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I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA   

 A. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA  

  RADA MĚSTA 
Rada města měla v roce 2015 celkem 33 zasedání: 3x v lednu, 3x v únoru, 3x 
v březnu, 2x v dubnu, 3x v květnu, 4x v červnu, 2x v červenci, 2x v srpnu, 3x v září, 
4x v říjnu, 3x v listopadu a 1x v prosinci. Jednání rady města se konalo zpravidla 
v pondělí vždy po 2 týdnech v kanceláři starostky města v budově radnice.  

Složení rady města se v roce 2015 nezměnilo. Ve složení komisí rady města v roce 
2015 nastaly 2 změny: 

 Členem Komise rozvoje a životního prostřední se po odchodu Ing. Dagmar 
Mertlové stal Mgr. Martin Chroust.  

 Členkou Ústřední inventarizační a likvidační komise se stala Ing. Jana 
Kociánová místo Ing. Ladislava Růžičky.  

  ZASTUPITELSTVO 
V roce 2015 proběhlo celkem 6 zasedání zastupitelstva města, konala se ve velkém 
sále zámku.  

Složení zastupitelstva města a výborů zastupitelstva se v roce 2015 nezměnilo. 

  STRUKTURA A ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
Přehled personálních změn, ke kterým došlo na Městském úřadě ve Šluknově 
v průběhu roku 2015:   

 od 10.03.2015 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s p. Martinem 
Hákem na pracovní pozici – strážník Městské policie; 

 ke dni 31.03.2015 byla uzavřena Dohoda o rozvázání pracovního poměru na 
žádost zaměstnankyně Ing. Dagmar Mertlové, která byla zaměstnána na dobu 
neurčitou na pracovní pozici – vedoucí Odboru rozvoje a ŽP; 

 ke dni 31.03.2015 skončilo pracovní poměr na dobu určitou 38 zaměstnancům 
na VPP;  
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 Od 01.04.2015 postupně nastoupilo celkem 35 zaměstnanců na VPP, na 
základě nových dohod uzavřených s ÚP, jejich pracovní poměr trval do 
31.10.2015; 

 dne 26.03.2015 podal výpověď z pracovního poměru vedoucí Odboru 
ekonomického Ing. Ladislav Růžička a jeho pracovní poměr skončil uplynutím 
výpovědní doby dnem 31.05.2015; 

 od 01.04.2015 byla na základě aktualizace Organizačního řádu vytvořena dvě 
nová pracovní místa, a sice na Odboru kultury – RIC, kam byla přijata dosavadní 
zaměstnankyně na VPP pí Miroslava Menclová (pracovnice RIC) a dále na 
Odboru správy majetku, kam byl rovněž přijat dosavadní zaměstnanec na VPP 
p. Antonín Steránka (domovník bytových domů); 

 od 01.05.2015 nastoupili v rámci projektu na dotovaná pracovní místa dva 
asistenti prevence kriminality pp. František Cina a Miroslav Karala, jejich 
pracovní poměr trval do 31.12.2015; 

 dne 24.06.2016 nastoupila na mateřskou dovolenou uklízečka Odboru vnitřní 
správy pí Romana Černá; 

 od 01.07.2015 byla na základě provedeného výběrového řízení jmenována do 
funkce vedoucí Odboru ekonomického pí Ing. Jana Kociánová; 

 od 01.07.2015 byl rovněž jmenován po předchozím výběrovém řízení, do 
funkce vedoucího Odboru rozvoje a ŽP dosavadní zaměstnanec tohoto odboru 
Mgr. Martin Chroust; 

 dohody uzavřené s ÚP na 35 zaměstnanců na VPP na dobu určitou do 
31.10.2015 byly dodatkem prodlouženy do 31.03.2016. Počet zaměstnanců 
na VPP byl z původních 35 snížen na 28; 

 dne 14.12.2015 nastoupila na mateřskou dovolenou sociální pracovnice 
Odboru vnitřní správy Bc. Petra Jelínková. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
pracovní pozici úředníka – sociálního pracovníka na dobu určitou – po dobu 
mateřské a rodičovské dovolené a na jeho základě byl uzavřen pracovní poměr 
na dobu určitou s Mgr. Yulií Bomko od 01.01.2016; 

 dne 29.12.2015 nastoupila na mateřskou dovolenou pracovnice Odboru 
kultury – RIC pí Dagmar Pálková. Její nepřítomnost je prozatím řešena 
pracovnicí na VPP Bc. Markétou Vlčkovou, která v RIC bude pracovat ještě do 
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31.03.2016. Následně s touto pracovnicí, která se již zapracovala, bude 
uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské 
dovolené D. Pálkové); 

 ke dni 31.12.2015 skončil pracovní poměr na dobu určitou asistentů prevence 
kriminality na Městské policii pp. Františka Ciny a Miroslava Karaly.  

  VYHLÁŠKY MĚSTA 
V roce 2015 byly vydány celkem 4 obecně závazné vyhlášky (OZV): 

 OZV č. 1/2015- systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 
odpadem na území města Šluknov  

 OZV č. 2/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích 

 OZV č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se 
stavebním odpadem na území města Šluknov 

 OZV č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

VOLBY 2015 
V roce 2015 neprobíhaly ve Šluknově žádné volby. 
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B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA  
  ROZPOČET MĚSTA 
V roce 2015 hospodařilo město se schodkovým rozpočtem, schodek ve výši 2 423 tis. 
Kč. Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 110 348 tis. Kč a celkové 
rozpočtové výdaje po konsolidaci výše 112 771 tis. Kč (běžné výdaje 90 098 tis. Kč, 
kapitálové výdaje 22 673 tis. Kč). Schodek byl kryt finančními prostředky z minulých 
let. 

Za nejvýznamnější akci roku 2015 lze považovat rekonstrukci náměstí Míru (I. etapa) 
s výdaji ve výši 8 798 tis. Kč. Mezi další rozsáhlé investice patří výstavba nového 
chodníku na ul. Rumburská (1 731 tis. Kč), zateplení MŠ Svojsíkovy (1 936 tis. Kč), 
výdaje na opravy bytových domů s téměř 1 800 tis. Kč. Nadále se pokračovalo 
v regeneraci památkové zóny – obnova Domu kultury Šluknov, Křížové cesty Šluknov, 
budovy knihovny a lidové školy umění a další… 

Rozpočet města v roce 2015 dle odvětvového třídění (v tis. Kč):  

 Skupina/ 
oddíl 

Název Výdaje Příjmy

0 Daňové příjmy, transfery  83 767,00
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 123,60 365,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 11 696,70 1 977,80

21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2 041,60 869,70
22 Doprava 9 323,30 1 108,10
23 vodní hospodářství 331,80 

3 Služby pro obyvatelstvo 57 802,40 21 405,60
31 a 32 vzdělávání a školské služby 11 126,20 250,00

33 kultura, církve a sdělovací prostředky 10 070,30 1 370,20
34 tělovýchova a zájmová činnost 3 017,80 458,80
36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23 129,60 18 483,10
37 ochrana životního prostřední 10 339,50 843,50
39 ostatní činnosti související se službami pro 

obyv. 
119,00 

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 8 681,00 2 531,40
42 politika zaměstnanosti 5 472,00 
43 sociální služby a pomoc 3 209,00 2 531,40

5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5 217,30 72,50
51 civilní připravenost na krizové stavy 36,30 
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53 bezpečnost a veřejný pořádek 4 131,50 66,10
55 požární ochrana  1 049,50 6,40

6 Všeobecná veřejná správa a služby 29 249,90 229,10
61 státní moc, státní správa, územní samospráva 24 947,70 107,40
62 jiné veřejné služby a činnosti 28,00 

63-64 finanční operace a ostatní 4 274,20 121,70
 Celkem 112 770,90 110 

348,40

 C. ROZVOJ MĚSTA  
Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) stejně jako v roce předchozím hospodařil 
s více než třetinou celkového objemu rozpočtu města Šluknov a jeho pracovníci se 
přímo podíleli na realizaci hlavních investičních akcí ve městě. Vzhledem k velmi 
slabému průběhu obou zim byla zejména stavební sezona velmi dlouhá, díky čemuž 
se podařil uskutečnit velký počet akcí. Mimořádné finanční prostředky byly 
vynaloženy i na pořízení projektových dokumentací, podle nichž se budou realizovat 
akce v následujících letech. 

Na akcích pracovali pracovníci odboru ve složení: 
‐ Mgr. Martin Chroust – vedoucí odboru 
‐ Bc. Michal Bušek – odborný pracovník (investice, územní plánování, památková 

péče) 
‐ Božena Naňáková – odborná pracovnice (odpadové hospodářství, vodní 

hospodářství, péče o krajinu) 
‐ Zdeněk Polesný – odborný pracovník (investice, silniční hospodářství, místní 

komunikace) 

INVESTICE 
V roce 2015 se provedly v našem městě následující investiční akce: 

Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 355, Šluknov 

Jednalo se o zateplení celého obvodového pláště horní budovy MŠ kontaktním 
zateplovacím systémem tl. 14 cm, zateplení stropu nad 2. NP, včetně odizolování 
schodišťového prostoru od nevytápěné půdy, byla vyměněna všechna okna za nová, 
typ EUROOKNO. Vyvolanou podmíněnou investicí byla přeložka NN, kterou prováděla 
firma ČEZ Distribuce (město hradilo náklady ve výši 66 tis. Kč). Přidanou hodnotou 
akce bylo vydláždění přístupu do objektu ze žulové mozaiky ve výši 77 tis. Kč, a také 
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vybudování nového chodníku podél komunikace Svojsíkova (a posunutí podezdívky 
stávajícího plotu směrem do zahrady MŠ). Práce prováděly Technické služby Šluknov, 
spol. s r.o.  

Projektová dokumentace: Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá.  
Zhotovitel akce:   firma Hantych Miloslav, Markvartice 
Realizace:   06/2015 – 11/2015 
Profinancování akce: 2,021 mil. Kč  
z toho dotace:     1,269 mil. Kč (z Operačního programu Životního 
prostředí) 
Podmíněné investice a další práce: 296 tis. Kč 
 

Výměna oken ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, Šluknov – 1. etapa 

Instalace EURO oken s trojitým zasklením. V rámci 1. etapy bude vyměněno 55 oken 
z celkového počtu 213 oken, v roce 2015 bylo vyměněno 13 oken. 

Zhotovitel akce:   SIOPS, spol. s r. o., Vilémov  
Realizace:   13 oken 2015: 07/2015 – 09/2015  
Profinancování akce: 2015                     0,376 mil. Kč  

Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy ZŠ J. Vohradského ve 
Šluknově 

Oprava se sestávala z vylepení žlabů folií s vytažením pod stávající krytinu, instalování 
nových odtoků ze žlabů, opravy oplechování atik a narušených říms fasády, vč. jejich 
doplnění.  

Prováděcí projekt opravy: Ing. Václav Jára – forWOOD 
Zhotovitel akce:   David Blažej – PROREKO, Dolní Podluží 
Realizace:   08/2015 – 10/2015 
Profinancování akce: 0,355 mil. Kč  
 
Oprava hřbitovní zdi 

V roce 2015 se obnovovala část nad grottou sv. Petra, a to v délce 41 m.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2015 – 06/2015 
Profinancování akce: 0,17 mil. Kč  
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PAMÁTKY 
REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 2015 

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 2015 jsme obdrželi příspěvek ve výši 0,46 mil. Kč a prováděly se tyto akce: 

Dům kultury Šluknov (bývalá spořitelna) – obnova chodby ve 3. NP 

Při obnově byla očištěna i stropní vitráž, nově zhotoveno její prosvícení, doplněno 
osvětlení secesními svítidly na zdech, opraveny a nafládrovány stávající dveře. 
U podlahy bylo odstraněno novodobé lino a provedena repase původní vlysové 
podlahy.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2015 – 12/2015 
Profinancování akce: 180,8 tis. Kč 
z toho dotace:  90 tis. Kč (Ministerstvo kultury ČR).  

Křížová cesta Šluknov – Obnova degradovaných omítek kaplí Kalvárie a Božího 
hrobu 

V roce 2015 byla provedena obnova degradovaných omítek kaplí Kalvárie a Božího 
hrobu. V rámci prací byly odstraněny dožilé a poničené malby a nesoudržné omítky, 
nad štítem Božího hrobu byl vyzděn tympanon, a u obou kaplí byly nataženy omítky 
navržené pro obnovu památek od firmy Baumit se zatíraným jádrem. Dalšími pracemi 
bylo očištění kamenných prvků, jejich hydrofobizace a přeskládání kamenné podlahy 
a klempířské práce.   

Zhotovitel akce:   Děčínský stavební podnik, s. r. o., Děčín  
Realizace:   05/2018 – 09/2015 
Profinancování akce: 212,6 tis. Kč 
z toho dotace:  67 tis. Kč 

Oprava střechy a balkonu vily č. p. 638, Šluknov (knihovna a LŠU Šluknov) 

V roce 2014 byl objekt vyhlášen za nemovitou kulturní památku. V roce 2015 byla 
provedena oprava měděné střechy a opraven balkon, včetně demolice nevhodné 
novodobé konstrukce zimní zahrady, jejímž ukotvením zatékalo do knihovny. 
Konstrukční vrstvy balkonu musely být kompletně odstraněny na podklad a zhotoveny 
jednotné, včetně průběžné dlažby.  
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Zhotovitel akce:   KOMPLEX DC, s. r. o., Děčín 
Realizace:   06/2015 – 09/2015 
Profinancování akce: 1.325 tis. Kč   
z toho dotace:  286 tis. Kč z MK ČR   
 
DALŠÍ AKCE PAMÁTKOVÉHO VÝZNAMU 

V roce 2015 se mimo památkovou zónu ve Šluknově uskutečnily tyto investiční akce: 

Obnova kapličky Panny Marie Bolestné u kostela sv. Vavřince v Království 

Bylo provedeno: oprava svislých stěn, obnova krovu a střešní krytiny, doplnění 
vnitřních i vnějších omítek, výroba a osazení nových oken, mříží, nové podlahy, úpravy 
okolí a výsadba 2 lip velkolistých. Technickou spolupráci zajistily Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o. O údržbu stavby, zeleně i okolí se bude starat spolek Šluknovské 
Království.  17. listopadu 2015 proběhlo žehnání kapli, které provedl pan farář 
Procházka s úvodním slovem v tento význačný den v kostele sv. Vavřince v Království. 
Hudební doprovod zajistila paní Jitka Hercíková se studenty LŠU Šluknov a kytarovým 
triem z Oblastní charity Šluknov. 

