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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA   

 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 
Rada města měla v roce 2013 celkem 27 zasedání: 2x v lednu, 2x v únoru, 2x v březnu, 3x v dubnu, 

2x v květnu, 2x v červnu, 3x v červenci, 2x v srpnu, 3x v září, 2x v říjnu, 2x v listopadu a 2x v prosinci.  

Jednání rady města se konala zpravidla v pondělí vždy po 2 týdnech v kanceláři starostky města 

v budově radnice. Složení rady města se během roku 2013 nezměnilo.  

 

  ZASTUPITELSTVO 
V roce 2013 proběhlo celkem 6 zasedání zastupitelstva města, konala se vždy ve čtvrtek ve velkém 

sále Šluknovského zámku. Ve složení zastupitelstva proběhla během roku 2013 jedna změna, kdy 

dnem 5.2.2013 složil mandát člena zastupitelstva města dlouholetý zastupitel a patriot p. Pavel Kout 

st. Dnem 6.2.2013 se pak členkou zastupitelstva města stala náhradnice z téže politické strany, učitelka 

místní ZŠ Mgr. Petra Gallová. 

 

  STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
V roce 2013 se v týmu zaměstnanců městského úřadu udály následující personální a organizační změny: 

 Dne 01.01.2013 byla přeřazena na jinou funkci a na Odbor správy majetku paní Rosvita 

Hlavsová (za paní Věru Navrátilovou);  

 Ke dni 01.01.2013 na základě dohody o změně pracovní smlouvy byla doba trvání 

pracovního poměru samostatné odborné pracovnice Odboru vnitřní správy paní Silvii 

Slavíkové, DiS. změněna z doby určité na dobu neurčitou,  

a to v souvislosti se změnou funkce a pracovní náplně (za paní Rosvitu Hlavsovou);  

 Ke dni 06.01.2013 ukončil dohodou pracovní poměr domovník v DPS  

z důvodu odchodu do plného invalidního důchodu pan Milan Besperát;  

 Ke dni 28.01.2013 ukončil dohodou pracovní poměr pracovník Odboru komunálních služeb 

pan Miloslav Fiala;  

 Ke dni 31.01.2013 byl ukončen pracovní poměr s pracovnicí Odboru kultury - Regionálního 

informačního centra paní Bc. Petrou Šimkovou, DiS. z důvodu návratu paní Dagmar Pálkové z 

rodičovské dovolené;  

 Ke dni 28.02.2013 ukončil dohodou pracovní poměr správce areálu Šluknovského zámku pan 

Pavel Košťál;  

 Ke dni 30.04.2013 ukončil dohodou pracovní poměr strážník MP Daniel Žebro;  

 Ke dni 31.07.2013 ukončilo pracovní poměr 13 zaměstnanců z projektu „Uč se a pracuj“ (od 

01.08.2012 – 31.07.2013);  

 Od 01.08.2013 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s panem Janem Kůlou na 

pozici – správce areálu Šluknovského zámku;  

 Ke dni 20.10.2013 ukončil dohodou pracovní poměr pracovník Odboru komunálních služeb z 

důvodu odchodu do starobního důchodu pan Jiří Benda;  

 Od 01.11.2013 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s panem Zdeňkem 

Hochmannem na pozici domovníka v domech s pečovatelskými byty;  
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 Ke dni 31.10.2013 ukončilo pracovní poměr 12 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce;  

 Ke dni 30.11.2013 ukončilo pracovní poměr 8 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce;  

 Od 01.12.2013 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s panem Josefem Čečrlem na 

pozici – pracovník Odboru komunálních služeb;  

 Ke dni 31.12.2013 rozvázala pracovní poměr Bc. Lucie Marčoková – terénní pracovnice 

Odboru vnitřní správy;  

 

Od 4. února 2013 sídlí nově Odbor stavební úřad MěÚ Šluknov v opravených prostorách na náměstí 

Míru 285 (žlutý dům bývalé spořitelny). 

 

VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2013 byly vydány 4 obecně závazné vyhlášky (OZV): 

 OZV 1/13 - k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a užívání zařízení města sloužících 
potřebám veřejnosti  

 OZV 2/13 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti 
přístupných kulturních podniků, včetně akcí typu technopárty  

 OZV 3/13 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  

 OZV 4/13 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

 
 

VOLBY 2013 
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY  

V lednu roku 2013 se v České republice konala historicky první přímá volba prezidenta, dosud byl 

volen nepřímo Parlamentem ČR. Volba se konala ve dvou kolech: v pátek a sobotu 11. a 12. ledna a 

o dva týdny později ve druhém kole ve dnech 25. a 26. ledna 2013.  

Volilo se celkového počtu 9 kandidátů, do druhého kola postupovali dva: Miloš Zeman (24,21% hlasů 

v 1. kole) a Karel Schwarzenberg (23,40 % v 1.kole). Nakonec zvítězil Miloš Zeman (54,80 % v 2. kole 

v celé ČR; 66,25 % ve Šluknově). Voliči ze Šluknova však Karlu Schwarzenbergovi v 1. kole dali pouze 

17,16 %, což by stačilo až na 4. místo (tak jako v celém okrese Děčín) – za Janem Fischerem (25,66 % 

hlasů ve Šluknově) a Jiřím Diensbierem (17,68 % hlasů ve Šluknově).  

Volební účast ve Šluknově (46,72 % v 1. kole, 43,59 % ve 2. kole) byla nižší než  

v celém okrese Děčín (52,79 % v 1. kole, 50,26 % ve 2. kole). Celková volební účast  

v rámci ČR byla 59,11 %. 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  

Ve dnech 25.10. – 26.10.2013 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

V rámci ČR kandidovalo celkem 24 volebních stran, ve Šluknově se volilo z 20 volebních stran. Pořadí 

prvních stran dle výsledků ve Šluknově se příliš nelišilo od celorepublikových výsledků, s výjimkou strany 

http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_1_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_1_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_1_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_2_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_2_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_3_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_3_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_3_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_4_13.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/gallery/445/ozv_4_13.pdf
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Občané 2011, která v rámci ČR nezískala ani 1 % hlasů, ale ve Šluknově ji volilo 7,31 % a umístila se 

na 4. místě, jak ukazuje shrnutí výsledků hlasování ve Šluknově v následující tabulce: 

Pořadí 
ve 
Šluknově 

Strana (číslo strany) Výsledky 
ve 
Šluknově 

Výsledky 
v ČR 

Pořadí 
v ČR 

1. ČSSD (9) 23,46 % 20,45 % 1. 

2. ANO 2011 (20) 22,34 % 18,65 % 2. 

3. KSČM (21) 19,73 % 14,91 % 3. 

4. OBČANÉ 2011 (16) 7,31% 0 %  

5. TOP 09 (4) 6,44 % 11,99 % 4. 

6. ODS (6) 5,41 % 7,72 % 5. 

 

Opět platilo, že volební účast ve Šluknově (45,33 % tj. 1.966 ze 4.337 voličů) byla nižší než v rámci 

okresu Děčín (52,02 %) a i celé ČR (59,48 %). 

Pro volbu prezidenta i parlamentní volby byly ve Šluknově tradičně 4 volební okrsky (Městský úřad, ZŠ 

Žižkova, Dům s pečovatelskou službou a Hasičská zbrojnice v Království) a Šluknov byl zároveň 

přebíracím místem výsledků voleb pro 13 volebních okrsků ze Šluknovského výběžku. 
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B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

  ROZPOČET MĚSTA  
V roce 2013 hospodařilo město s přebytkovým rozpočtem. Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly 

výše 105.552 tis. Kč a celkové rozpočtové výdaje po konsolidaci výše 88.684 tis. Kč. Přebytek 

hospodaření za rok 2013 bude použit na financování rozpočtových výdajů v roce 2014. Kromě výdajů 

na správu městského úřadu byly nejvyšší výdajovou položkou rozpočtu města výdaje na silnice a 

komunikace (cca 11,6 mil. Kč), výdaje na financování základní a mateřské školy (cca 9,5 mil. Kč), 

výdaje na správu bytového hospodářství (cca 9,2 mil. Kč), výdaje na sběr a svoz a likvidaci 

komunálních odpadů (cca 5,8 mil. Kč).  

Rozpočet města v roce 2013 dle odvětvového třídění (v tis. Kč):  

   
Rozpočtová skupina                            Příjmy Výdaje 

1. Zemědělství a lesní hospodářství            349 58 
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství    771 13 207 
- doprava 0 11624 
- vodní hospodářství  40 141 
- cestovní ruch 314 1 442 
- ostatní služby 417 0 
3. Služby pro obyvatelstvo 21306 38 124 
- vzdělávání                                    0 9 489 
- kultura                                   1 230 8 100 
- tělovýchova a zájmová činnost              140 1820 
- bydlení a komunální rozvoj              19 102 12 524 
- ochrana životního prostředí                834 6 191 
4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 243 9 310 
- dávky a podpory                               0 0 
- politika zaměstnanosti                     0 2 513 
- sociální péče a pomoc                    2 243 6 797 
5. Bezpečnost státu a právní ochrana            154 4 875 
- bezpečnost a veřejný pořádek                95 3 912 
- požární ochrana                             59 963 
6. Všeobecná správa a služby 80 729 23 110 
- státní správa                          80 648 21 187 
- finanční operace                           81 1923 
Celkem  105 552 88 684 
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 C. ROZVOJ MĚSTA  

  MĚSTSKÉ INVESTIČNÍ AKCE  

V roce 2013 provedlo město následující investice:  

a) Památky 

Název Cena Dodavatel Popis investice 

Obnova výklenkové 
kapličky se sochou 
piety, Rožany 

154.850,- Kč Bc. Miloš Kubišta, 
Krásná Lípa 

Oprava kapličky a sochy 

Křížová cesta Šluknov – 
oprava fasád 3 kaplí 

134.132,10 Kč Tomáš Krčmář, Krásná 
Lípa 

Oprava fasád 3 kaplí na křížové 
cestě 

Restaurování varhan 
kostela sv. Václava 

483.409,20 Kč Benjamin Welde 
(Olbersdorf, SRN) 

IV. etapa - kompletní restaurování 

1. manuálu 
 

Zámek Šluknov – 
sklepní místnosti 

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

Stavební úpravy sklepní místnosti č. 
0.05 v 1. PP 

Zámecký park Šluknov 
– ohradní zeď 
 

375.804,36 Kč Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Rekonstrukce zákrytových desek 
ohradní zámecké zdi 

Zámek Šluknov – dveře, 
portál 

73.666,80 Kč Knazovič, Rumbuk Oprava dveří a portálu ve sklepní 
místnosti zámku m. č. 05.05. v 1 PP 

Dům kultury Šluknov- 
obnova interiéru 

236.102,50 Kč STAMO spol. s.r.o. 
Děčín 

Obnova části interiéru a balkonu 
ve 3. NP 

Dům kultury Šluknov – 
oprava luxferového 
okna schodišťové 
vitráže 

77.628,03 Kč Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Oprava luxferového okna 
schodišťové vitráže – výměna 
luxfer 

Úprava jezírka v 
Zámeckém parku ve 
Šluknově 

87.584,64 Kč Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Zajištění průsaku břehové zdi 
nádrže (jezírko) instalací nové folie 
a opravy stavidla 

 
 

b) Komunikace 

Název Cena Dodavatel Popis investice 

Oprava místní 
komunikace ul. 17. 
listopadu 

419.911,85
Kč 

SaM silnice a mosty 
Děčín a.s. 

Kompletní oprava místní komunikace Šl-
MK 01 ul. 17. Listopadu – oprava 
podkladů a položení nového AB 
koberce 

Oprava místní 
komunikace v k. ú. 
Království (Harta) obci 
Šluknov 

310.845,43 
Kč 

Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Kompletní oprava místní komunikace 
odtěžení povrchů a nová úprava 
povrchů, nové odvodnění komunikace a 
zbudování dvou propustků, včetně 
vsakovací jímky pro dešťové vody 

Oprava komunikace 
v délce 385 bm od č.p. 
409 po přívalovém 
dešti v  
k. ú. Království (Rašín) 

184.980,26 
Kč 

Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Oprava a odvodnění místní komunikace 
(Rašín) včetně opravy propustku a 
zřízení odtokového příkopu 

Oprava komunikace 
v délce 200 bm po 
přívalovém dešti v  
k. ú. Království (Barcal) 

196.837,91 
Kč 

Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Oprava a odvodnění místní komunikace 
(Barcal) včetně opravy odvodnění, 
vybudování vsakovací jímky a zřízení 
odtokového příkopu 

Oprava komunikace 
v délce 300 bm a šíře 4 
m po přívalovém dešti 

184.563,72 
Kč 

Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Oprava místní komunikace zásypem, 
rozhrnutím a hutněním štěrkodrtě 
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v  
k. ú. Nové Hraběcí 

Oprava komunikace Na 
Pytlák Šluknov 

350.730,- 
Kč 

Sam silnice a mosty 
Děčín a.s. 

