12 holčiček a slečen ve věku od 9 do 18 let. V pedagogické péči paní Hercikové je 

také první velice nadaný chlapec, Jan Mai, kterého na vystoupení pop sborečku berou s sebou, protože 

ho rádi doprovází. Dle paní učitelky je s dětmi moc pěkná práce a děti se rády se prezentují na 

veřejnosti. Vystupují na vernisážích ve Šluknovském zámku, v Domě kultury Šluknov a v okolí o všech 
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významných akcích i v domovech důchodců. Pop sboreček se nevyhýbá ani soutěžím, kdy jednu 

s pomocí Regionálního informačního centra Šluknov v roce 2016 zorganizoval a finále proběhlo na 

Zámeckých slavnostech před velkým publikem na profi pódiu, což byl pro děti velký zážitek a krásný 

výchovný moment. Děti v pop sborečku jsou dle jejich učitelky moc šikovné a nadšené, v repertoáru mají 

skladby z pohádek, dětských filmů, ale i ze světové popmusic – např. Olympic, Lucie, ABBA, Beatles, 

Janek Ledecký, Marta Kubišová, Václav Neckář, Adelle atd. 

Specifikum pop sborečku je v tom, že používá ozvučený aparát s mikrofony pro každé dítě a s živým 

doprovodem své učitelky, nebo i společným doprovodem, kdy dle paní učitelky se z dětí rodí budoucí 

zpěváci a zpěvačky minimálně s velkou láskou k pódiovému zpívání. 

DALŠÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE působící ve městě:  

• Ranč K,  

• Šachový kroužek, 

• Mykologický spolek, 

• Svaz tělesně postižených, 

• Skautská organizace,  

• Klub českých turistů, aj. 

IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Agendu odpadů zajišťuje Odbor rozvoje a životního prostředí. 

 

Hlavními partnery města Šluknova v oblasti nakládání s odpady v roce 2016 byly firmy: 

- Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 

- SEVEROSEPAR, s. r. o. 

- EKO-KOM, a. s. 

- Elektrowin 

- Asekol  

- Ekolamp 

- Ecobat 

- DIMATEX CS, spol. s r. o.  

- Dušan Štícha 

 

Technické služby Šluknov, spol. s r. o. zajišťují pro město Šluknov: 

- svoz směsného komunálního odpadu, vytříděných složek komunálního odpadu a také svoz 

biologicky rozložitelného odpadu  

- úklid města – komunikací, veřejných prostranství, svoz odpadů z odpadkových košů, likvidují 

černé skládky 

- provoz sběrného dvora 

- provoz kompostárny 

- likvidaci znečištěných vod z odlučovačů ropných látek.  

EKO-KOM, a. s.  
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provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů. Výrazně podporuje sběr vytříděných složek 

komunálního odpadu. Zdarma poskytuje městu kontejnery na tříděný odpad. Na základě čtvrtletních 

výkazů finančně přispívá k zmírnění nákladů města na zajišťování třídění odpadů.  

Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat  

firmy zapojené do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení. Město Šluknov vytvořilo ve 

sběrném dvoře místo zpětného odběru elektrozařízení. Zpětně odebírá každé elektrické nebo 

elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jednak od občanů, tak i od podnikajících 

právnických nebo fyzických osob. Odvoz, recyklaci, likvidaci sebraných elektrozařízení zajišťují na své 

náklady výše uvedené firmy. Za možnost užívání sběrného místa i za služby s tím spojené poskytují 

městu Šluknov finanční příspěvek na podporu sběru  

 

V roce 2016 vyprodukovali občané města celkem 3.819 t odpadů, což je o 927,567 t více než v roce 

2015. Důvodem je zajištění sběru bioodpadů, který vzrostl o více jak 1.000 tun.   

 

Z toho:   porovnání 

s rokem 2015 

Odpady z domácností 1.341,11 t (236 kg/os/rok, resp. 19,7 kg/os/měsíc)     + 42,94 