Zhotovitel akce:   Ing. Král, Mladá Boleslav 
Realizace:   05/2015 – 11/2015 
Profinancování akce: 218,36 tis. Kč 
z toho dotace:  38 tis. Kč (Ústecký kraj) 
 

Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD v Císařském 

V roce 2015 se připravoval záměr obnovy křížku na vrcholu kopce mezi Císařským 
a Novým Hraběcím. Byl zjišťován rozsah nutných prací a také možné zdroje na 
spolufinancování. Byla podána žádost o dotaci ČEZ. Byla zajištěna spolupráce města 
Šluknov s Nadací ČEZ, která vložila podporu opravu tohoto křížku do mobilní aplikace 
Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem. V této aplikaci EPP jsme mohli podporovat obnovu 
křížku svou vlastní aktivitou – pohybem, který vás baví – chůzí, během, bruslením, 
jízdou na kole, procházkou s kočárkem, atd. Cíl byl dosažen, a to ve velice krátké 
době. Příjemně překvapil a potěšil zájem široké veřejnosti o tento projekt. Obnova 
křížku byla zahájena po obdržení dotace na konci roku 2015 a dokončena by měla 
být do srpna 2016.  
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Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Pavel Jiřena, Dr. Šerák 
Realizace:    11/2015 –  08/2016 
Náklady akce dle nabídek:  177 tis. Kč 
z toho dotace:   80 tis. Kč (ČEZ) 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Rekonstrukce náměstí Míru – I. etapa 

V roce 2015 byla dokončena I. etapa rekonstrukce náměstí Míru, jež byla zahájena na 
podzim roku předcházejícího. Akce nebyla jen zaměřena na nejviditelnější problémy 
(propadlá místa komunikací, nedostatek parkovacích míst), ale nabídla zcela nový 
koncept náměstí tak, aby bylo plnohodnotnou součástí historického centra města. 
Nová koncepce rovněž respektuje logický pohyb osob po náměstí (byly zrušeny 
diagonální cestičky v obou parčících a nahrazeny jedním širokým koridorem). V rámci 
rekonstrukce byla celá spodní část náměstí (včetně chodníků, které byly rozšířeny) 
předlážděna, nově vydlážděn trojúhelník před radnicí pro konání kulturních akcí, 
provedena výměna veřejného osvětlení (historické sloupy), obnovena zeleň, opraven 
zatrubněný potok vedoucí pod náměstím a zřízen nový přechod pro chodce. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   10/2014 – 07/2015 
Profinancování akce:         10.923 mil. Kč  
                                         (z toho v r. 2015 profinancováno 8.571,72 mil. Kč) 
 
Výstavba chodníku v ul. Rumburská 

Jednalo se o prodloužení stávajícího chodníku v Rumburské ulici od Penny Marketu až 
ke křižovatce s ulicí 17. Listopadu, čímž byl chodník propojen jak se sídlištěm, tak 
s panelovými domy na propojce s ulicí T. G. Masaryka. Vznikl zde nový přechod pro 
chodce, který výrazně zvýšil bezpečnost chodců v této lokalitě. Součástí akce bylo 
i vybudování odvodnění a veřejného osvětlení. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2015 – 10/2015 
Profinancování akce: 1.731,28 mil. Kč  
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Výstavba veřejného osvětlení cyklostezky Šluknov - Rožany 

Kompletní osvětlení cyklostezky vedoucí od bývalého PS útvaru na Budišínské ulici do 
Rožan. Na trase dlouhé 1,3 km bylo vybudováno 40 světelných bodů vybavených 
úspornými LED zdroji.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2015 – 03/2016 
Profinancování akce: 1,125 mil. Kč  
 
Rekonstrukce chodníku v ul. Svatopluka Čecha, včetně veřejného osvětlení 

V druhé polovině roku 2015 byla na žádost občanů realizována oprava chodníku 
podél stadionu. Byla zachována stávající šíře chodníku a kompletně byl renovován 
jeho povrch (rozpadlé betonové dlaždice a asfalt byly nahrazeny povrchem ze 
zámkové dlažby s bezbariérovým přístupem). Součástí akce byla rovněž výměna 
veřejného osvětlení, kdyby byla stávající zastaralá sadová svítidla nahrazena 
úspornými LED zdroji.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   08/2015 – 09/2015 
Profinancování akce: 568 tis. Kč  
 
Oprava komunikace včetně odvodnění v Císařském (propojka Jungmannova – 
Potoční) 
V roce 2015 se podařilo vyřešit dlouholetý problém obyvatel této propojky, jejichž 
domy byly pravidelně při přívalových deštích vyplavovány a opravy komunikace 
navážením materiálu byly zcela neúčinné. V rámci akce tak došlo k odtěžení stávající 
navážky, vybudování dešťové kanalizace a v roce 2016 dojde i k položení živičného 
povrchu v délce přes 200 m.  
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2015 – 04/2016 
Profinancování akce: 1,1 mil. Kč (z toho v roce 2015 profinancováno 562 tis. 
Kč)  
 
Oprava mostku u č. p. 82 v Království 
Již několik let probíhá ve městě oprava břehových zdí Rožanského potoka. V roce 
2015 byla rekonstruována horní část toku. Město již poněkolikáté využilo této 
investiční akce Povodí Ohře a opravilo tak nižším nákladem několik mostků ve svém 
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vlastnictví. V roce 2015 došlo takto k opravě mostku u č. p. 82 v Království, kdy byl 
stávající, zčásti propadlý, mostek zcela odstraněn a nahrazen novou konstrukcí. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   08/2015 – 09/2015 
Profinancování akce: 303 tis. Kč  
 
Oprava lávky u Plastonu 
Původní lávka, která je součástí chodníku do Království, již byla dožilá – 
v nevyhovujícím stavu byly jak základy, tak ocelová nosná konstrukce. Byly vyztuženy 
základy a osazena nová lávka v pozinku s dlouhou životností s povrchem z litého 
betonu.  
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2015 
Profinancování akce: 416 tis. Kč 
 
Oprava zábradlí podél Rožanského potoka v Království 
V průběhu oprav koryta Rožanského potoka bylo opraveno a doplněno i zábradlí 
v délce téměř 200 metrů tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb na poměrně úzké 
komunikaci v Království.  
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2015 
Profinancování akce: 189 tis. Kč 
 
Oprava komunikace v Novém Hraběcí 
V roce 2015 byl rekonstruován povrch v kritickém úseku u rybníka pana Szöllosiho, 
včetně odvodnění komunikace. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   10/2015 – 12/2015 
Profinancování akce: 378 tis. Kč 

Oprava obrubníků v ulici Rumburská 
Oprava zničených obrubníků stávajícího chodníku v Rumburské ulici od Restaurace 
Na Špici k Penny Marketu. Poničené obrubníky byly odstraněny a nahrazeny novým 
betonovým silničním obrubníkem. V souvislosti s tím byl chodník i předlážděn 
a odstraněny staré pařezy stromů, které profil chodníku zužovaly. 
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Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2015 
Profinancování akce: 180 tis. Kč 

Oprava propustku Královka 
Původní rozpadlý propustek u odbočky na Královku na začátku Rožan byl odstraněn 
a nahrazen dostatečně dimenzovaným novým propustkem, včetně zábradlí. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   09/2015 
Profinancování akce: 161 tis. Kč 
 
Výměna a oprava dopravního značení ve Šluknově 
Město Šluknov má již od roku 2013 zpracován pasport a projekt dopravního značení, 
který zhodnotil stav dopravního značení ve městě a navrhl jeho obnovu či doplnění. 
Každoročně je podle tohoto pasportu postupováno a dopravní značení postupně 
obnovováno. I v roce 2015 bylo opraveno či obnoveno několik desítek značek. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   12/2015 
Profinancování akce: 148 tis. Kč 
 
Oprava chodníku před malometrážními byty 
V průběhu výstavby chodníku na Rumburské ulici se nového povrchu dočkal i chodník 
na protější straně ulice před malometrážními byty. Ten byl od doby jejich výstavby 
pouze se štěrkovým povrchem, který již dlouhodobě nevyhovoval potřebám obyvatel 
malometrážních bytů. Chodník byl proto rekonstruován pokládkou zámkové dlažby. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   10/2015 
Profinancování akce: 120 tis. Kč 
 
Oprava ulice Studniční 
Dlouhodobě nevyhovující stav ulice Studniční byl v roce 2015 vyřešen opravou ve 
dvou rovinách – stávající povrch v přední části ulice v blízkosti bývalé VPZ z nevhodné 
frakce štěrku byl nahrazen živičným povrchem a zarostlá část uličky vedoucí ze 
Stříbrohorské ulice byla zcela stržena a nahrazena povrchem z tzv. netříděnky.  
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Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   11/2015 
Profinancování akce: 98 tis. Kč 

Dokončení úpravy veřejného prostranství u studánky na Císařský 
V roce 2015 byla dokončena o rok dříve zahájená úprava veřejného prostranství 
u studánky naproti krámku u hlavní silnice na Císařský. Dokončení spočívalo ve 
výsadbách zeleně, která dala prostranství příjemný vzhled.  
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2015 
Profinancování akce: 95 tis. Kč 

Vydláždění komunikace pro pěší na Křížovém vrchu 
Bylo realizováno vydláždění pěší komunikace vedoucí z Křečanské ulice podél domova 
důchodců na hřbitov tzv. dlažbou nadivoko, tedy ve stejném duchu jako je vydlážděna 
samotná křížová cesta. 
 
Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   04/2015 
Profinancování akce: 92 tis. Kč 

Úprava chodníku v ul. Svojsíkova 

Až nad budovu MŠ (křižovatka s ulicí Hradební) byl prodloužen již léta zaniklý chodník 
k Domovu důchodců.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   05/2015 – 12/2015 
Profinancování akce: 151 tis. Kč 

Opravy komunikací ve městě (překopy, Riegrova, Židovská, Tovární) 

V rámci těchto oprav byly provedeny pokládky chybějícího živičného povrchu 
v Riegrově ulici, Židovské ulici (včetně opěrné zídky) a u výjezdu z Tovární ulice. 

Zhotovitel akce:        Technické služby Šluknov, spol. s r.o., SaM Varnsdorf, s. r. o. 
Realizace:        10/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:     304 tis. Kč 
 
Obnova palisády na terminálu 

Stávající dřevěná palisáda, zpevňující svah nad chodníkem vedoucím z terminálu na 
náměstí, byla již dlouhodobě ve špatném stavu – ztrouchnivělá a částečně rozpadlá. 
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V roce 2015 došlo ke kompletní obnově za použití materiálu s výrazně delší životností 
– betonových palisád.  

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   09/2015 
Profinancování akce: 69 tis. Kč 
 
Výstavba chodníčku z Lužické ulice do Nádražní 

Stávající pozůstatky staveništní komunikace (betonové panely) byly odstraněny a byl 
zde založen zcela nový chodníček, prozatím bez finální úpravy povrchu v zámkové 
dlažbě, která bude dokončena v dalším roce. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   09/2015 – 10/2015 
Profinancování akce: 57 tis. Kč 
 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
V roce 2015 byla zpracována Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov. Tato je 
v současnosti projednávána s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem územního 
plánování a sousedními obcemi s tím, že by se měla projednávat a schvalovat na 
jednání zastupitelstva města v březnu 2016. Očekává se, že bude schváleno 
i navržené zadání změny č. 1 ÚP Šluknov, řešící vyvolané změny a záměry v území. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
Výstavba workoutového hřiště na Městském stadionu Slávy Novotného 

Ve spolupráci Technických služeb a Střední lesnické školy a Střední odborné školy 
sociální a za finanční podpory společnosti Plaston byla realizována stavba prvního 
workoutového hřiště ve Šluknově. Své místo našlo v areálu městského stadionu 
a skládá se z několika prvků a cvičebních soustav vhodných pro venkovní posilování. 

Zhotovitel akce:   Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
Realizace:   06/2015 – 07/2015 
Profinancování akce: 104 tis. Kč 
 
Výstavba fitparku v Tyršově ulici pod sokolovnou 

Město Šluknov bylo úspěšné s žádostí o dotaci na vybudování tzv. Oranžového hřiště. 
Jedná o fitpark vedle dětského hřiště v Lužické ulici pod sokolovnou, který se skládá 
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z 8 speciálních cvičebních strojů vhodných pro jednoduché cvičení pro všechny 
generace.  

Zhotovitel akce:   COLMEX, spol. s r. o., Praha 
Realizace:   07/2015 – 08/2015 
Profinancování akce: 288,53 tis. Kč 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
PD – Zateplení jídelny školského areálu – Zahradní č. p. 1080, Šluknov 

PD byla vyhotovována ve 2 úrovních – zateplení objektu s výměnou výplní otvorů 
a rekonstrukcí dožilé rekuperace, aby se páry vzniklé v kuchyni jídelny nesrážely 
v zateplené střeše, kde by vznikaly kondenzáty a docházelo by k degradaci tepelné 
izolace a vzniku plísní.  

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   04/2015 – 08/2015 
Profinancování akce: 120 tis Kč 
 
PD – Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov 

PD řeší opět celkové zateplení objektu s výměnou oken a dveří. S ohledem na finanční 
možnosti města se plánuje realizace této rozsáhlé stavby až v horizontu let 2018 – 
2020 a měla by být realizována i s úpravou technologie vytápění.    

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   04/2015 – 09/2015 
Profinancování akce: 200 tis Kč 
 
PD – Výstavba centra záchranných služeb ve Šluknově 

Projektová dokumentace byla připravována v celém průběhu roku a zakončena 
úspěšným získáním stavebního povolení. Velkou a v tuto chvíli obtížně překonatelnou 
překážkou (vzhledem k nečekanému omezení v možnosti čerpat dotace) zůstávají 
předpokládané náklady ve výši 62 mil. Kč. Je tedy nutné vstoupit v jednání přímo se 
Hasičským záchranným sborem a pokusit se získat jiné financování přímo ze státních 
zdrojů. 