Oprava komunikace po přívalovém 
dešti s položením AB povrchů 

Odvodnění a úprava 
komunikace v k. 
Rožany – penzion Karel 

71.749,80 
Kč 

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

Odvodnění a úprava komunikace v k. ú. 
Rožany u Penzionu Karel 

Oprava komunikace 
v k. ú. Nové  Hraběcí na 
p.p.č. 412/5 

28.487,03 
Kč 

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

Oprava komunikace v k. ú. Nové 
Hraběcí na p.p.č. 412/5, v délce 20 
bm 

 
 

c) Občanské budovy - ZŠ. J. Vohradského Šluknov, dovybavení 24 pečovatelských bytů 

Název Cena Dodavatel Popis investice 

Rekonstrukce 4. NP ZŠ 
J. Vohradského Šluknov 

1.621.814,2
8 Kč 
Akce 
zahájena 
12/2012 a 
dokončena 
2013 

Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Oprava rekonstrukce 4. NP ZŠ – 
elektroinstalace, sádrokartony, izolace, 
topení, ošetření podhledů střechy a 
trámů 

Oprava hřebene střechy 
ZŠ  
J. Vohraského Šluknov 

74.356 Kč Platon s.r.o. Šluknov Oprava hřebene střechy a oplechování 
ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Výstavba dřevěného 
altánu u 24 PB na p.p.č. 
117/1 v k. ú. a obci 
Šluknov 

259.585,60
Kč  

Technické služby 
Šluknov, spol. s r.o. 

Výstavba dřevěného altánu pro 
pečovatelské byty – dovybavení 
zařízení pro seniory 

 

d) Mosty 

Název Cena Dodavatel Popis investice 

Oprava 4 mostů 
poškozených 
povodněmi III. 

2,531.322,40 
Kč 
 

N+N Konstrukce a 
dopr. stavby, 
Litoměřice 

Kompletní opravy mostůČ-M-17, C-
M19, Šl-M-16, Šl-M-21  
Akce zahájena v roce 2012, 
realizace pokračovala a dokončena 
v roce 2013 

Oprava 5 mostů 
poškozených 
povodněmi IV. 

2.848.041,10 
Kč 
 

N+N Konstrukce a 
dopr. stavby, 
Litoměřice 

Kompletní opravy mostů Šl-M-10, Šl-M-
23, Šl-M-24, Kr-M-27, Kr-M-8  
Akce zahájena v roce 2012, 
realizace pokračovala a dokončena 
v roce 2013 

 

e) Stavby 

Název Cena Dodavatel Popis investice 

Oprava propustku 
Karlovo údolí Šluknov 

51.742,02 Kč Technické služby 
Šluknov, spol. s.r.o. 

Oprava spadlého propustku v Karlově 
údolí – zpevnění , výstavba 

Oprava a výroba 
zábradlí u č.p. 41 po 
opravě koryta potoka 

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

Oprava a výroba zábradlí  

Doplnění a osazení 
laviček na Sportovní 
hřiště (sídliště) 

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

Doplnění a osazení laviček na Sportovní 
hřiště (sídliště) 
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f) Veřejná zeleň 

Název Cena Dodavatel Popis investice 

Ošetření památných 
stromů Šluknov 

40.200 Kč Ondřej Jančárek, 
Čelákovice 

Ošetření památných stromů – javorová 
brána Rožany, lípa u nám. Míru, lípa 
Nové Hraběcí 

Výchovné řezy stromů 
ve Šluknově 

43.038 Kč Ondřej Jančárek, 
Čelákovice 

Výchovné řezy stromů 

 

d) Projekty: 

V roce 2013 se zpracovávaly následující projektové dokumentace: 
1. Energetický audit na MŠ Žižkova Šluknov – k žádosti o dotaci na zateplení 
2. Energetický audit na Tělocvičnu ZŠ J. Vohradského Šluknov - k žádosti  

o dotaci na zateplení 
3. PD na rekonstrukci radnice – zadáno zpracování o nákladech 542.080 Kč, Firma Multitechnik 

s.r.o., dokončení PD 8/2014  
4. PD most (propustek) u č.p.1 Rožany 
5. PD most (propustek) Královka 
6. PD na legalizaci dětských hřišť ul. Lužická, Sokolská a Budišínská 
7. PD na rozšíření hřiště ul. Budišínská 
8. PD na chodník ul. Budišínská 
9. PD Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu ve Šluknově 
10. PD Oprava nádrží v Zámeckém parku (velké a malé) – zadáno ProProjekt s.r.o. Rumburk, 

náklady 59.290 Kč 
 
 

 

  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ  

V roce 2013 byla dokončena stavba Penny marketu v ul. Rumburská a do trvalého užívání byla 

předána dne 22.10.2013, když od Velikonoc byla ve zkušebním provozu. S výstavbou bylo spojené 

dopravní napojení prvním kruhovým objezdem ve městě.  

Společně s kompletním opravením budovy č. p. 778 společnosti Dental Institut s. r. o., 

Turnov,  „Výzkumné a vývojové centrum Stomatologie Šluknov“,   která tvořila komplex bývalého 

areálu Bytex doprava,  byla v této lokalitě (Rumburská ul.) zcela změněna zástavba v souladu 

s územně plánovací dokumentací.  

 V roce 2013 byla v územním obvodu města povolena výstavba 3 rodinných domů  

a 5 rodinných domů bylo uvedeno trvalého užívání.  
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D. SLUŽBY MĚSTA  

  BYTY V MAJETKU MĚSTA 

Na počátku roku 2013 město Šluknov vlastnilo 41 bytových domů s celkovým počtem 273 bytů (stejně 

jako v roce 2012). Do konce roku se městu Šluknov podařilo z 9 nabízených domů prodat 6 domů, 

jejichž rekonstrukce by byla pro město velmi nákladná, neboť se jednalo o staré domy, ve kterých bylo 

celkem jen 31 bytových jednotek.   V plánu je stále ještě další 3 domy z celkových 9 prodat v roce 

2014. Počet žadatelů o byty byl k 31.12.2013 v počtu 104, a to včetně žádostí do pečovatelských 

bytů,  jak v ul. Lužická (u nádraží), tak i v ul. Nerudova  

(u kostela). Nejvíce žadatelů je ze sídliště.  

Náklady na celkovou údržbu bytového fondu (tj. i havárie, opravy, investiční akce) v roce 2013 

dosáhla 3,5 mil Kč.  

 

  MĚSTSKÝ STADION 
V roce 2013 byly převedeny dva tenisové kurty pod správu Odboru komunálních služeb s cílem využití 

těchto kurtů pro sportovní vyžití široké veřejnosti (dosud byly pronajaty městem soukromým osobám).  

Nájemce restaurace je stejný jako předchozích letech – pan Josef Pazderka.   

Na konci roku došlo k odcizení malotraktoru TZK 14 K, přičemž do současné doby se stroj ani pachatelé 

nenašli.   

  

  MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Počet ubytovaných v městské ubytovně v roce 2013 byl 732 osob – z toho 163 cizinců. Celkový počet 

obsazených nocí byl 6.783,  průměrná délka pobytu byla cca 9 dnů. Většina ubytovaných (cca 95 %) 

jsou zaměstnanci provádějící stavby ve výběžku, zbytek turisté z celé ČR. V roce 2013 bylo v ubytovně 

ubytováno 13 osob v sociální nouzi, kdy se jedná o dlouhodobé ubytování delší jak 1 měsíc. V roce 

2013 se provedly investice za celkem 242 tisíc Kč: oplocení + brány (65.711 Kč), výměna oken 

(60.500 Kč), nákup matrací (53.600 Kč), rekonstrukce domovnického bytu (22.990 Kč), úsporné hlavice 

na vodu (15.430 Kč) a nákup válendy a nočních stolků. 

 

  TECHNICKÉ SLUŽBY 
V roce 2013 začaly TS provádět pro město Šluknov svoz komunálního odpadu. Jedná se o průlomovou 

investici v řádu cca 5 mil. Kč za nákup svozového vozidla a nádob pro občany. Vzhledem k tomu, že 

doposud  byla tato služba prováděna společností, která měla na trhu odpadového hospodářství 

monopolní postavení, byla tato změna provázena řadou nepříjemností ze strany této společnosti, která 

se svého dominantního postavení nechtěla vzdát, a to i přesto, že sama dala městu z uzavřené smlouvy 

výpověď.   

Technické služby se společně s městem zapojily do projektu „Uč se a pracuj“, prostřednictvím kterého se 

podařilo v TS zaměstnat celkem 13 osob na dobu 1 roku. Jednalo se o osoby starší 50 let, kteří těžko 

hledají uplatnění na trhu práce. Celková dotace na mzdy těchto zaměstnanců činila cca 2 miliony korun.  
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III. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
 

PEČOVATELSKÉ BYTY 

V pečovatelských bytech v Lužické ul. se každoročně pořádá vánoční besídka. V roce 2013 se této 

besídky účastnili i obyvatelé z nově postaveného pečovatelského domu v Nerudově ulici. Obyvatelům 

opět zahrála živá hudba, pořádaly se soutěže a nechyběl ani Mikuláš s čerty a anděl, kteří seniorům 

předali dárky. Senioři stále využívají společenských prostor při oslavách svých narozenin, kde si posedí 

se svými spoluobyvateli. Každé úterý a čtvrtek se v budově schází důchodci z města a obyvatelé 

pečovatelských bytů. Mají tak možnost vzájemných kontaktů. Jednou do měsíce sem dojíždí pedikérka a 

každému, kdo projeví zájem, provede ošetření nohou v jeho vlastním bytě. Každé pondělí se mohou 

senioři aktivně účastnit cvičení pro seniory. Zde mají také možnost se zvážit a dát si změřit krevní tlak. 

Pravidelně několikrát do roka probíhají přednášky a předváděcí akce. Každé úterý ordinuje lékař v 

Dia poradně. V dubnu 2013 také prvně proběhla akce opékání buřtů s reprodukovanou hudbou, kdy 

pracovnice pro své uživatele vyrobily čarodějnici v životní velikosti, které bylo přiděleno jméno „Anča“, 

která se seniorům velice líbila a požádali o její zachování a nespálení na hranici. 

V budově v Lužické ulici je 39 bytů, kde v současné době bydlí celkem 43 obyvatel, z toho 11 mužů a 

32 žen. Čtyři manželské byty obývají páry. Obyvatelé také mají možnost ponechat si u sebe své 

mazlíčky (kočky, psy, ptáčky), pokud nenarušují život ostatních obyvatel. V domě bydlí společně se 

seniory tři pejsci, jedna kočička, myš a andulka. 

Pravidelně je prováděna údržba zeleně kolem i vně budovy. 

V roce 2013 se v zde rozloučili se sedmi obyvateli, což se v takové míře ještě nikdy nestalo. 

 

DOMOV PRO SENIORY 
Organizace se oficiálně jmenuje Domovy pro seniory (DPS) Šluknov – Krásná Lípa, p.o. a vznikla 

sloučením organizací Domov důchodců Šluknov a Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa 

k 1.1. 2012. Zřizovatelem je stále Ústecký kraj. 

Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče 

sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné 

péči sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem 

podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti. Provoz domova je 

nepřetržitý a o uživatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, 

terapeuti, zdravotní, ošetřovatelský a provozní personál. Dvakrát v týdnu zde ordinuje lékařka, která 

dochází i mimo ordinační hodiny, pokud je to nezbytné. Pravidelně dochází i psychiatr a dle potřeby 

stomatolog. K odborným vyšetřením jsou uživatelé dopravováni do zdravotnických zařízení. Uživatelům 

jsou poskytovány i další služby jako pedikúra, manikúra, kadeřník.   