Objemný odpad   321,73 t       (56,7 kg/os/rok, resp. 4,7 kg/os/měsíc) + 19,44 

Papír 259,67 t       (45,8 kg/os/rok, resp. 3,8 kg/os/měsíc) + 45,76 

Kompozitní obaly (tetra-pack) 0,51 t (kg/os/rok - nepočítáno) + 0,244 

Barevné sklo 36,26 t (6,39 kg/os/rok, resp. 0,53 kg/os/měsíc) - 3,29 

Bílé sklo 17,55 t       (3,09 kg/os/rok, resp. 0,26 kg/os/měsíc) + 5,22 

Plast 66,76 t      (11,76 kg/os/rok, resp. 0,98 kg/os/měsíc) + 7,46 

Biologicky rozložitelný odpad    164,97 t     (29,07 kg/os/rok, resp. 2,42 kg/os/měsíc)        

Kovy 300,33 t     (52,92 kg/os/rok, resp. 4,4 kg/os/měsíc)   - 196,96 

Textil   13,19 t     (2,32 kg/os/rok, resp. 0,19 kg/os/měsíc)     - 20,59 

Ostatní odpady vytříděné ve 

sběrném dvoře         

354,96 t     (62,55 kg/os/rok, resp. 5,21 Kg/os/měsíc) - 92,59 

       

Ve Šluknově bylo v roce 2016 průměrně sváženo celkem 1.553 ks  svozových nádob s komunálním 

odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 53 ks kontejnerů o objemu 

1100 litrů. 

Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2016 pronajímalo celkem 1.431 ks nádob 

na komunální odpad a 39 ks kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu. Pro většinu rekreantů 

město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2016 jich bylo vydáno 829 ks.   

V roce 2016 již probíhalo intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli možnost 

odkládat rostlinný biologický odpad do speciálních hnědých nádob. Celkem se zapojilo 250 občanů, 

mimo jiné do speciálních hnědých nádob  

o objemu 240 l. Svoz probíhal od dubna do konce listopadu. Svezeno bylo celkem 3.380 nádob.  

V roce 2016 bylo ve městě vyčleněno 27 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“, tj. místa, kde 

jsou usazeny kontejnery na tříděný odpad. V tomto roce vznikla dvě nová místa na odkládání tříděných 

odpadů a tím se snížila donášková vzdálenost pro mnoho občanů. Jedno v zadní části Království u č. p. 

183 a druhé na křižovatce ulic Královská a Tovární u autobusové zastávky. Téměř ve všech jsou 

umístěny 3 komodity odpadů – papír, sklo, plast. Na 13 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo. 

Celkem je rozmístěno 118 kontejnerů.  

Kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví 3 vlastníků. Společnosti EKO-KOM,  

a. s., která je městu poskytuje zdarma, Technických služeb Šluknov, spol. s r. o. v rámci pronájmu a 

zbývající jsou ve vlastnictví města Šluknova.  
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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 přecházejí do 

vlastnictví města.  

Pytle na tříděný odpad – pro usnadnění třídění a přiblížení služby občanům, jakou je svoz vytříděných 

složek komunálního odpadu, zajišťuje město Šluknov svoz pytlů, žlutých na pet lahve, oranžových na 

kompozitní obaly a zelených na drobné kovy. Svoz je pořádán 1 × za 2 měsíce na vyznačených 

trasách. Informace o svozu všech vytříděných složek odpadů jsou uváděny v „Ekologickém kalendáři“, 

který je mj. k dispozici i na webových stránkách města www.mesto-sluknov.cz. 

 

Občané mohou biologický odpad rostlinného původu odkládat nejen do šluknovské kompostárny, ale 

také do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. V roce 2016 občané užívali již 250 ks těchto 

nádob. Sebráno bylo celkem 1.016,2 tun bioodpadů z domácností.  

Do kompostárny byl také předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno 851,23 

tun.  