Zhotovitel akce:   Valbek, středisko Ústí nad Labem 
Realizace:   02/2015 – 12/2015 
Profinancování akce: 331 tis. Kč 
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PD – Rekonstrukce sídliště 

PD řeší obnovu povrchu komunikací, rekonstrukci stávajících chodníků, vybudování 
chodníků nových, zřízení nových parkovacích míst a kompletní obnovu veřejného 
osvětlení. Dle plánu města by tato akce, která bude realizována pravděpodobně na 
několik etap, měla být zahájena v roce 2017. 

Zhotovitel akce:   ProProjekt, s. r. o., Rumburk 
Realizace:   02/2015 – 10/2015 
Profinancování akce: 417 tis. Kč 

PD – Rekonstrukce náměstí Míru – II. etapa 

II. etapa počítá s vydlážděním horní části náměstí, oddělením této části zeleným 
pásem od komunikace, kompletní opravou chodníku a rozšířením ploch pro 
parkování. Akce by měla být zahájena v prvních jarních týdnech a dokončena ještě 
v roce 2016. 

Zhotovitel akce:   ProProjekt, s. r. o., Rumburk 
Realizace:   06/2015 – 11/2015 
Profinancování akce: 130 tis. Kč 

PD – Výstavba chodníku do Císařského – I. a II. etapa 

Byla pořízena projektová dokumentace na opravu stávajícího (I. etapa) a výstavbu 
nového chodníku (II. etapa) podél krajské komunikace do Císařského. Na akci již bylo 
získání pravomocné stavební povolení a zažádáno o dotaci.  

Zhotovitel akce:   ProProjekt, s. r. o., Rumburk, Ing. David Dvořák 
Realizace:   02/2015 – 11/2015 
Profinancování akce: 132 tis. Kč 

PD – Stavební úpravy velkého a malého sálu tělocvičny ZŠ J. Vohradského, 
Šluknov 

Město Šluknov v roce 2014 provedlo rekonstrukci zázemí tělocvičny ZŠ (chodby, 
šatny, sociální zařízení) a kompletní zateplení objektu s výměnou oken. Poslední 
etapou tak zůstává rekonstrukce sálů tělocvičny, které jsou již značně dožilé. V rámci 
navržených prací by mělo dojít k instalaci akustických panelů, obložení stěn, 
rekonstrukci vytápění, osvětlení a také ke kompletní výměně povrchu. 

Zhotovitel akce:   S.A.W. Consulting, s. r. o. Varnsdorf  
Realizace:   06/2015 – 10/2015 
Profinancování akce: 152 tis Kč 
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PD pro územní řízení – Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa 

Na základě vyhotovené územní studie Jihozápad Šluknov, řešící zástavbu rodinnými 
domy nad rybníkem Zezulák, byl proveden průzkum trhu na zhotovitele PD pro účely 
územního řízení 1. etapy – zástavby podél komunikace J. K. Tyla). 

Zhotovitel akce:   CTN – INFO, s. r. o. Děčín  
Realizace:   09/2015 – 12/2015 
Profinancování akce: 188 tis Kč 

PD – Půdní vestavba 6 bytů v objektu č. p. 126, Nerudova ul., Šluknov (nová 
DPS) 

Výsledkem PD je možnost vestavby 6 nových bytů do nového objektu 
s pečovatelskými byty v Nerudově ulici. Problémem ovšem jsou velmi nákladná 
opatření pro splnění všech požadavků ze strany hasičů. 

Zhotovitel akce:   CTN – INFO, s. r. o. Děčín  
Realizace:   07/2015 – 11/2015 
Profinancování akce: 174 tis Kč 

PD – Oprava krovu a zajištění statiky sladovny Šluknov – Zámecká 645 

Vyhotovená PD řeší podepření staticky únosných okolních konstrukcí, vyvezení sutě, 
sejmutí části střechy, dále pak dozdění cihelných kleneb a rozpadlých zdí, instalaci 
dočasného zastřešení řešené části, opravu krovu a statické zajištění uhnilých konců 
stropních trámů. 

Zhotovitel akce:   KIP – Ing. arch. Jiří Kňákal  
Realizace:   01/2015 – 02/2015 
Profinancování akce: 144 tis Kč 
 
PD – výměny oken objektu a odstranění zatékání západního křídla ZŠ J. 
Vohradského Šluknov 

S ohledem na dlouhodobý špatný stav oken na ZŠ a problémy se zatékáním na 
západním křídle školy, byly zadány projekční práce pro stanovení postupů a rozsahů 
plánovaných oprav. Oprava zatékání byla realizována již v roce 2015 a výměna oken 
je plánovaná jako akce na cca 6 let, přičemž se v současnosti realizuje I. etapa – 
výměna 58 oken s realizací do 08/2016. 

Zhotovitel akce:   forWOOD – Ing. Václav Jára, Varnsdorf 
Realizace:   05/2015 – 07/2015 
Profinancování akce: 43 tis Kč 
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PD – Odizolování 1. PP objektu č. p. 638, ul. T. G. Masaryka, Šluknov 

Pro další etapu rekonstrukce objektu č. p. 638 (knihovna) je nutné odstranit 
zavlhčování spodní části stavby zemní vlhkostí a špatným řešením odvodu dešťových 
vod z objektu. Vypracovaný projekt bude sloužit jako podklad pro realizaci v rámci 
Programu regenerace MPZ Šluknov, a to zřejmě v roce 2017. 

Zhotovitel akce:   Jan Hošek, Mikulášovice  
Realizace:   07/2015 – 10/2015 
Profinancování akce: 48 tis Kč 
 
PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině, Šluknov 

Město Šluknov se bude ucházet, s několika dalšími městy pod záštitou Euroregionu 
Nisa,  
o dotaci na vybudování rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině. Na základě 
několika společných jednání bylo přistoupeno k zajištění projektů na tuto akci, 
v jejímž rámci by měly být obě rozhledny, které v minulosti na katastru Šluknova stály, 
opět obnoveny.  

Zhotovitel akce:   Ing. arch. Tomáš Beneš, Varnsdorf  
Realizace:   08/2015 – 12/2015 
Profinancování akce: 227 tis. Kč 
 

Odbor rozvoje a ŽP dále nechává zpracovávat drobné projekty řešící narovnání 
stávajících stavů, či pasportizací objektů v majetku města, kde není podchycen 
stávající stav, či jeho legalizace. 

 
  NOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ 

V roce 2015 byla dokončena „otevřená kompostárna“ města v ulici Tovární (pozemek 
p. č. 1378/2), která byla povolena do užívání po 4 měsících zkušebního provozu na 
základě kolaudačního souhlasu ze dne 26.08.2015 a bylo jí přidělené číslo popisné 
1088. Před jejím otevřením proběhl den otevřených dveří pro širokou veřejnost. 
Kompostárnu provozují Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 

Holandskému investoru se podařilo zkolaudovat stavbu „Camping Šluknov“ u Bobřího 
rybníku, a jejím vlastníkem je Camping Regenboog Rainbow, s. r. o., se sídlem 
Rumburská 718, Šluknov. Stavba obsahuje 134 míst pro umístění karavanů, včetně 
sociálního zařízení a budovy správce areálu č. p. 515 v ulici Rumburská.  
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V Rumburské ulici, za firmou Topos, a. s., byl Ústeckým krajem postaven nový dům 
pro tři domácnosti (celkem 12 osob), který využívá ÚSP, a kterému bylo přidělené číslo 
popisné 557.  

Výhradně z finančních prostředků města byla dokončena I. etapa rekonstrukce 
náměstí Míru (spodní část), která obsahuje kompletní nové vydláždění, nová parkovací 
stání, přechody pro chodce, úpravu zatrubnění potoka, nově vysázenou veřejnou 
zeleň, vč. 10 ks malých lip a také nové veřejné osvětlení. O adventu se na této části 
náměstí rozsvítilo také zcela nové vánoční osvětlení.  

V roce 2015 bylo na základě žádostí fyzických osob vydáno povolení k výstavbě 4 
rodinných domů a do užívání byl uvedený jeden rodinný dům a jeden rekreační dům.  
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D. SLUŽBY MĚSTA  

  BYTY V MAJETKU MĚSTA 

Počet obývaných domů v majetku města k 31.12.2015 bylo celkem 30, z toho 23 
bytových domů. Celkový počet bytů vč. pečovatelských byl 210, z toho 6 
nevyhovujících (a tedy neobsazených).    Celkový počet nájemníků vč. rodinných 
příslušníků byl cca 400.  

Celkový počet žádostí o byty k 31.12.2015  byl 69, z toho počet žádostí seniorů 
o pečovatelské byty bylo 33. Žádosti obyvatel o byty v majetku města musí žadatel 
každý půl rok obnovovat (tedy v červnu a v prosinci), jinak je žádost vyřazena.  

V roce 2015 byly prodány 3 bytové domy, což bylo celkem 16 bytů: 

‐ čp. 310 Císařský (4 byty),   

‐ čp. 582 Rumburská (8 bytů) a   

‐ čp. 746 Budišínská (4 byty). 

Celková údržba bytového fondu (tj. havárie, opravy, investiční akce) dosáhla v roce 
2015 částky 1,88 mil. Kč.  

  MĚSTSKÁ UBYTOVNA 
Počet ubytovaných osob v roce 2014 byl celkem719 osob (meziroční nárůst o 14%), 
z toho 582 občanů ČR a 124 cizinců. Bylo ubytováno 13 osob v sociální nouzi. Počet 
obsazených nocí celkem byl 6.496 nocí (nárůst o 51). 

Průměrná délka ubytování 1 osoby byla cca 10 nocí, u osob v nouzi se jedná 
o dlouhodobé ubytování delší jak 1 měsíc. Struktura ubytovaných: cca 90% 
ubytovaných byli zaměstnanci firem provádějících stavby ve výběžku, zbytek turisté 
z celé ČR a sociálně slabé osoby. 

Celková částka investic v roce 2015 v městské ubytovně byla celkem cca 85 tisíc Kč – 
z toho:  

‐ 61.902 Kč rekonstrukce sprch – 2. etapa          
‐ 22. 506 Kč rekonstrukce kuchyňky – budova „A“   
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  TECHNICKÉ SLUŽBY 
Největší událostí roku 2015 bylo otevření provozu nově vybudované kompostárny 
a s tím i souvisejícího svozu BIO odpadu z domácností. Je třeba zmínit, že se prvotní 
provoz potýkal i s provozními problémy, které spočívaly v šíření zápachu, na který si 
stěžovali občané bydlící v nedalekém sousedství. Postupně se dařilo tento zápach 
eliminovat pomocí přidávaného enzymu do kompostu.  

Společnost TS i nadále pokračovala v nastavené spolupráci s městem, kdy bylo 
realizováno několik investičních stavebních prací, zejména pak I. etapa rekonstrukce 
náměstí ve Šluknově, vybudování dešťové kanalizace v části Císařský, chodníky na 
Rumburské ulici a v ul. Sv. Čecha nebo třeba vybudování osvětlení cyklostezky do 
Rožan za využití LED svítidel. Díky tomu se výrazným způsobem zvýšil i počet 
zaměstnanců společnosti na celkových 34 lidí.  

V roce 2015 rovněž společnost investovala do nákupu nového ramenového nosiče 
kontejneru zn. MAN za cca 2 mil Kč. bez DPH.  

V průběhu roku 2015 proběhlo v TS k vyšetřování Policie ČR (odd. hospodářské 
kriminality), bylo provedeno několik kontrol od Inspektorátu bezpečnosti práce, 
České inspekce životního prostředí, apod., které vždy byly provedeny z podnětu 
třetích osob, avšak ani v jednom případě nezjistily jakékoliv pochybení.  
  

  MĚSTSKÝ STADION 
 V roce 2015 byl odcizen nově nakoupený stroj na sekání travnatých hřišť v hodnotě 
90 tis Kč (který byl zakoupen místo odcizeného stroje v minulém roce). Vyšetřování 
pachatele neodhalilo. V důsledku toho byl celý objekt stadionu elektronicky 
zabezpečen. 
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III. Zdravotní a sociální služby   

LÉKAŘSKÉ ORDINACE 
Oproti minulému roku se ohledně počtu lékařských ordinací ve Šluknově nic 
nezměnilo a tedy ani provoz uzavřené gynekologické ordinace už nebyl obnoven.  

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
V domech zvláštního určení (bývalá DPS v Lužické ulici, ale i v Nerudově ulici), ale 
i v mimo tyto domy, je zajišťována pečovatelská služba, která je poskytována na 
základě sepsaných smluv. Obyvatelé těchto domů mají možnost se každé úterý 
a čtvrtek scházet v Klubu důchodců společně s dalšími obyvateli města. Každé pondělí 
mají obyvatelé domů možnost si zacvičit, využít rotopedu, zvážit se, případně změřit 
krevní tlak. Je možné zajistit pedikérku, která dojíždí přímo do těchto domů na 
základě objednání. Na základě přání obyvatel je poskytována pomoc při zajištění 
společných setkání s reprodukovanou hudbou. 

Opět byla pracovnicemi Pečovatelské služby města Šluknov pořádána tradiční vánoční 
besídka, které se účastní nejen obyvatelé obou domů.  Obyvatelům k poslechu i tanci 
v roce 2015 zahrála živá hudba, proběhlo kulturní vystoupení žáků LŠU Šluknov a také 
nechyběl Mikuláš s čerty a anděli, kteří seniorům předali dárky.   

V domě zvláštního určení v Lužické ulici je 39 bytových jednotek, kde v současné době 
bydlí 42 obyvatel, z toho 28 žen a 14 mužů. Čtyři byty obývají páry. V roce 2015 zde 
došlo k uvolnění a přidělení dvou bytových jednotek. V domě zvláštního určení 
v Nerudově ulici je 26 bytových jednotek, kde bydlí 26 obyvatel, z toho 21 žen a 5 
mužů. V roce 2015 zde došlo také k uvolnění a přidělení dvou bytových jednotek. 
Obyvatelé mají možnost ponechat si u sebe své mazlíčky (kočky, psy, ptáčky), pokud 
nenarušují život ostatních obyvatel. 