Poskytované služby ve středisku Šluknov:             

Druh služby Kapacita Cílová skupina 

Domovy pro seniory 72 senioři ve věku od 65 let 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením ve věku od 45 let 
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V roce 2013 byla ve Šluknově provedena oprava oken a oprava fasády na administrativní budově, 

dále bylo pokračováno v opravách topení. Pro zlepšení kvality ubytování klientů byl pořízen nový 

nábytek – nové židle a postele s elektrickým zdvihem. Do provozu kuchyně byl zakoupen nový 

konvektomat a bylo částečně obnoveno vybavení kuchyně. Pro potřeby uživatelů byl zakoupen 

vícemístný automobil. 

Klienti měli i v roce 2013 možnost kulturního vyžití, kdy pro ně byly organizovány různé akce. 

Pravidelně probíhalo např. vaření v klubovně, čtení (každé pondělí a pátek), soutěžní odpoledne, 

návštěvy solné jeskyně aj. Dále se pořádaly oslavy narozenin, procházky po okolí, výlety na konírnu, 

návštěvy cukrárny aj. Byly uspořádány i výlety – např. do pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, do arboreta 

v Kunraticích, do ZOO, do Mikova. Účastnili se i četných sportovních akcí – např. turnaj v šipkách 

v Libochovicích, turnaj v pétanque v Brtníkách, olympiáda v Krásné Lípě, Olympiáda „tak trochu jinak“ 

v Lobendavě.       

Počet klientů – seniorů k 31.12.2013 ve středisku Šluknov byl 68, z toho 55 žen. Kromě dvou osob byly 

všechny z Ústeckého kraje. Věkový průměr byl 81 let. 

Počet klientů - osob se zdravotním postižením k 31.12.2013 ve středisku Šluknov byl 9, z toho 5 mužů. 

Všechny tyto osoby byly z Ústeckého kraje. Věkový průměr byl 59 let. 

 

SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE VE ŠLUKNOVĚ  

V rámci Odboru vnitřní správy MěÚ ve Šluknově pracují 4 pracovnice úseku sociální a terénní práce. 

Sociální práce patří do skupiny pomáhajících profesí, zaměřuje se na nerovné podmínky, společenské 

bariéry a nespravedlnosti dotýkající se životů jednotlivců, rodin, skupin a komunit. Zastává zásady 

zachování lidské důstojnosti, solidarity a společenské spravedlnosti.   

Jedná se o základní a odborné poradenství např. v těchto životních situacích:  

 nepříznivá finanční a dluhová situace osob,  

 neodpovídající bydlení (hrozba ztráty bydlení, osoby bez domova),  

 oblast sociálních dávek, sociálních služeb,  

 nezaměstnanost,  

 sociální zabezpečení (dávky důchodového a nemocenského pojištění),  

 rodinná situace atd.  
 

 Dále sociální práce zahrnuje asistenci a doprovázení klientů, zprostředkování kontaktů, nezbytné 

vyřízení zdrojů finančních prostředků, sociální práci v terénu, spolupráci při řešení problému klienta 

s dalšími institucemi, zprostředkování sociálních a navazujících služeb a mnoho dalších specifických 

činností s cílem řešení nepříznivé sociální situace klienta a jeho znovu začlenění do společnosti.  

Odbor vnitřní správy, úsek sociální a terénní práce MěÚ Šluknov, poskytuje sociální poradenství 

zejména se zaměřením na sociální pomoc vůči osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

z důvodu svého zdravotního postižení, způsobem života, příjmovou nedostatečností nebo jinou sociální 

událostí. Posuzuje potřebný rozsah pomoci, který zajišťuje prostřednictvím nejblíže dostupné 

institucionální pomoci vůči občanu, tj. obce a obecního úřadu.  

Mimo sociální práce se zabývá dalšími činnostmi, např. správním řízením ve věci zvláštního příjemce 

dávek důchodového zabezpečení či výkonem funkce veřejného opatrovníka.  

V rámci komise pro sociálně právní ochranu se zaměřují na zajištění komplexní sociálně-právní ochrany 

týraným, zneužívaným, zanedbávaným a jinak ohroženým dětem. Komise navrhuje a realizuje účinná 
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opatření pro pomoc těmto dětem a rodinám. Analyzuje situaci v oblasti ochrany dětí před působením 

negativních patologických jevů na děti a mládež a podílí se na sestavování preventivních opatření. 

V rámci užší spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Rumburku odd. Sociálně právní 

ochrany dětí se snaží o realizaci nových metod sociální práce jakým je například případová 

konference. Případová konference funguje, jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené 

dítě umožňuje, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu, a to nejen odborníků, ale zejména své vlastní 

rodiny. Dává možnost koordinovat aktivity v souladu se zájmem dítěte a vytvořit otevřený a prostupný 

systém pomoci a podpory, který pak pružně reaguje na aktuální potřeby ohroženého dítěte a typ 

problému.  

Je aktivně monitorována sociální situace ve Šluknově a to v rámci terénní i sociální práce. Dle zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi se úsek snaží o kontrolu hospodaření s dávkami hmotné nouze 

a taktéž ve spolupráci s Policii ČR provádí kontrolu heren. V rámci plánování a rozvoje sociálních služeb 

se podíleli na komunitním plánování jak v rámci lokality Šluknovsko, tak i v rámci komunitního plánování 

Krajského úřadu v Ústí nad Labem.  

Úsek sociální a terénní práce se zaměřuje i na získávání finančních prostředků z dotačních titulů Rady 

vlády ČR a Ministerstva vnitra ČR, kde se podařilo získat požadované finanční prostředky jak na 

terénní práci, tak i na činnost asistentů prevence kriminality v našem městě.  

Sociální pracovníci a terénní pracovník poskytují veškeré služby zdarma. Je kladen důraz na 

individuální pomoc, podporu a uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Činnosti spojené s řešením 

klientova problému není vykonávána bez vědomí klienta a za klienta. Klient se podílí dle svých 

možností na řešení své situace.  

Statistika cca 2700 registrovaných poskytnutých intervencí za rok 2013 je ve srovnání s jinými městy 

velmi výrazné číslo.  

 

OBLASTNÍ CHARITA ŠLUKNOV 
V roce 2013 začala Oblastní charita ve Šluknově provozovat dvě nové sociální služby: Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let (od 1.1.2013) a Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi (od září 2013).  

Pokračoval Předškolní klub – nově s metodikou Montessori.  

Cílem předškolního klubu Ambrela je: 

1. Předškolní příprava dětí ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí, a to zejména 

z romských rodin 

2. Podpora dětí, zvyšování jejich schopností, dovedností a znalostí 

3. Příprava předškoláků k zápisu do ZŠ 

4. Budování pozitivního vztahu ke vzdělání u dětí  jejich rodičů 

Přímo podpořeno 26 dětí z 21 rodin, převážně romských, jejichž děti nenavštěvují MŠ. 

Předškolní klub fungoval od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 12:00 hodin. 

Počet zaměstnanců stoupl v průběhu roku 2013 ze 4 na 10. Podařilo se rekonstruovat přízemí 

v charitním domě, kde od listopadu 2013 slouží prostory pro předškolní klub a aktivity sociální služby.  
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Nadále pokračoval projekt Domácí úkoly a aktivity jako charitní šatník, potravinová pomoc, další 

pomoc. 

Oblastní charita v roce 2013 uspořádala různé nepravidelné akce – přespávanda, výlety, procházky, 

návštěva bazénu, týdenní prázdninový pobyt ve Sloupu v Čechách. 

 

VAŠE HARMONIE  
V roce 2013 byly zkolaudovány 2 vchody panelového domu, kde vzniklo 32 bytů pro seniory či osoby, 
které potřebují pomoc. V tomto roce se řada uživatelů pečovatelské služby Vaše harmonie o.p.s. 
rozrostla na cca 24 klientů. V létě tohoto roku byly otevřeny sklepní prostory, ve kterých se nachází 
klubovna, PC učebna, menší posilovna, knihovna a sociální šatník.  
 
Pro děti se uskutečnilo několik akcí např. přespávanda (se kterou byla nápomocná Lesnická škola a 
Klokánek), vítání léta, výlet do ZOO Liberec, návštěva divadla atd. 
 
Akce nebyly pořádány jen pro děti ale pro seniory např. odpolední posezení, grilování, bowling aj. 
 
V organizaci pracují celkem 4 osoby a několik dobrovolníků a pracovníků na dohodu.  
 
Ke konci roku se začalo pracovat na nové službě, která vznikla v novém roce, a to nízkoprahové 
zařízení. 
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IV. PRŮMYSL, SLUŽBY, DOPRAVA, ZEMĚDĚLSTVÍ   
 
29. března 2013 byla otevřena prodejna marketu Penny. Slavnostní zahájení provozu proběhlo za 

účasti starostky a dalších představitelů města s přípitkem. Vedle Penny byl na křižovatce ulic Rumburské 

a Bratří Čapků vybudován první kruhový objezd ve městě. 

V roce 2013 byla opravena zchátralá tovární budova bývalého Bytexu - údržby v ulici Rumburská 

vedle Penny marketu. Bylo zde vybudováno vývojové stomatologické centrum. 

V roce 2013 proběhly opravy silnice z Rumburku i průtahu městem, které byly po zimě ve velmi 

špatném stavu. Byla opravena i odbočka z Rumburské ulice na sídliště vedle Restaurace Bohemia, která 

byla pro svůj havarijní stav přezdívaná tankodrom. 

Správa železniční dopravní cesty provedla rekonstrukci 2 železničních přejezdů ve Šluknově – směrem 

na Nové Hraběcí (do té doby označený jen výstražným křížem) a směrem na Rožany (s mechanickými 

závorami). Modernizace přispěla k větší bezpečnosti přejezdů ale také ke zvýšení plynulosti provozu, a 

to zejména směrem do Rožan a na hranici se SRN. 

 

SPOJE HROMADNÉ DOPRAVY V ROCE 2013 
V roce 2013 projíždělo naším městem následujících 5 autobusových linek a 1 vlakový spoj: 

Č. linky přepravce Trasa 

510901 Quick Bus a.s. Šluknov – Rumburk – Varnsdorf – Nový Bor – Česká Lípa - Praha 

510900 BusLine a.s. Šluknov – Rumburk – Varnsdorf – Nový Bor – Česká Lípa - Praha 

001410 BusLine a.s. Varnsdorf – Seifhennersdorf – Rumburk – Jiříkov – Velký Šenov 

512411 BusLine a.s. Mikulášovice – Velký Šenov – Šluknov - Rožany 

670540 BusLine a.s. Liberec – Varnsdorf – Dolní Poustevna 

083 České dráhy a.s. Rumburk – Dolní Poustevna 

 

 Linka 510901: Ve skutečnosti jede přímý spoj ze Šluknova do Prahy pouze jen v neděli a ve 

státní svátek (2x denně), v soboty a ve všední den se dostaneme do Prahy vždy pouze z 

Rumburku. Z Prahy do Šluknova jezdí přímý spoj a jen v pátek, v sobotu , v neděli a ve státní 

svátek (1x denně). 

 Linka 510900: Ze Šluknova nejede do Prahy žádný spoj, vždy jen z Rumburku. Z Prahy se do 

Šluknova dopravíme přímo jen v neděli a státní svátky (1x denně). 

 Linka 001410: Ve všední den jede autobus z Varnsdorfu do Šluknova 16x denně (cca vždy po 

hodině), z toho 7x se jedná o nízkopodlažní autobus (bezbariérový). Poslední 3 spoje (večerní) 

ovšem jedou jen z Rumburku. V soboty, neděle a státní svátky jede do Šluknova 6 spojů 

z Varnsdorfu  

a jeden z Rumburku. Ze Šluknova do Varnsdorfu se ve všední dny dopravíme 18x denně, 

z toho 8x nízkopodlažním autobuse. V soboty, neděle a státní svátky to ze Šluknova jede 7x.  

 512411: Tato linka jezdí jen ve všední dny. Z Mikulášovic do Šluknova se dostaneme 7x denně, 

do Rožan 3x. Do Mikulášovic se ze Šluknova dostaneme 7x denně, 1x pouze do Vilémova a 1x 

pouze do Velkého Šenova. Z Rožan do Šluknova jedou 4 spoje denně. 