Na území města Šluknova jsou rozmístěny kontejnery, kam občané mohou odložit drobná 

elektrozařízení, které jsou ve vlastnictví firmy Asekol, a. s. a města Šluknova (kontejnery s logem 

Elektrowinu).  

Malé kontejnery jsou rozmístěny ve 3 lokalitách města Šluknova: u marketu TESCO, vedle prodejny 

potravin D+S na náměstí a na Sídlišti před č. p. 1006. 

V kontejnerech Asekol, a. s. skončilo 3.389 kg drobných elektrozařízení, TV  

a monitorů 465 ks o celkové váze 9.721 kg, celkem 13.110 kg. 

Firma Elektrowin, a. s. má v areálu Technických služeb, spol. s r. o. přistaveny  

2 velké skříňové kontejnery, do kterých mohou občané odkládat i větší elektrozařízení, např. ledničky, 

pračky, apod. Do všech (velkých i malých) kontejnerů občané předali zařízení o celkové váze 19.637 

kg. 

ECOBAT – do sběrného dvora odevzdali občané v roce 2016 80 kg baterií. 

 

V roce 2016 měli i nadále občané města Šluknova možnost třídit také textil. 4 bílé kontejnery na sběr 

textilu jsou umístěny před Divadlem mladých v ul. Na Hrázi, v ul. Svojsíkova – před domovem důchodců, 

na Sídlišti před č. p. 1006 a v areálu Technických služeb Šluknov, spol. s  r. o. Kontejnery jsou ve 

vlastnictví firmy Dimatex, která zároveň zajišťuje jejich svoz a další zpracování. V toce 2016 občané 

vytřídili 13.190 kg textilu, což je o téměř dvacet tun méně než v loňském roce.  

 

Ve školním roce 2015 – 2016 probíhal v Základní škole J. Vohradského 13. ročník soutěže ve sběru 

PET lahví. Soutěž je pořádána městem Šluknov ve spolupráci se Základní školou J. Vohradského a 

Technickými službami města Šluknova, spol. s r. o. Ve školním roce 2015/2016  žáci prvního stupně 

sebrali 158.006 ks pet lahví, tj. 5.087 kg ve 3.283 pytlích.  

Praktickou část soutěže, tedy odběr pet lahví a přidělování, resp. zapisování bodů, zajišťují učitelky 

základní školy. Svozová firma Technické služby Šluknov, spol. s r. o. každé pondělí provádí bezplatný 

svoz a pro závěrečné vyhlášení výsledků zajišťuje sladkou odměnu v podobě krásných dortů pro první 

tři oceněné ve dvou kategoriích. Město Šluknov jako hlavní organizátor soutěže zajistilo program pro 

výpočet přidělovaných bodů, finančně celou soutěž zajišťuje – nákup cen, zajištění šeků, předávání 

finančních darů v kategorii soutěže tříd, poskytuje žákům pytle na pet lahve, organizuje závěrečný 

ceremoniál vyhlášení cen.  

V soutěži se na prvním místě umístil Roman Zadina z 2. A, druhé místo obsadila Nikola Zemanová z 2. A 

a na třetím místě byla Adéla Petroušková z 5. A. V soutěži tříd se na prvním místě umístila třída 5. B, 

druhá byla 2. A a třetí 2. B. 

 

http://www.mesto-sluknov.cz/


                                               46 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2016 

Město Šluknov se i v roce 2016 připojilo k celorepublikové akci – Ukliďme Česko. V týdnu od 18. 

dubna do 24. dubna 2016 se spolky, organizace i jednotlivci zapojili do této akce, jejímž cílem bylo 

uklidit odpadky na veřejných prostranstvích, u silnic, podél potoků, rybníků, vlakových zastávek, lesů.  

Sebralo se celkem 2,09 tuny odpadů. Je to téměř dvojnásobek oproti roku 2015. Pytle na odpad 

poskytly Technické služby Šluknov, spol. s  r. o., rukavice pak město jako hlavní organizátoři akce. 