V roce 2015 proběhly v domě různé opravy (oprava, údržba a výměna rozvodů vody, 
ventilů) došlo k výměně hlavních vchodových dveří, vymalovaly se společné prostory 
a postupně se nově natírají štíty. Pravidelně je prováděna údržba zeleně kolem i vně 
obou budov. 
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SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE MĚÚ ŠLUKNOV 
Pro rok 2015 se podařilo získat požadované finanční prostředky, jak na terénní práci, 
tak i na činnost asistentů prevence kriminality v našem městě - finanční prostředky 
z dotačních titulů Rady vlády ČR a Ministerstva vnitra ČR.  

V rámci odboru pracují 3 sociální pracovnice a 1 terénní pracovnice: 

Bc. Marcela Postlerová (Šluknovský výběžek, centrum města a blízkého okolí), 
sociální pracovník, manažer prevence kriminality pro město Šluknov  

‐ osoby ohrožené sociálním vyloučením  
‐ osoby ohrožené rizikovým způsobem života  
‐ oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí  
‐ osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním 

bydlení  
‐ nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy  
‐ zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění  
‐ opatrovnictví  

Bc. Petra Svobodová (lokalita sídliště, Císařský, Hraběcí, Rožany a Království), sociální 
pracovník 

‐ osoby ohrožené sociálním vyloučením  
‐ osoby ohrožené rizikovým způsobem života  
‐ oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí  
‐ osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním 

bydlení  
‐ nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy  
‐ zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění  
‐ další skupiny osob  

Bc. Hana Sokolová, sociální pracovník  

‐ osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,  
‐ osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby  
‐ osoby s různým stupněm omezení / způsobilosti k právním úkonům  
‐ zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění  
‐ pečovatelská služba  
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 Dita Tipanová, terénní pracovník  

‐ terénní práce v rámci všech cílových skupin   

 Z hlediska počtu jednorázových intervencí se v roce 2015 sociální pracovnice nejvíce 
věnovaly těmto skupinám klientů: nezaměstnaní (25 intervencí), osoby v nejistém či 
neadekvátním bydlení (13), osoby ohrožené sociálním vyloučením (16) a senioři (12). 
Z hlediska počtu opakovaných intervencí se v roce 2015 sociální pracovnice nejvíce 
věnovaly těmto skupinám klientů: osoby bez přístřeší (364 intervencí), nezaměstnaní 
(185), osoby v nejistém či neadekvátním bydlení (174) a osoby neschopné splácet 
závazky a pohledávky (114). 

Nově zaevidovaní klienti v roce 2015 byli z následujících skupin: nezaměstnaní (36 
nově zaevidovaných), osoby v nejistém či neadekvátním bydlení (21), osoby bez 
přístřeší (17, senioři (17) a osoby neschopné splácet závazky a pohledávky (17). 

Terénní sociální služba měla v roce 2015 celkově 315 klientů, z toho 132 uživatelů 
do 14 let.  

Z oblasti bydlení bylo uživatelů, s nimiž terénní pracovník (TP) hledal nové bydlení 41 
(19 jich získalo nové bydlení). Uživatelů, s nimiž řešil stavební nedostatky, bylo 31 (u 
29 úspěšně odstraněny). Počet uživatelů, s nimiž TP řešil jednání pronajímatelů, které 
bylo v rozporu s dobrými mravy, bylo v letošním roce 29 (u všech se podařilo situaci 
napravit.   

Předluženost v roce 2015: Počet uživatelů, kterým TP pomáhal při jednání s úvěrovými 
či leasingovými společnostmi, popř. s bankami v rámci řešení komerční zadluženosti, 
bylo 81 (u 1 bylo jednání úspěšné). Počet uživatelů, s nimiž v roce 2015 TP řešil dluhy 
spojené s bydlením (např. asistence při sepsání splátkového kalendáře, podpora při 
jednání o úhradě dluhu …), bylo celkem 43 (u 8 úspěšně řešeno). Počet uživatelů, 
kterým TP v roce 2015 pomáhal při řešení exekuce, bylo 10. 

Ukazatelé rizikových forem chování v roce 2015: Bylo 94 uživatelů, se kterými TP řešil 
problémy spojené s užíváním návykových látek (tj. užívání drog, alkoholismus). Bylo 
16 uživatelů, se kterými TP řešil problémy spojené s gamblerstvím. Bylo 19 uživatelů, 
se kterými TP řešil problémy spojené se záškoláctvím. Byli 3 uživatelé, se kterými TP 
řešil problémy spojené s lichvou. Bylo 11 uživatelů, se kterými TP řešil nezdravý 
životní styl a problémy spojené s nedostatečnou hygienou. Bylo 13 uživatelů, se 
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kterými TP řešil problémy spojené s kriminalitou (např. asistence při jednání s policií 
u obětí a svědků trestné činnosti). Bylo 11 uživatelů, se kterými TP řešil problémy 
spojené s prostitucí.   

Oblast diskriminace v roce 2015: Bylo 7 případů, kdy TP řešil diskriminaci v přístupu 
k bydlení (např. ze strany soukromých pronajímatelů či realitních kanceláří při hledání 
bydlení, obcí při přidělování obecních bytů). Byly 3 případy diskriminace v přístupu ke 
zdravotní péči a k sociálním službám (např. odmítnutí registrace u praktického lékaře, 
který jinak přijímá ostatní pacienty, poskytování méně kvalitních sociálních služeb 
romským uživatelům, atd.). Byly 3 případy, kdy TP řešil diskriminaci na trhu práce 
(např. diskriminující praktiky zaměstnavatele v průběhu výběrového řízení či nerovný 
přístup k zaměstnaneckým výhodám nebo neodůvodněné rozdíly v odměňování za 
práci).  TP řešil 1 případ diskriminace v oblasti vzdělávání. 

OBLASTNÍ CHARITA ŠLUKNOV 
I přes jasně viditelné úspěchy Předškolního klubu v předchozích letech nezískala 
Oblastní charita na rok 2015 žádnou finanční podporu ze strany Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Bylo vynaloženo veliké úsilí tuto službu stále udržet – 
podávány projektové žádosti atp., nakonec Předškolní klub zachránili soukromí dárci. 

V Předškolním klubu se pracuje podle principů Montessori pedagogiky. Pedagogická 
asistentka v roce 2015 úspěšně dokončila diplomovaný kurz předškolní pedagogiky 
u Montessori Společnosti ČR v Praze s diplomovou prací na téma „Montessori 
pedagogika pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí, především pro romské děti“.  

Také v roce 2015 charita spolupracovala se Speciálně pedagogickým centrem 
v Rumburku.  U každého dítěte byl na jaře a na podzim diagnostikován jeho vývoj a 
byly sestaveny individuální plány. Při tomto byli také zapojeni rodiče. 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Ambrela (romsky „deštník“) provádí sociální 
práci s dětmi a mládeží od 6 do 26 let. V tomto centru i v roce 2015 bylo v nabídce 
mnoho různých aktivit a možností, jejichž cílem byla prevence hrozícího sociálního 
vyloučení - individuální rozhovory, skupinová práce, psychosociální hry, nácvik rolí, 
nabídka smysluplných volnočasových aktivit, nabídka kreativních aktivit. Děti měly 
možnost poznat a vyzkoušet si různé výtvarné techniky. K pravidelnému programu 
patřilo hraní na kytaru a zpěv, pečení a vaření, filmová odpoledne, tanec 
a samozřejmě i hraní.  
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V rámci akce „Ukliďme Česko“ bylo vyklizeno hřiště na panelovém sídlišti a vyrobeny 
věci z vyhozených materiálů. V rámci poznávání přírody děti pozorovaly a určovaly 
rostliny, některé si dokonce založily svůj herbář.   

Z finančních důvodů se v roce 2015 nemohl o prázdninách uspořádat dětský tábor, 
ale konala se přespávačka v Charitním domě a „v lese“ (v arboretu Lesnické školy), 
která byla pro děti nejen velkým dobrodružstvím, ale i součástí intenzivní preventivní 
práce.  

Vyvrcholením pro všechny byla divadelní hra „V Betlémě není místo“, kterou děti 
a mladí více jak měsíc nacvičovali. Pět představení ve Šluknově a v německém 
Schirgiswalde bylo velice úspěšných, děti překonaly veliký ostych a sklidily nadšení 
u všech diváků. 

Odpolední centrum navštěvovaly především děti mezi šesti a dvanácti lety. V roce 
2015 byla snaha oslovit také i starší mládež. Ve spolupráci s komunitní prací existoval 
fotbalový tým, který zakončil sezónu turnajem na hřišti na sídlišti, a také taneční 
skupina. Rovněž filmová série „Vaříme a pečeme s Kamilem“, která již v loňském roce 
měla velký úspěch na youtube, v roce 2015 pokračovala a přerostla ve větší projekt 
„Zkuste to jako my“, v rámci kterého byla natočena 4 videa, která sice na vaření, pečení 
a jídlo navazují, ale vždy toto téma rozvíjejí mnohem dál. Druhý díl „Překvapení“ 
ukazuje pět romských mladých na akci Lipovský dřevák dne 29.08.,kteří zde uvařili 
a nabízeli návštěvníkům typické romské jídlo pišoty, s kterými zde sklidili veliký 
úspěch.  

Koncem listopadu byla první tři natočená videa představena cca 200 návštěvníkům 
akce v Domě kultury.  

V roce 2015 se Oblastní charita Šluknov zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá 
Charita Česká republika. Skupiny dětí vždy v doprovodu dospělého chodily od domu 
k domu, od bytu k bytu, a to i během velmi nepříznivého počasí, a svým zpěvem 
přinášely poselství o Ježíšově narození a požehnání lidem a jejich domovům.  

KORMIDLO O.P.S. 
Hlavní činností organizace je poskytování sociální služby – sociálně terapeutické dílny 
a vytváření chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.    Od 
01.01.2015 je požadavek krajských úřadů, aby sociální služby zajistily minimálně  10 
% nákladů na sociální službu z jiných zdrojů, než z dotace krajského úřadu, a to 



32 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2015 
 

 

především z rozpočtů místních samospráv v místech kde sociální služba působí. 
Z tohoto důvodu organizace požádala o příspěvek z rozpočtu města Šluknov na 
spolufinancování sociální služby. Z obdrženého příspěvku ve výši 20 tis. Kč byla 
uhrazena faktura za provedení povinného auditu účetní závěrky, materiál pro práci 
v keramické dílně (štětce, licí hmota a keramická hlína), materiál pro práci v dřevařské 
dílně (dřevotřísku, mořidlo a barvy) a čisticí prostředky.      

Začátkem roku 2015 mělo Kormidlo 24 zaměstnanců, z toho 16 osob na chráněných 
pracovních místech. V průběhu roku nám 4 zdraví zaměstnanci ubyli, protože nebylo 
tolik peněz na mzdy jako v roce 2014. Klientů v sociální službě celkově bylo 50 (vč. 
pracoviště ve Vilémově a v Dolní Poustevně). Ve Šluknově jich je zhruba 30. 
Zaměstnanců žijících ve Šluknově bylo 13 a klientů žijících ve Šluknově zhruba 10. 
Ostatní dojížděli z okolních obcí. 

Ve Šluknově funguje pracoviště od září 2012. V roce 2015 se postupně dostává do 
povědomí místních lidí – chodí si k nám kupovat výrobky, dále na keramický kroužek 
atd. Hlavně ale začala spolupráce s firmou Plaston. Zadávali v Kormidlu různé práce – 
balení a kompletace výrobků. Osm klientů tak pracovalo na dohodu, což pomohlo 
finančně i organizaci.  

WHITE LIGHT I. RUMBURK 

V Rumburku funguje nízkoprahové centrum, na jehož činnost byla použita dotace 
z rozpočtu města. Konkrétně za na zajištění služeb Harm Reduction (snižování rizik) 
a doprovodných sociálních služeb pro uživatele drog a osoby drogou ohrožené a tím 
přispívat k ochraně veřejného zdraví obyvatel Města Šluknov. V roce 2015 zde poskytli 
služby 36 osobám ze Šluknova, což činilo 28 % z celkového počtu klientů terénního 
programu, který je poskytován ve Varnsdorfu, Rumburku a Šluknově.  

Služby terénního programu jsou poskytovány od roku 2006, ve městě Šluknov od roku 
2014. Drogová scéna v našem regionu je dle názoru pracovníků White Light I. 
poměrně silná, nejvíce se zde zneužívá marihuana a pervitin. Cílovou skupinu 
terénního programu tvoří uživatelé pervitinu, zejména ti užívající injekčně. 
Z dlouhodobého hlediska se dle jejich názoru situace nijak výrazně nemění, 
v posledních letech se však stal pervitin dostupnější díky nižší ceně. 
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Další instituce ve městě:  

 Domov pro seniory  

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

65 LET TOPOSU 
V roce 2015 oslavil TOPOS 65. výročí založení firmy. Stávající strojírenský podnik 
TOPOS, a. s. se rozvinul postupným přebudováním bývalé textilní továrny. Přestavba 
proběhla ve třech hlavních etapách, a to v letech 1970, 1985 a 1989. Tím byl vytvořen 
předpoklad k realizaci a změnám výrobních programů. Hlavními výrobními programy 
byly: výroba strojů a zařízení pro pekárny, výroba chladících nádrží na mléko, výroba 
vzduchojemů pro brzdové systémy nákladních automobilů, výroba bojlerů pro ohřev 
vody a další méně významné obory. Tak, jak se měnily výrobní obory, měnilo se 
i organizační začlenění podniku pod větší podniky či organizační uskupení. Spolu 
s tím se měnil i název podniku, například ZVÚ, TMS, Ferox, Chepos. Nicméně, přes 
všechny změny názvů, zůstávala stále chráněná obchodní značka TOPOS (TOvárny 
POtravinářských Strojů).  

Dnes lze s určitostí konstatovat, že rozvoj podniku byl i jedním z rozhodujících prvků 
v rozvoji města a snad i regionu. TPOSEM prošlo velké množství pracovníků několika 
generací a s nejrůznějším druhem a stupněm vzdělání, zejména od různých druhů 
tzv. černého řemesla, až po pracovníky s nejvyšším vzděláním. Mnoha pracovníkům 
bylo umožněno získat kvalifikaci v tehdejším podnikovém učňovském středisku. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo v podniku zaměstnáno cca 500 lidí.  