 670540: Z Liberce do Šluknova jede vždy jen jeden spoj denně. Do Liberce jedou ve všední 

den 3 spoje. V sobotu, neděli a státní svátek pouze jediný spoj denně. 

 083: Ve všední den z Rumburku do Šluknova jede vlak celkem 13x denně, z toho 7x z Děčína. 

Opačným směrem jede vlak 15x denně, z toho 7x do Děčína.  
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V. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   

  MĚSTSKÁ POLICIE 
V roce 2013 došlo ke snížení počtu strážníků, kdy jeden ze strážníků dohodou ukončil pracovní poměr. 
Uvolněné pracovní místo zatím nebylo obsazeno. Městská policie v roce 2013 čítala 7 strážníků s 
odbornými předpoklady pro výkon služby, a dále 2 asistenty prevence kriminality.  
V roce 2013 dokončeno přezbrojení, a to zakoupením dalších 3 ks samonabíjecích pistolí zn. Glock, 
model 17, gen. III., ráže 9 mm Luger.  
 
Přehled přestupků vyřešených v blokovém řízení a současně přestupky oznámené k projednání 
příslušným správním orgánům v roce 2013 (bez přestupků vyřešených domluvou):  
 
§125c Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 250  
§ 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 7  
§ 46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě 27  
§ 47 Přestupky proti veřejnému pořádku 5 
§ 49 Přestupky proti občanskému soužití  0 
§ 50 Přestupky proti majetku 15 
 Celkem 304 

 
I v roce 2013 strážníci ve dnech školní výuky zajišťují v ranních hodinách a v poledním čase bezpečné 
přecházení na přechodu pro chodce na frekventované komunikaci, ulici T. G. Masaryka.  
 
Zastavení a stání vozidel v rozporu s přechodnou a místní úpravou provozu, společně s porušením 
vjezdu do míst, kam je to zakázáno, byly nejčastěji řešenými přestupky. Tyto přestupky byly nejčastěji 
řešeny v prostoru náměstí Míru, ul. T. G. Masaryka, Zámecká, parkoviště u obchodního domu Tesco a 
katastr Rožan.  
 
Strážníci v roce 2013 odchytli celkem 46 toulavých nebo nezajištěných psů a koček. Po odchycení psa 
je proveden transport a umístění do záchytných kotců, popř. zajištění veterinární prohlídky. Vyrozumění 
majitelů odchycených zvířat popř. zájemců o ně je provedeno prostřednictvím vylepení fotografií na 
veřejná místa a umístění na web stránky města do sekce „odchycená zvířata“.  
 
Městská policie vykonávala i další činnosti, např.:  

- Doručování písemností na základě žádostí odborů MěÚ, soudů apod.  
- Bezpečnostní doprovod pracovnic MěÚ s finanční hotovostí  
- Upozorňování příslušných orgánů na vzniklé závady.  
- Kontrolní akce se zaměřením na konzumaci alkoholu mladistvými.  
- Řízení a odklon dopravy (průvody, cyklistické závody atd.)  
- Výběr a kontrola zaplacení poplatku za zábor veřejného prostranství.  
- Dohled na veřejný pořádek při kulturních a společenských akcích.  
- Zajištění dopravní uzávěry při pravidelných trzích.  
- Součinnost s rybářskou a lesní stráží (pytláctví, nelegální těžba)  
- Kontrola a výběr poplatku z místa při záboru veřejného prostranství.  
- Součinnost se sociálním odborem a OSPOD při šetření v problémových rodinách  
- Kontroly heren po výplatách sociálních dávek  
- 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,  
- Projekt ESF OPLLZ „Asistent prevence kriminality“ – dvojice asistentů prevence kriminality na 

dotovaných místech  
 
Aktivní spolupráce s Policií ČR (PČR) probíhala hlavně v těchto oblastech:  

· společný postup při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku  
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· vzájemná výměna poznatků o situaci v lokalitě, posílení hlídek při akcích zaměřených na 
ochranu veřejného pořádku, při krátkodobých uzavírkách a jiných sportovních, společenských a 
kulturních akcích.  

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

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

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

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

 
V roce 2013 bylo celkem 17x oznámeno podezření ze spáchání trestného činu, bylo předvedeno 5 
osob na obvodní oddělení PČR.  

 

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
V roce 2013 došlo k naplnění počtu policistů Obvodního oddělení Šluknov na 15.  
Z hlediska vývoje kriminality na území Města Šluknova byl rok 2013 rokem průměrným. Na území 
města Šluknov bylo spácháno 248 trestných činů, z toho drtivou část tvořily krádeže. A to jak věcí mimo 
objekty, tak i krádeže vloupáním. Povětšinou naštěstí mimo objekty sloužící k bydlení.  
Násilných trestných činů bylo spácháno 29, převládaly trestné činy ublížení na zdraví či výtržnictví. V 
roce 2013 u nás nedošlo ke spáchání závažného trestného činu proti zdraví či životu.  
Bylo zaznamenáno 6 případů domácího násilí a z toho 4 osoby byly vykázány.  
Celkový podíl objasněných trestných činů činil cca 45%.  
Na úseku přestupků bylo celkem spácháno 498 skutků, z toho 184 bylo přestupků v dopravě.  
Blokově bylo, mimo shora uvedeného řešeno 188 případů, kdy byly uloženy blokové pokuty v celkové 
výši 77 300 Kč.  
Celkově byl rok 2013 rokem průměrným, kopíroval dlouhodobou sinusoidu bezpečnostní situace a 
nikterak nevybočoval. V rámci Ústeckého kraje dlouhodobě obvodní oddělení patří k třetině spíše méně 
zatížených obvodních oddělení, neboť bezpečnostní situace v našem městě není s řadou jiných regionů v 
Ústeckém kraji srovnatelná.  
 

  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
 

Početní stav se v roce 2013 nezměnil - jeden velitel stanice v pravidelném provozu na denní směně a 

15 příslušníků v nepravidelném směnovém provozu - směny A, B, C (třísměnný provoz po 24 hodinách 

po 5 příslušnících) 

Počet zásahů v roce 2013: 

Celkem 138 

Požáry 52 
Dopravní nehody 22 
Únik nebezpečných látek 11 
Technické pomoci 45 
Záchrana osob a zvířat 4 
Plané poplachy 4 
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Hlavní činnost v roce 2013:  

Výcviková činnost zůstává téměř shodná jako v předešlých letech. Pravidelné přezkušování z odborné a 

fyzické přípravy. Ověřování zdravotní způsobilosti každého jednotlivce. Výcvik v protiplynovém 

polygonu. Soutěže v požárním sportu  

a vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Plus další různá specifická školení  

a instrukčně metodická zaměstnání. 

Zásahová, pro HZS ta nejdůležitější, činnost také vykazuje podobný charakter. Hlavní činností byly 

v loňském roce požáry. V zimním období zejména sazí v komíně. Dále se často jednalo o požáry 

neobydlených, opuštěných domů.  Následují technické pomoci (spadlé stromy, sníh a rampouchy, obtížný 

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

Velkou část práce si vyžádaly bleskové povodně, které zasáhly náš hasební obvod v červnu. Bohužel to 

vypadá, že tyto lokální bleskové povodně budou přicházet stále častěji. Jednotka je však na podobný 

typ události dobře technicky vybavena a také hasiči již mají praxi v tom, jak se při tomto typu události 

chovat. 

Mezi zajímavé zásahy patří záchrana koně uvízlého v malém chlévě v Království. Zásah byl 

komplikovaný, dlouhý ovšem s dobrým koncem. Koně se podařilo vyprostit a předat majiteli. 

Další činností, na kterou se v posledních letech klade důraz, je práce s veřejností. Takzvaná „Preventivně 

výchovná činnost“. V rámci této činnosti pořádá HZS den otevřených dveří, exkurze pro školky, školy 

apod., ukázky práce na různých akcích atd. 

Změny a významné události: Příchod jednoho příslušníka, čímž došlo opět k naplnění tabulkových míst 

určených pro šluknovskou stanici. 

Postupné zlepšování podmínek pro výkon služby: 

- zakoupení nových věcných prostředků pro lepší zvládnutí různorodých zásahů (zejména detekční 

technika, prostředky pro práci ve výškách, pro záchranu na ledě apod. ). 

- stavební úpravy (nové střešní okno v koupelně, výmalby garáží a schodiště) 

Zajímavým případem byl v srpnu pád stromu po poryvu větru na budovu hasičské stanice. Došlo 

k poškození střechy, střešního okna, a vybavení v koupelně. Naštěstí nebyl při této události nikdo 

zraněn. Tato událost vedla k následnému pokácení vzrostlých buků za budovou. 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SDH) A JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ OBCE (JSDHO) 

 
Výkonným orgánem Sboru dobrovolných hasičů (SDH) je výbor sboru, který se schází na pravidelných 

schůzkách jednou za dva týdny a v roce 2013 byla vždy přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Ze 

všech zasedání jsou pořizovány zápisy. Zasedání výboru se může zúčastnit kterýkoliv člen, kdy zde 

může předložit své návrhy či připomínky k činnosti. Nejdůležitější náplní sdružení je pomoc při zajištění 

akceschopnosti jednotky města a výběr členů do této bezpečnostní složky města.  
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Jednotka (JSDHO) má v roce 2012 celkem 33 členů (1 velitel jednotky, 3 velitelé družstva, 10 strojníků 

a 19 členů), což se zdá být hodně, ale často bývá problém s účastí členů u zásahu především z důvodu 

vykonávání pracovních povinností mimo hranice města.  

V roce 2013 byla v našem městě tato pomoc potřeba v 75 případech, což je o něco méně než v roce 

předchozím. Z celkového počtu 138 výjezdů jednotky HZS, musela jednotka dobrovolných hasičů obce 

být nápomocna celkem jen u 15 výjezdů, což je nejméně za poslední období. Z tohoto počtu se jednalo 

téměř v polovině případů o čerpání vody a likvidaci následků živelných pohrom, kterých se zdá být 

každým rokem víc a víc. Požárů bylo pět, další technické pomoci dvě a jedno námětové cvičení. 

Nejsložitějšími případy byly požáry rodinných domů, dvou v Jiříkově a jednoho v Království, které byly 

však víceméně neobývané – požárem byly sice zničeny, ale jejich hodnota nebyla vysoká a nikomu se 

nic nestalo. Nejdelší a ne jednoduchou záležitostí byla záchrana a vyproštění koně z rozpadající se 

maštale v Království, kdy po pětihodinovém snažení a vymýšlení různých variant postupů se ho podařilo 

nakonec postavit na nohy a z objektu vyvést.  

Každý člen jednotky musí splňovat určitá kritéria, především zdravotní způsobilost a odbornou 

způsobilost, která je zajištěna pravidelnými školeními a výcvikem. K výcviku patří i příprava a účasti na 

soutěžích. V roce 2013 se hasiči zúčastnili 6 pohárových soutěží v rámci Florián cupu a jedné soutěže 

v Německu v Beiersdorfu, kde po dvouleté přestávce opět zvítězili. V celoročním hodnocení Florián cup 

Šluknovského výběžku skončili hasiči ze Šluknova druzí za celkovým vítězem z Velkého Šenova.  

V rámci členství v jednotce byla v roce 2013 s každým členem sepsána nová dohoda o tomto členství, 

kde jsou stanovena práva a povinnost členů. Mezi bonusy pro členy patří finanční zajištění nájmu 

tělocvičny a návštěvy městské sauny. Pro členy jednotky bylo zabezpečeno nové úrazové pojištění a 

rovněž i pojištění na škodu způsobenou zřizovateli jednotky.   