 

Město Šluknov vybudovalo v roce 2016 odpočinkové místo v městské části Královka, ke kterému 

instalovalo naučnou tabuli s časem rozpadu různých odpadů, které občané odhazují v přírodě.  

 

FINANCOVÁNÍ 

NÁKLADY (v Kč zaokrouhleno, s DPH): 

Svoz komunálních odpadů   4 042 662,76    

Nájem nádob na komunální odpad    221 068,50 

Svoz tříděného odpadu         593 052,70    

Nájem nádob na tříděný odpad            59 052,84 

Svoz nádob s bioodpadem                        167 141,00 

Sběrný dvůr - likvidace odpadů                541 697,00 

Likvidace černých skládek               8 515,00 

Koše                 44 531,00 

Pneumatiky                   65 014,82 

Nebezpečné odpady – likvidace              123 072,90 

Soutěž ve sběru               30 000,00 

Odměny partnerským firmám                        3 621,00  

 

Partnerské firmy: výkupny Severosepar, s. r. o. a Dušan Štícha zajišťují sběr vytříděných složek 

komunálního odpadu (papír, kov, případně plast) od fyzických osob. 

Finanční prostředky na výplatu odměn spolupracujícím firmám jsou použity z příspěvku EKO-KOM, a. s., 

určenému na podobné účely. 

 

PŘÍJMY 

Poplatek od občanů     2.482.212,00 Kč 

EKO-KOM a.s. odměna za třídění         504.570,50 Kč 

Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)   45.797,65 Kč 

poplatek od ostatních původců odpadu      4.000,00 Kč 

a využívání systému obce (celkem) 

MĚSTSKÁ ZELEŇ 
 

Revitalizace parku na Rumburské ulici 
Nejvýznamnější akcí v oblasti městské zeleně byla obnova parku na Rumburské ulici, které dominovala 
kompletní obnova stromového patra výsadbou 55 stromů v původním duchu zahrady továrnické vily 
(dnes knihovna). Osázen byl rovněž zelený pás podél nového chodníku na Rumburské ulici, včetně 
obnovy javorové aleje po obou stranách komunikace.  
 
Zhotovitel akce:  UNILES, a. s., Rumburk, Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Ing. 

Miloslav Wach, Liberec 
Realizace:    04/2016 – 05/2017 
Profinancování akce:  640 tis. Kč (v roce 2016 investováno 490 tis. Kč) 
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Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku 
V průběhu letního období roku bylo provedeno odborné ošetření stromů v zámeckém parku. V rámci 
akce byly převážně zdravotními a bezpečnostními řezy a instalací dynamických vazeb ošetřeno celkem 
73 stromů. Jedná se o vůbec první takto komplexní zásah v historii parku, díky kterému by se měl 
veškerý pohyb v této lokalitě stát výrazně bezpečnější. Přestože na první pohled stromy vypadaly 
dobře, vykazovaly před zahájením akce řadu defektů – výskyt suchých či nalomených větví, tlakové 
větvení, které mohlo způsobit rozlomení korun, aj.  
 
 
Zhotovitel akce:  KAVYL, spol. s r. o., Brno 
Realizace:    06/2016 – 10/2016 
Profinancování akce: 212 tis. Kč 
z toho dotace:   170 tis. Kč 
 
Obnova parku v Rožanech – II. etapa 
V souladu s programovým prohlášením nového zastupitelstva byla zahájena obnova zeleně i 
v městských částech města, které byly doposud v této oblasti opomíjeny. Pravděpodobně 
nejvýznamnější takovou plochou je park v Rožanech, který skýtá velký potenciál pro vytvoření 
reprezentativní parkové plochy. Jelikož je park poměrně rozsáhlý, byla jeho obnova rozdělena do 
dvou etap, přičemž první z nich byla realizována v roce 2015. V roce 2016 byla realizace dokončena 
– celkem bylo V Rožanech vysazeno celkem 67 stromů, zcela obnovena cestní síť, osazen nový mobiliář 
a zřízeno schodiště, které parčík propojilo s cestou na Novou Ves a kostelíkem. 
 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o., UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:   03/2016 – 06/2016 
Profinancování akce: 280 tis. Kč 
  
Obnova parčíku T. G. Masaryka v Království 
Prostranství prošlo zásadní proměnou, byla obnovena cestní síť, vysazeny okrasné keře a stromy a 
osazen mobiliář. Pomyslnou třešničkou na dortu je návrat busty  
T. G. Masaryka, která zde byla velice krátce instalována mezi léty 1946 – 1948. 
 