V průběhu uplynulých 65 let se vystřídalo ve vedení firmy celkem 9 ředitelů, s větším 
či menším vlivem na budoucnost podniku. Po roce 1990 podnik prošel mnoha 
existenčními úskalími, zejména nepovedeným prvním privatizačním přechodem, 
ztrátou tehdejších trhů a tím i ztrátou možností vyrábět produkty, které byly do té 
doby ve výrobním programu. Přesto se podařilo organizačně a právně, i přes všechny 
privatizační peripetie, podnik stabilizovat a v roce 1997 převést do formy akciové 
společnosti. Způsob a forma stabilizace, respektive zařazení se mezi 
konkurenceschopné společnosti byla realizována postupně.  

Hlavním výrobním programem zůstal obor pekařských, resp. potravinářských strojů 
a zařízení. Postupně byly vyvíjeny nové stroje a zařízení, které naplňovaly požadavky 
uživatelů a splňovaly normy pro bezpečnou potravinářskou výrobu. V tomto směru 
došlo k  uplatnění nových materiálů, zejména nerezových ocelí, a k  využití moderních 
automatizačních řídících prvků. Jak šel čas, postupně se program měnil a začala 
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převažovat výroba trvale rozvíjeného oboru – stroje a zařízení pro pekaře. Hlavním 
programem je příprava a doprava těst.  

TOPOS vyváží do nejrůznějších zemí celého světa mimo Jižní Ameriku. Největší 
objemy exportů realizuje v USA, Kanadě, v zemích bývalého SSSR, ale zařízení pracují 
i v Africe (Tunis, Alžír, Tanzanie) a v Číně, Malajsii, Filipínách. V Evropě jsou zařízení 
na Slovensku, v  Maďarsku, Srbsku, Nizozemí, Rakousku, Španělsku a Velké Británii.  

NOVÝ DOPRAVCE 
V roce 2015 se nestaly žádné výrazné změny ve spojích hromadné dopravy – struktura 
a četnost autobusového a vlakového spojení ze/do Šluknova byla srovnatelná 
s předchozím rokem. Od roku 2015 však došlo ke změně autobusového dopravce. 
Výběrové řízení vypsané Krajským úřadem Ústeckého kraje na zajištění autobusové 
dopravy v našem kraji vyhrála firma ČSAD Karlovy Vary. Nový autobusový dopravce 
(v souladu s podmínkami ÚK) jezdí jen nízkopodlažními autobusy na všech spojích 
(před rokem 2015 to byly jen některé spoje v konkrétní časy).  

REKONSTRUKCE SILNIC 
Rok 2015 byl ve znamení rozsáhlejších investicí také u silnic – komunikací II. třídy 
v různých částech Šluknovského výběžku. Ústecký kraj tuto rozsáhlou opravu 
komunikací zaplatil za přispění z fondu ROP Severozápad ve výši téměř 100 milionů 
korun. Stav některých úseků komunikací byl už opravdu velmi špatný. Spolu s opravou 
komunikací byly opraveny i mostky, propustky a opěrné zdi. I přes omezení v dopravě 
v několika měsících 2015, která byla nutná, řidiči jistě oceňují příjemnou jízdu po 
nově opravených komunikacích. 

Byla rekonstruována i hlavní silnice spojující Šluknov s Rumburkem. Zhotovitelem byla 
firma EUROVIA CS, a.s. Proběhla rekonstrukce 3 klenbových mostků, 1 kamenné 
opěrné zdi, 9 propustků a uličních odvodňovacích vpustí v Rumburku a ve Šluknově. 
V celé délce silnice byla provedena výměna krytu vozovky a zřízeno nové vodorovné 
značení, osazeny směrové sloupky a vyměněno a doplněno svislé dopravní značení. 
Během rekonstrukce docházelo k omezení dopravy – svedení do jednoho jízdního 
pruhu (soustavou několika semaforů).  
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V tomto roce také došlo k rekonstrukci silnice ze Šluknova do Rožan až k hraničnímu 
přechodu. V září došlo k omezení provozu (provoz řízen semafory), ale i úplné 
uzavírce ve dnech 5.-6. a 12.-13.9. 

OPRAVENÉ VIADUKTY 

V roce 2015 Správa železničních dopravních cest provedla ve Šluknově opravy dvou 
železničních viaduktů - v ulicích Zeyerova a Mlýnská. Dostaly nový atraktivnější 
(barevnější) vzhled a bylo upraveno i jejich bezprostřední okolí vč. vysekání náletů 
apod. V souvislosti s tím probíhala ve dnech 3.8.-21.8. výluka trati mezi Šluknovem 
a Velkým Šenovem, kdy byla zajištěna náhradní autobusová doprava 

VLAKOVÁ NEHODA 
Dne 7.9.2015 v 16:21 hod. se stala vážná vlaková nehoda na přejezdu ve Šluknově na 
Rumburské ulici (u Vily Art), který je zabezpečen světelnou signalizací bez závor. 
Došlo ke srážce vlaku s nákladním automobilem.  

Ve vlaku jelo několik desítek lidí. Podle informací Drážní inspekce bylo lehce zraněno 
jedenáct cestujících. Vážně zraněn s trvalými následky byl však strojvedoucí. Na místě 
zasahoval také vrtulník Letecké záchranné služby. Kabina strojvedoucího v přední 
části vlaku byla kompletně zničena. Škoda byla celkem odhadnuta na 13,5 milionů 
korun, z toho 10 milionů na vlaku, dva miliony na trati a 1,5 milionu na nákladním 
automobilu. Provoz byl přerušen kvůli odstraňování následků střetu až do půlnoci.  

Vyšetřováním byla zjištěna vina řidiče kamionu, který nerespektoval světla signalizace 
na trati, jelikož chtěl stihnout zelenou na následujícím semaforu, který řídil dopravu 
na opravované silnici II. třídy do Rumburku.  

ZVELEBENÍ ZASTÁVKY 
Členové sdružení „Šluknovské Království“ svépomocí vylepšili zastávku „Království – 
kostel“. Dřevěnou zastávku opatřili novým nátěrem a veselou výmalbou. 
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V. BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA   

  MĚSTSKÁ POLICIE 
Počet zaměstnanců šluknovské městské policie v roce 2015 byl celkem 10, z toho 1 
velitel,  
7 strážníků a 2 asistenti kriminality. 

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení v roce 2015 byl 259 (o 28 
více než v roce předchozím ) – z toho: 

- 222 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích   

- 16 přestupků proti veřejnému pořádku  

- 12 přestupků proti majetku  

- 9 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  

  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Z hlediska personálního či z hlediska kompetencí nedošlo na OOP Šluknov k žádné 
změně. 

V roce 2015 i nadále pokračoval trend poklesu kriminality, zejména pak kriminality 
majetkové.  V této oblasti se projevilo velmi silně prakticky vymizení krádeže 
kovových předmětů. Tento pokles byl zaznamenán ještě před účinností omezení 
plateb v hotovosti. Dnešní ceny kovů ve výkupnách pak pouze dovršují současnou 
nelukrativnost pro pachatele. 

Současně s poklesem majetkové kriminality PČR nezaznamenává nárůst 
přestupkových jednání proti majetku. Tedy jinými slovy nedošlo k přelití trestných 
činů do přestupků. 

Otázkou je, do jaké míry byla těmito trendy ovlivněna i kriminalita latentní, tedy ta 
o které se vůbec nedozvíme. Obecně se v posledních letech setkáváme s velkou 
neochotou osob jakkoli se podílet na trestním či přestupkovém řízení. A to 
v jakémkoli postavení i jako poškození. Pokud lidé nemají majetek pojištěný, může se 
stát, že krádež neohlásí a vyhnou se tak výslechu na policii a v případě zjištění 
pachatele i svědectvím u soudu. Neboť i pokud je jim soudem přiřknut nárok na 



38 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2015 
 

 

náhradu škody, neznamená to, že bude, v případě nemajetného pachatele, 
uspokojen. I vzhledem k délce soudního řízení, je někdy velmi obtížné „přemluvit“ 
poškozeného ke spolupráci i přes všechna práva, která mu náležejí. 

Ačkoli výše uvedené skutečnosti policie nemůže příliš ovlivnit, snaží se proti tomuto 
trendu bojovat, neboť každý neoznámený případ je ztracená možnost zjistit 
pachatele a zabránit mu v další trestné činnosti. 

V roce 2015 bylo na území OOP Šluknov spácháno celkem 170 trestných činů, z toho 
i přes pokles nejvíce majetkových trestných činů, tyto jsou následovány trestnými činy 
násilnými. K tomu je však nutno uvést, že drtivý podíl z toho je trestný čin porušování 
domovní svobody.  

Přestupků proti majetku bylo spácháno 91, přestupků proti veřejnému pořádku 
a občanskému soužití 107 a proti BESIP pak 215. V blokovém řízení bylo řešeno 
celkem 226 přestupků za 74.400 Kč. 

V souvislosti s dopravou pak bylo 14 x zjištěno řízení motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu a 2 x pod vlivem drog. 

Došlo k 55 evidovaným dopravním nehodám s příčinami 10 x rychlost, 7 x přednost 
v jízdě a 1x alkohol. Nedošlo ke smrtelnému zranění, došlo k 3 x těžkému zranění 18 
x lehkému, škoda činila 9 mil. Kč. 

Nemáme určený žádný nebezpečný úsek. Co se týče nehodových úseků, jedná se 
zejména  
o úsek silnice Šluknov – Valdek, dále pak úsek komunikace Dr. Edvarda Beneše – 
náměstí – Císařský a v neposlední řadě železniční přejezd. 

Na úseku mládeže bylo 7 x zjištěno podání alkoholu mladistvým, tato problematika 
je pravidelně řešena kontrolními akcemi, často ve spolupráci s jinými orgány státní 
správy. 

V oblasti domácího násilí, bylo evidováno 11 incidentů se znaky domácího násilí, ve  
4 případech pak bylo využito institutu vykázání agresora ze společného obydlí. 

V roce 2015 nebyl zaznamenán žádný případ s rasovou motivací. Asi nejzávažnější 
úmyslný trestný čin byla loupež spáchaná na seniorce, avšak tato byla spáchána jejím 
známým, se kterým před tím popíjela alkohol. Pachatel byl zjištěn a toho času je ve 
výkonu trestu odnětí svobody.  
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  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
Jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, 
stanice Šluknov měla i v roce 2015 jednoho velitele stanice v denní směně (Petr 
Kocián, DiS) a 15 příslušníků v nepravidelném směnovém provozu - směny A, B, C.  

V roce 2015 bylo zaznamenáno celkem 170 zásahů. 

Z toho: 47 požárů 
  29 dopravních nehod 
  13 úniků nebezpečných látek 
  65 technických pomocí 
    8 záchran osob a zvířat 
    8 planých poplachů 

Výcviková činnost zůstává 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, ta nejdůležitější, činnost také vykazuje podobný charakter. V zimním 
období zejména požáry sazí v komíně. Lidé stále opomíjejí a podceňují údržbu 
komínových těles.  Následují technické pomoci (spadlé stromy, sníh a rampouchy, 
obtížný hmyz, otevření bytu, čerpání vody, spolupráce s ostatními složkami IZS, atd.)  

Mezi zajímavé zásahy v roce 2015 patřily: 

- požár rodinného domu ve Šluknově. Bohužel zde došlo k úmrtí jedné osoby 
- úniky plynu v Jiříkově 
- dopravní nehoda vlaku a nákladního automobilu ve Šluknově 
- taktické cvičení simulující dopravní nehodu autobusu s velkým počtem 

raněných v Dolní Poustevně 
 

Jednotka má ve výbavě automatizovaný externí defibrilátor (AED). Ten byl již 
několikrát použit v praxi. Pro veřejnost je jistě přínosem, že takové zařízení má 
jednotka k dispozici. Další činností, na kterou se v posledních letech klade důraz, je 
práce s veřejností. Takzvaná „Preventivně výchovná činnost“ - v rámci této činnosti je 
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pořádán den otevřených dveří, exkurze pro školky, školy apod., ukázky na různých 
akcích atd. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ OBCE  
Počet členů sboru dobrovolných hasičů obce se v roce 2015 snížil, avšak stále zůstává 
na vysokém čísle 30. Vybavení členů je stabilizované. Všichni mají zásahové obleky 
FIREMAN, přilby GALLET se svítilnami a postupně zásahovou obuv HAIX. Při zásazích 
se pak používají přetlakové dýchací přístroje PLUTO.  

U techniky došlo v tomto roce k odepsání a likvidaci dopravního vozidla Avia. Koncem 
roku došlo k opravě brzd a oplechování, včetně nového nástřiku, vozidla CAS32 T148, 
které je garážované ve zbrojnici v Království. Další větší opravou byla oprava vodního 
čerpadla automobilového žebříku IFA a dále pak dokončení úpravy přívěsu pro 
přepravu čerpadla PS12 a materiálu především využívaného při soutěžních kláních. 

Jednotka v roce 2015 provedla o něco méně výjezdů než v letech předešlých, a to 
celkem k 15 případům: 10 x požáry, 2 x úniky látek, 2 x technické pomoci a 1 x planý 
poplach. Mezi největší události patřily požáry - především zásah u hořícího domu 
hned zpočátku roku ve Šluknově, kde bohužel došlo k úmrtí jedné osoby. Dále to byl 
požár rodinného domu v Lobendavě či maringotky v Království. Průměrná účast 
u zásahu byl 11,6 člena jednotky.  

Již několik let jsou prováděny kroky pro zajištění vyhovující budovy. V roce 2015 tato 
snaha vyvrcholila zpracováním projektové dokumentace na stavbu centra 
záchranných služeb, stavební povolení bylo vydáno v lednu 2016.  

Členové jednotky absolvují již tradiční školení a námětová cvičení. V roce 2015 bylo 
zpestřeno výcvikem plnění vaků pro hašení především lesních požárů zavěšených pod 
vrtulníkem na letišti ve Chřibské. V Beiersdorfu členové absolvovali zajímavé společné 
cvičení při požáru rozhledny a evakuaci turistů z jejího nejvyššího patra.   