K dosavadní technice (což jsou dvě cisterny, automobilový žebřík a dva dopravní automobily), v roce 

2013 přibyl i nákladní vlek za vozidlo Ford Transit. Ten bude upraven pro převoz motorové stříkačky 

a dalšího příslušenství, aby mohlo dojít k odstavení vysloužilého vozidla Avia. Práce na technice je 

hlavní náplní činnosti členů při pravidelných schůzkách. Kromě zajištění technických kontrol se v roce 

2013 dovybavovalo především vozidlo Ford, na které se spolu se žebříky umístily střešní nosníky, byla 

provedena instalace vzduchových měchů na odpružení zadní nápravy a instalace radiostanice. Po 

dlouhých letech, kdy automobilový žebřík parkoval před hasičárnou, se podařilo ve spolupráci 

s Technickými službami zajistit jeho zagarážování v areálu TS, kdy je k němu pro členy zajištěn 

neomezený přístup. Výjezdový čas tím byl sice o něco prodloužen, ale zagarážování umožní využití 

žebříku při výjezdech i v dlouhém zimním období. Dále se podařily zajistit další garážové prostory a to 

v domě s pečovatelskou službou, kam byly přemístěny tři přívěsy (čerpadla PS 8 a PS 16 a vojenská 

kuchyň) a další materiál z Císařského, kde je nyní prostor pro parkování cisterny a umístění čerpadla 

PS 12.  

V roce 2013 byla ze strany územního odboru HZS Děčín poprvé provedena kontrola dokumentace 

jednotky, kdy se našly drobné chyby (především v evidenci odborné přípravy), ale konečný výsledek 

kontroly byl kladný.  

V roce 2013 byla prováděna údržba a úpravy i na budovách. Ve Šluknově byl ubourán nepotřebný 

komín, kolem kterého zatékalo a příslušníci HZS provedli výměnu sprchového koutu a vymalování 

stanice. V Císařském bylo provedeno vymalování schodišťového prostoru a kuchyně. Na stanici ve 

Šluknově byly prováděny i další stavební práce, neboť došlo ke škodní události, kdy na střechu spadla 

část rozpůleného buku, který stával v její těsné blízkosti. Tyto opravy prováděla dodavatelská firma. 

Strom byl spolu s dalším, který také vykazoval známky nestability, úplně odstraněn.   
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Další činností v roce 2013 byly asistenční hlídky jak u pálení čarodějnic, zámeckých slavností tak i u 

závodů autokrosu a motokrosu.  

Hlavní náplní letních prázdnin bylo opět s SDH Království pořádání dětského tábora DOUBEK, kterého 

se zúčastnilo 30 dětí a mládeže.  

Mezi pravidelně pořádané akce patří i hasičské soutěže, pro dospělé - již zmiňovaný Memoriál Josefa 

Včely a pro děti Memoriál Standy Matyáše v Království. Ze zábavných akcí, které jsou pořádány díky 

příspěvkům z asistencí, sběru železa a v roce 2013 opět především ze zajištění občerstvení ve stánku 

při zámeckých slavnostech, se uspořádaly tradiční kuželky a proběhla i domácí zabíjačka. Dále se 

uspořádaly dva oblíbené večery s českým filmem a členové se zúčastnili i kuželkářského klání 

v Beiersdorfu. Zajímavou akcí byl výlet na kolech do Hrádku nad Nisou, kde se na místním ranči 

zápolilo v plážovém volejbalu a kde se také přespalo ve stanech. Při cestě zpět byl proveden úspěšný 

zásah uhašení hořícího odpadu u rodinného domu, kdy plameny již zasahovaly konstrukci přilehlé 

garáže. Ještě před příjezdem německých kolegů se vodou z přilehlé říčky provedlo uhašení a po 

předání místa požáru se pokračovalo domů. Tato událost se objevila i v německém tisku. Vrcholem 

zábavných akcí byl dlouho očekávaný zájezd a to na Air show na letiště do Hradce Králové,  

Město Šluknov má ve svém rozpočtu kapitolu Požární ochrana – dobrovolná část, ze které zajišťuje 

především akceschopnost a činnost jednotky města a též přispívá na akce pořádané sborem pro děti, 

veřejnost a soutěžní činnost. Pro rok 2013 byly předurčeny finanční prostředky ve výši 750 tisíc Kč, 

které byly vyčerpány v celém rozsahu. Kromě provozních nákladů a pohonných hmot se čerpalo na již 

zmíněné opravy, údržbu a vybavení techniky, nákup materiálu pro výrobu stolů do zasedací místnosti, 

spoluúčast při pořádání dětské olympiády na Valdeku, revize dýchacích přístrojů a především nákup 

ochranných prostředků pro členy jednotky. Jednalo se o doplnění zásahových oděvů Fireman, 

zásahových rukavic a obuvi, opasků, ochranných kukel, pracovních trik, svítilen a výměnu dvou 

dýchacích přístrojů Saturn za přetlakové přístroje Pluto. Na toto vybavení byly získány prostředky ve 

výši 100 tisíc od Krajského úřadu, které obdržely všechny jednoty, podílející se na pracích při likvidaci 

následků povodní v roce 2012. Na základě rozhodnutí rady města obdržela jednotka příspěvek na 

pořádání tábora Doubek ve výši 15 tisíc Kč.  

 

 

  PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
V roce 2013 bylo zaevidováno 344 přestupků. Oproti roku 2012 je to o 62 přestupků více (zvýšení 

o cca 22 %).  

V příkazním řízení bylo projednáno 45 přestupků a ve správním řízení bylo projednáno celkem 67 

přestupků. Bylo uděleno celkem 14 napomenutí a 33 pokut (celkem 140,5 tis. Kč). V roce 2012 byly 

proti pořádku v územní samosprávě projednány 3 přestupky, ve veřejném pořádku bylo projednáno 5 

přestupků (došlo k poklesu o 3) a v občanském soužití bylo projednáno celkem 25 přestupků (pokles o 

15). V oblasti přestupků proti majetku bylo projednáno 59 přestupků (došlo  

k poklesu o 18 projednávaných přestupků).   
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VI. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   

  DŮM KULTURY 
V Domě kultury se v roce 2013 uspořádaly následující kulturní akce (řazeno chronologicky):  
 
Každé pondělí vč. prázdnin – zumba pod vedením Julia Toleda  
Každé pondělí mimo prázdnin – šachový kroužek pod vedením Marka Váchy  
Každé úterý mimo prázdnin – kroužek záchranářů pod vedením Rudolfa Seidla  
6.1. Divadelní a loutkové pohádky pro děti – soubor Rolnička - kino  
18.1. Maturitní ples SLŠ a SOŠS Šluknov  
25.1. Maturitní ples SLŠ a SOŠS Šluknov  
27.1. Maškarní karneval pro děti  
1.2. Výroční hasičská schůze  
5.2. Maškarní karneval pro mateřské školy  
8.2. Vietnamský Nový rok  
10.2. Šramlík  
13.2. Klavírní recitál  
9.3. MDŽ – vietnamská oslava  
22.3. Oldies party  
23.3. Přednáška s dataprojekcí – starý Šluknov  
28.3. Soutěž Duha – v ZŠ Jiříkov  
10.4. Literární workshop  
13.-14.4.Přehlídka divadelních a loutkových souborů - kino  
14.4. Šramlík  
20.4. Přednáška s dataprojekcí – starý Šluknov  
26.4. Výroční schůze STP Šluknov  
2.5. Absolventský koncert ZUŠ  
24.5. Romská taneční zábava  
26.5. Šramlík  
12.6. Závěrečný koncert ZUŠ  
27.6. Slavnostní předávání vysvědčení prvňáčkům  
červenec + srpen – každé út, st a ne – trampolíny s Ivanem Gattem  
* každý čt – fitball s Violou Gatta  
18.8. Šramlík  
25.9. Klavírní koncert  
27.9. Oldies party  
3.10. Zahájení tanečních kurzů pro dospělé, pro mládež – každý čtvrtek – celkem 10 nácvičných lekcí  
4.-5.10. Výstava Naše, vaše houby  
5.10. Drakiáda – Křížový vrch Šluknov  
16.10. Koncert pro violoncello a klavír  
23.10. Den úcty ke stáří  
1.11. Vyhodnocení hasičské soutěže Florian cup  
3.11. Šramlík  
8.11. Hubertská zábava  
9.11. Akademie ZUŠ  
13.11. Vyhodnocení soutěže knihovny  
15.11. Huberstká večeře  
22.11. Výroční schůze svazu důchodců  
29.11. Výroční schůze STP  
29.11. Staročeské Vánoce a rozsvícení vánočního stromku  
30.11. Mikulášská nadílka  
6.12. Věneček tanečních kursů  
7.12. Mikulášská nadílka – Plaston  
8.12. 2. Adventní neděle – Veselé Vánoce s Perníčkem  
11.12. Vánoční koncert ZUŠ  
22.12. Šramlík  



23 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013 

 

 ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM  
Novinkou roku 2013 je, že se na zámku promítá – od ledna 2013 zde funguje „Zámecká kinokavárna“.  

Nejprve byly promítány jak filmy pro dospělé, tak  

i pohádky, ale vzhledem k nízké návštěvnosti filmů pro dospělé se od tohoto upustilo a promítají se 2x 

měsíčně pouze pohádky. Zámecká kinokavárna je jakousi „náhradou“ již nefungujícího kina Dukla ve 

Šluknově.  

Návštěvnost zámku a Regionálního informačního centra  
v roce 2013: 

 návštěvníků veřejného internetu v RIC 2.542 
 návštěvníků zámku, výstav a kulturních akcí 7.075 
 návštěvníci a turisté v RIC 16.541 

Celková návštěvnost RIC a zámku 26.158 

 

V celkové návštěvnosti je zahrnuta i návštěvnost Zámeckých slavností 2013, která byla cca 7.500 

návštěvníků., což je již tradičně nejvíce navštívená akce v roce. 

Nejvíce navštívenou výstavou v roce 2013 byla výstava „Hry a klamy – IQ Park“ na zámecké půdě 

Šluknovského zámku, kterou si nenechalo ujít celkem 2.223 návštěvníků. 

  

Seznam akcí a výstav ve Šluknovském zámku v roce 2013:  

09.01. Zámecká kinokavárna  

 
17.01. až 17.02. 

Výstava „Život jak ho znám aneb každodenní život Romů“ – výstava fotografií  

20.01. Zámecká kinokavárna  

23.01.  Zámecká kinokavárna  

05.02. Zámecká kinokavárna  

14.02. Zámecká kinokavárna  

17.02. Zámecká kinokavárna  

19.02. Zámecká kinokavárna  

22.02.       10. Zámecký večer – Divadelní soubor Hraničář Rumburk se svou černou 
muzikálovou komedií „Ducháčkové“  

26.02.  Zámecká kinokavárna  

07.03. až 12.05. Výstava „Hračky z let 1880–1980“  

10.03. Zámecká kinokavárna  

12.03. Zámecká kinokavárna  

13.03.     Koncert vážné hudby – Klub přátel vážné hudby  

16.03.    Studentská soutěž v mysliveckém troubení a vábení jelenů na zámecké půdě  

19.03. Zámecká kinokavárna  

26.03. až 30.04. Výstava obrazů Renaty Tomkové a Jiřího Pinky  

31.03. Zámecká kinokavárna  

07.04. Zámecká kinokavárna  

18.04. až 21.04. Výstava mysliveckých trofejí na zámecké půdě  

26.04.        11. Zámecký večer – Divadelní soubor Hraničář Rumburk se svou satirickou 
komedií od N. V. Gogola „Ženitba“  

28.04. Zámecká kinokavárna  
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04.05. až 05.06. Výstava výtvarných děl umělecké skupiny PAMPEKLEC  

18.05. až 18.08. Výstava 130 výtisků knihy BABIČKA – sběratel Jaroslav Kreibich  

25.05. až 25.08. Výstava interaktivních exponátů „Hry a klamy“ – IQ Park na zámecké půdě 
Šluknovského zámku  

25.05.         Divadelní představení pro děti „O stříbrné růži“ – Petrovické ochotnické divadlo  

26.05.         Divadelní představení pro děti „Zvířátka a loupežníci“ – Divadelní soubor 
Skaláček z Tisé  

11.06. až 14.07. Výstava perokreseb podstávkových domů od pana Horsta Pinkau  

29.06. a 30.06.  Zámecké slavnosti 2013  

16.07. až 15.09. Výstava divadelních loutek z DS Rolnička Šluknov  

20.07. až 22.09. Výstava papírových modelů „Hrady a zámky v České republice“ – autor Ivan 
Zadražil  

07.09. až 13.10. Výstava obrazů Pavla Pucholta  

22.09. Zámecká kinokavárna  

29.09. Zámecká kinokavárna  

12.10.           Divadelní představení pro děti „Pyšná princezna“ – DS Duha Povrly  

13.10.           Divadelní představení pro děti „Čarodějnická pohádka“ – Ochotnický divadelní 
spolek Karel Čapek  

14.10. až 15.12.  Interaktivní výstava „STOPA – VYŘEŠ ZLOČIN“  

01.11.           12. Zámecký večer – hraná legenda „O temném rytíři“ v režii Řádu Černých rytířů 
a souboru Amante della Morte, koncert na zámecké půdě hudební skupiny 
VENTUS – Jan Venas ml.  

15.11. až 31.03. Výstava „Uložení medvědi k zimnímu spánku“  

01.12.           1. Adventní neděle – výroba adventních věnců a další vánoční výzdoby  

22.12.           4. Adventní neděle – Staročeské vánoce a vánoční zvyky  

 

V roce 2013 byly vydány nové upomínkové předměty s motivem Šluknovského zámku – keramika, 

svíčka, magnet, puzzle.  

 

 

  KINO DUKLA  
V roce 2013 se budova kina už vůbec nepoužívá k promítání filmů, ale přesto se zde stále konají 

některé kulturní akce, nejčastěji vystoupení divadelního souboru Rolnička, který zde i nacvičuje svá 

představení loutkových pohádek pro děti, ale nárazově i jiné kulturní akce. 

 

V roce 2013 se v kině konaly následující akce: 

 

3.3. Divadelní a loutkové pohádky pro děti – loutkový soubor Rolnička  

16.5. Divadelní představeni pro MŠ a ZŠ  

17.5. Přednáška pro ZŠ  

30.5. Akademie ZŠ  

6.9. Divadelní pohádka – loutkový soubor Rolnička 

3.11. Divadelní pohádka – loutkový soubor Rolnička  

20.11. Kožíšek jako Hron – zábavný pořad   
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KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 2013  
V roce 2013 se mimo prostory Šluknovského zámku, Domu kultury a kina Dukla odehrály ve městě ještě 

další následující akce: 

29.3.-1.4. turistický pochod „Jarním Šluknovskem – memoriál bratří Bienertů“ 
Stezka odvahy na Kreuzbergu - pořádalo OS Radost dětem ve spolupráci s KVH Victoria Nord a SDŠ 
Amante Della Morte 
27.4. pohádkový okruh Šluknovem – pořádal KČT 
27.4. pěsí turistický výlet na Hrazený - pořádal KČT 
30.4. Lampionový průvod od restaurace Club na náměstí do zámeckého parku 
8.5. pokládání věnců k pomníkům padlým ve 2.sv.v. – u ZŠ, u pomníku v Císařském u bývalé restaurace 
a na Partyzánu 
18.5. Den otevřených dveří v arboretu Kunratice – prohlídky s průvodcem, doprovodný program 
(trubači, sokolníci, soutěže pro děti) 
19.5. akce Pětiměstí Hudba spojuje sousedy  - kopec Jitrovník (Pytlák) v Království  
8.6. volný závod v motokrosu na Stříbrnce 
4.7. projel městem závod Světový pohár Tour de Feminin 2013 – 26.ročník mezinárodního etapového 
cyklistického závodu žen 
8.6. Pohádkový dětský den na Pazderáku – pořádalo občanské sdružení Radost Dětem Šluknov 
15.6. sraz army veteránů –na náměstí Míru 
23.6. slavnost patronů města Petra a Pavla, zahrál pozounový orchestr z Grosspostwitz - v kostele sv. 
Václava 
13.-14.7. amatérské mistrovství ČR, Trabant Cross cup 
16.8. odhalení pamětní desky biskupu Ferdinandovi Kindermannovi na kostele sv. Vavřince v Království 
17.8. sraz auto a moto veteránů „Veteránem severem 2013“ - na náměstí 
31.8. sraz a spanilá jízda motocyklů Čechie – Böhmerland – na náměstí 
14.9. Lesnický den - v zámeckém parku 
15.9. Pojďte s námi do pohádky - v zámeckém parku 
5.10. Den otevřených dveří v arboretu Kunratice 
8.11. Hubertská jízda před Lesnickou školou 
15.12. 3. Adventní neděle – Pěvecký koncert Schola Gregoriana Pragensis – kostel sv. Václava  
 

 

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
V roce 2013 čtenáři navštívili městskou knihovnu celkem 5.430 krát, v 5.322 případech šlo o výpůjčky, 

vrácení a rezervaci knih, 108 návštěvníků využilo služeb veřejného internetu. V tomto údaji nejsou 

zahrnuty ostatní návštěvy (např. požadavky na kopírování, tisk a vyhledávání informací), které nejsou 

statisticky doložitelné.  

V rámci meziknihovní výpůjční služby (kdy spolupracují knihovny ve Šluknovském výběžku a vzájemně si 

pomáhají při uspokojování poptávek čtenářů)  bylo vzneseno loni 26 požadavků z naší knihovny a 

kladně vyřízených jich bylo 24. Naproti tomu naše knihovna obdržela celkem 34 poptávek z jiných 

knihoven a 28 jich kladně vyřídila. 

V roce 2013 bylo v naší knihovně registrováno 364 čtenářů, z toho 121 dětí. Přibylo 751 ks nových 

knih a jejich celkový počet tím v MK stoupl na 33.883, z toho 9.747  je naučná literatura a 24.136 

beletrie. 

Celkem bylo čtenářům půjčeno v průběhu roku 16.965 knih, z toho beletrie 11.647 (dospělí), 2.331 

(mládež), naučná literatura 1.642 (dospělí), 618 (mládež) a časopisy 727. 
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Nejvíce půjčované mezi časopisy byly Květy, Tina, Vlasta, National Geographic  

a Čtyřlístek. Nejpůjčovanější dětskou beletrií byla kniha  Jeffa Kinneye „Deník malého poseroutky“ 

(stejně jako v r. 2011 a 2012!),  u dospělých čtenářů zvítězily knihy Lisy Jackson  „Smrtelný hřích“, 

Adele Ashworth „Dokonalá partie“ a překvapivě ( možná proto, že jde o povinnou četbu) „Kytice“ 

Karla Jaromíra Erbena. Dlouhodobě jsou v popředí zájmu čtenářů knihy autora Vlastimila Vondrušky 

(historie). O první příčku v popularitě, pokud jde o žánr, se dělí jednoznačně detektivní romány a 

thrillery s historickými romány.  

NEJ čtenáři, tj. čtenáři s nejvíce výpůjčkami v roce 2013 byli: 1. p. J. Parpel (348 výpůjček), 2. pí J. 

Hanušová (329) a na 3. místě pí A. Šebíková (267), 4. pořadí patří sl. J. Janečkové ( 241) a 5. je pí H. 

Pospíšilová (180). 

Knihovna se ale nezabývá jen půjčováním, evidencí a ošetřováním knížek. Její pracovnice spadají pod 

Odbor kultury MÚ Šluknov  a proto se podílejí na všech kulturních akcích a mají i další aktivity, např. 

exkurze pro žáky ZŠ a MŠ, zapojují se do celostátních akcí („Březen měsíc knihy" nebo „Týden 

knihoven“), připravují různé soutěže, slavnostní předávání vysvědčení, workshopy, besedy, výstavy a 

výstavy fotografií ve vstupní hale MK z kulturních akcí Odboru kultury MěÚ, dlouhodobé vědomostní 

soutěže apod.  

Návštěvníkům, nejen z řad pravidelných registrovaných čtenářů, poskytuje knihovna i další placené 

služby, jako jsou např. využívání internetu, kopírování, skenování, tisk a kroužková vazba tištěných 

materiálů, vyhledávání informací a další. 

 

 

  KRUH PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY 
V roce 2013 uspořádal Kruh přátel vážné hudby v našem městě celkem 6 koncertů: 

 23. ledna ve Šluknovském zámku: smyčcový kvartet Korngold quartet  

 13. února 2013 v Domě kultury: klavírní koncert - účinkovala Lucie Czajkowská 

 13. března ve Šluknovském zámku koncert: „Dialogy s harfou“ - účinkovali Ivana Pokorná – 

harfa a Petr Přibyl – viola 

 25. září v Domě kultury dvojkoncert (pro SLŠ a následně pro veřejnost) s baletním vystoupením, 

účinkovali:   Giancarlo Ruggiery - tenor  , Soňa Ruggieri – balet, Václav Krahulík – klavír 

 16. října v Domě kultury koncert: Terezie Fialová – klavír, Jiří Bárta – violoncello.  

 27.11. ve Šluknovském zámku koncert souboru „Lyra da camera“: Jitka Navrátilová - cemballo, 

Johana Rosická - soprán a Josef Sadílek - trubka 
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VII. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST  

SK PLASTON ŠLUKNOV  
SK PLASTON Šluknov je název sportovního klubu, který sdružuje 5 oddílů sportovců v našem městě.  Po 
přeregistraci SK (a seškrtání bývalých již neaktivních členů apod.) mají na jednotlivé sporty v oddílech 
následující počet členů: 
 

Oddíl Počet členů Z toho mládeže: 

Kopaná 125 69 

Kuželky 27 6 

Odbíjená 33 4 

nohejbal 8 0 

basketbal 11 0 

celkem 204 80 

 
I v našem městě je patrný trend úbytku registrovaných sportovců stejně jako v celé republice. Zejména 
mládež všeobecně ztrácí zájem o sport a věnuje se spíše jiným aktivitám. 
 
V roce 2013 se jednalo o obnovení oddílu tenisu, který měl v našem městě velkou tradici, bohužel 
zejména pro nedostatečný počet zájemců se oddíl obnovit nepodařilo. 
 
Na chod SK vyčleňuje město ze svého rozpočtu 400 000Kč ročně, což ale stačí jen na nezbytné přežití 
a zajištění základního chodu klubů, nikoli na nějaké rozšiřování oddílů. Dalším významným finančním 
zdrojem je příjem z partnerské sponzorské smlouvy s generálním sponzorem firmou Plaston CR s.r.o., 
který přispěl částkou 90 000Kč, která pokrývá téměř celé náklady za využívání tělocvičny našimi 
oddíly. 
Jsou podávány také žádosti o různé dotace. V roce 2013 se bohužel nepodařilo získat dotaci na 
mládež v oddílu kopané ve výši 60 000Kč Účelové neinvestiční dotace z programu SPORT 2013 
z Ústeckého kraje, kdy pro nedostatek finančních prostředků pro všechny žadatele byly vyřazeny 
žádosti těch, kteří dotaci čerpali v roce předchozím.   
 

ODDÍL KOPANÉ 
Kopaná je nejrozšířenějším sportem a nejpočetnějším oddílem. Do tohoto oddílu jde pochopitelně stále 
nejvíce prostředků, např. zajištění a údržba hrací plochy je velmi finančně náročné. Oddíl se potýká s 
neustálým prohlubováním schodku v rozpočtu, který se přelívá z jednoho roku na druhý.  
Oddíl dlouhodobě dobře spolupracuje s fotbalisty z Lipové, kdy oddíl, který je ekonomicky a 
materiálně soběstačným subjektem hrazeným mimo rozpočet SK, ale hraje pod hlavičkou SK Plaston 
Šluknov ,,B“. Kromě ekonomických problémů se oddíly kopané potýkají i s nedostatkem hráčů, kteří musí 
hledět především na své zaměstnání a teprve potom na záliby.  
 

VOLEJBALOVÝ ODDÍL 
Pokud jde o počet členů, druhým nejpočetnějším oddílem stále zůstává  volejbal. Jedním z cílů 
volejbalistů je již dlouhodobě vybudování hřiště pro plážový volejbal, což se ale z ekonomických 
důvodů stále nepodařilo. 
 