Zhotovitel akce:  UNILES, a. s., Rumburk, Technické služby Šluknov,  

spol. s r. o. 
Realizace:   03/2016 – 06/2016 
Profinancování akce: 140 tis. Kč 
 
Oprava naučných stezek města Šluknov 
Město Šluknov vlastní na svém katastru tři naučné stezky, které v minulosti realizovala SLŠ, resp. ČSOP 
při SLŠ. Jelikož jsou vzhledem ke své odlehlosti některá zastavení naučných stezek bohužel pravidelným 
terčem vandalských útoků, byla již nutná komplexnější oprava a výměna některých prvků (koše, 
posezení, infotabule). V roce 2016 byla proto provedena celková oprava a současně byla uzavřena 
smlouva se Střední lesnickou školou na zajištění pravidelné údržby naučných stezek. 
 
Zhotovitel akce:   SLŠ a SOŠS, Šluknov 
Realizace:    04/2016 – 05/2016 
Profinancování akce:  40 tis.       
 
Dílčí výsadby zeleně na katastru města 
Vedle zmíněných zásadních akcí probíhala stejně jako v předchozích letech dílčí obnova zeleně 
v různých částech města. Vzhledem k náročné realizaci projektu tří nových parků byly výsadby skutečně 
spíše dílčí, přesto bylo vytvořeno či doplněno několik významných ploch zeleně – především osázení 
zálivů na náměstí Míru, výsadba lip u Zeckelova kříže, ozelenění okolí nových veřejných záchodků, 
zeleň podél nového chodníku na Rumburské a doplnění atria v domě s pečovatelskými byty u nádraží. 
Velkým zlomem v péči o veřejnou zeleň byla skutečnost, že byla ukončena spolupráce s Úřadem práce 
na poskytování pracovníků VPP, kteří v minulých letech  
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o zeleň pečovali. Nastavený systém a rozsah ploch veřejné zeleně již neumožňoval zajistit touto cestou 
kvalitní péči, proto město přistoupilo k uzavření smlouvy s odbornou firmou, zahradnickým střediskem 
společnosti Uniles pod vedením Ing. Jitky Čadové. K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení 
dřevin nebezpečných či neperspektivních. Celkem jich v roce 2016 bylo pokáceno 53. 
 
V roce 2016 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů: 

- Kompostárna (výsadba dubu u vjezdu) 

- Alej T. G. Masaryka u kolejí (opětovná výsadba v minulosti již 2x zlomeného javoru. Je však 
zcela neuvěřitelné, že pouhý měsíc po výsadbě byl strom opět, již potřetí zlomen) 

- Náměstí Míru (výsadba v rámci nové úpravy náměstí a okolo nových veřejných záchodků) 

- Hřiště Budišínská (výsadba lípy jako náhrada za v minulosti skácenou) 

- Terminál (výsadba kulovité thuje) 

- Zámecký park (výsadba 3 stromů jako náhrada za v minulosti zničené vandaly či skácené) 

- Zeckelův kříž (výsadba 3 lip okolo obnoveného křížku) 

- Parčík u nádraží (výsadba 4 rododendronů jako náhrady za letos ukradené, již podruhé) 

- Chodník Rumburská (výsadba 5 babyk a keřového patra) 

- Pod čerpací stanicí Pap Oil (výsadba javoru klenu jako náhrady za uhynulý) 

- Pečovatelské byty u nádraží (doplnění zeleně v atriu a náhrada uhynulého jeřábu)  

- Kostel sv. Václava (dosadba 3 lip za v minulosti uhynulé) 

- Naučná stezka Střelnice (dosadba javoru za v minulosti skácený) 

- Křížový vrch (náhrada 3 uhynulých dřevin vysazených v rámci celkové revitalizace) 

- Dosadby ve 3 krajinných alejích vysazených v letech 2014 – 2015 (Knížecí, Fukov, Království) 
 
Zhotovitel akce:  UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:    04/2016 – 11/2016 
Profinancování akce:  306 tis. Kč 
   
Odborné ošetření dřevin ve městě 
Díky vyšší částce v rozpočtu města a fungujícímu Ekologického fondu bylo možné i v roce 2016 
investovat do odborného ošetření dřevin certifikovanými arboristy. Stromy vytipované k ošetření 
vycházely jak z požadavků občanů, tak z provedené inventarizace dřevin. V průběhu roku tak bylo 
arboristy ošetřeno celkem 14 dřevin (Karlovo údolí, Javorová brána, Jasan v Císařském, Javor 
v Království, Jasan v Lužické ulici). 
 
Zhotovitel akce:   Ing. Miloslav Wach, Liberec, Jakub Tichý, Chomutov 
Realizace:    06/2016 – 10/2016 
Profinancování akce: 50 tis. Kč 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 
V prvním čtvrtletí roku 2016 zajišťovalo celkem 7 žen zahradnické a úklidové práce ve městě v režimu 

veřejně prospěšných prací.  

Od dubna 2016 město zaměstnává pouze jednu pracovnici, která zajišťuje doplňkové zahradnické a 

úklidové práce. Tuto činnost nově v plném rozsahu zajišťují smluvní firmy.  

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

MĚSTSKÉ STUDNY 

V roce 2015 byly v měsíci dubnu provedeny odběry vod z městských studní  
a z kašny v ul. Dr. Edvarda Beneše. Z následných rozborů bylo zjištěno, že voda je ve všech studnách 
nevyhovující. Výrazný propad v kvalitě vody byl zaznamenán  
u studny v Království. Jediná činnost, která v blízkosti studny byla v uplynulém období prováděna, byla 
rekultivace Rožanského potoka. Nelze však prokázat, že byla příčinou zhoršení kvality vody. Tato 
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studna byla tedy vyčištěna, opravena, vydezinfikována. Ani po rozsáhlých pracích se nepodařilo 
zajistit, aby voda ve studni byla opět 100% kvalitní. Což prokázal následný rozbor na podzim roku 
2015. 

VODNÍ NÁDRŽE 
Rekonstrukce Pivovarského rybníka 

Město Šluknov po několika vyjednáváních získalo od Českého rybářského svazu Pivovarský rybník pod 

zámeckým parkem, a proto mohlo přistoupit i k připravované rekonstrukci tak, aby se rybník stal 

reprezentativním místem, funkčně i esteticky propojeným se zámeckým parkem. Od září 2016 tak 

probíhají práce na jeho celkové úpravě rozdělené na 4 stavební objekty – rekonstrukce hráze, úprava 

vpusti a výusti, úprava břehů nádrže a rekonstrukce cesty podél zámecké zdi.  

 

Zhotovitel akce:  Josef Aulický, Děčín 

Realizace:    09/2016 – 04/2017 

Profinancování akce: 2,940 mil. Kč (včetně nákupu rybníku a projektu, z toho v roce 2016 

profinancováno 1.915 mil. Kč) 

 

Rekonstrukce rybníka Zezulák 

Druhou problematickou nádrží ve vlastnictví města Šluknov je Zezulák, včetně náhonu a zatrubněného 

potoka, který z něj vyúsťuje. Ve špatném stavu jsou všechny tři objekty, včetně rybníka samotného. 

V roce 2016 se řešil jak stav zatrubněného potoka, kde byla již v brzkých jarních měsících 

zaznamenána havárie spolu s havárií kanalizační stoky ve správě SČVaK. Ta byla vyřešena opravou 

další částí koryta v ulici Přemyslova. Současně byla zahájena příprava projektových prací na 

rekonstrukci celého rybníka, včetně náhonu a vybudování nového havarijního přelivu, který by 

v případě přívalových či dlouhotrvajících dešťů odváděl vodu přímo do Stříbrnohorského potoka. 

 

Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov (havárie), Jaromír Maděra (PD) 

Realizace:    03/2016 a 11/2016 – 07/2017 

Profinancování akce: 422 tis. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 318 tis.  

Kč)  

 

RYBÁŘSTVÍ 
Městský úřad ve Šluknově je orgánem státní správy v oblasti vydávání rybářských lístků. Tuto povinnost 

mu ukládá novela zákona č. 99/2004 Sb. V roce 2016 vydal Odbor rozvoje a ŽP celkem 94 

rybářských lístků 

POVODNĚ 

Rok 2016 byl dalším rokem v pořadí, kdy k žádné povodňové aktivitě na území našeho města nedošlo.  

X. SPOLEČENSKÁ KRONIKA        

STATISTIKA 

Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 31.12.2016 celkem 5.450 obyvatel (cizinci 225), 

z toho 2.705 žen a 2.745 mužů. K 31.12.2015 byl průměrný věk obyvatel Šluknova 40,98 let - u mužů 

39,83 let a u žen 42,15 let.  

                JUBILEA, NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA 
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Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2016 celkem 224 návštěv jubilantů (70., 75, 80., 

85. a všechny pozdější narozeniny).  

Nejstarší občankou města v roce 2015 byla paní Růžena Pavlíčková (100 let), druhou nejstarší 

občankou byla paní Marie Veselá (99 let). 

                SVATBY 

V roce 2016 se ve Šluknově konalo celkem 51 sňatků, z toho nejvíce populárním místem pro byl již 

tradičně Šluknovský zámek, kde se svatební obřad konal 30x, v obřadní síni městského úřadu 9x a 12x 

mimo obřadní síň. Převažovaly sňatky mimo šluknovských (34 x) nad sňatky šluknovských občanů (17 x).  

                NAROZENÍ 

Počet narozených občánků v roce 2016 byl 63, z toho 31 chlapců a 32 dívek. Vítání občánků 

probíhalo i v roce 2016 celkem 4x, a to vždy v obřadní síni na zámku:  

 

Pořadové číslo Datum Počet dětí 

1. vítání 26.3.2016 28 dětí 

2. vítání 2.7.2016 19 dětí 

3. vítání 24.9.2016 14 dětí 

4. vítání 17.12.2016 12 dětí 

                ÚMRTÍ 

V roce 2016 zemřelo celkem 82 osob s trvalým bydlištěm ve Šluknově, z toho 34 úmrtí bylo přímo ve 

Šluknově.  

ÚMRTÍ ING. VÁCLAVA TEPLÉHO 

Dne 27.12.2016 ve věku 88 let zemřel pan farář Ing. Václav Teplý, který v našem městě působil od roku 

1974 do roku 1996, kdy jako farář a vikář spravoval kostely a kaple ve Šluknově, Království, Rožanech, 

Císařském, Novém Hraběcí, Panském a v Kunraticích. Sloužil ve šluknovském Domově důchodců a u sester 

satmarek. Za svůj přínos pro město obdržel v roce 1993 čestné občanství města Šluknov. I po odchodu ze 

Šluknova, po autohavárii v roce 1996, se po celou dobu jeho působení v Praze o naše město zajímal 

a vzájemný kontakt nebyl nikdy přerušen. 

XI. RŮZNÉ  

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY 

V roce 2016 se konaly tyto významné návštěvy: 

• 8. 4. pracovní schůzka s panem senátorem Ing. Zbyňkem Linhartem na radnici 

• 24. 5. návštěva na radnici – Ing. Vladimír Kinský (ředitel Topos Šluknov) a Ondrej Nikel, PhD., 

Damian Morabito (ředitel Topos Mondial corp. v USA) 

• 26. 6. Slavnost patronů města v kostele za účasti pana hejtmana ÚK p. Oldřicha Bubeníčka 

• 15. 9. koordinační schůzka k bezpečnostní situaci ve městě, účast: Martin Klika, MBA (1. 

náměstek hejtmana ÚK) Mgr., plk. Mgr. Jaromír Kníže (ředitel krajského ředitelství ÚK Policie 

ČR), plk. Ing. Petr Sytař (náměstek ředitele krajského ředitelství ÚK Policie ČR) 
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ŠLUKNOV V MÉDIÍCH 

V roce 2016 byl Šluknov zmiňován v mediích mnohem méně často než v předchozích letech. Na serveru 

iDnes.cz bylo v roce 2016 publikováno celkem  

5 článků, které informovaly o něčem, co se týká Šluknova. Žádné z témat se neobjevilo víckrát než 

jednou:  

Datum  Název článku 

26.2.2016  Šluknov chce opravit zchátralou sladovnu, plánuje tam pivovar  

s restaurací 

21.5.2016 Historik našel předky tenisty Wawrinky. Před válkou žili na Broumovsku 
(uvedena jen krátká zmínka, že tenistův pradědeček Anton Wawrinka se dne 5.5.1891 narodil ve 
Šluknově) 

8.9.2016  Tip na podzimní prázdniny v sedle: cyklistická paráda okolím Šluknova 

13.11.2016 Unikátní hrobka Carla Dittricha chátrá. Město ji alespoň překryje 
(… je vyrobený ze čtyř kusů zeleného diabasu, kamene, který se těží u Šluknova) 

22.12.2016 Deset výstav s překrásnými betlémy 

NATÁČENÍ 
V neděli 12.6. se ve Šluknově natáčelo – přijel cyklotým v čele s moderátorem Markem Leštinou, aby 

zde natočili svůj youtube program „2 v 1 městě“. 

INFORMAČNÍ SMS KANÁL 
V roce 2016 zavedlo město nový informační SMS kanál pro občany. Tato funkce nahrazuje místní 

rozhlas. Každý má možnost se bezplatně zaregistrovat a dostávat krátké textové zprávy na svůj 

mobilní telefon s informacemi o důležitých událostech ve městě – o haváriích, výstrahách, kulturních 

akcích, akcích města, o přerušení dodávek elektřiny a vody apod. 

HLÁŠENÍ ZÁVAD VE MĚSTĚ ON-LINE 
Město Šluknov se rozhodlo přidat k dalším městům, která využívají tzv. službu ProblemReport, která 

umožňuje každému hlásit zjištěné závady prostřednictvím chytrého telefonu či webové aplikace. Lze 

hlásit černé skládky, nefungující osvětlení, poškození komunikace, chybějící poklop, poškození veřejné 

zeleně aj. Výhodou je nejen okamžité odeslání odpovědné osobě.  

GEOPORTÁL 
O městě lze nově nalézt informace také v Geoportálu, na který se lze dostat  

i prostřednictvím webu města. Jedná se komplexní mapovou službu pokrývající informace o správě 

městského majetku. Lze si vyhledat informace na téma zeleň, mobiliář, památky ale i např. záplavové 

území. Je zde několik druhů map – letecká, historická, mapa čísel popisných, turistická mapa. 

SCHRÁNKA PRO BUDOUCÍ GENERACE 
Dne 30.06.2016 byla v rámci právě probíhající 2. etapy rekonstrukce náměstí Míru uložena pod zem 

schránka obsahující nejen upomínkové předměty z dnešní doby, ale také propagační materiály a 

předměty města a zámku, rukou psaný vzkaz vedení města a Technických služeb (jako realizátora 

investiční akce), ale i např. fotografie zaměstnanců, podílejících se na rekonstrukci náměstí. 

 


