
Městská zele ň v roce 2013 

Rok 2013 přinesl výrazné rozšíření ploch zeleně ve městě Šluknov. Ve městě bylo zasazeno 
téměř 40 stromů a desetinásobek keřů. Oproti roku předchozímu byly nejen založeny zcela 
nové plochy zeleně, ale i obnovena zeleň stávající, přičemž nejvýznamnější (a nejvíce 
diskutovaná) akce se uskutečnila v Lužické ulici. Na každodenní údržbě zeleně se podíleli 
pracovníci VPP a rovněž účastníci projektu „Uč se a pracuj“, kteří zajišťovali jak běžnou péči 
o vysazenou zeleň (zejména pletí a stříhání), tak výsadbu rovné zeleně, ke které významnou 
měrou přispěli i pracovníci Technických služeb Šluknov. K údržbě zeleně patří bohužel také 
kácení neperspektivních dřevin, kterých je stále ve Šluknově především vinou zanedbání 
údržby poměrně dost. Celkem bylo v roce 2013 skáceno na veřejných prostranstvích 30 
stromů, přičemž polovina připadla na lesík u nového hřiště na sídlišti, který by měl být 
postupně upraven na udržovaný park. 

V roce 2013 byly realizovány tyto výsadby strom ů či keřů: 

Nový DPS pod nám ěstím  (náhrada uhynulé třešně) 
Česká spo řitelna  (dosadba ibišků) 
Nové h řišt ě na sídlišti  (výsadba okrasných javorů a keřů, úprava ještě není dokončena) 
Bývalé h řišt ě na sídlišti  (výsadba převážně ovocných dřevin na zrušeném hřišti – dřeviny 
však bohužel z převážné většiny poškozeny či zcela zničeny obyvateli sídliště) 
Parkovišt ě u MŠ Svojsíkova  (dosadba jalovce) 
Zámecký park  (náhrada dvou uhynulých borovic) 
U stromu EU  (výsadba vzrostlého rododendronu darovaného panem Víškem) 
Nádražní ulice  (založení zcela nové aleje jasanů, v minulosti v lokalitě vykácených) 
Lužická ulice  (komplexní revitalizace zeleně – odstranění velmi nevhodné původní, 
převážně jehličnaté výsadby a její náhrada 5 malokorunnými okrasnými dřevinami a více než 
300 kusy opadavých i stálezelených keřů) 
Jírovcová alej na Hrázi  (dosadba dvou jírovců, v minulosti skácených) 
Nová Javorová brána  (výsadba dvou výpěstků javoru mléče, které by v budoucnu měly 
nahradit původní, dnes již bohužel dožívající unikát)  
   

 
Dosadba borovice vejmutovky v zámeckém parku 



 
Nová jasanová alej v Nádražní ulici 
 

 
Výsadba keřů v Lužické ulici 
 
Autorkou většiny návrhů výsadeb je jako již tradičně zahradní architektka Ing. Iva Jaburková, 
která se na obnově zeleně ve Šluknově systematicky podílí již od roku 2005. 