KUŽELKÁŘSKÝ ODDÍL 
Jedná se o oddíl, který má dlouhodobě výborné výsledky a to jak dospělí, tak  
i v dětských kategoriích, kdy reprezentovali i ve finále přeboru ČR. U kuželkářů je problém, že nemají 
ve Šluknově odpovídající dráhu pro pořádání zápasů a musí dojíždět do kuželny v České Lípě, což 
znamená náklady na pronájem kuželny v České Lípě ale i na cesty ke každému zápasu. Na stavbu 
nové kuželny město nemá prostředky. Problém s umístěním a fungováním stávající kuželny vznikl i proto, 
že je propojená s nyní (v rámci úspor nákladů města) již uzavřenou budovou detašovaného pracoviště 
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městského úřadu. Podařilo se ale vyřešit jak připojení vody, tak elektrické energie, včetně zajištění 
samostatného topení. Podařilo se i opravit střechu na kuželně opravit, náklady byly ve výši 78000Kč. 
Proběhla také kolaudace drah, kdy Správa majetku města celou kolaudaci zařídila a financovala ze 
svých prostředků.  
  

ODDÍL NOHEJBALISTŮ 
Oddíl nohejbalistů v minulosti úspěšně pořádal soutěžní turnaje a hráli  
i registrovanou soutěž, ale pak nastal výpadek v jejich činnosti a dokonce  
se uvažovalo na vedení SK o ukončení činnosti oddílu. To se naštěstí nestalo  
a po proběhnutých jednání se zástupci nohejbalu se obnovil chod oddílu, ale k přihlášení do 
registrované soutěže zatím nedošlo. 
  

ODDÍL BASKETBALU 
Svou činnost provozují jen v tělocvičně, kdy by uvítal a preferuje v tělocvičně nainstalování nových 
kloubových basketbalových košů se síťkami pro osazení  
ve školní tělocvičně. V rámci plánované investice do tělocvičny ZŠ J. Vohradského  
ve Šluknově se zahájila jednání o zařazení této investice výměny košů do kapitoly vnitřních úprav 
tělocvičny.  

 

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY ve Šluknově:  

 Kulečníkový klub,  

 Šluknovská pokerová liga,  

 Šluknovský motokros,  

 Šluknovský autokros aj.  
 
 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE působící v roce 2013 našem jsou:  

 Loutkový soubor Rolnička, 

 Svaz důchodců, 

 Šachový koužek, 

 Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, 

 Sbor dobrovolných hasičů Království, 

 Mykologický spolek, 

 Místní organizace Českého rybářského svazu,  

 Skautská organizace,  

 Svaz tělesně postižených,  

 Klub českých turistů,  

 Myslivecké sdružení Špičák,  

 Myslivecké sdružení Jitrovník,  

 Český červený kříž aj. 
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IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POČASÍ   

  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Hlavními partnery města Šluknova v oblasti nakládání s odpady v roce 2013 byly firmy:  

 Ekoservis Varnsdorf a.s. – zajišťuje pro město svoz komunálních odpadů, poskytuje – pronajímá 
nádoby na odpad, sváží vytříděné složky komunálního odpadu – papír, sklo, plast, 
kompozitních obalů (tetra pack). Tato firma ukončila s městem Šluknov spolupráci ke dni 
30.9.2013.  

 Technické služby Šluknov spol. s r.o. – na základě výběrového řízení, ve kterém tato firma 
zvítězila, převzala v plném rozsahu činnost předešlé firmy. Od října roku 2013 zajišťuje svoz 
směsného komunálního odpadu, svoz vytříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo bílé, 
sklo barevné, plast), svoz pytlů s vytříděnými složkami komunálního odpadu – drobného plastu 
ve žlutých pytlích, kompozitních obalů (Tetra-pack) v pytlích oranžových.  

– zajišťují v oblasti odpadového hospodářství úklid města – komunikací, veřejných 
prostranství, svoz odpadů z odpadkových košů, likvidují černé skládky, provozují 
sběrný dvůr.  

 EKO-KOM a.s. – provozuje systém sběru a recyklace obalových materiálů, zdarma poskytuje 
městu kontejnery na tříděný odpad.  

 Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat – systém zpětného odběru elektrozařízení.  

 Marius Pedersen a.s. – firma provozující skládku odpadů v Rožanech.  
 
V roce 2013 vyprodukovali občané města následující množství odpadů:  
 

Typ odpadů Množství 

Odpady z domácností 1.403,00 t  
Objemný odpad 340,91 t  
Papír 203,48 t  
Kompozitní obaly (tetra-pack) 0,175 t  
Barevné sklo 21,58 t  
Bílé sklo 8,99 t  
Plast 43,00 t  
Kovy 607,76 t  
Ostatní odpady vytříděné ve sběrném dvoře 519,449 t  

Celkem odpadů 3.112,344 t 

 
 
Ve Šluknově bylo v roce 2013 průměrně měsíčně sváženo celkem 1707 ks svozových nádob s 
komunálním odpadem, tj. popelnic o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 700 l a 1100 litrů.  
Město si od firmy Eko servis Varnsdorf a. s. v roce 2013 pronajímalo celkem 1398 ks nádob na 
komunální odpad a 24 ks kontejnerů a vytříděné složky komunálního odpadu. Pro většinu rekreantů 
město zajistilo pytle na komunální odpad. V roce 2013 jich bylo vydáno 689 ks.  
V roce 2013 bylo ve městě vyčleněno 23 lokalit, ve kterých jsou zřízena tzv. „hnízda“ – místa, kde jsou 
usazeny kontejnery na tříděný odpad. Téměř ve všech jsou umístěny 3 komodity odpadů – papír, sklo, 
plast. Na 13 místech jsou rozmístěny kontejnery na bílé sklo.  
Kontejnery jsou ve vlastnictví 3 vlastníků. Společnosti EKO-KOM a.s., která je městu poskytuje zdarma, 
spol. Eko servis Varnsdorf a.s. v rámci pronájmu a zbývající jsou ve vlastnictví obce.  
Společnost EKO-KOM a.s. nádoby městu poskytuje s podmínkou, že nedojde  
k nahrazení stávajících nádob, ale bude rozšířena stávající síť. Po sedmi letech užívání poskytnuté 
kontejnery přejdou do vlastnictví obce.  
Pytle na tříděný odpad – pro usnadnění třídění a přiblížení služby občanům, jakou je svoz vytříděných 
složek komunálního odpadu zajišťuje město Šluknov svoz pytlů, žlutých na pet lahve a oranžových na 
kompozitní obaly. Svoz je pořádán 1x za 2 měsíce na vyznačených trasách. Informace o svozu všech 
vytříděných složek odpadů jsou uvedeny v „Ekologickém kalendáři“.  
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Od roku 2004 pořádá město Šluknov ve spolupráci se Základní školou  
J. Vohradského ve Šluknově soutěž ve sběru pet lahví. Ve školním roce 2012-2013 se tak uskutečnil 
osmý ročník této soutěže, kdy žáci prvního stupně sebrali 259.303 ks pet lahví, tj. 4182 pytlů. V soutěži 
se na prvním místě umístil Tomáš Zeman ze 2.B s celkovým počtem 34341 ks PET lahví, na druhém místě 
Jan Varga z 2.A a na třetím místě Michal Ganišin z 5.A V soutěži tříd se na prvním místě umístila třída 
5.A, druhá byla 5.B a třetí 4.A.  
 

  VEŘEJNÁ ZELEŇ 
Rok 2013 přinesl výrazné rozšíření ploch zeleně ve městě Šluknov. Ve městě bylo zasazeno téměř 40 
stromů a desetinásobné množství 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 veřejně prospěšných 
prací 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 stromů či keřů:  

 nové pečovatelské byty v Nerudově ul. pod náměstím (náhrada uhynulé třešně)  

 Česká spořitelna (dosadba ibišků)  

 nové hřiště na sídlišti (výsadba okrasných javorů a keřů, úprava ještě není dokončena)  

 bývalé hřiště na sídlišti (výsadba převážně ovocných dřevin na zrušeném hřišti – dřeviny však 
bohužel z převážné většiny poškozeny či zcela zničeny obyvateli sídliště)  

 parkoviště 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.  
 

POVODNĚ 
Povodňová aktivita v roce 2013 v našem městě nastala v červnu. V průběhu měsíce května se na území 
našeho města vyskytovaly častěji dešťové přeháňky. Půda byla vodou silně nasycená. V posledním 
květnovém týdnu deště zintenzivněly a v noci  
z pátku 31. května 2013 na sobotu 1. června 2013 došlo k zvýšení hladiny všech vodních toků na 
území města Šluknova.  
 

Sobota 01.06.2013:  

V sobotu 01.06.2013 v 15:20 hodin se sešla povodňová komise, která řeší stav pohotovosti. 
Na Rožanském potoce byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Již od ranních hodin stav 
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vody monitorovala povodňová hlídka – strážník městské policie, strážníci Policie ČR a 
pracovnice městského úřadu. Tato hlídka kontaktovala občany v nemovitostech, které byly 
„velkou vodou“ nejvíce ohroženy. Nabídla jim pomoc, poskytovala kontakty. Technické služby 
Šluknov okamžitě poskytovaly pytle s pískem na vytvoření protipovodňových zábran. Hasičský 
záchranný sbor vyjížděl k odčerpávání vody. Byla předána informace do Sohlandu a. d. 
Spree, městu na toku Rožanského potoka,  
o vyhlášeném druhém stupni povodňové aktivity na našem území. Nejvíce ohroženými místy 
bylo území na dolním toku Rožanského potoka  
u restaurace Balaton, území na cyklostezce a okolí vedle restaurace Rožanka, na Šluknovském 
potoce byly ohroženy objekty č.p. 39, 40,41 v Císařském.  
Povodňová komise byla ve spojení s orgány integrovaného záchranného systému a byla 
připravena kdykoliv poslat na problematická místa pomoc.  

 
Povodňová komise se 01.06.2013 ve 20:00 hodin sešla na druhém krizovém zasedání. 
Zhodnotila situaci na vodních tocích ve Šluknově. Trvá 2. stupeň povodňové aktivity na 
Rožanském potoce. Hlídková služba hlásí mírný pokles hladiny na všech vodních tocích ve 
Šluknově. Technické služby byly  
v pohotovosti a i nadále poskytovaly pytle s pískem. Firma N+N Konstrukce  
a dopravní stavby Litoměřice s.r.o. odstraňovala bednění z mostů, na kterých probíhala jejich 
oprava, a které bylo příčinou zhoršení odtokových poměrů. Rožanský potok se nevylévá z 
koryta. Hlídková služba nadále monitorovala stav vody.  
 
Přehled vývoje vyhlášení povodňových stupňů na Rožanském potoce (informace podávány v 
intervalu 30 minut):  
14:01 hod. – 1. stupeň povodňové aktivity (dále jen SPA)  
14:31 hod. – 2. SPA  
17:31 hod – 1. SPA  
18:31 hod – 2. SPA – trvá až do 22:31 hod.  
23:01 hod. – 1 SPA  

 
 
 
 

Neděle 02. 06. 2013:  

V 8:00 hodin se znovu sešla povodňová komise. Předsedkyně oznámila, že  
v průběhu noci došlo k poklesu vody na vodních tocích ve Šluknově a byl vyhlášen 1. stupeň 
povodňové aktivity (nejnižší). Povodňová hlídka na základě kontroly na místě také oznamuje 
noční snížení hladiny vody. S intenzitou ranních srážek opětně dochází k mírnému zvýšení. 
Potoky zůstávají  
v korytech a žádná nemovitost není v přímém ohrožení.  

 
V 16:00 hodin na další schůzce povodňové komise předává předsedkyně informaci ČHMÚ o 
trvajícím 1. stupni povodňové aktivity na Rožanském potoce. Technické služby nadále rozvážely 
pytle s pískem. Povodňová hlídka hlásila stagnaci na většině vodních toků. Pouze v kritických 
místech – Rožany – restaurace Balaton a Císařský u č.p. 39, 40, 41 (u mandlu) byl 
zaznamenám mírný vzestup hladiny vody. Zatím se nevylila z koryta. Povodňová komise byla 
informována p. Bc. Kociánem (HZS Šluknov) o Skladu humanity v České Kamenici, kde jsou k 
dispozici čerpadla a vysoušeče, které by v případě potřeby bylo možné pro občany zapůjčit. 
Povodí Ohře s.p. hlásí plynulý odtok vody.  

 
Přehled vývoje vyhlášení povodňových stupňů na Rožanském potoce: 01:01 hod. – 1.SPA – 
tento stupeň trvá po celý den  
Průběžná monitorace hladiny toků probíhá i nadále.  
 

Pondělí 03.06.2013:  

Přehled vývoje vyhlášení povodňových stupňů na Rožanském potoce (informace podávány v 
intervalu 30 minut):  
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07:01 hod. – 1. SPA – tento stav je prozatím setrvalý  
Pravidelná monitorace hladiny toků pokračuje, došlo k vytopení několika sklepů – řeší hasiči 
nebo občané sami.  
 
Aktuální informace o počasí hlásila, že počasí ovlivňuje tlaková níže nad východní Evropou, 
která se bude následující den (úterý) zvolna vyplňovat. Na pondělí se  očekává většinou 
zataženo, občas déšť,  odpoledne a večer v nižších polohách slábnutí a místy i ustávání srážek.  

 

Úterý 04.06.2013:  

Přehled vývoje vyhlášení povodňových stupňů na Rožanském potoce (informace podávány v 
intervalu 30 minut):  
04:01 hod. – 1. SPA – tento stav trval 06:01 hod.  
06:31 hod. – 2. SPA  
07:01 hod. – 1. SPA – stav setrvalý do odpoledních hodin s postupným mírným poklesem 
hladiny vodních toků.  
Povodňová komise byla dosud v pohotovosti.  
Předpověď počasí: oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Srážkové úhrny v Čechách 
většinou do 5 mm, na Moravě a ve Slezsku do 15 mm. Na severovýchodě území během 
odpoledne, v noci a zítra (středa) v dopoledních hodinách silný déšť se srážkovými úhrny 40-
50 mm za 24 hodin, zejména  
v horských oblastech Jeseníků a Beskyd. Ojediněle se mohou vyskytnout  
i bouřky.  

 

Středa 05.06.2013:  

Předsedkyně povodňové komise Mgr. Eva Džumanová ukončuje ke dni 5.6.2013 ve 14:00 
hodin stav pohotovosti a pohotovostní činnost povodňové komise.  

 

Neděle 09.06.2013  

V odpoledních hodinách postihl město Šluknov velmi vydatný přívalový déšť provázený silným 
krupobitím a větrem. Během několika málo minut došlo k radikálnímu zvednutí hladiny vodních 
toků.  
Nejdramatičtější situace nastala v Rožanech, kde se za restaurací Rožanka přelil rybník.  
V Království došlo k vyplavení několika nemovitostí.  
V 18 hodin zasedala povodňová komise:  

- vyhlášen 2. SPA  
- mezi občany v ohrožených oblastech rozdáno 250 pytlů s pískem, další pytle jsou 

připraveny v areálu Technických služeb  
- trvá monitoring hladiny vodních toků po třech hodinách, v případě změny počasí se 

intervaly zkrátí  
- kontrola hráze rybníka v Rožanech  
- občané v rizikových oblastech byli informováni městskou policií o hlášených vydatných 

deštích, které by měly být v noci z 09. na 10.06.2013  
- občanům v rizikových lokalitách byla nabízena pomoc  

 

Pondělí 10.06.2013  

Vydatné srážky se dle předpovědi počasí nepotvrdily, hladina všech toků postupně klesala.  
Ve 12 hodin zasedala povodňová komise:  

- 2. SPA trvá  
- monitorace hladiny vodních toků po třech hodinách trvá  
- hladiny všech toků poklesly  
- místní šetření u rybníka v Rožanech, ČSR provede zpevnění pod hrází, rybník se 

vypouští cca o 1 metr.  
- další komise se sejde v úterý ve 12 hodin, dle potřeby dříve  

Meteorologická situace a předpokládaný vývoj: V důsledku očekávaných lokálních bouřek i 
trvalejších srážek mohou zejména hladiny menších toků kolísat nebo opět stoupat. Vzhledem k 
nasycení půdy mohou být vzestupy  
i velmi rychlé. Největší vzestupy lze očekávat na tocích  
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v povodí Berounky, Otavy, Lužnice, horní Vltavy a jejích přítocích. S velkou pravděpodobností 
zde budou místy opět překročeny 2.SPA a 3.SPA. Vzestupy jsou pravděpodobné i na 
podhorských tocích v oblastech severu Čech a na severu Moravy s dosažením 1.SPA. Na dolním 
toku Vltavy a na dolním Labi se následně pokles hladin postupně zpomalí či přechodně zastaví.  

 

Úterý 11.06.2013  

Ve 12 hodin zasedala povodňová komise:  
- ukončen 2.SPA  
- od 13 hodin ukončena činnost povodňové komise  
- budou doplněny prostředky z hmotných rezerv státu – protipovodňové pytle, Savo, 

gumové rukavice, košťata, lopaty, pytlovačka – násypka  
- provedeno místní šetření u rybníka v Rožanech za restaurací Rožanka, oprava 

provedena  
Probíhala kontrola postižených lokalit a sčítání škod a poškození – komunikace, mosty, 
propustky, budovy…  
Místní šetření probíhalo za přítomnosti zástupce Povodí Ohře, v jejichž kompetenci jsou zásahy, 
opravy, čištění koryt potoků, břehů, mostů.  
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X. SPOLEČENSKÁ KRONIKA   

STATISTIKA  
Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 1.1.2013 celkem 5.448 obyvatel (cizinci 222), 
z toho 2.742 žen a 2.706 mužů. K 1.1.2013 byl průměrný věk obyvatel Šluknova 40,41 let - u mužů 
38,97 let a u žen 41,82 let.  
   

                JUBILEA, NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA  
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2013 celkem 234 návštěv jubilantů (70., 80., 85. a 
všechny pozdější narozeniny).  
Nejstaršími občany města v roce 2013 byli paní Marie Zenknerová (100 let), pan Štěpán Svačina (99 
let) a paní Josefa Heřmanová (98 let).  
 

                SVATBY  
V roce 2013 se ve Šluknově konalo celkem 36 sňatků, z toho nejvíce populárním místem pro byl již 
tradičně Šluknovský zámek, kde se svatební obřad konal 26x, 9x v obřadní síni městského úřadu a 
jednou v zámecké zahradě. Převažovaly sňatky mimo šluknovských (22x) nad sňatky šluknovských 
občanů (14x).  
 

                NAROZENÍ  
Počet narozených občánků v roce 2013 byl 62, z toho 33 chlapců a 29 dívek. Vítání občánků 
probíhalo v roce 2013 celkem 4 x, a to vždy v obřadní síni na zámku:  
   

Pořadové číslo  Datum  Počet dětí  

1. vítání  6.4.2013  19 dětí  
2. vítání  15.6.2013  14 dětí  
3. vítání  14.9.2013  19 dětí  
4. vítání  9.11.2013  10 dětí  

                ÚMRTÍ  
V roce 2013 zemřelo celkem 92 osob s trvalým bydlištěm ve Šluknově, z toho 44 úmrtí bylo přímo ve 
Šluknově.  

 

ÚMRTÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTA 
Na konci předchozího roku - dne 6. prosince 2012 zemřel pan Boris Trantina -  učitel, znalec místní 

historie, velký patriot, výtvarník a osobitý malíř, který na svých obrazech často zobrazoval právě naše 

město.  

 
Dne 31. srpna 2013 ve věku 73 let zemřel pan Pavel Kout st. – podnikatel, dlouholetý zastupitel a 
patriot našeho města.  
 
Dne 17. května 2013 ve věku 59 let zemřel pan Jiří Ducháč – pedagog, dlouholetý radní a zastupitel 
města, dlouholetý hráč a činovník šluknovského volejbalu. 
 
 



35 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013 

XI. RŮZNÉ  

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY 
I v roce 2013 navštívily naše město významné osoby: 

 Dne 29.ledna 2013 navštívil Šluknovský výběžek hejtman Ústeckého kraje  

p. Oldřich Bubeníček, Mgr. Martin Klika, člen Rady ÚK s gescí pro oblast bezpečnosti a soc. 

věcí, pan Pavel Vodseďálek, předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva ÚK, plk. 

Mgr. Tomáš Lansfeld, ředitel Krajského ředitelství Policie ÚK ČR, JUDr. Jiří Vyorálek, zástupce 

odborné veřejnosti pro oblast bezpečnosti a zástupci Agentury pro začleňování. Setkání 

proběhlo v Kulturním domě Střelnice v Rumburku, zúčastnili se ho též pozvaní starostové 

okolních měst a obcí. Hlavním tématem byla bezpečnost  

a hlavní prioritou právě policie v ÚK je drogová kriminalita.  

 Dne 16. dubna 2013 se ve Šluknovském zámku konalo setkání více než 20 starostů z ČR i 

Německa – hlavní témata jednání byly přeshraniční bezpečnost, přeshraniční vlaková doprava, 

možnosti další spolupráce. Setkání pořádal Euroregion Nisa. 

 Dne 19. října 2013 navštívili Šluknov ministr vnitra Ing. Martin Pecina  

a ministr zemědělství Miroslav Toman, ve Šluknovském zámku proběhla beseda ě představiteli 

města. 

 

NATÁČENÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
19. prosince 2012 se natáčelo ve Šluknovském zámku. Televizní štáb ČT natáčel další díl pořadu 

„Toulavá kamera“. Pořad byl odvysílán 13. ledna 2013 na ČT1. 

Po celý den 22. ledna 2013 probíhalo ve Šluknově (zejména v domě zavražděných bratrů 

Bienertových) natáčení pořadu „Stopy, fakta, tajemství“ s reportáží o vraždě bratrů Bienertových pod 

názvem „Boží mlýny“, pořad byl odvysílán dne 26. února 2012 na programu ČT2. 

Známý režisér a šluknovský rodák Jiří Vejdělek navštívil své rodné město s televizním štábem, aby 

natočili medajlonek do pořadu Víkend, který se vysílal 17.12.2013, ve kterém vzpomíná na své dětství. 

 

ŠLUKNOV V MÉDIÍCH 
V roce 2013 byl Šluknov velice v mediích méně často než tomu bylo předchozí roky, a to zejména 

proto, že utichly sociální nepokoje. Na serveru iDnes.cz bylo celkem 18 článků o Šluknovu, které 

informovaly o 18 různých záležitostech. Nejvíce je Šluknov zmiňován (4x) jako synonymum pro tzv. 

vyloučenou lokalitu v souvislosti se sociálními nepokoji jinde – v roce 2013 např. v Duchcově. Stejně 

často (4x) se psalo o soudu s recidivistou, který znásilnil ženu v lese v předchozím roce. Dvakrát je zde 

zpráva o konání Hubertské jízdy Lesnické školy. Žádné z dalších témat se neobjevilo víckrát než jednou: 

Výzva starostům 2013, reportáž o životě kněze Václava Teplého, krimi zpráva o vykradení hrobů, 

záchrana uvíznutého koně v Království, informace o rušení pošt na Šluknovsku a další. 

 

POKÁCENÍ NEJSTARŠÍHO STROMU VE MĚSTĚ 
Dne 21.září 2013 musel být pokácen nejstarší strom ve městě. Jednalo se o lípu velkolistou starou cca 

300 let, která se nacházela v zatáčce u autobusového terminálu směrem k lesnické škole. Bohužel byla 
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v havarijním stavu a hrozilo nebezpečí ohrožení. Z kmene pokáceného vzácného stromu byla vysochána 

skulptura, která nyní zdobí prostor terminálu. 

 

E-AUKCE 
Město Šluknov spolu s Libercem v roce 2013 poprvé zorganizovalo pro své občany e-aukci, tj. 

elektronickou aukci, ve které se hromadně soutěžila cena elektrické energie a plynu. Sběr dat probíhal 

od 15.7. do 16.9. Dne 30.9. proběhla aukce v Liberci, kdy byla vybrána vítězná firma X-energie. Ve 

Šluknově se do aukce nepřihlásil velký počet obyvatel, ale spolu s libereckými se dle médií jednalo o 

největší balík spotřebitelů soutěžících v e-aukci do té doby a i dosažená úspora byla rekordní, což 

motivovalo vedení i v jiných městech v ČR, kde následně probíhaly další e-aukce. 

 

TECHNOPARTY 
I v roce 2013 se na území Šluknova konala technoparty. Jednalo se o technoparty Space Picnic, konala 

se 2.-6.8. a probíhala na soukromém pozemku v Kunraticích. Navzdory obavám občanů se akce obešla 

bez vážnějších incidentů či problémů.  

 


