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 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 
Zasedání rady města se v roce 2017 konalo celkem 30x, a to ve dnech: 9.1., 23.1., 6.2., 13.2., 20.2., 
6.3., 20.3., 3.4., 5.4., 24.4., 10.5., 22.5., 23.5., 5.6.,21.6., 3.7., 17.7., 2.8., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 
9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11., 4.12. a 18.12.2017  

Jednání rady města se konalo (až na 5 schůzí) v pondělí zpravidla vždy po 2 týdnech v kanceláři 
starostky města v budově radnice a po přestěhování úřadu do přechodného pracoviště v Království 
(městská ubytovna) to bylo zpravidla v kanceláři tajemnice města.  

Složení rady města se v roce 2017 nezměnilo.  

  ZASTUPITELSTVO 
V roce 2017 proběhlo celkem 5 zasedání zastupitelstva města, a to ve dnech: 23.2., 27.4., 13.7., 3.10. 
a 14.12.2017 (zpravidla čtvrtky, jednou v úterý) a jako v předchozím roce se konala ve velkém sále 
Šluknovského zámku.  

Ve složení zastupitelstva města nastalo v roce 2017 poměrně dost změn. V lednu 2017 rezignoval na 
mandát člena p. Tomáš Luft a paní Mgr. Petra Gallová a nově se členy zastupitelstva stali první 
náhradníci z volebních stran, pp. Mgr. Filip Kadeřábek a Ing. Pavel Kout. Ve složení finančního výboru 
ani kontrolního výboru změna nenastala. 

  STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
Personální změny, ke kterým došlo na Městském úřadě ve Šluknově v průběhu roku 2017:   

• ke dni 28.02.2017 skončil pracovní poměr pracovníka Odboru kultury  
p. Tomáše Líbala výpovědí ze strany zaměstnance, na jeho místo nastoupil od 01.03.2017 p. 
Radek Musil, který byl doposud na Odboru kultury zaměstnán na veřejně prospěšné práce (VPP); 

• ke dni 28.02.2017 skončil pracovní poměr na dobu určitou na VPP pí Buriánové (ORŽP); 
• od 01.04.2017 byl na základě výběrového řízení přijat do pracovního poměru na  pracovní 

pozici sociálního pracovníka p. Bc. Miloslav Šulc; 
• od 01.04.2017 se z MD a RD vrátila pracovnice Odboru vedení města pí Barbora Justová ml.; 
• ke dni 30.04.2017 byl ukončen pracovní poměr sociální pracovnice Odboru vnitřní správy pí 

Mgr. Yulie Bomko, a to dohodou na žádost zaměstnankyně; 
• od 01.05.2017 nastoupili na základě rozhodnutí o přiznání dotace a po realizovaném 

poptávkovém řízení dva asistenti prevence kriminality pp. Stanislav Ferenc a Miroslav Karala – 
pracovní poměr byl uzavřen na dobu trvání projektu, tj. do 31.12.2017; 

• dne 12.06.2017 se z MD a RD vrátila na ½ úvazku sociální pracovnice Odboru vnitřní správy 
pí Bc. Petra Jelínková; 

• ke dni 30.06.2017 byl skončen pracovní poměr pracovníka Odboru rozvoje  
a ŽP p. Zdeňka Polesného, a to výpovědí ze strany zaměstnance; 

• od 01.08.2017, na základě poptávkového řízení na nově vytvořené pracovní místo strážníka 
MP (rada města rozhodla o zvýšení počtu strážníků MP) nastoupil do pracovního poměru p. 
Martin Chábera, který byl doposud strážníkem MP v Praze; 

• od 01.09.2017 byla na základě provedeného výběrového řízení přijata do pracovního poměru 
pracovnice Odboru rozvoje a ŽP pí Mgr. Veronika Stroufová; 

• dne 18.09.2017 se vrátila zpět z MD a RD pracovnice Odboru kultury – RIC pí Jitka 
Schneiderová; 
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• ke dni 31.10.2017 byl skončen pracovní poměr dohodou s vedoucím Odboru kultury p. Mgr. 
Petrem Tomancem; 

• ke dni 31.12.2017 skončil pracovní poměr na dobu určitou dvěma asistentům prevence 
kriminality (dotovaná místa) na MP. 

  VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2017 byla vydána jediná obecně závazná vyhláška (OZV): 

• 1/2017 - OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

VOLBY 2017 
V roce 2017 probíhaly v našem městě volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Konaly se ve dnech 20. - 21. října 2017 a volilo se z celkem 24 kandidátních listin (volebních stran). 
Z celkového počtu 4.303 šluknovských voličů bylo odevzdáno 1.860 platných hlasů. Výsledky voleb za 
Šluknov byly následující: 

1. místo - ANO 2011 - 802 hlasů (43,11 %) 
2. místo – Svoboda a přímá demokracie (SPD) - 409 hlasů (16,65 %) 
3. místo - Komunistická strana Čech a Moravy - 180 hlasů (9,67 %) 

Pořadí prvních tří zvolených stran ve Šluknově bylo stejné jako v rámci okresu Děčín a i celého Ústeckého 
kraje. První místo hnutí ANO 2011 vyhrálo celorepublikově. Strana SPD ale celorepublikově byla až na 
4. místě a KSČM na 5. místě.  

Volební účast ve Šluknově byla 43,32 %. Tato hodnota byla nižší v porovnání s účastí za celý okres Děčín 
52,77 % a nízká v porovnání s celorepublikovou hodnotou 60,84 %.   
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA 
Rozpočet města 2017 dle odvětvového třídění (v tis. Kč): 

 Skupina/ 
oddíl 

Název Výdaje Příjmy 

0 Daňové příjmy, transfery  102 446,22 

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 30,10 407,24 

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 20 275,41 1 083,89 

21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 575,05 923,28 

22 Doprava 16 800,57 160,61 
23 vodní hospodářství 2 899,91  

3 Služby pro obyvatelstvo 49 135,54 14 475,72 

31 a 32 vzdělávání a školské služby 11 524,71 1 310,00 

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 8 674,58 1 226,85 

34 tělovýchova a zájmová činnost 4 184,47 264,34 

36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 718,34 10 982,58 

37 ochrana životního prostřední 12 945,51 691,95 

39 ostatní činnosti související se službami pro obyv. 87,93 0,00 

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 159,44 2 536,44 

42 politika zaměstnanosti 19,12 0,27 

43 sociální služby a pomoc 2 140,32 2 536,17 

5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 419,54 136,91 

52 civilní připravenost na krizové stavy   

53 bezpečnost a veřejný pořádek 4 998,82 79,50 

55 požární ochrana  1 420,72 57,40 

6 Všeobecná veřejná správa a služby 44 412,13 168,48 

61 státní moc, státní správa, územní samospráva 40 416,89 143,21 

62 jiné veřejné služby a činnosti 28,07  

63-64 finanční operace a ostatní 3 967,17 25,27 

 Celkem 122 432,16 121 254,90 
 

 
Město Šluknov hospodařilo v roce 2017 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo schodkem ve výši 
1 177,25 tis. Kč, rozpočtovaný schodek byl 11 805,92 tis. Kč.  
 
Příjmy se plnily v souladu s očekáváním a jsou taženy zejména daňovou výtěžností, daněmi 
rozdělovanými územně samosprávným celkům podle rozpočtového určení daní. V průběhu roku došlo 
k navýšení transferů (zejména dotačních prostředků)  
o 10 829,87 tis. Kč. Nejvýznamnější získané dotace byly na rekonstrukci Sídliště, Studii odtokových 
poměrů, Šluknov, mobilita Městský úřad, odstranění bariér, Sociální práce, Asistenti prevence kriminality 
a rekonstrukce severní fasády Domu kultury.   
 
Čerpání výdajů rozpočtu probíhalo rovnoměrně v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 a 
provedenými rozpočtovými opatřeními, kterými se do rozpočtu zapojily přijaté dotační prostředky i 
projekty původně nerozpočtované. Nejvýznamnější investiční akcí roku 2017 byla rekonstrukce budovy 
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Městského úřadu (10 369 tis. Kč), za zmínku stojí i další velké investice jakou bezesporu je rekonstrukce 
Sídliště, studie odtokových poměrů, zastavovací plán Jihozápad, rekonstrukce hřbitova a další. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B. ROZVOJ MĚSTA  
I v roce 2017 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 (do června) a Mgr. Veronika Stroufová (od září) – investice, silniční hospodářství, 

místní komunikace.  
 

Kromě změny personálního složení (konkrétně na úseku silničního správního úřadu, resp. správy 
komunikací) tohoto odboru, byl rok 2017 rokem největší investiční akce města za posledních 10 let - 
rekonstrukci radnice. 

INVESTICE 
V roce 2017 to byly následující akce: 

1. Stavební úpravy radnice ve Šluknově 
Objekt již nesplňoval svým statickým i technickým stavem základní parametry, byl několikrát 
přestavován, lokálně opravován a samozřejmě byly v rámci prací zjišťovány další a další skryté závady 
a havarijní stavy, vyžadující rozšíření původního rozsahu prací. Tyto tak byly navýšeny zejména o 
demolici velké části původních povalových stropů (uhnilá zhlaví), podkladních vrstev podlah v přízemí, 
kde nebyly zhotoveny podkladní betony, ani hydroizolace, nesoudržné omítky, napadený a shnilý krov.  
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Zhotovitel akce:   CL-EVANS, Česká Lípa 
Realizace:   04/2017 –   08/2018 
Profinancování akce: 32 mil. Kč (v roce 2017 investováno 12 mil. Kč) 
 Z toho dotace: 1,7 mil. Kč 
 
2. MŠ Svojsíkova 352, Šluknov - obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)  
Špatný stav spodní stavby (zavlhčení sklepních prostor) objektu MŠ Svojsíkova 352 (spodní objekt) byl 
dlouhodobě sledován, kdy vlhkost vystupovala i do zdiva nad podlahou přízemí. Problematický byl i 
stav fasády, která vykazovala nesoudržnost a značné narušení.  
V rámci akce proběhly stavební práce na odvlhčení objektu č. p. 352 a pak i obnova samotné fasády. 
Pro odvlhčení prostor byly kompletně odstraněny stávající omítky obvodových zdí a kleneb ve sklepě a 
v přízemí pak do výšky 1 m. Z větší části se jednalo o cementové omítky, které „nedýchaly“ a při 
odstraňování narušily stávající zdivo, kdy se omítka loupala i s kusy cihel. Následná sanační omítka tak 
musela být aplikována ve 2 vrstvách a proti očekávání a výkazu výměr byla spotřeba materiálu poměrně 
zvýšena. 
U obnovy fasády mělo dojít ke kompletnímu osekání původní omítky a zhotovení nového jádra a štuku 
tak, aby byl podklad soudržný a stabilní. Zhotovitel však odstranil pouze uvolněné a nesoudržné části, 
tyto doplnil a fasádu naštukoval. Po nátěru fasády bylo zjištěno, že fasáda vykazuje množství nerovností 
a viditelných vad, i když zhotovitel ujišťoval, že dojde k úspoře a výsledek bude dle očekávání. Práce 
na fasádě nebyly převzaty a v roce 2018 bude nutné předělání prací, aby mohla být stavba řádně 
předána a dokončena  
Zhotovitel akce:   Miloslav Hantych, Markvartice 
Realizace:   04/2017 – 08/2017 
Profinancování akce: odvlhčení – 1,113 mil. Kč 
fasáda – zatím neuzavřeno 
     

3. Dům kultury – zajištění krovu severní části objektu 

Na základě zjištěného dlouhodobého zatékání do krovu v severní části objektu (nezjištěné zatékání, 
neboť docházelo za podhledem do konstrukce krovu a stropu), byl vypracován statický posudek pro 
odstranění a doplnění narušených částí krovu. Byly opraveny dvě plné vazby, sloupky, zavětrovací pásky 
a vazný trám a také doplněná prkenná podlaha demontovaná pro montážní práce.  
Zhotovitel akce:   WAKOS, s. r. o., Rumburk  
Realizace:   05 – 08/2017  
Profinancování akce: 141 tis. Kč  
      

4. Dům kultury – rekonstrukce kanalizační přípojky 
Na přelomu roku 2015/2016 byla zjištěna havárie odkanalizování z Domu kultury Šluknov. Po provedení 
předrealizační přípravy byla zhotovena nová kanalizační přípojka objektu, která respektuje již 
navrženou kanalizační přípojku z navržené celkové revitalizace objektu. Stávající nefunkční septik byl 
zrušen.  
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   10/2017 – 12/2017 
Profinancování akce: 154 tis. Kč 
5. ZŠ Šluknov – oprava narušeného krovu východní věžičky čelního průčelí 
Obdobný problém jako na objektu Domu kultury byl objeven i na krovu východní věžičky ZŠ J. 
Vohradského ve Šluknově. Na základě statického posouzení a návrhu byla akce projednána se zástupci 
státní památkové péče a přistoupeno k opravě. Shnilé a chybějící prvky krovu byly nahrazeny novými.  
Zhotovitel akce:   WAKOS, s. r. o., Rumburk 
Realizace:   10/2017  – 11/2017  
Profinancování akce: 50 tis. Kč  
 

6. Výměna oken jižní fasády ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, Šluknov  
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Město Šluknov se ve spolupráci s vedením ZŠ Šluknov dohodlo na pokračování další části celkové výměny 
oken objektu ZŠ J. Vohradského ve Šluknově. Výběrové řízení proběhlo již na konci roku 2016, pro 
možnost získání zimní slevy. Celkově tak bylo v roce 2017 vyměněno dalších 28 oken a kromě auly a 
učebny fyziky, jsou tak již na čelní fasádě vyměněna všechna okna. Do dnešního dne je již vyměněno 87 
z 213 oken. 
Zhotovitel akce:   SIOPS, spol. s r. o., Vilémov  
Realizace:   11/2016 – 08/2017  
Profinancování akce: 1 mil. Kč  
 
7. ZŠ J. Vohradského – úprava přístupu k tělocvičně 
S ohledem na již nevyhovující stav venkovního přístupu k tělocvičně, byl realizován nový, ze zámkové 
dlažby, došlo k odstranění betonového schodu pro imobilní přístup a došlo k úpravě původní betonové 
plochy ke spojovacímu krčku – pro stojan na kola a záhon, který byl ze strany učitelů ZŠ na podzim 2017 
osázen.   
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   07/2017 – 08/2017 
Profinancování akce:  110 tis. Kč 
 

8. Stavební úpravy hřbitova – parkoviště a komunikace u kaple 
V květnu zahájilo město Šluknov první etapu rekonstrukce hřbitova, na kterou byla loni zpracována 
projektová dokumentace. Ta spočívala v úpravě stávajícího živelného parkoviště v Karlově ulici, 
zkulturnění kontejnerového stání, vydláždění stávající převážně kamenité komunikace až ke kapli, 
vybudování parkoviště u kaple a zřízení bezbariérového přístupu do kaple. Potřebu akce si vyvolalo 
zejména nepříliš důstojné prostřední pro návštěvníky posledních rozloučení (rozbahněné či rozpadlé 
přístupové cesty, absence parkovacích míst a bariérový přístup).  
Rekonstrukcí byly dosavadní závady odstraněny a celá lokalita získala příjemný vzhled ladící s 
bezprostředně sousedícím Křížovým vrchem.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2017 – 11/2017  
Profinancování akce:  2,95 mil. Kč  
 

9. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Karlova a Sokolská 
Město Šluknov bylo velmi úspěšné v žádosti o dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. 
Kromě již tradičního příspěvku na platy dvou asistentů prevence kriminality se podařilo získat prostředky 
na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Karlova a Sokolská a zřízení nového sportovního hřiště v ulici 
Budišínská. 
V ulicích Karlova a Sokolská bylo vyměněno celkem 26 lamp veřejného osvětlení. Stávající již dožilé a 
velmi nehospodárné lampy ze 70. let byly nahrazeny úspornými LED svítidly.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2017 – 08/2017  
Profinancování akce: 764 tis. Kč 
Z toho dotace:  270 tis. Kč  
 

10. Výměna garážových vrat hasičské stanice 
V roce 2017 byla zahájena připravovaná rekonstrukce budov hasičské stanice, která slouží společně 
profesionální jednotce HZS i členům SDH Šluknov. V první etapě bylo řešeno to, co hasiče trápilo nejvíc, 
a sice stav a ovládání stávajících garážových vrat. Původní plechová vrata byla již značně dožilá a navíc 
jejich otevírání a zavírání zpomalovalo výjezd hasičů k zásahům. V souladu se zpracovanou projektovou 
dokumentací byla proto nahrazena novými sekčními, plně automatizovanými a dálkově ovládanými vraty 
Hörmann.  
Zhotovitel akce:   Samat, Jiřetín pod Jedlovou 
Realizace:   07/2017 – 08/2017  
Profinancování akce: 400 tis. Kč  
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11. Výměna autobusových čekáren na terminálu 
Dřevěné autobusové čekárny na terminálu u zámku, které byly v posledních letech využívány ani ne pro 
čekání na autobusy jako spíše útočiště nepřizpůsobivých občanů, byly vyměněny za čekárny prosklenné, 
které navíc designem lépe vyhovují okolnímu veřejnému prostranství.  
Původní čekárny našly své nové místo, jelikož byly v poměrně dobrém stavu a po dohodě s vedením 
města bylo rozhodnuto o jejich zachování na jiném místě. Jedna čekárna byla přesunuta k Novému soudu 
a druhá pod vrch Jitrovník jakožto turistický přístřešek na tomto pěkném vyhlídkovém místě. 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2017 – 07/2017  
Profinancování akce: 295 tis. Kč  
 

12. Oprava zdi za kuželnou 
Začátkem roku 2017 bylo přistoupeno k dlouho odkládané opravě zřícené zdi mezi kuželnou a 
parkovištěm u Tesca. V rámci akce byla obnovena kamenná zeď  
z kyklopského zdiva, včetně oplocení. 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2016 – 03/2017  
Profinancování akce: 100 tis. Kč 

PAMÁTKY 
REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 2017 
Město Šluknov má vyhlášenu památkovou zónu od roku 1992 a na její regeneraci dostává od Ministerstva 
kultury ČR každým rokem příspěvky na vybrané akce, týkajících se objektů, které jsou movitými a 
nemovitými kulturními památkami. Pro rok 2017 město obdrželo příspěvek ve výši 510 tis. Kč. 

1. Dům kultury Šluknov – Revitalizace fasády severního průčelí 
V rámci revitalizace fasády byly odstraněny staré nátěry, odstraněny uvolněné  
a nesoudržné části omítek a štuků. Velká část štukové výzdoby byla zpevňována  
a doplňována. Mimo obnovy fasády byla provedena oprava střechy, vyměněny parapety, lemování a 
svody, natřeny mříže v přízemí. Materiály na obnovu fasády byly dodávány firmou REMMERS, v souladu 
s původními materiály, založenými na přírodním vápně. 
Práce byly prováděny v rámci Programu regenerace MPZ Šluknov s finančním přispěním Ministerstva 
kultury ČR a Ústeckého kraje z Programu na záchranu  
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017.   
Zhotovitel akce:   WAKOS, s. r. o., Rumburk 
Realizace:   04/2017 – 09/2017 
Profinancování akce: 1,993 mil. Kč 
z toho dotace:  0,92 mil. Kč 
 

2. Dům kultury Šluknov – Oprava vstupních dveří a vrat průjezdu 
V rámci probíhající revitalizace severní fasády Domu kultury bylo přikročeno  
i k opravě vstupních dveří a vrat průjezdu. Tyto výplně jsou ještě původní ze začátku 20. století, což bylo 
zejména na jejich spodních částech patrné – chybějící a uhnilé části, množství nátěrů a omezená funkčnost. 
Křídla dveří i vrat byla demontována  
a v dílně odborně doplněna, repasována, šopována a opatřena kvalitním krycím nátěrem. 
Zhotovitel akce:   Roman Tokarčík, Děčín 
Realizace:   04 – 11/2017 
Profinancování akce: 277 tis. Kč 
 

3. Křížová cesta Království – Obnova kaplí zastavení 
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V roce 2017 byly v rámci pokračující celkové obnovy navráceny jednotlivé kaple zastavení. Jednotlivé 
části byly očištěny, doplněny, hydrofobizovány a na místě sčepovány s podkladními kameny. Kaple 
zastavení byly doplněny o křížky  
a obnovena čísla zastavení.  
Práce byly prováděny v rámci programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností, s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR. 
Zhotovitel akce:   BcA. Miloš Kubišta, Krásná Lípa   
Realizace:   05 – 09/2017 
Profinancování akce: 133 tis. Kč 
z toho dotace:  92 tis. Kč 
 

4. Oprava schodiště objektu č. p. 638, ul. T. G. Masaryka (ZUŠ) 
S ohledem na velmi špatný stav přístupového schodiště do ZUŠ Šluknov, byly v roce 2017 zahájeny práce 
na opravě schodišťového prostoru do 2. NP. Práce byly rozděleny na část prostoru zádveří (k oční 
ordinaci), kde byly omítky velmi narušené dřívější vlhkostí a již několikrát opravovány. Zde bylo 
přikročeno k zednické opravě stávajících omítek – odstranění nesoudržných omítek, jejich doplnění a 
plošné přeštukování. Práce provedl p. Jaroslav Sokol. V další, horní části schodiště byly původní sádrové 
omítky, které byly v minulosti několikrát nevhodně přetřeny různými materiály, které bylo potřeba 
odstranit na původní omítku, než bude přistoupeno k samotné opravě omítky. Další části zakázky bylo 
odstranění dožilého linolea z kamenných stupňů schodiště. Práce byly objednány u BcA. Miloše Kubišty, 
který se zdárně chopil obnovy kamenného schodiště, ale u opravy omítek došlo  
k neopodstatněnému prodlužování lhůty plnění, které vyústilo až ke zrušení smlouvy o dílo a práci zdárně 
dokončil pan Martin Hercik z Království. Ve spodní části schodiště byla odkryta původní výmalba, která 
byla zafixována, pořízena šablona a   budoucnosti by se měla obnovit. 
Realizace:   07/2017 – 12/2017 
Profinancování akce: 130 tis. Kč   
 

5. T. G. Masaryka 638 (knihovna) – dláždění parkoviště  
V prostoru kolem knihovny, kde sídlí i oční ordinace a ZUŠ nebyly žádné vhodné parkovací plochy (pouze 
nezpevněné a na komunikacích). V roce 2017 bylo vydlážděno parkoviště za objektem, které je 
využíváno zejména pro učitele LŠU, zaměstnance knihovny a pacienty oční ordinace. Materiál byl zvolen 
žulová kostka, neboť se jedná o objekt nemovité kulturní památky a všechny aspekty kolem jeho údržby 
a opravy musí být koordinovány tak, aby výsledný stav byl v souladu  
se základní tezí památkového charakteru a vzhledu objektu. 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2017 – 08/2017 
Profinancování akce: 115 tis. Kč  
 

DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 
1. Zhotovení kopií reliéfů zastavení Křížové cesty Království  
Město Šluknov přistoupilo v roce 2016 k celkové obnově Křížové cesty ve Šluknově. V roce 2017 se 
vracely zpět jednotlivé kaple zastavení, ze kterých se dochovaly  
i originální desky s výjevy zastavení křížové cesty, které však nejdou vrátit zpět. Bylo dohodnuto, že se 
vyrobí kopie. Při přípravě jejich výroby byla stanovena cena ve výši 25 tis. Kč/ks a obnáší tento postup 
prací: 

- oprava a doplnění originálu nedestruktivní formou 
- zhotovení formy 
- odlití formy 
- očištění a opravy odlitku, lukoprén 
- odlití kopie z pryskyřice 
- kolorování kopie 
- výroba dřevěného rámu s bezpečnostním sklem (Connex) 
- doprava a osazení kopie a rámu 
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Na Křížové cestě v Království je celkem 13 kaplí zastavení a úvodní zastavení  
– Poslední večeře Páně. Pro financování byla městem vypsána možnost sponzorství  
a bylo velkým překvapením, že do roka se podařilo sehnat sponzorství všech desek, které se budou 
osazovat v prvé polovině roku 2018. Donátoři jsou shodně z ČR i ze SRN.  Děkujeme. 
Zhotovitel akce:   Dřevofinal Knazovič, Rumburk 
Realizace:   07/2017 –  /2018 
Náklady akce:  350 tis. Kč 
 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
1. Rekonstrukce sídliště Šluknov 
Město Šluknov obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a rozšíření chodníků 
na sídlišti. Stávající chodníky byly již v dezolátním stavu (zcela rozpadlé asfaltové a betonové povrchy), 
a tak byly nahrazeny novými povrchy ze zámkové dlažby. V rámci akce byla rovněž kompletně 
vyspravena (či spíše přestavěna, protože došlo ke změně směrového i výškového uspořádání) stávající 
příjezdová komunikace z ulice 17. listopadu, která byla již roky v havarijním stavu.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   09/2017 – 12/2017 
Profinancování akce: 7,50 mil. Kč 
Z toho dotace:  2,481 mil. Kč 
   

   2. Rekonstrukce komunikace v Království (pod kaplí Nejsvětější trojice) 
V létě byla přívalovým deštěm fatálně poškozena komunikace v Království  
k rodinným domům pod kapličkou Nejsvětější trojice. Po domluvě s pojišťovnou již nebyl obnovován 
původní štěrkový povrch, který by při dalším větším dešti byl opět poškozen, ale na srovnaný povrch 
byla položena vrstva asfaltu, která má výrazně větší životnost a pro obyvatele lokality bude jízda i 
pohyb po komunikaci výrazně příjemnější. 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2017 
Profinancování akce: 338 tis. Kč  
 

3. Stezka pro pěší po hrázi Olexova rybníka 
Na základě podnětu členů zastupitelstva města a ve spolupráci s rodinou Karlových, která rekonstruuje 
Olexův rybník (Balaton) v Rožanech, byla v průběhu léta na hrázi rybníka zřízena hrázová cesta o délce 
300 metrů, která umožní pěším (a v současné době, dokud ještě není dokončena cyklostezka, i cyklistům) 
bezpečný pohyb podél jinak velmi úzké a frekventované krajské silnice směrem k hraničnímu přechodu 
do SRN. V rámci akce bylo rekonstruováno i veřejné osvětlení, které kromě hlavní silnice osvětluje i cestu. 
V budoucnu bude stezka (doposud se štěrkovým povrchem) upravena pokládkou zámkové dlažby. 
V této souvislosti město Šluknov velmi děkuje rodině Karlových nejen za vzornou součinnost při realizaci 
akce, ale zejména za úsilí, které rodina vyvinula při obnově rybníka.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2017 – 09/2017 
Profinancování akce: 400 tis. Kč  
 

4. Rekonstrukce živičného povrchu v ulici Přemyslova 
V souladu se schváleným rozpočtem byla provedena celoplošná pokládka asfaltu  
v celé délce ulice Přemyslova, která završila již delší dobu trvající rekonstrukci kanalizace a vodovodu 
ze strany Severočeské vodárenské společnosti a opravu zatrubněného potoka ze Zezuláku realizované 
městem. Pozitivním faktem je, že se 
s SVS podařilo domluvit pro město výhodné podmínky spolupodílení se na platbě za asfaltové povrchy. 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2017 – 07/2017 
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Profinancování akce: 242 tis. Kč  
 

5. Oprava dláždění v ulici Smetanova 
Po dokončení úpravy náměstí se pokračuje s opravami ulic směřujících od náměstí dále do centra. Patrně 
v nejhorším stavu byla až do května ulice Smetanova, konkrétní její zadní část, kdy byla původní žulová 
dlažba překryta popraskaným asfaltem. Ten byl odstraněn, až překvapivě velmi zachovalá kamenná 
dlažba přeskládána a očištěna a vyrovnány uliční vpusti.  Za velmi přívětivou cenu tak bylo dosaženo 
zcela nového vzhledu této dlouhodobě zanedbané ulice. Nutno poznamenat, že původně měla být ulice 
přeskládána celá (v rámci akce měly být odstraněny všechny nerovnosti), nicméně vzhledem k plánované 
rekonstrukci kanalizace ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací by bylo nehospodárné 
vynakládat větší prostředky na komplexní opravu, když bude ulice během následujících let opětovně 
rozkopána.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2017 – 05/2017 
Profinancování akce: 233 tis. Kč  
 

 

6. Obnova povrchu v Husově ulici 
V Husově ulici obdobně jako v Přemyslově ulici byla v roce 2017 prováděna rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace. Stejně jako v případě Přemyslovy ulice se využilo probíhající investiční akce Severočeské 
vodárenské společnosti a za výhodných podmínek bylo investováno do zcela nového povrchu v této ulici, 
včetně výměny uličních vpustí. 
Zhotovitel akce:          SaM Silnice a mosty Děčín, Technické služby Šluknov,  

spol. s r. o. 
Realizace:          10/2017 – 11/2017 
Profinancování akce:       190 tis. Kč  
 

7. Oprava mostků v Císařském 
K již tradičním každoročním akcím patří opravy mostů, mostků a propustků, kterých má město ve správě 
mnoho desítek. Pravidelně při tom využívá akcí Povodí Ohře, které postupně opravuje koryta vodních 
toků ve Šluknově, v součinnosti s nimiž provádí opravy staveb města. V roce 2017 byly dokončeny 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).  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2016 – 05/2017 
Profinancování akce: 1,514 mil. Kč (z toho v roce 2017 profinancováno 1032  

tis. Kč) 
 

8. Oprava zábradlí podél Šluknovského potoka v Císařském a v ulici Na Příkopě 
V průběhu oprav koryta Šluknovského potoka bylo opraveno a doplněno i zábradlí  
v délce 200 metrů tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb na poměrně úzké komunikaci Potoční a dále 
do Císařského. Další lokalitou, kde bylo zábradlí rekonstruováno, byla komunikace Na Příkopě. 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2016 – 03/2017 
Profinancování akce: 272 tis. Kč 
 

9. Oprava komunikace v Novém Hraběcí 
Již několikátým rokem se pokračovalo v postupných opravách městské komunikace v Novém Hraběcí, 
kde byl vyspraven kritický úsek na hrázi rybníka propojující dvě hlavní komunikace v této místní části.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
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Realizace:   06/2017 – 07/2017 
Profinancování akce: 147 tis. Kč 
 

10. Oprava výtluků v asfaltových komunikacích ve městě 
Jako reakce na krušnější zimu, po které zůstaly na řadě komunikací výtluky, byla na jaře realizována 
lokální výsprava výtluků na asfaltových komunikacích ve vlastnictví města. Ve spolupráci s městskou policií 
byla vytipována nejkritičtější místa, která byla lokálně vyspravena.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2017 – 06/2017 
Profinancování akce: 149 tis. Kč 
 
11. Dílčí opravy komunikací ve městě 
Vedle několika větších akcí byla v roce 2017 řada oprav převážně štěrkových komunikací, a to napříč 
všemi katastry.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2017 
Profinancování akce: 835 tis. Kč 
 

12. Pasport mostků ve vlastnictví města Šluknov 
Město je vlastníkem 95 mostů po celém katastru, přičemž přibližně třetina byla  
v posledních 10 letech opravena. Zbytek je v různém stavu opotřebení, avšak doposud nebyl zpracován 
pasport, na základě kterého by bylo komplexně možné plánovat opravy. Nově zhotovený pasport se 
tak stal základním dokumentem, na základě kterého bude možné stanovit priority a harmonogram oprav 
konkrétních mostních objektů.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   08/2017 – 12/2017 
Profinancování akce: 165 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 byly vyhotoveny 
zpracovatelkou Doplňující průzkumy a rozbory ÚP Šluknov, které řeší veškeré limity v území. Jedná se o 
nutný podklad pro zpracování požadovaných změn v území. V roce 2017 byly zahájeny práce na 
zpracování Změny č. 1 ÚP Šluknov. Proběhlo společné jednání, kde se k návrhu změny vyjadřovali 
dotčené orgány, okolní obce a správci infrastruktury. Po zapracování stanovisek a připomínek byl 
upravený návrh projednán s nadřízeným orgánem územního plánování – Krajským úřadem.  
Zhotovitel akce:   Ing. arch. Jitka Fikarová, Kojetice 
Realizace:   08/2016 –   /2018 
Profinancování akce: 345 tis. Kč 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
 
1. Sportovní hřiště Budišínská 
V roce 2017 obdrželo město Šluknov dotaci na zřízení sportovního hřiště nad veřejným dětským hřištěm 
v Budišínské ulici. V rámci stavby byl celý areál oplocen, instalována ochranná síť (plot) mezi jednotlivými 
částmi areálu, srovnán pozemek, zhotovena terénní lavice v zadní části a dodány fotbalové branky a 
odpadkové koše. Areál je veřejně přístupný.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   08/2017 – 11/2017 
Profinancování akce: 698 tis. Kč 
Z toho dotace:  240 tis. Kč 
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2. Výměna palisád dětských hřišť Lužická a Sokolská 
Postupem času uhnily instalované dřevěné palisády dětských hřišť v ulicích Lužická  
a Sokolská a rozhodlo se o jejich výměně za betonové, aby byla zajištěna dlouhodobá údržba a také 
stabilita dřevěného oplocení.  
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2017 – 11/2017 
Profinancování akce: 235 tis. Kč 
 

3. Dětské 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 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 (odstranění zbořeniště, nálety a skládky) a z obdrženého daru 
od ČEZu byly zakoupeny 3 dětské herní prvky v hodnotě 60 tis. Kč. V roce 2017 pak bylo hřiště 
dokončeno. Najdeme zde prolézačku Bábovka, skluzavku Mamut, Dvojhoupačku, pružinové houpadlo 
koník, lavičky a odpadkový koš. 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Hřiště hrou s. r. o. 
Realizace:   11/2016 – 06/2017 
Profinancování akce:  600 tis. Kč (v roce 2017 proinvestováno 460 tis. Kč) 
Z toho dar:    60 tis. Kč 
 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
1. PD – Revitalizace kaple Žaláře Krista Křížové cesty Království   
Jedná se o další etapu celkové revitalizace areálu Křížové cesty Království. Stávající zbytky kaple jsou 
pouze v torzálním stavu a PD řeší její dostavbu dle dochovaných zbytků a také okolního prostředí. Se 
stavebními pracemi se počítá v roce 2018.  
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   10/2017 – 11/2017 
Profinancování akce: 54 tis Kč 
 

2. PD – pasporty objektů č. p. 4, 6, 284, 209 a 638, Šluknov 
S ohledem na nedochování původních projektů některých městských domů a jejich přestaveb, nechalo 
město zpracovat pasporty objektů pro zanesení jejich stávajícího využití a prostorového uspořádání - 
Smetanova 4 a 6, Budišínská 209 a 284 (bytové domy) a T. G. Masaryka 638 (Sokolovna). 
Zhotovitel akce:   Jan Hošek, Mikulášovice 
Realizace:   06/2017 – 11/2017 
Profinancování akce: 93 tis Kč 
 

3. Architektonická studie Revitalizace areálu bývalého pivovaru - Sladovny  
Šluknov a pivovarských sklepů 

Město Šluknov po provedení zabezpečovacích pracích na objektu sladovny zadalo vypracování 
architektonické studie objektu, aby se vyřešily otázky a všechny aspekty ohledně využitelnosti a reálnosti 
obnovy objektu sladovny, včetně vazeb na okolí. Součástí studie je i vizualizace navržené obnovy 
sladovny i jejího okolí.  
A s čím můžeme v objektu po realizaci počítat? Restaurace s plnohodnotným zázemím pro přípravu jídel, 
minipivovar s výrobní kapacitou pro restauraci, letní výčep s venkovní terasou, ubytování penzionového 
typu s přípravou snídaní pro ubytované, muzeum historie pivovaru a výroby piva a zpřístupnění 
stávajících sklepů bývalého pivovaru. Prostorově se řeší objekt sladovny – č. p. 645, bývalá úřadovna  
– č. p. 648 a prostor bývalých pivovarských sklepů – pozemek mezi Tescem  
a Šluknovským zámkem. 
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Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   04/2017 – 09/2017 
Profinancování akce: 154 tis Kč 
 

4. Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa – dokumentace pro stavební povolení  
Město Šluknov dlouhodobě plánuje a připravuje pozemky pro stavby rodinných domů. Vzhledem k úbytku 
vhodných volných pozemků se již několik let dělá příprava pozemků v lokalitě nad rybníkem Zezulák. V 
1. etapě tak bude v budoucnu zasíťovaných a rozparcelovaných 29 pozemků. Lokalita bude kompletně 
zasíťována inženýrskými sítěmi – vodovod, kanalizace, vedení nízkého napětí a plynu. Samozřejmostí je 
i dopravní síť – komunikace, chodníky a veřejné osvětlení, splňující kritéria dle současných norem a 
předpisů. 
Do současnosti se tak nechávala zpracovávat územní studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a nyní 
i dokumentace pro stavební povolení. 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   04/2017 – 08/2018 
Profinancování akce: 472 tis. Kč 
 

5. 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 – 02/2018 
Profinancování akce: 147 tis Kč (z toho v roce 2017 investováno 120 tis. Kč) 
 

 6. 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 – 07/2018 
Profinancování akce: 340 tis Kč (v roce 2017 investováno 195 tis. Kč) 
 

7. Revitalizace kina Šluknov 
Město Šluknov vlastní objekt bývalého kina Dukla, které je nefunkční a objekt  
v současnosti pouze chátrá. Hledá se využitelnost, která by zajistila řádné fungování objektu a navíc 
zvýšila povědomí o Šluknovu i jeho atraktivitu. Zpracovala se dokumentace řešící využití pro lezecké 
stěny, malou kavárnu a dětský koutek. Samotná přestavba bude závislá na případné dotaci. 
Zhotovitel akce:   ProProjekt, Rumburk  
Realizace:   03/2017 – 04/2018 
Profinancování akce: 543 tis. Kč (z toho v roce 2017 investováno 399 tis. Kč) 
 

8. Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov 
Na základě vyhotovené architektonické studie revitalizace celého Areálu městského stadionu Slávy 
Novotného ve Šluknově, přikročilo město Šluknov ke zpracování projektové dokumentace řešící 
revitalizaci objektu tribuny, včetně přilehlého okolí. Objekt v současnosti nesplňuje energetické 
požadavky na provozování budov  
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– objekt je nezateplený, stará netěsná okna, vytápění elektrickými přímotopy, apod. Revitalizací objektu 
dojde jednak ke snížení provozních nákladů objektu, ale dle návrhu dojde k vestavbě kuželny, která 
bude splňovat současné požadavky pro provozování kuželkářských drah – ve Šluknově působí velmi 
dobrý kuželkářský oddíl. Dále dojde k úpravě šaten fotbalistů, kdy se obnovuje sociální zařízení, úprava 
sauny a vzniká nový klub pro občerstvení sportovců, fanoušků i návštěvníků. 
Zhotovitel akce:   S.A.W. Consulting, s. r. o., Varnsdorf 
Realizace:   03/2017 – 04/2018 
Profinancování akce: 312 tis Kč (v roce 2017 proinvestováno 242 tis. Kč) 
  

9. Studie využitelnosti Sokolovny – T. G. Masaryka 638, Šluknov  
Dalším objektem, který nemá využitý svůj potenciál je objekt Sokolovny – jeho zadní části. Ze studie 
vzešlo využití pro víceúčelový společenský sál a v horní části (nad úrovní bývalého ochozu) by pak mohly 
vzniknout učebny LŠU, které se dnes nachází v dosti nevyhovujících horních prostorách knihovny. 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   07/2017 – 09/2017 
Profinancování akce: 45 tis Kč  
 
10. Revitalizace volnočasového areálu na Židovském vrchu 
Na Židovském vrchu se nachází tréninkové fotbalové hřiště, a okolo pak neudržovaný prostor skýtající 
potenciál lesoparku a odpočinku. Byla zpracována dokumentace pro obnovu fotbalového tréninkového 
hřiště a zpřístupnění lesoparku, pro odpočinek s umístěním několika dětských herních prvků, naučné stezky 
a vybudování vyhlídky na město Šluknov.   
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   03/2017 – 09/2017 
Profinancování akce: 102 tis. Kč  
  

 

11. Studie odtokových poměrů v povodí Rožanského potoka vč. návrhů protipovodňových opatření 
Povodí Rožanského potoka je v posledních letech postihováno významnějšími srážkovými úhrny, které 
způsobují povodňové události. Dosud nejvýznamnější povodeň zasáhla povodí Rožanského potoka červnu 
roku 2010 a způsobila rozsáhlé škody na majetku. V povodí Rožanského potoka není mnoho 
protipovodňových opatření stavebního charakteru (mimo úprav vodního toku), která by ochránila 
obyvatelstvo před nepříznivým účinkem povodní. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že v povodí Rožanského potoka je třeba intenzivně se věnovat ochraně 
majetku a obyvatel, přičemž prvním krokem je zpracování dále popsané studie odtokových poměrů, 
jejímž cílem je detailně analyzovat území  
a navrhnout takové řešení, které efektivně ochrání obyvatelstvo a jejich majetek před nepříznivými účinky 
povodní. 
Potřebnost projektu spočívá v komplexním řešení problematiky vody v krajině, nalezení vhodných 
opatření ke zvýšení retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné řešení této problematiky, 
navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí, jež vycházejí  
z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí, a povedou ke snížení objemu 
povrchového odtoku, vypracování podkladů pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně 
přírodě blízkých opatření, zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro vybraná navržená prioritní 
opatření, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření. 
Zhotovitel akce:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba  ŠINDLAR, Praha  
Realizace:   02/2017 – 09/2018 
Profinancování akce: 3,733 mil. Kč (z toho v roce 2016 profinancováno 1,365 mil. Kč) 
Z toho dotace:  3,173 mil. Kč 
 

12. Třídící linka komunálního odpadu Šluknov 
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Město již dlouhodobě řeší průběžnou optimalizaci a modernizaci systému odpadového hospodářství 
(úprava sběrného dvora, výstavba kompostárny a s tím související třídění bioodpadu). Dalším krokem by 
mělo být vybudování třídící linky komunálního odpadu, která bude situována za kompostárnou v navržené 
průmyslové zóně. Tříděn zde bude zejména velkoobjemový odpad a současně dotřiďován pro další 
využitelnost tříděný komunální odpad, aby byla zajištěna jeho další lepší využitelnost. Od realizace si 
město slibuje snížení neustále narůstajících nákladů na odpadové hospodářství (již téměř 9 mil. Kč ročně). 
Zhotovitel akce:   ProProjekt, Rumburk  
Realizace:   04/2017 – 04/2018 
Profinancování akce: 277 tis. Kč (z toho v roce 2017 investováno 266 tis. Kč) 
 

13. Výstavba přestupního terminálu Šluknov 
Zastupitelstvo města v roce 2016 schválilo architektonickou studii řešení přednádražního prostoru, jehož 
stav (zejména ulice Nádražní) již dlouhodobě trápí nejen vedení, ale i občany města. ORŽP v souladu s 
ní připravil do návrhu rozpočtu prostředky na vypracování projektové dokumentace, která by řešila celý 
prostor stávající Nádražní ulice od křižovatky s ulicí T. G. Masaryka a prostoru před nádražím. 
Projektová dokumentace řeší následující tematické okruhy: úprava stávající komunikace ulice Nádražní, 
úprava křižovatky Nádražní/T. G. Masaryka, parkovací plochy, komunikace pro pěší a cyklisty, dešťová 
kanalizace, veřejné osvětlení.  
Zhotovitel akce:   ProProjekt, Rumburk  
Realizace:   03/2017 – 12/2017 
Profinancování akce: 248 tis. Kč (z toho v roce 2017 investováno 230 tis. Kč) 
 

14. Zkvalitnění výuky přírodopisu ZŠ Vohradského a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ 
Žižkova 

V rámci pokračujících investic do školských budov byla zhotovena projektová dokumentace na 
modernizaci učebny přírodopisu v hlavní budově ZŠ J. Vohradského (nejen stavební úpravy, ale i zcela 
nové vybavení) a zřízení bezbariérového přístupu do budovy ZŠ Žižkova, v jejímž rámci bude upraven 
celý stávající nevzhledný hlavní vstup z ulice, rekonstruovány chodby a sociální zařízení a bývalý školnický 
byt přestavěn na školní poradenské pracoviště. Již v únoru 2017 bylo na projekt požádáno o dotaci 
z IROP.  
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   12/2016 – 03/2017 
Profinancování akce: 260 tis. Kč  
 
15. Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Dr. Milady Horákové 
Již dlouhodobě se řeší výstavba a rekonstrukce chodníků podél hlavních komunikací ve městě, kde je 
největší ohrožení chodců projíždějícími automobily. Stavba sítě chodníků se pomalu chýlí ke konci, a tak 
se řeší i méně frekventované komunikace. Jednou z nich je i ulice Dr. Milady Horákové, kde je připravena 
rekonstrukce stávajícího historického chodníku a jeho prodloužení až na křižovatku s ulici K. H. Borovského.  
Zhotovitel akce:   ProProjekt, Rumburk  
Realizace:   03/2017 – 10/2017 
Profinancování akce: 131 tis. Kč  
 

16. Cyklostezka Šluknov - Fukov 
Město se v roce 2017 stalo vlastníkem komunikace do Fukova a jeho budoucím záměrem je přestavba 
této bývalé krajské komunikace na cyklostezku, která by byla na hranicích přímo napojena na tzv. 
Spreewaldskou cyklostezku vedoucí až do Berlína. Zbytek šíře komunikace bude zachován jako účelová 
komunikace pro lesní  
a zemědělskou techniku. V loňském roce byla zhotovena studie, která prokázala realizovatelnost tohoto 
řešení a na kterou v letošním roce naváže vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. 
Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal 
Realizace:   03/2017 – 12/2017 
Profinancování akce: 135 tis. Kč  
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17. Dokončení chodníku na Rumburské ulici 
Výstavbou nového objektu chráněného bydlení v rámci transformace ÚSP Lobendava a zprovozněním 
kempu u Bobřího rybníka se výrazně zvýšil pohyb pěších i v této části Rumburské ulici (na začátku města). 
Byla proto připravena projektová dokumentace na dostavbu poslední části chodníku – od restaurace 
Bohemia  
k železničnímu přejezdu. Na akci bude požádáno o dotaci. 
Zhotovitel akce:   ProProjekt, Rumburk  
Realizace:   03/2017 – 12/2017 
Profinancování akce: 110 tis. Kč (z toho v roce 2017 investováno 95 tis. Kč) 
  

  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ 

V roce 2017 bylo dokončených 6 rodinných domů. 
 
V říjnu 2017 byla stavba „Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov – výstavba školní 
tělocvičny“ u č. p. 580, stavebník Ústecký kraj Ústí nad Labem, uvedena do trvalého užívání a slavnostně 
otevřena hejtmanem Ústeckého kraje. 
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C. SLUŽBY MĚSTA  

  BYTY V MAJETKU MĚSTA 
Celkový počet obývaných domů k 31.12.2017 byl 27, z toho bytových domů 20. Celkový počet bytů 
včetně pečovatelských  k 31.12.2017 byl 202, z toho 2 byty nevyhovující, a proto neobsazené. 

Počet žadatelů o nájemní byty k 31.12.2017 byl 31. Počet žádostí seniorů  
o pečovatelské byty byl 45. Žádostí obyvatel o byty v majetku města je stále dost, nelze pokrýt 
poptávku. Každý žadatel o byt musí každý půl rok svou žádost obnovovat, a to v červnu a v prosinci, 
jinak je žádost vyřazena. 

Celková údržba bytového fondu (tj. havárie, opravy, investiční akce) dosáhla v roce 2017 částky 
2.839.168 Kč. 

  MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Od března 2017 je na ubytovnu umístěno přechodné pracoviště Městského úřadu Šluknov z důvodu 
celkové generální rekonstrukce hlavní budovy - radnice na náměstí Míru ve Šluknově.  
 
Počet ubytovaných osob byl celkem 9 osob - z toho 7 občanů ČR (osoby v sociální nouzi) a 2 cizinci 
(zaměstnanci). Počet obsazených nocí byl celkem 1 443 nocí.  
 
V roce 2017 činily investice celkem 263 846 Kč – z toho:  

- nové okapy a svody - 32 000 Kč  
- oprava střechy (střešní okna) - 52 000 Kč  
- výměna oken, dveří a montáž žaluzií - 69 400 Kč  
- zasíťování budovy (tel. linky, internet) - 110 446 Kč.  

  TECHNICKÉ SLUŽBY 
V  roce 2017 TS zaměstnávaly  48 zaměstnanců, kteří zajišťovali pro město kompletní servis v oblasti 
komunální, odpadové, ale i stavební.  

Mezi realizované zakázky v tomto roce patřily např.:  
- rekonstrukce chodníků a komunikace na sídlišti,  
- rekonstrukce komunikace a vybudování parkoviště u hřbitova  
- rekonstrukce veřejného osvětlení v Sokolské ulici. 

V roce 2017 byl rozšířen vozový park o novější autojeřáb, nebo například pracovní čtyřkolku, která se 
využívá na zimní údržbu chodníků v našem katastru.   

  MĚSTSKÝ STADION 
V roce 2017 se zde řešilo časté vandalství, které způsobují zejména výrostci, kteří lezou na veškeré hrací 
plochy, ničí vybudovaná oplocení a poškozují technické zázemí a vybavení areálu, a to i přes opakované 
upozornění od správce areálu.   



21 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2017 

II. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   

LÉKAŘSKÉ ORDINACE 
K 31.3.2017 ukončil svou praxi praktický lékař MUDr. Petr Straka, který odešel do důchodu. Péči o jeho 
pacienty i ordinaci převzal MUDr. Vratislav Prejzek, s nímž v ordinaci provozuje lékařskou praxi i MUDr. 
Petr Čechovič. Na přelomu května  
a června byla provedena rekonstrukce prostor ordinace. Služby této ordinace byly rozšířeny, např. je 
možné zde podat infuze aj. 

V roce 2017 byla otevřena nová ordinace praktického lékaře na náměstí Míru  
v 1. patře nad lékárnou Herba, ve které ordinuje MUDr. Martina Kučerová. 

Ke konci roku 2017 ukončil svou praxi stomatologické ordinace také MUDr. Vratislav Zita z důvodu 
odchodu do důchodu. Pro většinu jeho pacientů to bohužel, kvůli nedostatku zubních lékařů ve Šluknovském 
výběžku, znamená problém nalézt zubního lékaře bez dojíždění desítek km. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Sociální a terénní práce ve Šluknově poskytují sociální pracovnice městského úřadu, ale i další organizace 
ve městě: 

− Domov pro seniory 

− Domy s pečovatelskou službou 

− Vaše harmonie o.p.s. 

− Oblastní charita Šluknov 

− Kormidlo o.p.s. 

− White Light I. Rumburk 
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III. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   

  MĚSTSKÁ POLICIE 
V kalendářním roce 2017 byl do pracovního poměru přijat 1 strážník, tedy celkem je 9 strážníků 
s odbornými předpoklady pro výkon služby. 

MP Šluknov pokrývá výkonem služby nepřetržitý provoz, přičemž pochůzková či motorizovaná hlídková 
činnost je vykonávána zpravidla individuálně či ve dvoučlenné hlídce. Pravidelně je v součinnosti s Policí 
ČR Obvodním oddělení Šluknov prováděna pochůzková činnost, a to zejména v lokalitě sídliště.  

Z důvodu rekonstrukce objektu radnice nebyl kontakt na městskou policii zajištěn prostřednictvím pevné 
telefonní linky, pouze prostřednictvím mobilního telefonu (602 881 677). Kontakty jsou pravidelně 
zveřejňovány v periodiku města  
a nepřetržitě, vč. e-mailové adresy, na webových stránkách města Šluknov. Sídlo služebny je do ukončení 
rekonstrukce radnice na adrese náměstí Míru č. p. 285,  
2. NP. 

V roce 2017 byla pořízena samonabíjecí pistole zn. Glock, model 17, gen. III, ráže 9 mm Luger. Celkový 
počet zbraní je 9 ks. V rámci kamerového dohlížecího systému města byly zřízeny dva nové kamerové 
body, konkrétně v prostoru pěší zóny  
a autobusového terminálu.. 

Přestupky vyřešené v příkazním řízení v roce 2017: 

§125c Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 279 
§ 35 Přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek 
 10 

§ 4 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě 14 
§ 5 Přestupky proti veřejnému pořádku 2 
§ 50 Přestupky proti majetku    7 
  Celkem 312 

 

K příslušným správním orgánům bylo dále v 28 případech postoupeno podezření ze spáchání přestupku, 
přičemž v drtivé většině se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku, a dále o přestupky spočívající 
v porušení obecně závazných vyhlášek. Výjimkou však nebylo též oznámení o přestupku spočívající 
v úniku zvířat, především skotu v katastrální části Království. V jednom případě bylo oznámeno porušení 
zákona o lesích, spočívající v rozdělání ohně v lesním porostu. 

Přechody pro chodce – „bezpečná cesta do školy“ – strážníci ve dnech školní výuky zajišťují v ranních 
hodinách bezpečné přecházení na přechodu pro chodce na frekventované komunikaci, ul. T. G. Masaryka. 
Stejná činnost je pak vykonávána v poledním čase, kdy školské zařízení opouštějí žáci nejnižších tříd I. st. 
základní školy. Tato služba občanům je vítána nejen rodiči především těch nejmladších dětí, ale také 
seniory, kteří se v rušných lokalitách obtížněji orientují a pohybují. 

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.  

Volně pobíhající zvířata: 
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Odchycení toulavých nebo nezajištěných psů 38 
Odchyt volně žijících zvířat 5 

Městská policie vykonávala i další činnosti, jež nelze zahrnout do výše uvedených přehledů, 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.  
• Upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady. 
• Kontrolní akce se zaměřením na konzumaci alkoholu mladistvými. 
• Řízení a odklon dopravy (průvody, cyklistické závody atd.) 
• Výběr a kontrola zaplacení poplatku za zábor veřejného prostranství. 
• Dohled na veřejný pořádek při kulturních a společenských akcích. 
• Zajištění dopravní uzávěry při pravidelných trzích. 
• Součinnost s rybářskou a lesní stráží (pytláctví, nelegální těžba) 
• Kontrola a výběr poplatku z místa při záboru veřejného prostranství. 
• Součinnost s ORŽP – kontrola sjízdnosti komunikací. 
• Součinnost se správou majetku města při hlášení a dokumentaci škodných událostí. 
• Součinnost se soc. odborem a OSPOD při šetření v problémových rodinách. 
• Součinnost se školskými zařízeními – řízená praxe studentů oboru bezpečnostně právní činnost 

SLŠ a SOŠS Šluknov. 
• Pravidelná hlídková činnost v okolí škol v době konce školní výuky.  
• Prevence:  

- Spolupráce při akci „Den se složkami IZS“ 
- Preventivní přednášky - školská zařízení – I. st. ZŠ, 8 x  
- projekt APK – dvojice asistentů prevence na dotovaných místech (duben -prosinec 2017). 

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
V roce 2017 došlo ke změně personálního stavu Obvodního oddělení Šluknov. Jeden policista ukončil 
služební poměr, a prakticky celý rok 2017 zůstala  tři služební místa neobsazena. Personální stav se řešil 
formou studijních pobytů policistů z jiných útvarů. 

Z hlediska vývoje kriminality na území Města Šluknova byl rok 2017 rokem opětovného poklesu. Na 
území města Šluknov bylo spácháno 177 trestných činů, což bylo o 40 méně, než v roce 2016. Násilná 
trestná činnost vykazuje mírný pokles o 8 trestných činů, v roce 2017 jich bylo spácháno 21. Mírný pokles 
byl zaznamenán i u majetkové trestné činnosti. V roce 2017 bylo řešeno celkem 81 případů, přičemž 
došlo ke snížení podílu krádeží spáchaných vloupání, v roce 2017 to bylo 23 případů.  

V roce 2017 nedošlo ke spáchání závažného trestného činu proti zdraví či životu či loupeže. 

V sedmi případech byl spáchán přečin úmyslné ublížení na zdraví a jeden případ vydírání, všechny tyto 
případy skončily ustanovením pachatele a jeho obžalobou.  

Byly zaznamenány dva případy domácího násilí a dvě osoby byly vykázány. 

Celkový podíl objasněných trestných činů činil cca 66,10 %. 
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Na úseku přestupků bylo celkem spácháno 571 skutků, z toho 202 bylo přestupků v dopravě. Bylo 
zjištěno 15 přestupkových jednání spočívajících v řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a jiných 
návykových látek a bylo zadrženo 12 řidičských průkazů.  

Bylo zjištěno celkem 81 přestupků proti majetku a 83 proti veřejnému pořádku či občanskému soužití. 

Na území celého katastru města Šluknova došlo k 36 dopravním nehodám, při kterých nebyla žádná 
osoba usmrcena, žádná osoba nebyla těžce zraněna a čtyři osoby byly zraněny lehce. Celková škoda 
dosáhla 1 686 tis. Kč. V devíti případech byla na vině rychlost, v osmi pak nedání přednosti v jízdě a ve 
dvou případech bylo zjištěno požití alkoholu.  

  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
 
I v roce 2017 je početní stav: jeden velitel stanice 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 
   Libor Matěják – strojník 
   Petr Halamka – hasič 
 
Směna B:  Ing.. 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 
   Tomáš Ilek – strojník 
   Pavel Znamenáček – hasič 
 
Počet zásahů v roce 2017 byl celkově 205, z toho: 

- 50 požárů 
- 41 dopravních nehod 
- 20 úniků nebezpečných látek 
- 77 technických pomocí 
- 7 záchran osob a zvířat 
- 10 planých poplachů. 

 
V roce 2017 byla na budově hasičské stanice vyměněna stará garážová vrata z rozpočtu města Šluknov. 
Nová vrata jsou sekční, elektrická a velice usnadnila výjezdy zásahovými vozidly.  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ OBCE  
Činnost, která je vidět na veřejnosti nejvíce, jsou zásahy výjezdové jednotky. Její početní stav 32 členů i 
vybavení se za rok 2017 nezměnilo. Jednotka však zaznamenala značný nárůst počtu výjezdů - počet 
39 s průměrnou účastí 9,7 člena. Jde o více než dvojnásobek proti letům minulým.  
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Jednalo se o: 
- 14 požárů,  
- 15 technických pomocí,  
- 2 úniky ropných látek,  
- 1 dopravní nehodu,  
- 4 plané poplachy a  
- 2 námětová cvičení.  

 
Příčinou navýšení byly živelné pohromy, ať velká voda v únoru, nebo vichřice Hervart v říjnu, ale i aktivita 
některých méně přizpůsobivých spoluobčanů, kteří zapříčinily nejvážnější zásahy. Na Sídlišti ve Šluknově 
to byl požár bytu ve 4.NP, při kterém došlo k nadýchání kouře a bezvědomí obyvatel bytu a musela se 
provést evakuace. K evakuaci došlo také v bytovém domu v Potoční ulici, kde byl v přízemí zapálen 
nahromaděný odpad. Asi největším požárem v roce 2017 byl ten v květnu v Jiříkově, kdy byl zcela 
zasažen velký bytový dům.  
Při svolávání členů k výjezdům však nastal se zahájenou rekonstrukcí městského úřadu a sundáním sirény 
z jeho střechy problém, který vedl k tomu, že v některých hodinách i přes hlasové zprávy dochází ke 
snížení počtu členů pro zásah. Tato siréna totiž byla ovládána z operačního střediska z Ústí nad Labem. 
Přepojení na sirénu na budově kulturního domu se z důvodu jejího stavu nepodařilo.  
I přes upozornění radě města ze strany velitele SDH se nenašly finanční prostředky na její úpravu.  
I v roce 2017 členy sboru značně zaměstnaly opravy stárnoucí techniky, aby se podařilo projít STK. 
V roce 2017 byl proveden nástřik vozidla AZ30 IFA vč. rozebrání jednotlivých dílů žebříků, jejich očištění, 
nátěr a zpětné zkompletování. Další opravy byly prováděny i na čerpadlech PS12.  
 
I v roce 2017 se pokračuje v opravách a úpravách budov. Byla provedena výměna všech vrat na budově 
ve Šluknově, která nesmírně pomohla a usnadnila především výjezdy k zásahům. Na opravu a přístavbu 
této budovy byl zpracován projekt  
i vydáno stavební povolení. Na tomto základě bylo požádáno o dotaci k dalšímu pokračování prací, 
bohužel neúspěšně.  
Veškerá tato činnost výjezdové jednotky, včetně školení a výcviku, je financována z rozpočtu města. 
V loňském roce bylo takto vynaloženo celkem 1.128.000 tisíc Kč. Největší položkou byla právě výměna 
vrat (360 tis.), dále revize dýchacích přístrojů (88 tis.), doplatek nástřiku AZ (40 tis.), ale také pojištění 
jednotky (34 tis.), doplnění 2 ks zásahových obleků (40 tis.), pohonné hmoty (56 tis.) a provozní energie 
budov.  
 
V roce 2017 bylo významné výročí, a to 150. let od založení hasičského sboru ve Šluknově. U této 
příležitosti byla za podpory města uspořádána oslava, které se zúčastnilo 16 sborů z okolí, ale i z Děčína 
a Hřenska, včetně kamarádů ze Sohlandu, Beiersdorfu, každý minimálně s jedním vozidlem. Prováděné 
ukázky práce hasičů, nejen dospělých, ale i dětí a žen, a hudební doprovod 3 kapel přilákal i dost našich 
spoluobčanů.    
 
Jednou z hlavních činností sboru jsou přípravy a účasti na hasičských soutěžích. V roce 2017 se sbor opět 
zapojil do jednotlivých soutěží celkového vyhodnocení již 21. ročníku Florian cupu Šluknovského výběžku. 
Družstvo mužů sice předešlé vítězství neobhájilo, přesto druhým místem potvrdilo, že patří do špičky 
výsledkové listiny. Bohužel se stále nedaří zastavit odliv mladých lidí a družstev ubývá. Šluknov byl však 
v roce 2017 pravým opakem a do celkových tabulek přidal družstvo žen, které se postupně natolik 
zlepšovalo, že z toho bylo rovněž krásné celkové druhé místo. Vrcholem byla soutěž v domácím prostředí 
na rybníku pod zámkem, v rámci oslav výročí 150. let založení, kdy ve své kategorii obě šluknovská 
družstva dala sboru ten nejkrásnější dárek a zvítězila. 
 
Z další činnosti se v roce 2017 opět konalo táboření pro děti „Doubek“, kdy tématem bylo cestování 
časem „Z opice člověkem“ a zúčastnilo se ho 27 dětí. Do soutěží se jedno odpoledne zapojili i hasiči 
z Beiersdorfu, se kterými se pak konal i závěrečný výlet do Dinoparku v německé Kleinwelce. 
 
Mezi další činnosti, kterých bylo opravdu hodně, patřily i přátelské návštěvy sousedních sborů a sborů 
v Sohlandu a Beiersdorfu,  uspořádání dvou večerů s filmem,  oblíbené kuželky, zabíjačka s přípravou 
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masa do stánku na zámecké slavnosti, účast na dvou celodenních výletech na kolech. Dále sbor prováděl 
asistenční hlídky u pálení čarodějnice v parku, zámeckých slavnostech a v Karlově údolí při rozloučení 
s létem a požární hlídku při zámeckém plese. V Království sbor pomohl se zajištěním branného dne a 
ukázkami zásahu a také při čištění koupaliště v Rumburku. Další akcí byla ukázka techniky a zapojení se 
do průvodu při oslavách 745. let založení obce Beiersdorf.  
Členové také byli popřát i k významným událostem svých členů (narozeniny, svatby apod.). 

  PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
 V roce 2017 bylo komisi oznámeno celkem 319 přestupků. 

- 191 přestupků bylo odloženo 
- 19 přestupku bylo předáno k projednání jiným správním orgánům 
- 109 přestupků bylo projednáno  

 
z toho: 

- v 11 případech bylo řízení zastaveno 
- ve 48 případech se jednalo o přestupky proti majetku a ve věci bylo rozhodnuto           
- ve 28 případech se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a ve věci bylo rozhodnuto 
- ve 22 případech se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku a ve věci bylo rozhodnuto. 

 
 
 
 
 

IV. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   

  DŮM KULTURY 
V roce 2017 se v Domě kultury konaly tyto akce: 

8.1. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
28.1. VIETNAMSKÝ NOVÝ ROK 
3.2. Hasičská výroční schůze 
5.2. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
18.2. Valentýnská noc 
19.2. Dětský karneval  
24.2. Zabijačka na zámku a masopustní průvod městem 
4.3. Vietnamské MDŽ 
5.3. Taneční odpoledne k MDŽ se skupinou Malvas 
12.3. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
26.3. Šramlík 
28.3. Koncert ke Dni učitelů 
29.3. Blbiny s ústní dutiny – písničky, vyprávění 
2.4. Divadlo pro děti – LS Rolnička 
8.4. Romský den (zábava) 
27.4. Čarodějnická noc – talkshow s Milanem Doležalem a Jarkem Hylebrantem 
28.4. ZTP SCHŮZE  
29.4. sjezd KČT 
30.4. PARK - Lampionový průvod městem a pálení čarodějnic v parku 
12.5. Majálesová zábava (SLŠ) 
13. -14.5. Divadelní přehlídka – DK i zámek 
19.5. Talkshow Zuzany Bubílkové a Andrea Andrei 
27.5. sjezd KČT 
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28.5. Šramlík 
3.6. Pohádkový park (akce k MDD) – zámecký park 
4.6. Hudba spojuje sousedy – Jitrovník v Království (v rámci Pětiměstí) 
14.6. Závěrečný koncert ZUŠ 
18.6. Šluknovský pěšák – šachový turnaj 
25.6. Šramlík 
17.9. Šramlík 
23.9. Hasičská zábava 
24.9. V rámci Pětiměstí – výlet v Jiříkově 
5.10. DEN ÚCTY KE STÁŘÍ s Karlem Bláhou 
8.10. Divadlo pro děti– LS Rolnička 
13. - 14.10. Naše, vaše houby - výstava 
15.10. Drakiáda – soutěž na Křížovém vrchu 
28.10. Sportovní zábava 
31.10. Halloweenská stezka odvahy  
5.11. Divadlo pro děti– LS Rolnička 
11.11. ZTP SCHŮZE  
16.11. SCHŮZE SVAZU DŮCHODCŮ 
24.11. Rozsvícení vánočního stromku  
24.11. Romský ples – Oblastní charita Šluknov 
1.12. Koncert v kostele – Adam Viktora, varhany a Zámecké saxofonové kvarteto 
3.12. Teplíčko v peklíčku – akce pro děti 
10.12. Šramlík 
12.12. ZUŠ vánoční koncert  
13.12. Talk show „V jiném světě“ – vánoční zvyky našich babiček  
17.12. 4. neděle – Divadlo pro děti – LS Rolnička 

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Rok 2017 byl stejně jako rok 2016 ve znamení tvorby nového prohlídkového okruhu. Podařilo se vybavit 
exponáty první patro Šluknovského zámku. Nyní se v něm nachází administrativní patro posledního 
majitele šluknovského panství Ervína Leopolda Nostitze-Rienecka – tj. přijímací salon, jednací sál a 
kancelář.  

V roce 2017 byl uspořádán poprvé Zámecký ples. Tato akce dle názoru organizátorů předčila veškerá 
očekávání, byla hodnocena ze strany veřejnosti kladně a měla by mít své pokračování. 
Nejnavštěvovanější akcí byly opět Zámecké slavnosti, tentokrát v barokně-renesančním stylu, tedy stylu, 
který je nejbližší našemu zámku a době jeho vzniku.  

Kromě plesu a slavností se na zámku konalo dalších 39 akcí, což je o 10 akcí více než v roce 2016. 
Novinkou roku 2017 byla akce „Šikovné ruce“ – rukodělné tvoření pro všechny generace. Proběhly také 
tradiční akce, jako jsou zabijačky, masopust  
a koncerty KPVH. V roce 2017 se ve Šluknovském zámku konala akce v rámci oslavy Velikonoc, která 
měla velký úspěch. V zámku a parku se oslavila i významná výročí: 60 let organizované turistiky ve 
Šluknově a 150 let výročí hasičů.  

Navštívil nás i prezident naší republiky Miloš Zeman. 

Na zámku bylo nainstalováno 11 různých výstav. Nejvíce návštěvníků získala výstava Angličáků a 
Matchboxů, Vojenská výstava uniforem a výstava Svět kostiček. 

Regionální informační centrum v roce 2017 znovu obhájilo certifikát od Asociace turistických informačních 
center a rovněž II. stupeň certifikace Českého systému kvality služeb. Z centrály ČSKS požádali o 
poskytnutí vize RIC jakožto vzorové vize pro celou Českou republiku.  
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I v roce 2017 se prezentovalo naše město na veletrzích cestovních ruchu. V lednu to byl turistický veletrh 
v Drážďanech Reisemesse Dresden, v únoru pak pražský veletrh Holiday World Prague, který 
navštěvujeme pravidelně.  

Šluknovský zámek v roce 2017 navštívilo celkem 31 176 návštěvníků, což je asi  
o 1 000 víc, než v předchozím roce. V roce 2017 vzrostl počet návštěvníků, kteří dorazili do zámku na 
kulturní akci, prohlídku či výstavu, a to o 4 500 návštěvníků.  

Název akce Datum Počet 
návštěvníků 

Výstava „Zámecká zbrojnice" 10.10.2016 - 31.3.2017 315 

Výstava fotografií „Výhledy Šluknovského výběžku a 
Českosaského Švýcarska" 3.1.2017 - 30.3.2017 Volně 

přístupno 

Výstava „Drátěné plastiky" Ladislava Lokajíčka 6.1.2017 - 5.3.2017 104 

Koncert KPVH 18.1.2017 60 

Koncert Michala Müllera - citera 20.1.2017 59 

Divadlo „Hodinový hoteliér" 3.3.2017 33 

Koncert KPVH 15.2.2017 44 

Veřejné představení projektu architektů "Ideální Šluknov" 16.2.2017 52 

Šluknovský masopust 24.2.2017 218 

Koncert Barbory Mottlové and Accoustic 3.3.2017 55 

Koncert KPVH 22.3.2017 174 

Drátenická dílna Ladislava Lokajíčka 26.3.2017 11 

Zámecký ples 1.4.2017 198 

Velikonoce na zámku 8.4.2017 112 

Koncert KPVH 12.4.2017 45 

Ekologický festival 18.4.2017 20 

Absolventský koncert 20.4.2017 71 

Šluknovský správňák 23.4.2017 120 

Otevření turistické sezóny 23.4.2017 35 

Výstava „Obrazy a skleněné objekty Miloslava Procházky" 29.4. - 25.6.2017 Volně 
přístupno 

Čarodějnice  30.4.2017 210 

Výstava „Loutky v pohádkách" 1.5. - 18.6.2017 355 

Sedmihlásek z výběžku 2017 2.5.2017 12 

Výstava „Velká malá auta výstava angličáků a matchboxů" 5.5.2017 2 353 

Loutkařská přehlídka 13. - 14.5.2017 150 

Big Trip 20.5.2017 36 

60. let výročí organizované turistiky ve Šluknově 27.5.2017 150 

Den dětí v parku 3.6.2017 475 

Free park s čistou hlavou o životě 6.6.2017 65 

Zámecké slavnosti 30.6.-1.7.2017 5 253 
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Výstava „Jablko se ne/kouše!" 9.7. - 30.9.2017 439 

Milan Černý - Barokní loutna mezi Prahou a Vídní 21.7.2017 35 

Výstava „Vývoj vojenských uniforem, zbraní a osobních věcí 
vojáků“  1.8. - 30.9.2017 667 

3. večer pod lampiony - Duo pro Band 18.8.2017 55 

Koncert KPVH 20.9.2017 81 

150 let hasiči 23.9.2017 130 

Šikovné ruce 24.9.2017 23 

Návštěva prezidenta 5.10.2017 178 

Pohádka o Terezce a Matějovi 7.10.2017 65 

Výstava „Plyšové štěstíčko na zámku"  7.10.2017 261 

Koncert KPVH 18.10.2017 58 

Výstava „Svět kostiček" 20.10.2017 352 

Šikovné ruce 22.10.2017 35 

Koncert „Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše" 27.10.2017 62 

Koncert KPVH 15.11.2017 128 + 55 

Cestovatelská beseda „Zanzibar" 17.11.2017 10 

Akademie ZUŠ 18.11.2017 170 

Šikovné ruce - výroba vánočních dekorací 26.11.2017 100 

Vánoční jóga 9.12.2017 63 

Vánoční koncert Elin Špidlová 10.12.2017 31 

Vánoční procházka zámkem 26.12.2017 186 

Výstava „Tkané etikety a záložky" 10.10.2017 - 23.12.2017 10.10. - 23.12.2017 102 

 

KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 2017 
Mimo prostory Šluknovského zámku a Domu kultury se v našem městě roce 2017 konaly také další akce:: 
 

− 25.1. přednáška v ZŠ: MUDr. Petr Straka - Patagonie a Ohňová země 
− 17. až 19. 2.2017 se konal v lesnické škole seminář trubačů 
− 22.2. přednáška v ZŠ: Mgr. Eliška Coufalová – Tokio 
− 29.3. přednáška v ZŠ: Petr Petráš - Putování po Sasku   
− 7.5. Hry bez hranic v Království 
− 20.5. Dětské rybářské závody na Rožanském rybníku  
− 30.5. soutěž psovodů „O pohár vedoucího OSPP KŘP Ústeckého kraje“ 
− 27.5. akce „60 let organizované turistiky ve Šluknově“ v zámeckém parku 
- 2.6.  Den dětí v Zámeckém parku 
− 4.6. setkání obyvatel Pětiměstí na kopci Jitrovník 
− 25.6. slavnost patronů města v kostele Sv. Václava 
− 20.6. vojenští veteráni na náměstí 
− 1.7. Memoriál Slávy Novotného na stadionu 
− 12.8. Putování za tajemstvím fukovských stromů 
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− 13.8. slavnostní předání instalovaných kamenných kapliček a dvou kopií reliéfů na Křížové 
cestě v Království 

− 19.8. Veteránem severem na náměstí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
− 26.8. sraz Čechie - Böhmerland na náměstí 
− 9.9. hasičská soutěž Memoriál sv. Matyáše v Království 
− 9.9. Pohádkový les u rybníka „Pazderák“  
− 16.9. lesnický den v Arboretu Kunratice u Šluknova 
− 16.9. hasičská soutěž Memoriál J. Včely na Pivovarském rybníku 
− 17.9. Rozloučení s létem v Království 
− 27.9. Pecfest a Den charity na zahradě Oblastní charity v ul. Tyršova 
− 20.10. Stezka odvahy 
− 9. 11. 2017 průvod městem na počest oslavy svátku sv. Martina 
− 16.12. předvánoční procházka do „Karláku“ 
− 24.11. rozsvěcení vánočního stromu na náměstí 
− 21. 12. Den otevřených dveří na základní škole  
− 24. 12. Vánoční setkání s koledami v kostele sv. Vavřince v Království  

 
 
 

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V roce 2017 prošlo šluknovskou knihovnou 2 993 registrovaných  návštěvníků  - tj. počet těch, kteří 
předložili legitimaci registrovaného čtenáře. Toto číslo však není definitivní, neboť na jednu legitimaci 
navštěvuje knihovnu hned několik lidí (např. celá rodina nebo třída mateřské či základní školy). Toto číslo 
rovněž neobsahuje počet návštěvníků v rámci exkurzí škol a veřejnosti, ani uživatele veřejného internetu, 
či zákazníky, kteří si nechali v knihovně kopírovat, scanovat či kroužkovat své listiny a písemnosti. 

Celkem bylo v průběhu roku 2017 v městské knihovně půjčeno 12 984 knižních titulů, 242 časopisů a 
kladně vyřízeno 25 rezervací.  

Dospělí registrovaní čtenáři si vypůjčili 9 837 svazků beletrie, 1 196 knih z oboru naučné literatury. 

Děti a mládež si vypůjčily 1 464 svazků beletrie a 245 naučných knížek. 

Mezi „nejpilnější“ čtenáře – s nejvyšším počtem vypůjčených titulů, patřili mezi dospělými paní Věra 
Wiesnerová (266), paní Anna Šebíková (224), paní Eva Parpelová (176) a pan Milan Janoušek (172). 
Mezi dětmi a mládeží to pak byly Barbora Kanálošová (157) a Natálie Černohorská (136). 

Nejvíce půjčovanými autory byli v r. 2017 u dospělých čtenářů James Patterson  
a Harlan Coben (oba autoři krimi příběhů). U dětí a mládeže stále (už několik let po sobě) vede Jeff 
Kinney se svou sérií „Deník malého poseroutky“. 

Také v r. 2017 se městská knihovna dočkala dalších nových regálů (cca za 40 000 Kč). Zčásti proto, aby 
bylo kam umístit stále přibývající nové knihy, a také proto, že je třeba postupně nahrazovat staré 
opotřebované dřevěné regály, které už dosluhují.  

K 31. 12. 2017 byl stav knihovního fondu v MK Šluknov 33 309 knižních titulů. 

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY 
I v roce 2017 vydává město Šluknov místní noviny, které mají 20 stran A4 (10 dvojlistů, z nichž dvojlist 
obálky a vnitřní dvojlist uprostřed jsou barevné, zbytek je černobílý. Noviny vycházejí 1x měsíčně 
v nákladu 1300 ks a prodávají se za 5 Kč. Dochází také ke změně jejich šéfredaktora, a sice místo Mgr. 
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Petra Tomance je koncem roku radou města jmenována nová šéfredaktorka paní Jitka Schneiderová 
(pracovnice RIC).  

  KRUH PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY 
KPVH v roce 2017 uspořádal ve Šluknově následující koncerty: 

− 18.01.  Jana Herajnová: housle 
Program: G. Filip Telemann, J.S. Bach, A. Vivaldi, N. Paganini, E. Isaÿr 

 
− 15.02.  Kalabis Quintet: Zuzana Bandúrová – flégna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – 

klarinet, Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh 
Program: A. Rejcha, W.A.Mozart, Paul Teffenel, Iša Krejčí 

 
− 22.03.  Bennewitzovo kvarteto: Jakub Fišer – I. housle, Štěpán Ježek – II. housle, Jiří Pinkas – 

viola, Štěpán Doležal – violoncello 
Od 13:00 hod pro studenty SLŠ a od 19:00 pro veřejnost – oboustranné nadšení  
Program: C. Debussy, B. Martinů, A. Dvořák 

 
− 12.04.  Martin Kasík: klavírní recitál 

Program: 4 nocturna a Sonata h moll Fryderyka Chopina 
 

− 20.09. Kateřina Englichová: harfa, Vilém Veverka – hoboj 
Program: M. Ravel, A. Hasselmans, L. Sluka, C. Debussy 

 
− 18.10. Jana Jonášová – soprán,  Hana Jonášová – soprán, Světlana Melnikova  

– klavír: pěvecký koncert 
Program: Ch. W. Gluck, G. Giordiano, W. A. Mozart, F. Schubert, G. Martini,  
B. Martinů, L. Janáček, A. Dvořák  

 
− 15.11. Duo Siempre Nuevo: Matěj Freml – kytara, Patrick Vacík – kytara 

Ve 12:15 hod koncert pro II. Stupeň ZŠ ve Šluknově (po mnoha letech),  
v 19:00 pro veřejnost 
Program: A. de Shoyer, J. K. Mertz, S. Medková, J. Lukes, J. Rodrigo 

 

Všichni účinkující umělci jsou špičkoví v naší republice. I v zahraničí vystupují na nejvýznamnějších pódiích. 
V mezinárodních soutěžích a festivalech obsazují první místa ve svých oborech. Šluknovské publikum je 
skvělé, vytváří úžasnou atmosféru, proto se k nám umělci rádi vracejí a podávají vrcholné výkony. Umělci 
vysoce oceňují zájem posluchačů, dobrou organizaci koncertů i přístup pořadatelů z řad KPVH. Mnohdy 
ho sdílejí následnými telefonáty, dopisy apod., kromě zápisků do kroniky KPVH. 

Průměrná návštěva, kromě koncertů pro děti a mládež, kde je sál naplněn více než 100 posluchači byl v 
roce 2017 cca 60 návštěvníků. 
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V. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST  

PŘÍSPĚVKY MĚSTA NA SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST 
Město Šluknov i v roce 2017 finančně podpořilo celou řadu organizací či akcí: 

Žadatel Název projektu Přidělená 
částka 

Český kynologický svaz ZKO Císařský  Činnost ZKO Císařský v roce 2017 5 000,00 
Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Šluknov 

Rybářské soustředění mládeže, Zlatá 
udice 

30 000,00 

Emília Procházková, Šluknov Pietní akce 2 000,00 
Hokejový klub Arnošt Šluknov Činnost hokejového klubu HC Šluknov 20 000,00 
Ivano Gatta, Šluknov Cvičení venku na čerstvém vzduchu 10 000,00 
Jaroslava Jaburková, Šluknov Setkávání generací 3 000,00 
Jitka Herciková, Království 436 Pěvecký dětský sboreček 15 000,00 
KČT, odbor Šluknov Celoroční turistické soutěžení KČT po 

desáté 
10 000,00 

Klub cyklistiky Krásná Lípa, z.s. Tour de Feminin – O cenu Č. Švýcarska 5 000,00 
Kormidlo Šluknov o.p.s. Spolufinancování sociální služby 10 000,00 

Kostka Krásná Lípa, p.o. Sociální služby pro rodiny s dětmi 6 000,00 

Kruh přátel vážné hudby, z.s. Koncertní činnost v roce 2017 45 000,00 

Marcela Poláčková, Císařský 41 Činnost mažoretek Mochomůrky 5 000,00 

Miroslav Traxler, Císařský 28 Činnost Mykologického spolku Šluknov 15 000,00 
Občanské sdružení za rozvoj obce 
Rožany 

Pálení čarodějnic duben 2017 2 000,00 
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Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Děčín, místní skupina Šluknov 

Malý záchranář 40 000,00 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Šluknov 

Dětský tábor Doubek 15 000,00 

Schrödingerův institut Varnsdorf - 
středisko volného času pro Šluknovský 
výběžek 

Podpora sportovních aktivit dětí a 
mládeže - fotbalová škola při 
Schrödingerově institutu 

15 000,00 

SK Plaston Šluknov, z.s. Sport ve Šluknově pro každého 440 000,00 
SK Viktorie, z.s. Činnost klubu 10 000,00 

Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Okresní turnaj žáků speciálních ZŠ 3 000,00 

Spolek Němců a přátel německé kultury 
v ČR 

Činnost v roce 2017 10 000,00 

Spolek radost dětem Šluknov Rozvoj a využití volného času dětí a 
mládeže  

20 000,00 

Spolek SEVEŘAN, Šluknov Loutková představení pro veřejnost 40 000,00 

Svaz tělesně postižených v České 
republice z.s. místní organizace Šluknov 

Činnost v roce 2017 45 000,00 

Šluknovské Království, z.s. Činnost spolku 10 000,00 
Teen Challenge International ČR Dětské centrum Klokan 40 000,00 

Veteranklub Sever z.s. Veteránem Severem 2017 4 000,00 
WHITE LIGHT I, z.ú. Terén. program ve Šl. výběžku 15 000,00 
Zaps. spolek RANCH K, Království 264 Činnost spolku na rok 2017 10 000,00 

Celkem   900 000,00 

SK PLASTON ŠLUKNOV  
 
Podle oficiální evidence České unie sportu měl SK Plaston Šluknov, z.s. k 31.12. 2017 celkem 228 členů, 
z toho 99 členů mladších než 18 let: 

Oddíl Počet členů Z toho děti/mládež: 

Kopaná 159 94 

Kuželky 20 2 

Volejbal 22 3 

Basketbal 8 - 

Nohejbal 8 - 

Badminton 11 - 

Valná hromada schválila vytvoření oddílu tenisu, zakladatelé později svůj návrh stáhli a oddíl nevznikl. 

Činnost SK Plaston musí být finančně zajištěna. O to se starají členové výboru, kteří podávají žádosti o 
dotace na město, Ústecký kraj, Ministerstvo školství a další instituce, obstarávají sponzorské smlouvy s 
podnikatelskými subjekty a hlídají řádné využití získaných prostředků.  
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Získané finance v roce 2017 umožnily běžnou činnost oddílů a jejich účast v soutěžích. Podařilo se 
uskutečnit všechny tradiční turnaje a akce, které se každoročně pořádají, a to většinou i proto, že se 
oddíly snažily k částkám, které jim náležely z rozpočtu klubu, získat další sponzorskou podporu.  

Město Šluknov z rozpočtu poskytlo 440 tis. Kč na pokrytí výdajů na činnost celého SK Plaston. To byla 
částka, která zajišťovala, že oddíly SK Plaston vůbec mohly fungovat a je to základ pro samotnou 
existenci organizovaného sportu ve městě. 

Druhý největší sponzor, společnost Plaston CR, poskytl částku 60 tis. Kč, která byla dárcem konkrétně 
rozdělena mezi oddíly. Její časování je ale trochu jiné, prostředky byly poskytnuty v srpnu 2017 a kryjí 
období do července 2018.  

Podařilo se získat dotaci z Programu VIII Ministerstva školství, který má název „Organizace sportu v SK 
a TJ“ ve výši 70 tis. Kč. Tato dotace je už účelově vázaná  
a mohla být použita jen na odměny trenérům a vedoucím oddílů mládeže. 

Další účelově vázanou dotaci 40 tis. Kč poskytl Ústecký kraj a byla použita na pořízení 4 ks bezpečných 
fotbalových branek pro juniorské sportovce. 

Za nepřímé dotace musíme považovat veškerou činnost Technických služeb Šluknov, které provádějí 
údržbu svých nebo městských zařízení, poskytují svou techniku, drobný materiál a další pomoc. Bez této 
podpory by byly možnosti pro sport ve Šluknově mnohem menší. 

ODDÍL KOPANÉ 
 
Oddíl kopané má v této sezoně registrováno ve FAČR 159 členů, a z toho 87 členů do 18 let.  

Od podzimu 2016 pracuje Výkonný výbor pouze v počtu 4 členů v sestavě Kolomazník Ivan prezident, 
Čurgali Ladislav sekretář a hospodář, Petr Novotný manažer pro mládež a dopravu a Milan Brynda, 
manažer „B“ mužstva. Doplnění stavu na lichý počet členů se nám stále nedaří zajistit. Výbor se v sezoně 
schází pravidelně 1x týdně k řešení výsledků utkání všech mužstev, přípravy dalších utkání a řešení dalších 
problémů spojených s kopanou ve městě.  Důležité otázky se řeší i mimo pravidelné schůze emailem a 
mobilem. 

Pro ročník 2017/2018 má fotbalový oddíl 6 mužstev: 

• Družstvo mladší přípravky,  
• starší přípravka/mladší žáci,  
• starší žáci,  
• starší dorost,  
• „A“ mužstvo mužů,  
• „B“ mužstvo mužů.  

 

Mladší přípravka pod vedením dvojice David Žemla, Martin Hladík hraje skupinu „Sever“ Okresního 
přeboru systémem 4 + 1 na 1/4 hřiště turnajovým způsobem a skončila sezonu 16/17  na 3. místě ze 7 
mi mužstev. V nové sezoně 17/18 má mladší přípravka 8 mužstev. V podzimní části novém sezony skončilo 
mužstvo na 2. místě s 56 body. 

Starší přípravka pod vedením dvojice Zbyněk  Dušík, Jaroslav Sokol hraje skupinu „Sever“ Okresního 
přeboru systémem 5 + 1 na 1/4 hřiště turnajovým způsobem   
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a skončila sezonu 16/17 na 3. místě ze 6 mužstev. V nové sezoně 17/18 hraje soutěž pouze 5 družstev. 
V podzimní části vybojovalo mužstvo 1. místo s 24 body. 

Starší žáci ukončili sezonu 2016/17 na 1. místě se 48 body a impozantním skóre 157 : 27. Pro novou 
sezonu byli pro nedostatek věkově vhodných hráčů odhlášeni ze soutěže. Část hráčů přestoupila do 
dorostu a zbývající 3 hráči, kteří by na dorost věkem ještě nestačili a na mladší žáky byli starší, byli 
převedeni na hostování do FK Varnsdorf.  Oba trenéři Holešovský a Zeman svou činnost u mládeže po 
několika sezonách ukončili.   

Mladší žáci byli sestavení z vyspělejších hráčů starší přípravky a hrají stejným způsobem jako starší žáci 
na ½ hřiště systémem 7 + 1. Podzim sezony 2017/2018 obsadili 7. místo s 11 body a skóre 24:22. 
Vedení mužstva se ujali trenéři starší přípravky Dušík Zbyněk a Sokol Jaroslav.                                                                            

Mužstvo staršího dorostu hrálo 1. třídu Krajské soutěže pod vedením Ladislava Čurgaliho mladšího a 
sezonu 16/17 zakončilo 4. místem s 32 body a skóre 70:50. Novou část stejné soutěže 17/18 a její 
podzimní část zakončilo mužstvo na 2. místě s 28 body a skóre 58:13 již pod vedením trenéra „A“ 
mužstva Aleše Galla  
a vedoucího mužstva Karla Malaníka, za pomoci Ladislava Čurgali ml. Dlouhodobě se umožňuje hrát za 
náš dorost hráčům z Velkého Šenova, Jiříkova, Rumburku a od jara 2018 i z Dolní Poustevny, kteří 
kategorii dorostu nemají. Nejlepším střelcem je Jiří Mládek se 16 brankami. 

Mužstvo „A“ mužů, které sestoupilo v minulé sezoně do 1. B třídy Krajské soutěže, hrálo v této nižší třídě 
ještě pod vedením trenéra Ladislava Čurgaliho a vedoucího Jaroslava Hrobára, a skončilo v sezoně 
2016/2017 na 5. místě s 48 body a skóre 82:47.  Mužstva se ujal Aleš Gall s vedoucím mužstva 
Jaroslavem Hrobárem. Začátek podzimu sezony 2017/2018 se příliš nepovedl a mužstvo odevzdávalo 
body  
i papírově slabším soupeřům. Konec podzimu doznal prudkého zlepšení  
a 5 vyhraných utkání v řadě i se silnějšími soupeři z předních míst, shodilo  
z mužstva „deku“ ze sestupu. Podzim skončilo mužstvo na 2. místě se ziskem 29 bodů a skóre 47:28. V 
mužstvu mužů nastupují trvale hráči dorostu Schneider, Zabilka a Mládek a pomáhají tak v nastávající 
generační výměně mužstva.  Nejlepším střelcem je Mikula Emil s 22 góly. 

„B“ mužstvo, jehož trenérem je František Dvořák a mužstvo pod jeho vedením dokončilo sezónu 
2016/2017 na 3. místě se 42 body a skóre 47:29.  Podzimní část nové sezony 2017/2018 uhrálo 4. 
místo s 18 body a skóre 22:17. Mužstvo hraje na hřišti v Lipové v její režii. 

Městský stadion, jehož obě hřiště na kopanou má SK Plaston Šluknov, z. s.  
v dlouhodobém placeném pronájmu, je bezplatně poskytován ke sportovní činnost  
i jiným zájemcům, převážně mládeže ze šluknovských škol a v neposlední řadě je to i Oblastní charita 
Ambrela. 

Díky podpoře vedení města Šluknova na dlouhodobém rozvoji tohoto sportu u nás,  
a to nejen finanční, ale i péči o sportovní zařízení, pod správou Technických služeb města, se naše město 
se zatím může pochlubit, že má kategorie mužstev od nejmenších až po dospělé, jako málokdo v okrese 
Děčín.  

Generálním sponzorem je firma Plaston, jejíž název sportovní klub nese. Šluknovský fotbal podporují i 
další sponzoři, bez kterých by tento sport nešlo provozovat. 

ODDÍL KUŽELEK 
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Významným oddílem jsou kuželkáři. A družstvo hraje Severočeskou divizi. V ročníku 2016 – 2017 skončilo 
celkově 6. a v probíhajícím ročníku soutěže po podzimní části skončilo na 12. místě.  

B tým hraje krajský přebor Libereckého kraje a ročník 2016 – 2017 vyhrál, i když nastupuje proti 
družstvům z Liberce, České Lípy, Jablonce nebo Doks. Dobře si vede i v letošním ročníku, po podzimní 
části obsadil 4. místo.  

Je třeba vyzvednout celkovou činnost tohoto oddílu, a to nejen kvůli sportovním výkonům, ale i pro péči 
o mladé závodníky i o péči o provoz a údržbu kuželny, o její zlepšování i údržbu potřebné techniky. 
Poděkování patří především všem aktivním závodníkům a závodnicím, ale zvláštní dík zasluhují i vedoucí 
družstev a předseda oddílu kuželek Radek Marušák. 

 

ODDÍL VOLEJBALU 
Dalším úspěšným šluknovským oddílem jsou volejbalisté, či lépe volejbalistky. Oddíl má aktuálně 22 členů. 
Obvykle se scházejí na trénincích dvakrát týdně, ve středu večer a v neděli dopoledne buď v tělocvičně 
základní školy, nebo na kurtech stadionu. Pro tréninky využívají i hřiště pro plážový volejbal. V konečné 
tabulce okresní volejbalové soutěže volejbalistky obsadily 1. místo. Protože organizovanou soutěž hrají 
jen ženy, ostatní se účastní i pořádají samostatné turnaje nejen ve Šluknově, ale i v Rumburku, 
Mikulášovicích, Krásné Lípě a dalších místech výběžku. Velkou práci pro oddíl kromě aktivních závodnic 
dělají Jaroslav Fráňa, Marika Žďánská a František Koňák. 

ZBYLÉ ODDÍLY SK PLASTON 
Basketbalisté, badmintonisté a nohejbalisté se scházejí jen na trénincích a hrají mezi sebou, protože 
v našem okrese již nejsou vyhlášeny žádné soutěže.  

SPOLEK SEVEŘAN 

I v roce 2017 fungovaly ve Šluknově 2 divadelní soubory – Rolnička a Kvítko (dětský soubor). Celkově 
bylo 28 členů, z toho 16 dospělých, 4 senioři, a 8 dětí. 

V roce 2017 odehrál soubor celkem 14 představení ve Šluknově:   

termín Název pohádky Počet diváků 
6. 1. Liška a vrána 47 
5. 2. O Budulínkovi 93 
12. 3. Kocour Pětivousek 104 
2. 4. O Pucifousovi 49 
13. – 14. 5. Divadelní přehlídka – 7 představení různých souborů 244 
1.7.   Zámecké slavnosti 300 
1. 10. O Lindíkovi 51 
5. 11. Červená Karkulka 128 
17. 12. Jak švec ke štěstí přišel 94 

 

Kromě představení ve Šluknově odehrál soubor 4 představení v okolních městech: 10.6. v Lipové, 10. 6. 
Krásné Lípě, 24. 9. v Dolní Poustevně a 17.11. v Rumburku. 

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU 
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Organizace měla v uplynulém roce 194 členů, z toho 154 mužů, 14 žen, 6 mládežníků a 20 dětí.  
 
Výbor se scházel zde na rybářské chalupě pravidelně každý měsíc vždy první úterý  
v měsíci a řídil svá jednání dle předem schváleného plánu práce. Bezodkladně řešil  
i aktuální problémy. Pravidelnými účastníky výborových schůzí byli i členové dozorčí komise. 
 
V roce 2017 se na rybochovných zařízeních hospodařilo velmi dobře, a tak bylo možné z těchto zařízení 
zajistit část plánované násady ryb do obhospodařovaných sportovních revírů a nemalé množství ryb se 
distribuovalo do okolních místních organizací a také byli opět darováni karasi stříbřití do Děčínské ZOO. 
 
V roce 2017 bylo celkem odpracováno 1 260 brigádnických hodin, činnost byla zaměřena především 
na pokračování v opravách majetku a údržbu rybochovných zařízení, úpravy a udržovací práce na 
hrázích a také na sečení trávy na přilehlých plochách. 
 
Pokračovala rekonstrukce rybářské chalupy a také zahájení oprav na rybářské chatě u Pazderáku 
(výměna zadní stěny a opravy střešní krytiny), na čemž se největší měrou podílel Pavel Schneider. Opravy 
rybářské chaty se ujal Martin Skopal s partou mladších rybářů.  
 
Při technicky náročných brigádách na Harrachově 2 pomáhal se svojí technikou Tomáš Laštůvka a 
částečně i Technické služby města Šluknov.  
 
V roce 2017 probíhaly kontroly na rybolovných zařízeních (revírech) MO Šluknov,  
a to jak na revírech pstruhových (Luční rybník, Rožanský potok), tak i na mimo pstruhových -  Šluknovský 
rybník (Pazderák). Bylo provedeno 120 kontrol, kontrolovaných osob bylo kolem 350. Dále probíhaly 
kontroly v chovných zařízeních MO Šluknov v počtu 40 kontrol - 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 a 
Pavlem Brondošem vyplašeni pytláci. Zajištěny byly ryby (6x kapr o velikosti 40 cm), ukryté v lesním 
potoce v tůňce, které byly po zdokumentování Policií ČR puštěny zpět do rybníka. Nejproblémovějšími 
revíry (zejména v letním období) jsou Bobří rybník (chovné zařízení koupaliště)  
a Pivovarský rybník (chovné zařízení Křížový vrch), kde dochází k častým výskytům pytláků z řad 
nepřizpůsobivých osob a osob ze sociálně slabých rodin.  
 
V roce 2017 nebyla nahlášena žádná totální otrava vody na našem povodí. V roce 2017 bylo 
provedeno při kontrolních pochůzkách čistotářů 87 odběrů a rozborů vody na chovných i sportovních 
revírech. Rozbory vody prováděli Hrobár Jaroslav ml., Hrobár Jaroslav st., Hrobár Roman a Reintsch 
Rudolf. 
Zima byla dlouhá a práce s prořezáváním ledu bylo tentokráte mnohem víc než  
v předešlých letech. 
 
Rybářský kroužek v roce 2017 navštěvovalo 20 dětí, z toho 15 chlapců a 5 dívek. Kroužek probíhal 
každé druhé úterý od září do května ve šluknovské ZŠ. 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 byly v okolí koupaliště uklizeny 
odpadky a veškeré nečistoty. Koncem března děti skládaly rybářské závěrečné zkoušky, které s malými 
nedostatky dopadly dobře, takže všichni účastníci dostali vytoužené povolenky. 
 
V polovině května bylo jako každoročně pořádáno 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 20 členů kroužku.  
Druhý týden v červenci proběhlo soustředění dětí z rybářského kroužku MO RS Šluknov na řece Lužnici v 
Příběnicích, nedaleko od Tábora. Mladí rybáři se pod dozorem vedoucího kroužku a rybářů z řad MO 
zdokonalovali v rybolovných technikách a poznávání přírody. Pokud děti nerybařily, jelo se na výlet 
nebo využívaly možnosti koupání v bazénu, nebo se hrály různé míčové hry. Na závěr pobytu se uskutečnil 
závod v rybaření, který byl vyhodnocen na závěrečném táboráku. Většina nákladů vynaložených na toto 
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soustředění byla z dotace poskytnuté městem Šluknov a rybářskou organizací. Sponzorským darem nám 
pomohla také firma Haback. 
 

SVAZ DŮCHODCŮ ŠLUKNOV 
 
Svaz měl v roce 2017 celkem 109 členů. I v roce 2017 pokračovala činnost svazu ve Šluknově, jejíž 
součástí je i návštěva jubilantů. V roce 2017 bylo navštíveno s přáním a dárečkem 6 členů. 

I v roce 2017 měli členové svazu možnost účastnit se mnoha aktivit.  

V květnu byl zorganizován výlet do Svijan, s návštěvou zrekonstruovaného zámku (s expozicí 
archeologických nálezů a dobových předmětů), kaple sv. Jana a sv. Pavla (s původními malbami erbů 
majitelů na zdech, barokním oltářem a Ježíšem na kříži v nadživotní velikosti). Po obědě v zámecké 
restauraci byla exkurze pivovaru. Poté se přejelo do Malé Skály, kde ti zdatnější absolvovali výstup na 
Vranov (zříceninu největšího skalního hradu v Čechách) a ostatní měli možnost projít se podél Jizery či 
posedět s přáteli v cukrárně. 

 Koncem června se členové svazu sešli na tradičních Zámeckých slavnostech. 

 V září se konal další výlet, tentokrát do Krkonoš do sportovního střediska Harrachov, byla připravena 
exkurze do sklárny, prohlídka muzea skla a porcelánu, oběd v Pivovarské restauraci, v které se vaří i 
pivo, nezbytná cukrárna, nákup upomínek v místní prodejně. Poté se přejelo k lanovce na Čertovu horu, 
a s ní na vrchol, kde se účastníci měli možnost pokochat pohledem na krásné okolí našich nejvyšších hor. 
Další část programu byla návštěva Mumlavských vodopádů. 

V adventním čase si členové svazu nenechali ujít Václavské vánoční trhy v Budyšíně. 

I v roce 2017 byl aktivní i malý kroužek milovníků divadla, který jezdí na divadelní představení do Prahy 
a měli možnost vidět představení Fantom opery, Ples upírů, Angeliku, Zorra, Čas růží. 

Dne 16.11.2017 se konala výroční schůze, na které bylo přítomno 78 členů. Pozvání přijala také 
starostka města. 

DALŠÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE působící v našem městě jsou:  

• Ranč K,  
• Šachový kroužek, 
• Mykologický spolek, 
• Svaz tělesně postižených, 
• Skautská organizace,  
• Klub českých turistů,  
• Myslivecké sdružení Špičák, 
• Myslivecké sdružení Jitrovník,  
• Dětský pěvecký pop sboreček, 
• Oblastní spolek Českého červeného kříže (Malý záchranář), 
• aj. 

 

VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
V roce 2017 vyprodukovali občané města celkem 3.382,83 t odpadů, což je  
o 436,17 t méně než v roce 2016.  
 

Z toho:   celkem kg/os/rok kg/os/měsíc porovnání s r. 2016 
Odpady z domácností 1.366,08 t 239,66 19,97 + 24,97 
Objemný odpad   302,34 t 53,04 4,4 - 19,39 
Papír 200,49 t 35,17 2,9 - 59,18 
Kompozitní obaly (tetra-pack) 0,36 t 0,06 0,005 - 0,15 
Barevné sklo 43,92 t 7,71 0,64 +7,66 
Bílé sklo 17,55 t 3,32 0,28 + 1,35 
Plast 74,02 t 12,99 1,08 + 7,26 
Biologicky rozložitelný odpad 473,53 t 83,07 6,92 +308,56 
Kovy   395,40 t 69,37 5,78 +95,07 
Textil 11,64 t 2,04 0,17 - 1,55 
Uliční smetky 14,07 t 2,46 0,21  
Stavební suť 458,19 t 80,38 6,70k  
Ostatní odpady vytříděné 
ve sběrném dvoře       

23,89 t 4,19 0,35  

   
Ve Šluknově bylo v roce 2017 průměrně sváženo celkem 1 689 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 1 
100 litrů. 
Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2017 pronajímalo celkem 1 450 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 2017 jich bylo vydáno 863 ks.   
 
V roce 2017 probíhalo také intenzivní třídění biologicky rozložitelného odpadu, celkem se zapojilo 264 
občanů, mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. Svoz probíhal od dubna do konce 
listopadu. Svezeno bylo celkem 3 870 nádob. Sebráno bylo celkem 473,53 tun bioodpadů z domácnosti. 
Do kompostárny byl také předáván bioodpad z údržby městské zeleně. Toho bylo sebráno 1 077 tun. 
 
Malé kontejnery na drobná elektrozařízení byly 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 
(firmy Elektrowin, a. s.), skončilo 3 652 kg drobných elektrozařízení, TV a monitorů  
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 21 555 
kg. 
Kontejnery na sběr textilu jsou ve vlastnictví firmy Dimatex, která zároveň zajišťuje jejich svoz a další 
zpracování. V toce 2017 občané vytřídili 11 641 kg textilu což je o téměř 1,55 tuny méně než v loňském 
roce.  

Ve školním roce 2016 - 2017 probíhal v Základní škole J. Vohradského 14. ročník soutěže ve sběru PET 
lahví. Soutěž je pořádána městem Šluknov ve spolupráci se základní školou a Technickými službami města 
Šluknova, spol. s r. o. 
Ve školním roce 2016 - 2017  žáci prvního stupně sebrali 155.457 ks pet lahví, tj. 2 750 kg v 1 597 
pytlích.  



40 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2017 

Praktickou část soutěže, tedy odběr pet lahví a přidělování, resp. zapisování bodů, zajišťují učitelky 
základní školy. Svozová firma Technické služby 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 je hlavním organizátorem 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 umístila Nikola Zemanová z 3. A, druhé místo obsadila Natálie Gendráčová 
také ze 3. A, a na třetím místě byl David Josef Zadina z 1. A. V soutěži tříd se na prvním místě umístila 
třída 3. A, druhá byla 1. B a třetí 5. C. 
V měsíci dubnu od 8. do 24. dubna 2017 se Město Šluknov spolu se spolky, organizacemi a sdruženími 
ve městě přidalo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Cílem akce bylo uklidit odpadky na veřejných 
prostranstvích, u silnic, podél potoků, rybníků, vlakových zastávek a lesů. Sebralo se okolo jedné tuny 
odpadu. Akce se zúčastnilo několik desítek „uklízečů“. Na nižší účasti se letos podepsalo dlouho trvající 
nevlídné počasí.  Odvoz odpadů zajistily Technické služby. Náklady na likvidaci odpadů na skládkách 
hradí město Šluknov, které celou akci zaštítilo. 
 
FINANCOVÁNÍ 
NÁKLADY (zaokrouhleno, s DPH): 
 
Svoz komunálních odpadů    4 103 485,47 Kč   
Nájem nádob na komunální odpad        223 514,90 Kč 
Svoz tříděného odpadu             560 246,65 Kč   
Nájem nádob na tříděný odpad                  56 918,40 Kč 
Svoz nádob s bioodpadem                                  191 371,50 Kč 
Sběrný dvůr - likvidace odpadů                   551 480,01 Kč 
Sběrný dvůr –  (obsluha, manipulace)        418 562,90 Kč 
Likvidace černých skládek             11 035,55 Kč 
Černé skládky – (svoz, manipulace)       32 694,20 Kč 
Koše                  36 738,45 Kč 
Koše – (obsluha, doprava, manipulace)        300 017,04 Kč 
Pneumatiky                56 299,70 Kč 
Pneumatiky – (obsluha, manipulace, doprava)       41 106,12 Kč 
Nebezpečné odpady                         68 161,92 Kč 
Soutěž ve sběru                    30 000,00 Kč 
Odměny partnerským firmám                            15 715,00 Kč 
 
Partnerské firmy: výkupny Severosepar, s. r. o. a Dušan Štícha, Kovošrot, s. r. o. Varnsdorf, 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     2 670.113 Kč 
EKO-KOM a.s. odměna za třídění           569 613 Kč 
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)     48 347 Kč 
poplatek od ostatních původců odpadu        3 000 Kč 
za využívání systému obce (celkem)  3 291 073 Kč 

MĚSTSKÁ ZELEŇ 
1. Dokončení revitalizace parku na Rumburské ulici 
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Nejvýznamnější akcí v oblasti městské zeleně bylo dokončení obnovy parku na Rumburské ulici. Touto 
poslední etapou dva roky trvající realizace bylo vysázení bohatě kvetoucího záhonu ve svahu nad 
panelovými domy. 
Projekt se bohužel setkal se značně rozporuplnými reakcemi obyvatel přiléhajících panelových domů, z 
nichž někteří prosazovali výrazně větší zachování stávající zeleně, někteří by naopak preferovali park 
téměř bez stromů. V takovém případě pochopitelně nelze vyhovět všem. Realizace vychází z návrhu 
zahradního  
a krajinářského architekta a plně respektuje stávající standardy výsadby a péče  
o městkou zeleň. 
Zhotovitel akce:   UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:    04/2017 – 06/2017 
Profinancování akce:  134 tis. Kč 
 

2. Obnova alejí Karlova údolí 
Karlovo údolí v loňském roce začalo ožívat díky novým vlastníkům, manželům Bilinským. Město Šluknov 
také přispělo svou trochou do mlýna, a sice dokončením obnovy alejí vedoucích ke Karlovu údolí, kdy 
byly dosázeny stávající lipové  
a jasanové aleje v původní kompozici a zcela odstraněny náletové dřeviny. 
Zhotovitel akce:  Jakub Tichý, Chomutov 
Realizace:    03/2017 – 06/2017 
Profinancování akce: 129 tis. Kč 
3. Obnova zeleně u DPS u nádraží 
Nejvýraznější akcí byla obnova zeleně u DPS u nádraží, kde byla stávající nevyhovující a poněkud 
chaotická zeleň odstraněna a provedena nová výsadba v duchu ostatních ploch zeleně ve městě. Prozatím 
se jedná o první etapu, kdy bylo obnoveno stromové patro. 
Zhotovitel akce:   UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:   10/2017 – 05/2018 
Profinancování akce: 180 tis. Kč (z toho v roce 2017 investováno 128 tis. Kč) 
 

4. Ošetření památných stromů  
Stejně jako v předchozích letech se podařilo získat 100% dotaci od Ministerstva životního prostředí na 
realizaci odborného ošetření památných stromů na katastru města. Celkem bylo ošetřeno 5 stromů Javor 
klen a lípa v Království, Körnerův dub  
v Tyršově ulici, Líska turecká na Rumburské a Dub u bývalé školy v Novém Hraběcí. 
Zhotovitel akce:   Ing. Miloslav Wach 
Realizace:    06/2017 – 09/2017 
Profinancování akce:  46 tis. Kč 
 

5. Přírodní zahrada v MŠ Svojsíkova 
Významným zkrášlením prošla doposud nevyužitá část zahrady v MŠ Svojsíkova  
u loni opraveného zahradního domku. Ta byla na základě návrhu učitelek MŠ jako přírodní zahrada s 
pocitovým chodníkem, vrbovým tunelem a keřovými bludišti, které dětičky dovedou k pěti bylinkovým 
záhonům. 
Zhotovitel akce:   Uniles, a. s., Rumburk 
Realizace:    04/2017 – 05/2017 
Profinancování akce:  42 tis. Kč 
 

6. Dílčí výsadby zeleně na katastru města 
Rok 2017 byl až na výše zmíněné větší akce na výsadby rostlin velmi chudý (rozpočet byl oproti minulým 
létům poměrně omezen a zaměřili jsme se spíše na kvalitní údržbu v minulosti vysazených rostlin). Téměř 
všechny níže realizované výsadby jsou pouze náhrada v minulosti uhynulých či zničených dřevin a bohužel 
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musím zkonstatovat, že jich bylo poměrně hodně, přičemž zejména vandalismus na dřevinách v posledních 
dvou letech stále stoupá. 
K péči o veřejnou zeleň pochopitelně patří i kácení dřevin nebezpečných či neperspektivních. Celkem jich 
v roce 2017 bylo pokáceno 126, všechny v souladu se zpracovaným pasportem zeleně. 
V roce 2017 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů: 

- Alej T. G. Masaryka u kolejí (opětovná výsadba v minulosti již 3x zlomeného javoru a dosadba 
keřů) 

- Divadlo mladých (dosadba kaštanu) 
- Penny market (dosadba uhynulé babyky) 
- Hřiště Budišínská (výsadba vajgélie) 
- Zámecký park (dosadba uhynulého dubu červeného) 
- Křížek na ul. T. G. Masaryka (dosadba keřů) 
- Parčík u nádraží (výsadba buku a rhododendronu jako náhrada za v minulosti uhynulé) 
- Na Hrázi (náhradní výsadba dvou v minulosti skácených jírovců) 
- Terminál (náhrada uhynulého hlohu) 
- Hvězda (náhrada za javor odstraněný při rekonstrukci vodovodu) 
- Hřbitov (náhrada lípy vysazené v rámci celkové revitalizace) 
- Dosadby ve 3 krajinných alejích vysazených v letech 2014 – 2015 (Knížecí, Fukov, Království) 

Zhotovitel akce:   UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:    04/2017 – 11/2017 
Profinancování akce:  130 tis. Kč 
  

7. Odborné ošetření dřevin ve městě 
Díky vyšší částce v rozpočtu města a fungujícímu Ekologického fondu bylo možné  
i v roce 2017 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 7 dřevin (Zahrada MŠ Svojsíkova, Císařský pod Teen Challenge). 
Zhotovitel akce:   Ing. Miloslav Wach 
Realizace:    03/2017 – 11/2017 
Profinancování akce: 50 tis. Kč 
 

8. Zahradnické, udržovací a úklidové práce 
V průběhu roku 2017 zaměstnávalo město Šluknov jednu pracovnici na pomoc při zahradnických, 
udržovacích a úklidových prací – práce paní Zídkové byla velikým přínosem. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

MĚSTSKÉ STUDNY 
V roce 2017 byly dne 24. 4. odebrány vzorky vody z městských studní. Výsledky rozborů byly kolísavé. 
V některých studnách se zlepšily, v jiných naopak zhoršily.  
U studny v Rožanech došlo k výraznému zhoršení. Nutno podotknout, že studna se nachází v těsné blízkosti 
vodního toku Rožanský potok a lze usuzovat, že v případě větších srážek dojde k průsaku vod 
povrchových právě do studny. V Kunraticích  
u Šluknova dopadl rozbor téměř stejně jako v roce předchozím. U studny  
v Království nejsou výsledky dokonalé, ale jsou výrazně lepší než v roce předešlém  
a na Královce se mírně zvýšilo množství koliformních bakterií.  Důvodem ne vždy dobrých výsledků je 
především malý odběr a tím pádem živná půda pro mikroby.  

Město Šluknov ve spolupráci se Střední lesnickou školou ve Šluknově vybudovalo  
v roce 2017 zastřešení studánky u cesty u vojenského prostoru u jiříkovské silnice. 
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VODNÍ NÁDRŽE 
 
Rekonstrukce Pivovarského rybníka 
Práce, které započaly již v září 2016, byly rozděleny na 4 stavební objekty – rekonstrukce hráze, úprava 
vpusti a výusti, úpravu břehů nádrže a rekonstrukce cesty podél zámecké zdi. Po dokončení realizace 
bylo v roce 2017 okolí osazeno mobiliářem (lavičky, koše), zhotoveno ohniště na tradiční pálení 
čarodějnic.  
Zhotovitel akce:  Josef Aulický, Děčín 
Realizace:    09/2016 – 05/2017 
Profinancování akce: 2 940 mil. Kč (vč. nákupu rybníku a projektu),  

z toho v roce 2017 profinancováno 1 346 mil. Kč 
 
Rekonstrukce rybníka Zezuláku 
V roce 2017 se řešil jak stav zatrubněného potoka, kde byla ve spolupráci s SČVaK  
a SVS (tyto subjekty zde realizovaly rekonstrukci kanalizace a vodovodu) opravena poslední část potoka 
v Přemyslově ulici. Současně pokračovaly přípravu projektové práce na rekonstrukce celého rybníka, 
včetně náhonu a vybudování nového havarijního přelivu, který by v případě přívalových či 
dlouhotrvajících dešťů odváděl vodu přímo do Stříbrnohorského potoka. Bohužel úspěšné dokončení 
projektu je  
v současné době nejisté z důvodu nesouhlasu s realizací akce ze strany vlastníků pozemku, přes který by 
měl být veden klíčový odpad z havarijního přelivu. 
Zhotovitel akce: Technické služby Šluknov (zatrubněný potok), Jaromír Maděra (PD) 
Realizace:    03/2017 – 06/2017 a 12/2016 – 01/2018 
Profinancování akce: 726 tis. Kč (685 tis. Kč oprava potoka a 41 tis. Kč PD) 
 

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 2017 vydal Odbor rozvoje a ŽP celkem 107 
rybářských lístků, což je o 15 ks víc než v roce 2016. 

POVODNĚ 
Rok 2017 byl dalším rokem v pořadí, kdy k žádné povodňové aktivitě na území našeho města nedošlo.  
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VII. SPOLEČENSKÁ KRONIKA        

STATISTIKA 
Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 31.12.2017 o 39 občanů méně než před rokem tj. 
celkem 5.411 obyvatel (cizinci 221), z toho 2 687 žen a 2 724 mužů. K 31.12.2015 byl průměrný věk 
obyvatel Šluknova 41,18 let - u mužů 40,09 let a u žen 41,18 let.  

                JUBILEA, NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA 
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2017 celkem 252 návštěv jubilantů (70., 75, 80., 85. 
a všechny pozdější narozeniny).  

Nejstarší občankou města v roce 2017 byla paní Růžena Pavlíčková (101 let). 

                SVATBY 
V roce 2017 se ve Šluknově konalo celkem 45 sňatků, z toho na Šluknovském zámku bylo 14 obřadů, 
v obřadní síni městského úřadu 19 a 12 mimo obřadní síň. Převažovaly sňatky mimošluknovských  (27) 
nad sňatky šluknovských občanů (18). 

                NAROZENÍ 
Počet narozených občánků v roce 2017 byl 70 (tj. o 7 více než v roce 2016), z toho 33 chlapců a 37 
dívek. Vítání občánků probíhalo i v roce 2017 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 2017 zemřelo celkem 73 osob s trvalým pobytem ve Šluknově, z toho 27 úmrtí bylo přímo ve Šluknově.  

VIII. RŮZNÉ  
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VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY 
V roce 2017 přijely do Šluknova tyto významné návštěvy: 

• 30.1.2017 – přátelská návštěva hejtmana ÚK p. Oldřicha Bubeníčka, který navštívil radnici a 
Střední lesnickou školu. 

• 9.5.2017 – na zámku proběhla koordinační schůzka k bezpečnostní situaci ve městě. Zúčastnili 
se jí první náměstek hejtmana ÚK a člen rady ÚK Mgr. Martin Klika, MBA, plk. Ing. Petr Sytař – 
náměstek ředitele krajského ředitelství Policie ČR, Ing. Petra Lafková - vedoucí Sociálního odboru 
ÚK  
a další. 

• 5.10.2017 – návštěva prezidenta ČR pana Miloše Zemana ve Šluknově. Setkání proběhlo na 
zámku, kde pan prezident osobně jednal se starostkou  
a dalšími představiteli města (zastupitelé, vedení města, zástupci firem  
a organizací ve městě), v zámeckém parku pak veřejné setkání s občany. Panu prezidentovi byl 
předán dar – vyřezávaný betlém. 

• 9. 11.2017 - na zámku proběhla další koordinační schůzka k bezpečnostní situaci ve městě. 
Zúčastnili se: 1. náměstek hejtmana ÚK a člen rady ÚK Mgr. Martin Klika, MBA, plk. Ing. Petr 
Sytař – náměstek ředitele krajského ředitelství Policie ČR, Ing. Petra Lafková, vedoucí Sociálního 
odboru ÚK  
a další. 
 

ŠLUKNOV V MÉDIÍCH 
V roce 2017 byl Šluknov zmiňován v mediích stejně často jako v předchozím roce, ale o dost méně často 
než v předchozích letech. Na serveru iDnes.cz bylo v roce 2017 publikováno celkem 5 článků, které 
informovaly o něčem, co se týká Šluknova. Jen téma Karlova údolí se objevilo 2x: 
Datum  Název článku 

15.5.2017 Noví majitelé bývalého letoviska Karlovo údolí chtějí ruinu opět oživit 

14.7.2017 Sběratel vystavil angličáky, nejcennější kovové autíčko má z dětství 
(o výstavě na Šluknovském zámku) 

21.8.2017 Ruina lázní nemusí přežít zimu, říká statik. Majitelé opravy nevzdávají 

10.10.2017 Lesnická škola má novou krytou střelnici, bude ji využívat i policie 

3.11.2017 Do řady lesů se po vichřici nesmí, některé budou zavřené až do jara 

STĚHOVÁNÍ ÚŘADU 
V březnu 2017 proběhlo z důvodu rekonstrukce budovy radnice stěhování všech kanceláří městského 
úřadu a městské policie. Největší část odborů vč. vedení města se přestěhovala do budovy městské 
ubytovny v Království čp. 10. Úřadovna městské policie byla přestěhována do 2. patra budovy na Nám. 
Míru čp. 283 (kde v přízemí sídlí také stavební úřad). Sociální úsek Odboru vnitřní správy byl přestěhován 
do budovy Domu s pečovatelskou službou na adrese T. G. Masaryka 1093. V těchto náhradních 
prostorách budou zaměstnanci města pracovat až do roku 2018, kdy by měla být komplexní rekonstrukce 
radnice dokončena.  
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KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2017 

SPONZORSTVÍ NA OBNOVU KŘÍŽOVÉ CESTY V KRÁLOVSTVÍ 
Město Šluknov zahájilo v roce 2016 celkovou obnovu Křížové cesty v Království. V roce 2017 byly 
zhotoveny podle originálních desek jednotlivých zastavení (které je nutno restaurovat ale jejichž 
navrácení není možné) kopie těchto reliéfů, které budou vystaveny na doplněných a opravených 
zastaveních křížové cesty. Odlití sádrové kopie ze silikonové formy, kolorování, osazení bezp. skla stojí 
25 000 Kč /ks. Na finančně náročnou výrobu replik nelze žádat o granty, či dotace, a proto přistoupilo 
město k možnosti sponzoringu, kdy na každém zastavení bude popisek, kdo je mecenášem konkrétního 
reliéfu a informace jsou i na webu města Šluknov. Už během roku 2017 se podařilo získat sponzorství 
v celkové výši 350 tis. Kč a to půl na půl z německé a české strany hranice 

KARLOVO ÚDOLÍ 
V březnu roku 2017 si ruinu bývalých lázní koupili noví vlastníci – manželé Martin  
a Ema Bilinských z Chrastavy, kteří se netají svou snahou o záchranu tohoto kdysi vyhledávaného areálu. 
V průběhu roku 2017 se začalo měnit zejména okolí budovy. Byly odstraněny četné nálety kolem budovy. 
Byl srovnán a upraven prostor před budovou, udělány cestičky, založeny trávníky a vybudován altán. 
Podél příjezdové cesty od Šluknova byla dosázena stromová alej. V roce 2017 se zde také konaly akce 
pro veřejnost s možností prohlédnout si budovu zevnitř, které byly ze strany veřejnosti hojně 
navštěvovány. 
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