Do přípravy jednotky pak patří i účasti a příprava na soutěže včetně vyhodnocení na 
„Florián cupu Šluknovského výběžku“. V roce 2015 si jednotka nevedla zrovna špatně 
a bylo z toho celkové druhé místo, kdy dokázala vyhrát dvě jednotlivé soutěže, 
bohužel ne tu svou domácí. 
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U veškeré činnosti se prolíná práce členů jednotky města a členů sdružení sboru 
dobrovolných hasičů. Ten je po volbách 2015 opět řízen devítičlenným výborem, který 
pracuje v téměř nezměněné sestavě a schází se v pravidelných čtrnáctidenních 
intervalech, kdy řeší problémy vzniklé v průběhu roku. Tato zasedání nejsou uzavřená 
a může přijít kdokoliv se svými nápady, připomínkami nebo i „jen tak“.   

Společnými silami je prováděna údržba a opravy techniky a budov. Hlavní zaměření je 
vždy směrováno na úspěšné absolvování technických prohlídek hasičské techniky. 
V roce 2015 po opětovném vykradení budovy v Císařském a zjištění cest vstupu byly 
vyrobeny a instalovány ocelové mříže do oken. Specializované firmy pak provedly 
výměnu střešního okna v posilovně v budově ve Šluknově a pak především opravu 
komínového tělesa v Císařském s následnou revizí, protože zde již byl dokonce zákaz 
topení. Pro potřeby doplňování cisteren došlo k vybudování nového hydrantu s čistou 
vodou u domova pro seniory.  

Další činností v roce 2015 byly asistenční hlídky: 3 x u autokrosových závodů, při 
pálení čarodějnic a také při Zámeckých slavnostech, kde navíc byli členové opětovně 
u stánku s občerstvením. Členové se zapojili do akce Den země – Ukliďme Česko 
a provedli úklid Pivovarského rybníka. Pro děti pak vypomáhali s organizací 
pohádkového lesa a pohádkového parku. Největší akcí pro děti bylo uspořádání 
dalšího ročníku táboření na Doubku. V roce 2015 se ho zúčastnilo 28 dětí, při 
organizování vedoucími z řad mladších členů a celé zázemí pak zajistili zkušenější 
táborníci. V roce 2015 se jednalo o nejteplejší a nejsušší táboření v celé historii, kdy 
táborníci přežili jen díky dvěma bazénům. Poděkování za finanční pomoc při této akci 
náleží všem sponzorům, ale především městu Šluknov, které přispělo 15 tis. Kč 
z účelové neinvestiční dotace. Za pomoc je pak třeba poděkovat i skautům 
z Varnsdorfu, kteří nám zapůjčili opět nejen louku, ale i kompletně vybavený tábor.   

Z dalších plánovaných akcí lze vyjmenovat: večery s filmem, zabíjačky, kuželek, výletů 
na kolech, srazu matýskářů. Výjimečnými akcemi byly fontána v Mikulášovicích, 
slavnostní otevření rekonstruované zbrojnice v Krásné Lípě a předání nových vozidel 
ve Velkém Šenově a v Putzkau. Bohužel smutnou událostí bylo poslední rozloučení 
s ukončením v hasičárně, s dlouholetým, ale mladým členem, Milanem Rendlem.  

Jde samozřejmě také i o finanční stránku věci. Na provoz jednotky má povinnost 
vyhradit ve svém rozpočtu prostředky obec. V roce 2015 to bylo téměř 700 tisíc Kč, 
které byly téměř vyčerpány. Největšími položkami byly energie, pak zmiňovaná oprava 
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T148, nákup 2 ks dýchacích přístrojů Saturn, zásahová obuv a další ochranné 
prostředky. 

V důsledku nového občanského zákoníku se sdružení muselo přetransformovat na 
spolek, ale název zůstává.  

  PŘESTUPKOVÁ KOMISE 
V roce 2015 bylo zaevidováno 334 přestupků. Oproti roku 2014 je to o 38 přestupků 
více. 

V příkazním řízení bylo projednáno 51 přestupků a ve správním řízení bylo 
projednáno celkem 83 přestupků. Bylo uděleno celkem 8 napomenutí a 24 pokut 
(částka celkem 285 tis. Kč). V roce 2015byloprojednáno 9 přestupků proti pořádku 
v územní samosprávě, přestupků ve veřejném pořádku bylo projednáno 5 a přestupků 
v občanském soužití bylo projednáno celkem 31. V oblasti přestupků proti majetku 
bylo projednáno 38 přestupků.  
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VI. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH   

  DŮM KULTURY 
V roce 2015 se Domě kultury konaly tyto akce: 

Od 02.01.2015 do 27.04.2015 – každé pondělí ZUMBA 
Od 03.01.2015 do 22.12.2015 – každou středu JUMPING 
01.02. Karneval 
12.02. Karneval pro MŠ 
13.02. Rukodělný jarmark 
21.02. Nový rok – oslava Vietnamské komunity 
22.02. Divadelní představení souboru Rolnička „Aladinova kouzelná lampa“ 
01.03. Šramlík 
07.03. MDŽ se Zdeňkem Srstkou 
08.03. Divadelní přehlídka souborů 
13.03. Rukodělný jarmark 
14.03. Přednáška 
28.03. Přednáška 
12.04. Divadelní představení souboru Rolnička 
24.04. Schůze Svazu tělesně postižených 
30.04. Pálení čarodějnic a lampionový průvod 
07.05. Majálesová taneční zábava 
15.05. Rukodělný jarmark 
24.05. Hudba spojuje sousedy 
31.05. Pohádkový park 
31.05. Šramlík 
10.06. Závěrečný koncert ZUŠ 
12.06. Rukodělný jarmark 
13.06. Výstava vojenských veteránů na náměstí 
20.06. Šachový turnaj „Pěšák“ 
28.06. Šramlík 
14.08. Rukodělný jarmark 
22.08. Veteránem severem 2015 - Výstava automobilových veteránů na náměstí 
29.08. Výstava motocyklů Čechie-Böhmerland na náměstí 
05.09. Svaz rybářů – schůze 
06.09. Šramlík 
10. 09. Přednáška o sourozencích Bienertových s J. Markem 
18.09. Rukodělný jarmark 
19.09. Autobusový zájezd do Kyjeva k pomníčku Bienertových 
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27.09. Autobusový zájezd do SRN v rámci „Pětiměstí“ 
01.10. Den úcty ke stáří 
04.10. Divadelní představení souboru Rolnička „Komedie s Kašpárkem“ 
09. a 10.10. Výstava „Naše, vaše houby“ 
11.10. Drakiáda na Křížovém vrchu 
16.10. Rukodělný jarmark 
30.10. Halloweenská stezka odvahy 
06.11. Hubertská zábava 
08.11. Divadelní představení souboru Rolnička „Zvířátka a loupežníci“ 
12.11. Přednáška „Stromy Šluknovska“ 
13.11. Schůze Svazu důchodců 
16.11. Hubertská večeře 
20.11. Výroční schůze Svazu tělesně postižených 
21.11. 11. ročník Akademie ZUŠ – koncert 
25.11. Rukodělný jarmark 
27.11. Rozsvícení vánočního stromku 
04.12. Vánoční jarmark 
05.12. Mikulášská nadílka 
06.12. Mikulášská nadílka – Plaston 
08.12. Vánoční odpoledne – Charita Šluknov 
09.12. Vánoční koncert ZUŠ 
13.12. Šramlík 
20.12. Divadelní představení souboru Rolnička 

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK A REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Personální změny v roce 2015:  Z Úřadu práce na dotované místo nastoupil Jiří 
Mikisch, kterého vystřídala Bc. Markéta Vlčková. Dagmar Pálková odešla na mateřskou 
dovolenou a její místo bylo do konce roku neobsazeno.  

Největší investicí v roce 2015 bylo pořízení základního vybavení do nového 
prohlídkového okruhu, který zahrnuje již i 2. patro Šluknovského zámku. Stávající 
vojenská a lesnická expozice tak byla nahrazena dobovými místnostmi posledního 
majitele šluknovského panství Ervína Leopolda Nostitze Rienecka. Návštěvníci tak 
mohou ochutnat jeho každodenní život. V prohlídce uvidí jeho soukromou pracovnu, 
šatnu, ložnici, dětský pokoj a reprezentativní pokoj. Otevření nového okruhu včetně 
prohlídky je plánováno na duben 2016.  

Návštěvnost a akce: Rok 2015 byl opět bohatý na návštěvníky. Byl pokořen rekord 
v návštěvnosti z roku 2014 a na zámku jsme přivítali celkem 33 529 návštěvníků. 
Nejnavštěvovanější akcí byly „Zámecké slavnosti“, které oslavily 10. výročí, a výstava 
„Svět kostiček“. I cykly akcí na zámecké půdě jsou stále oblíbenější – navštěvuje je 
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v průměru 60 – 70 lidí. Na vánoční koncert bylo dokonce vyprodáno. V roce 2015 bylo 
ukončeno pro malý zájem promítání filmů v zámecké kinokavárně. Byla založena nová 
tradice - Zámecká zabijačka, která se koná dvakrát ročně před Šluknovským zámkem.  

V roce 2015 byl vydán souhrnný leták vztahující se ke Šluknovskému zámku, kde se 
návštěvníci dozví základní informace o otevíracích dobách, výstavách, akcích, 
informačním centru, ale i o svatbách na zámku. Má formát A5 a je rozdáván zdarma.  

V roce 2015 byl Šluknov prezentován tradičně na veletrhu Holiday World Prague, ale 
také na veletrhu cestovního ruchu v Trenčíně (Slovensko).   

Přehled akcí na Šluknovském zámku v roce 2015: termín  
 návštěvnost 
Výstava/stálá expozice - "Brabenci a létající stroje" 01.01. - 31.12. 384 
Výstava - "Miniaturní svět rozhleden, majáků a věží" 16.1. - 29.3.  364 
Divadelní soubor Hraničář - Leč pro nimroda  16.1.   29 
Zámecká kinokavárna - Signály z neznáma  18.1.   45 
Koncert vážné hudby     21.1.   45 
Výstava - "Historické hodiny ze Schwarzwaldu" 30.1. - 26.4.  378 
Zámecká kinokavárna - Betlémská hvězda  31.1.   10 
Výstava - "NÁMĚSTÍ VČERA, DNES A PŘÍŠTĚ"  1.2. - 31.3.  257 
Dokonalý make-up a líčení Dana Beranová  6.2.   30 
Koncert vážné hudby - 1x pro SLŠ, 1 x KPVH  11.2.   160 
Zámecká kinokavárna - Tři bratři    14.2.   72 
Staročeská zabijačka     15.2.   350 
Koncert Voilá      27.2.   63 
Koncert vážné hudby     11.3.   55 
Zámecká kinokavárna - Dešťová víla   14.3.   11 
Divadelní soubor Hraničář - Jak je důležité míti Filipa 20.3.   56 
Divadelní spolek Nepřijatelní - Wodny muž - Vodník 21.3.   19 
Koncert MUSICA DOLCE VITA    10.4.   35 
Hudební divadlo Hnedle vedle - Zámecká pohádka 18.4.   64 
Zámecká kinokavárna - Don Chichot   19.4.   5 
Koncert vážné hudby     19.4.   40 
Den země        22.4.   70 
Výstava - "Přehlídka trofejí"    25.4. - 17.5.  855 
Pálení čarodějnic      30.4.   257 
Výstava - "Krysáci"      4.5. - 24.7.  1651 
Výstava - "Harry Potter"     9.5. - 20.12.  1933 
Zámecká kinokavárna - Fimfárum do třetice všeho dobrého 16.5.  20 
Dětský den       31.5.   836 
Výstava - "Svět kostiček"     8.6. - 30.9.  3250 
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Zámecké slavnosti      26.6. - 27.6.  6972 
Výstava - "Historické kočárky"    3.8. - 29.11.  490 
Koncert vážné hudby      9.9.   28 
Lesnický den       12.9.   327 
Freepark       23.9.   60 
Zámecká zabijačka      28.9.   327 
Výstava fotografií "Tady bydlíme" - Výběžek.eu 2.10. - 5.11.  167 
Koncert vážné hudby     14.10.   45 
Cimbálová muzika      23.10.   72 
Výstava fotografií "Tady žijeme" - Výběžek.eu          6.11. - 22.12. 84 
Koncert vážné hudby     18.11.   160 
Koncert Akordeonů      20.11.   88 
1. Adventní neděle - výroba vánoční výzdoby  29.11.   68 
3. Adventní neděle - koncert Wildsticks a vánoční zvyky 13.12.  81 
Vánoční koncert - ZPĚVY BETLÉMSKÉ    19.12.  85 
Vánoční procházka zámkem     26.12.  155 

 

KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ 2015 
Akce ve Šluknově v roce 2015 mimo prostory Šluknovského zámku a Domu kultury: 

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

 15. - 22.04. úklid odpadků na veřejných prostranstvích, u silnic, podél potoků,  
u zastávek apod. Sebralo se celkem 1,4 tuny odpadů. 

 08.05. pietní akce pokládání věnců u příležitosti 70. výročí  osvobození 
u památníku obětem 2. sv. války – u ZŠ J. Vohradského, v Císařském u bývalé 
restaurace a u Partyzánu 

 08.05. mykologové odemkli les 
 23.5. slavnostní požehnání Mariánské kaple na louce pod kopcem Partyzán 

v Císařském – torzo kapličky bylo opraveno 
 24.05 – již 14. tradiční mezinárodní setkání občanů i starostů sousedních měst 

a obcí na obou stranách hranit „Pětiměstí“ na Jitrovníku  
 30.05. na nově otevřeném hřišti na beach volejbal turnaj TS BEACH CUP 2015 

– 16 amatérských dvojic 
 06.06. Pohádkový les (5. ročník) pořádaný o.s. Radost dětem - u rybníku 

Pazderák 
 13.06. výstava vojenských veteránů na náměstí 
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 21.06. oslava patronů města Jana a Pavla – před kostelem vystoupení 
pozounového orchestru z Grosspostwitz a sboru trubačů SLŠ, poté slavnostní 
bohoslužba vč. hry na varhany 

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

 18.-21.06. soustředění mladých hasičů z Království, Šluknova, Mikulášovic, 
Dolní Poustevny a Vilémova - na louce u kostela v Království  

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

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

 18.08. slavnostní otevření Oranžového hřiště (financovaného z Nadace ČEZ) – 
fitparku v Tyršově ulici pod sokolovnou 

 22.08. sraz veteránů na náměstí Míru  
 29.08. sraz motocyklů Čechie-Böhmerland na náměstí Míru 
 05.09. Rozloučení s létem v Království – pořádal spolek „Šluknovské Království“ 
 13.09. Lesnický den (3. ročník) v zámeckém parku  
 18.09. vybudována nová naučná stezka Střelnice u Pazderáku s haťovým 

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

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

 03.10. den otevřených dveří v arboretu Kunratice pořádaný SLŠ a SOŠS 
 11.10. Drakiáda u rybníka pod Křížovým vrchem 
 30.-31.10. výsadba nové aleje podél polní cesty vedoucí od Křížové cesty 

v Království nad Rybničnou směrem k Fukovské bráně – organizovalo město ve 
spolupráci se sdružením Arnika, sázeli dobrovolníci z řad občanů  

 17.11. požehnání nově zrekonstruované kapličky Panny Marie Bolestné 
v Království  
(u hlavní silnice u kostela) 
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  MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
I v roce 2015 to v městské knihovně žilo a nešlo jen o půjčování knih. Celkem bylo 
606 registrovaných čtenářů, z toho 131 v kategorii „děti a mládež“. Ve skutečnosti je 
ale stálých a pravidelných čtenářů mnohem více, protože na jednu registrovanou 
čtenářskou legitimaci chodí třeba celá rodina, nebo školní či školková třída.  

V uplynulém roce do knihovny zavítalo 3 160 návštěv, což je číslo, vygenerováno 
automatizovaným výpůjčním systémem, které tudíž zahrnuje pouze návštěvníky, kteří 
vraceli, nebo si půjčovali knihy. Kromě nich ovšem do knihovny přicházejí také lidé, 
kteří využijí služeb internetu (těch bylo 55), a dále i lidé, kteří chtějí jen informace, 
nebo kopírovat různé listiny, laminovat je, popř. svázat do kroužkové vazby. A jejich 
návštěvy výpůjčním systémem (a tedy ani počítadlem) zaznamenány nejsou.  

Celkem si za rok 2015 čtenáři půjčili 13 833 knižních titulů – 1 847 naučné literatury 
pro dospělé, 10 170 beletrie pro dospělé, 439 naučné literatury pro děti a mládež a 
1 377 titulů bylo z beletrie pro děti. Časopisy a periodika si čtenáři půjčili 287krát. 
Měsíční výpůjčku si prodloužili (telefonicky nebo mailem) ve 2 952 případech. V rámci 
meziknihovního výpůjčního systému se vypůjčilo našim čtenářům 8 titulů z jiných 
knihoven ve výběžku. Knihovna na oplátku poskytla v rámci této „dočasné výměny“ 5 
knih.  

Pracovnice knihovny se starají nejen o knihy (nákup nových knih, přebalování těch 
starších, opravy vazby apod.), ale také o návštěvníky, kterým se snaží vyjít vstříc, 
pomoci, poradit, vyhledat žádaný titul, prodloužit výpůjčku atd., atd. V knihovně 
pořádají také besedy – s cestovateli, spisovateli, vizážistkou, spolupracují i na 
ostatních  akcích, pořádaných Odborem kultury MěÚ, ať už jako pořadatelé nebo 
aktéři (např. v rolích nejedné pohádkové bytosti nebo strašidla).   

V roce 2015 se pořídily další nové regály (8 ks), nová sedačka pro návštěvníky a nové 
židle pro uživatele internetu.  

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY 
I v roce 2015 zůstala částečná barevnost (obálka a prostřední dvojstrana). V roce 
2015 byl stejný redakční tým – pracovníci Odboru kultury MěÚ Šluknov: šéfredaktor 
Mgr. Petr Tomanec, grafik Renáta Parkmanová, texty a korektura Daniela Štindlová.  

Šluknovské noviny i letos vycházely každý měsíc a cena byla 5 Kč. 
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  KRUH PŘÁTEL VÁŽNÉ HUDBY 
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z. s. uspořádal v roce 2015 následující koncerty: 

 21.01. „Pražské kytarové kvarteto“ –  Marek Velemínský, Václav Kučera, Matěj 
Freml, Patrik Vacík 

 11.02.  OK Percussion duo – Martin Opršál, Martin Kleibl (marimba, vibrafon, 
bicí netradiční nástroje); odpolední koncert pro Střední lesnickou školu a večer 
pro veřejnost 

 11.03. „Židovská hudba pro violoncello“ – Dominika Weiss Hošková, Jiří Hošek 
(otec s dcerou) 

 22.04. Pěvecký koncert – Eliška Gattringerová (mladá vynikající sopranistka) 
a Ahmed Hedar (mladý český klavírista s arabskými předky) 

 09.09. Pěvecký koncert – Jakub Pustina (tenor), Ewa Banasiak (soprán, Polsko – 
vítězka mezinárodní pěvecké soutěže), Marta Vašková (klavírní doprovod) 

 14.10. „Koncert pro deset strun“ – František Lamač (housle) a Karel Jiroš 
(kytara) 

 18.11. „Žestě pražského hradu“ – Pavel Hromádka (trubka), Jiří Bachtík (trubka, 
křídlovka), Šimon Šenkyřík (lesní roh), Jan Triebenekl (trombon), Josef Tomášek 
(tuba) – žesťové kvinteto hudby Hradní stráže; odpolední koncert pro SLŠ, 
večer pro veřejnost 

Průměrná návštěva koncertů v roce 2015 byla cca 58 lidí, na odpolední koncerty 
a cca100 studentů (výborná spolupráce se SLŠ a SOŠS). Účinkující jsou překvapeni 
pěkným prostředím ve Šluknovském zámku, výborným klavírem, skvělými posluchači 
– to lze vyčíst ze zápisů v kronice KPVH. 

 

 

 

 

 



50 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2015 
 

 

VII. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST  

PŘÍSPĚVKY MĚSTA NA SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST 
Město Šluknov každoročně podporuje místní zájmovou činnost. V roce 2015 byly 
finančně podpořeny následující organizace či akce: 

Název akce Schválená
dotace RM

(v Kč) 
Český červený kříž místní sdružení Šluknov Příspěvek na činnost 2015 25 000 
Český rybářský svaz MO Šluknov Příspěvek na činnost 2015 30 000 
Emilia Procházková Pietní akce 2015 2 000 
HOKEJOVÝ KLUB HC Arnošt Šluknov Příspěvek na činnost 2015 30 000 
Ivano Gatta Příspěvek na činnost 2015 5 000 
Junák - svaz skautů a skautek ČR Příspěvek na činnost 2015 5 000 
KČT Šluknov Příspěvek na činnost 2015, 

historicko zeměpisná naučná 
trasa okolo Šluknova 

25 000 

Klub cyklistiky Krásná Lípa Tour de Feminin 2015 4 000 
Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. Příspěvek na činnost 2015 4 000 
Kormidlo Šluknov o.p.s. Spolufinancování sociální služby 

2015 
20 000 

Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově Příspěvek na činnost 2015 50 000 
Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti ČR 

Příspěvek na činnost 2015 - 
oprava božích muk ve Fukově 

10 000 

Miroslav Traxler - mykologický spolek 
Šluknov 

Příspěvek na činnost 2015 12 000 

Občanské sdružení přátel motocrossu pro 
rozvoj mládeže ve Šluknově 

Příspěvek na činnost 2015 10 000 

Občanské sdružení radost dětem Šluknov Příspěvek na činnost 2015 10 000 
Občanské sdružení rančů 
Šluknovského výběžku 

Příspěvek na činnost 2015 15 000 

Občanské sdružení za rozvoj obce Rožany Pálení čarodějnic duben 2015 3 000 
Petr Jirův Badminton ve Šluknově 2 000 
Petr Přibyl Kulturně sportovní činnost 

divadla Šluknov 
5 000 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Šluknov 

Doubek 2015 - hasičský tábor 15 000 

Sdružení přátel města Šluknova pro rozvoj 
kultury a sportu 

Příspěvek na činnost 2015 0 

SK PLASTON Šluknov Příspěvek na činnost 2015 430 000 
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SK VIKTORIE, z.s. Reprezentujeme Šluknov 10 000 
Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Okresní turnaj žáků spec. škol 

2015 
3 000 

Spolek SEVEŘAN Příspěvek na činnost 2015 41 000 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Příspěvek na činnost 2015 40 000 
Teen Challenge International ČR Příspěvek na činnost 2015 46 000 
Veteranklub Sever Veteránem severem 2015 4 000 
WHITE LIGHT I. Terénní program 2015 20 000 
Základní kynologická organizace - 467 
Šluknov 

Příspěvek na činnost 2015 5 000 

Zdeněk Kirchner Memoriál Slávy Novotného 3 000 
 Celkem   884 000 
 

SK PLASTON ŠLUKNOV  

Dne 28.11.2015 se sešla valná hromada Sportovního klubu Plaston Šluknov. Její 
svolání mělo dva důvody:  

1) v souvislosti se změnou Občanského zákoníku bylo nutno změnit název spolku na 
SK Plaston Šluknov, z. s. (zapsaný spolek). Pro činnost spolku se nic nemění a změna 
nic nepřinesla, ale bylo nutno změnit stanovy spolku a nově provést jeho zápis do 
spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Všechny tyto kroky musí 
schválit valná hromada spolku.  

2) rezignace dosavadního předsedy SK Plaston Jiřího Beneše z důvodu značného 
pracovního vytížení na jeho funkci. Valná hromada tak musela zvolit nového předsedu 
a rekonstruovat výkonný výbor. Po volbách pracuje VV v následujícím složení (od 
28.11.2015) : 
 

Předseda: Ing. Milan 
Kořínek  

Místopředseda:    Jiří Beneš  
Hospodář: Michaela 

Novotná  

Zástupci 
oddílů:  

Oddíl kopaná:    Ivan Kolomazník  
Oddíl odbíjená:   František Koňák  
Oddíl kuželky:   Radek Marušák  
Oddíl košíková:   Bc. Michal Bušek  
Oddíl nohejbal:   František Mráz  
Oddíl 
badmintonu:   

Petr Jirův  
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Kontrolní komise nebyla ustanovena, její pravomoci má výkonný výbor.  
 
Členská základna SK Plaston k 31.12.2015:   
 

Oddíl členů poznámka 
Badminton 19  
Basketbal             8  
Fotbal 148 jediný oddíl evidující mládež - 92 členů do 

18 let 
Kuželky 27  
Nohejbal 8  
Volejbal 25  
Funkcionáři 2  
Celkem 237 skutečný stav - ověřeno přes Českou Unii 

Sportu  
 

FOTBALOVÝ ODDÍL 
Oddíl kopané měl v této sezoně registrováno ve FAČR 156 členů a z toho 92 členů do 
18 let.   

Výbor v počtu pěti členů v sestavě Kolomazník Ivan (prezident), Čurgali Ladislav 
(sekretář  
a hospodář), Štěpánek Martin (manažer pro mládež), Novotný Petr (manažer pro 
dopravu) a Brynda Milan (manažer „B“ mužstva). Výbor se v sezoně schází pravidelně 
1x týdně k řešení výsledků utkání všech mužstev, přípravy dalších utkání a řešení 
dalších problému spojených s kopanou ve městě.        

Pro ročník 2015/2016 měl oddíl 6 mužstev: 

‐ Mladší přípravka pod vedením dvojice Žemla, Hladík hraje skupinu „Sever“ 
Okresního přeboru systémem 4 + 1 na 1/4 hřiště turnajovým způsobem 
a skončila v podzimní části na 4. místě ze sedmi mužstev.  

‐ Starší přípravka pod vedením dvojice Dušík, Sokol hraje skupinu „Sever“ 
Okresního přeboru systémem 5 + 1 na 1/4 hřiště turnajovým způsobem 
a skončila v podzimní části na 5. místě ze šesti mužstev. V ročníku 2014/2015 
obsadilo mužstvo 4. místo ve finále sever/jih.  
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‐ Starší žáci pro tuto sezonu vznikli posunem mladších žáků do této vyšší 
kategorie pro stálý nedostatek starších hráčů. Spolu s hráči přešla i dvojice 
trenérů Holešovský, Zeman. St. žáci hrají okresní přebor na 1/2 hřiště 
systémem 7 + 1. V podzimní části obsadilo mužstvo 5. místo se 17 body 
a skóre 45:26. V ročníku 2014/2015 ještě jako mladší žáci vyhráli soutěž 
skupiny sever a stali se přeborníky okresu, když ve finále sever/ jih porazili 
mužstvo Benešova n/Pl. 4:2.  

‐ Mužstvo staršího dorostu po skončení neúspěšného působení v Krajském 
přeboru mladšího a staršího dorostu, hraje 1. třídu Krajské soutěže pod 
vedením Romana Hauslera z Jiříkova za pomoci Ladislava Čurgaliho mladšího. 
Podzimní část soutěže uhrálo mužstvo 5. místo se 17 body a skóre 38:28. 
Ročník 2014/2015 zakončilo mužstvo st. dorostu na 14. místě s 18 body 
a mužstvo ml. dorostu na 15. místě se 14 body.  

‐ Mužstvo „A“ mužů pod vedením trenéra Ladislava Čurgaliho a vedoucího 
Jaroslava Hrobára skončilo v podzimní části soutěže na 11. místě s 15 body 
a skóre 44:49.   Ročník 2014/2015 zakončilo mužstvo na 8. místě s 36 body  

‐ „B“ mužstvo pod vedením Milana Korejse s vedoucím Karlem Malaníkem 
skončilo lépe, a to na 7. místě s 19 body a skóre 36:23. Mužstvo hraje v Lipové 
v její režii. Ročník 2014/2015 zakončilo mužstvo na 5. místě se 41 body.  

Problémem je stálý nedostatek kvalifikovaných trenérů, přestože Dušík Zbyněk, Sokol 
Jaroslav a Čurgali Ladislav ml. úspěšně absolvovali trenérskou licenci „B“. Kvalifikovaní 
trenéři stále chybí hlavně u mládeže. Pro ročník 2015/2016 jsme získali nové hráče 
na přestup z Varnsdorfu Chlan a Zounar, z Vilémova Janda, dále Blaho a Rigo. Bohužel 
odešli hrát do Německa.   

Mladí hráči Žák, Mráz a Mikula. Dva se však postupně vrátili a ještě čekáme na návrat 
Mikuly. Do Skotska odešel i náš nejlepší hráč Dobeš.  

Dne 20.6.2015 oslavila naše sportovní veřejnost 70. výročí založení oddílu  kopané 
ve Šluknově. Oslavy se zúčastnilo více než 200 fotbalistů, včetně těch dříve 
narozených a příznivců kopané ve Šluknově.    

V poslední době některé obce ruší kvůli nedostatku financí své oddíly kopané, nebo 
alespoň některá mužstva zejména mužstva mládeže. Naše město se zatím může 
pochlubit, že má kategorie mužstev od nejmenších až po dospělé, jako málokdo 
v okrese Děčín.  A to díky městu Šluknov - finanční podpoře fotbalové činnosti, ale 
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i péči o sportovní zařízení.  Věříme, že i náš generální sponzor  Plaston CZ, jehož 
název neseme, nám zachová přízeň, i když jeho příspěvky poklesly z původních 150 
tis. Kč při založení na 50 tis. Kč v roce 2015.  Na rok 2015 získali šluknovští fotbalisté 
příspěvek ve výši 75.000 Kč od  SKÚ Ústí n/L. Tento příspěvek  byl využit na aerofikaci 
travnatých ploch. Celková cena činila 110 tis. Kč.   

VOLEJBALOVÝ ODDÍL 
Oddíl tvoří v roce 2015 celkem 30 aktivních členů. Trénuje se 2x týdně (středy večer 
a neděle ráno) v tělocvičně a v letním období na antukových hřištích šluknovského 
stadionu. Novinkou roku bylo vybudování hřiště na plážový volejbal, které oddíl 
využívá při pěkném počasí i 3x týdně. 

Šluknovský ženský tým se v okresní volejbalové soutěži ženv v sezóně 2015/2016 
z celkových 7 týmů umístil na 2. místě těsně za Českou Kamenicí. Mužská soutěž 
okresní úrovně se pro nedostatek týmů již pár let nehraje.  I v roce 2015 oddíl na 
šluknovských volejbalových kurtech uspořádal již tradiční losovaný turnaj smíšených 
družstev „Volejbalový Memoriál Jiřího Ducháče“, který se konal v 9. června. Tentokrát 
se účastnilo 7 družstev dospělých, z nichž to vítězné již tradičně sestavila rodina 
Ducháčů. Volejbalový turnaj mládeže se v tomto roce již nekonal a dokonce byla, pro 
malý zájem o volejbal, ukončena činnost dětského týmu. 

ODDÍL NOHEJBALISTŮ 
Tréninky oddílu jsou i nadále vždy v neděli od 11 hodin. Oddíl se v roce 2015 opět 
zúčastnil turnajů v Kamenickém Šenově a České Kamenici. Občas si jeli zatrénovat do 
Nového Boru. Soutěž však (z důvodu věku) již nehrají. 

ODDÍL BASKETBALU 
Oddíl se schází v počtu 8 hráčů a trénuje vždy v neděle večer. V roce 2015 ze svého 
rozpočtu zafinancoval instalaci streetbalového koše na tréninkové zdi v areálu 
stadionu. Basketbalová soutěž se v našem okrese již několik let nehraje. 

ODDÍL BADMINTONU 
Funguje od roku 2013, od roku 2014 pod SK Plaston Šluknov. Má 22 členů (ženy 
i muži). Trénuje se v tělocvičně 3xtýdně, přičemž úterý a neděle jsou spíše muži 
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a v pátek spíše ženy. Žádnou soutěž nehrají. V roce 2015 byl zorganizován vánoční 
turnaj. 

SALTAFITNESS 
Již od roku 2012 nabízí manželský pár Ivano a Viola Gatta nové alternativy sportu. 
V roce 2015 to bylo 3x týdně ve druhém patře Domu kultury a jednalo se o tyto sporty: 
Jumping (cvičení na trampolínách), Piloxing (spojení Pilates a boxu), Fitball (cvičení na 
velkém míči) a Lady fit. Přihlásit se může kdokoli na webu www.salta-fitness.com, 
z 98 % však chodí cvičit ženy.  
 

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY ve Šluknově: 

 Kuželkářský oddíl, 
 Kulečníkový klub,  
 Šluknovská pokerová liga,  
 Šluknovský motokros,  
 Šluknovský autokros aj. 

 

SPOLEK SEVEŘAN 
Počet členů spolku v roce 2015: 14 dospělých, 3 senioři nad 65 let, 6 mládeže od 15 
do 26 let, 9 dětí do 14 let (Kvítko). 

Zkoušky probíhaly vždy ve čtvrtek od 16:00 děti (Kvítko) a od 18:00 loutkáři 
(Rolnička). V den představení byla zkouška vždy dopoledne od 10:00.  Představení 
pro veřejnost jsou v neděli a představení pro školy pak v pondělí.   

 V roce 2015 se ve Šluknově konala tato vystoupení: 
11. a 12.01.  Kašpárkova kouzelná kniha   
08. a 09.02.   Aladinova kouzelná lampa  
08.03.   Divadelní přehlídka    
05. a 06.04.  Perníková chaloupka školky   
27.06.   Komedie s Kašpárkem (v rámci Zámeckých slavností) 
04.10.   Komedie s Kašpárkem - pro školky  
08. a 09.11.  Zvířátka a loupežníci 1.  
20. a 21.12.  Pekelná nuda  

Rok 2015 byl pro soubor úspěšný – návštěvnost představení se o hodně zvedla.   
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Soubor se v roce 2015 účastnil i těchto akcí mimo Šluknov: slavnosti v Podluží, 
slavnosti v Krásné Lípě, festival v Dolní Poustevně, představení ve Velkém Šenově. 

V roce 2015 obdržel spolek od města příspěvek na činnost, dotace byla použita na 
barvy, elektro materiál, cestovné souborům na přehlídku.  

RANČ K 
Jezdecký kroužek funguje v Království (stáje u Restaurace Konírna) už řadu let pod 
vedením paní Martiny Pucholtové. V roce 2015 měl cca 32 členů, z toho 20 dětí. 
Celoroční činnost jezdeckého kroužku probíhá každodenně. V roce 2015 probíhaly 
tyto aktivity: jezdecký výcvik, agroturistika, spolupráce se seniory, spolupráce se 
sdružením Roska (lidé s roztroušenou sklerozou), rehabilitace dětí se zdravotním 
postižením (3 klienti: dětská mozková obrna, cystická fibroza, autismus), spolupráce 
s Dětským domovem a školou Jiříkov (pravidelný kroužek), spolupráce se Střediskem 
výchovné péče Jiříkov (začlenění dětí s poruchami chování); spolupráce s Teen 
Challenge. Zásadní je spolupráce s  SVP, díky směřování klientů ze střediska je těmto 
dětem umožněno smysluplné využití volného času, a tím zamezeno prohlubování 
sociálně patologických jevů. 

Ranč K v roce 2015 zorganizoval: 
11.07.   RODEO  
13.07. - 19.07.  Letní soustředění oddílu  
16. 07.   "Skokové závodíky"  
26.07. - 01.08.  Tábor v sedle  
03.10.   CROSS (terénní závody)  
31.10.   Hubertská jízda + Hubertská zábava 

 

 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŠPIČÁK 
V rámci zvyšování úživnosti honitby tak, jak ukládá smlouva o nájmu honitby, bylo 
vysázeno po dohodě s revírníkem cca 30 ks plodonosných dřevin, především tedy 
jírovců a jabloní, a to v lokalitě „U malé třešně, „U lipovského seníku“ a v Liščím 
v lokalitě „U smrku“. Oseto bylo dále políčko v Liščím, kdy setou plodinou byl oves. 
Všechny tyto aktivity jsou jedny z bodů mysliveckého záměru, který musí být ze strany 
uživatele honitby plněny. 
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Bylo postaveno 5 kazatelen a 1 posed. Zřízen byl dále 1 zásyp pro přikrmování 
divokých kachen na rybníku Sohland. V několika dalších případech byla provedena 
oprava především posedů.  

Škody zvěří na lesních porostech byly ze strany LČR vyčísleny na částku cca 14.500 
Kč. 

V roce 2015 bylo uloveno: 
 10 srnců, 10 srn a 6 srnčat. Celkem 6 kusů byl úhyn   
 1 laň a 2 kolouši  
 1 daněla a 1 danče, dále 1 ks úhyn  
 8 selat a 14 lončáků - celkem tedy 22 prasat (o 6 ks více než v loňském 

mysliveckém roce) 
 13 lišek, 3 jezevci a 1 psík mývalovitý 

Lov kachen připadal v úvahu vesměs pouze na Sohlandském rybníku. V plánu lovu 
bylo 15 ks kachen. Kachny však loveny nebyly. 

MYSLIVECKÝ SPOLEK JITROVNÍK 
Myslivecký spolek má 16 členů. V roce 2015 mimo členské schůze zorganizoval 
naháňky na černou zvěř a realizoval ozdravovací akci (podávání medikovaného 
krmiva). V roce 2015 bylo zajištěno objemné krmivo pro zimní přikrmování zvěře 
v období nouze – vykoupeno od občanů a škol cca 1t kaštanů a koupeno 20t jadrného 
krmiva (obilí). 

Lov zvěře byl realizován na základě plánu lovu schváleného nadřízenými orgány – byl 
splněn na 100 % a při lovu byly dodrženy chovatelské zásady. Žádné mimořádné ani 
raritní úlovky nebyly v roce 2015 uloveny. 

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU 
Organizace měla v tomto roce 179 členů, z toho 135 mužů, 17 žen, 9 mládežníků 
a 18 dětí.  

V roce 2015 MO ČRS Šluknov na rybochovných zařízeních hospodařila velmi dobře, 
a tak mohla z těchto zařízení zajistit převážnou plánovanou násadu ryb do 
obhospodařovaných sportovních revírů a malé množství ryb i distribuovat do okolních 
místních organizací. 
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V roce 2015 bylo celkem odpracováno 2.028 brigádnických hodin. Brigádnická 
činnost byla zaměřena především na rekonstrukci rybářské chalupy, dále na údržbu 
rybochovných zařízení, úpravy a udržovací práce na hrázích.  V letním období se 
u sportovních revírů a chovných revírů zaměřili rybáři na sečení trávy na přilehlých 
plochách. Mládežníci se kromě jiného zaměřili se svými vedoucími při brigádách 
zejména na úklid okolí těchto revírů.  

Největší akcí roku byla rekonstrukce rybářské chalupy. Pro tuto velkou akci se členové 
rozhodli především z důvodů, že chod chalupy byl neustále dotován z vydělaných 
peněz za vysazené ryby a také proto, že z důvodu stávajícího špatného stavu byla 
velmi malá poptávka po pronájmu. Rekonstrukce byla prováděna v několika etapách. 
V první etapě bylo vyměněno prasklé vodovodní potrubí. Dále byl osekán obklad, 
který pod cemento-betonovým podkladem zadržoval vodu. Jelikož byla zcela 
nevyhovující a poddimenzovaná el. síť, vyměnily se zároveň i stávající hliníkové kabely 
za měděné, včetně jističů, svítidel a rozvaděče. Byly přidány zásuvky a vypínače. 
V druhé etapě byl znovu postaven a vyvložkován komín, nainstalován EKO-kotel 
s násypkou, k němuž byla připojena topná tělesa. Dále byla opravena střecha, 
vyměněny svody, omítnuty osekané zdi sanační omítkou a provedena nová malba. Na 
opravě se podíleli zejména: Pavel Schneider, Pavel Ganišin, Milan Zelený, Martin 
Kolonečný, Luděk Neubauer, Rudolf Reintsch a Jiří Závět. Při technicky náročných 
brigádách pomáhal pan Tomáš Laštůvka a částečně i Technické služby Šluknov. 
Materiálně opravu podpořila především firma TOPOS a.s.  

Počet členů Rybářské stráže (RS) v MO Šluknov je 11 aktivních členů. Členové RS se 
v roce 2015 sešli ke třem společným poradám za účelem plánování pochůzek 
a hodnocení práce RS. V roce 2015 probíhaly kontroly na rybolovných zařízeních 
(revírech) MO Šluknov, a to jak na revírech pstruhových (Luční rybník, Rožanský 
potok), tak i na mimopstruhových – Šluknovský rybník (Pazderák). Bylo provedeno 150 
kontrol, kontrolovaných osob bylo 450. Nadále probíhaly kontroly v chovných 
zařízeních MO Šluknov - Bobří rybník (koupaliště), Rybničná, Harrachov a chovných 
zařízeních pod lomem. Na rybolovných zařízeních MO Šluknov byly zaznamenány jen 
drobné přestupky proti rybářství, a to zejména u rybářů důchodců od 70 let výše. Vše 
se obešlo bez zadržení povolenky, řešeno bylo jen domluvou a výstrahou. Na 
chovném zařízení Bobří rybník (koupaliště) byly vedoucím rybářské stráže Jiřím 
Camfrlou (číslo RS 13358) dvakrát chyceni mladiství, kteří své úlovky jako i v minulosti 
schovávali do lesního potoka, který přehradili a udělali si umělou nádrž. V obou 
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případech byla přivolána hlídka Městské policie a mladiství byli předáni policii. Na 
Rožanském potoce na pstruhovém revíru byli zadrženi členem rybářské stráže 
Alexandrem Karlem mladiství ve věku 10 až 12 let, byl jim zabaven jeden prut čínské 
výroby a s domluvou byli vykázáni od vody. Nejproblémovějšími revíry jsou revíry 
Bobří rybník (chovné zařízení koupaliště) a Pivovarský rybník (chovné zařízení Křížový 
vrch), kde dochází k častým výskytům pytláků. Problémové období – červen, červenec, 
srpen. Ve spolupráci s Městskou policií Šluknov byly prováděny intenzivnější kontroly 
právě v těchto problémových měsících. V tomto roce jsme se více zaměřovali na 
střežení chovné vody. Spolupráce s Městskou policií Šluknov probíhala zejména 
v letních měsících (červenec a srpen) na všech zařízeních MO Šluknov.  

Každý člen RS MO Šluknov je vybaven zápisníkem, do kterého si zapisuje počet 
kontrolovaných osob a taktéž menší přestupky, při opakovaném napomenutí provede 
zápis do úlovkového lístku, popřípadě odebere povolenku. