
Městská zeleň v roce 2012 

Shrnutí loňského roku je nutné začít nepříliš optimisticky vyznívající větou, že v roce 2012 
nebyla na rozdíl od let předchozích založena žádná kompletně plocha zeleně ve Šluknově. 
Tento fakt však nebyl zapříčiněn nedostatkem volných ploch ani nedostatkem financí či 
nezájmem odboru. Důvod je zcela jiný. V předchozích pěti letech byla ve Šluknově založena 
celá řada nových ploch zeleně, o které je nutné pečovat, protože zeleň se skutečnou 
ozdobou města nestává výsadbou, ale především vytrvalou péčí.  Na několika místech se i 
přes příkladnou péči výsadba nedochovala v původní podobě (poničení, ukradení či uhynutí 
rostlin z důvodů extrémního sucha), a tak jsme se finanční prostředky uvolněné z rozpočtu 
rozhodli využít na doplnění starších výsadeb či jako náhradu dožívajících vzrostlých stromů.  

Všechny výsadby byly realizovány dle návrhu Ing. Ivy Jaburkové Ph.D., která s citlivostí sobě 
vlastní volila tradiční taxony dřevin, které ke Šluknovu vždy patřily. Celkem bylo v letošním 
roce vysazeno přes 50 nových stromů. Na údržbě stávající i nově vysazené zeleně se v roce 
2012 podíleli nejprve pracovníci z veřejné služby, od srpna účastníci projektu „Uč se a 
pracuj“, kterým především pro jejich pečlivost a zápal do práce, jenž po padesátce jistě není 
lehké nalézt, patří velký dík. Velkou zásluhu na výsadbě nových dřevin a údržbě vzrostlých 
stromů pak mají pracovníci Technických služeb a studenti Lesnické školy.  

V roce 2012 byly realizovány tyto výsadby stromů či keřů: 

Pomníček na Partyzánu (dosadba lípy) 
Bývalý hřbitov u kostela sv. Václava (podsadba 21 ks lip, které v příštích letech nahradí 
stávající dožívající lípy) 
Nový DPS pod náměstím (dosadba stromů a keřů) 
Česká spořitelna (dosadba keřů) 
Nad poštou (dosadba keřů) 
Parkoviště u MŠ Svojsíkova (dosadba keřů) 
Zahrada MŠ Svojsíkova (náhradní výsadba stromů a nový výsadba rhododendronů) 
Zámecký park (výsadba stromů a keřů) 
MŠ Žižkova (výsadba živého plotu a stromů) 
Rumburská ulice (dosadba růží a barvínků) 
Ubytovna v Království (dosadba keřů) 
Parčík u Solné jeskyně (náhrada sedmi přestárlých akátů deseti mladými akáty) 
Javorová alej na T.G.M. u přejezdu (dosadba stromu) 
Parčík u nádraží (dosadba stromu) 
U Tesca (výměna stávajících poškozených stromů za mladé javory ve spolupráci se 
společností Tesco Stores ČR) 
Na Hvězdě (náhradní výsadba javoru) 
Tenisové kurty (výměna vzrostlých náletových dřevin ve špatném zdravotním stavu za mladé 
malokorunné stromy) 



   

Dosadba stromu v zámeckém parku  Podsadba lip na bývalém hřbitově u kostela 

Specifickou akcí bylo dokončení projektu sadovnických úprav v areálu městské ubytovny 
Království, který byl zahájen již v roce 2010. Během řešení projektu v roce se však nezdařilo 
dokončit úpravu vstupní předzahrádky, která zahrnovala srovnání terénu, vytvoření 
kačírkové cesty se žulovým obrubníkem a založení dřišťálového záhonu. O dokončení se 
během několika říjnových dnů postarali pracovníci OPP (úprava pozemku a vytvoření cesty) 
a projektu „Uč se a pracuj“ (založení záhonu a mulčování)  

 

Předzahrádka ubytovny v Království po dokončení 


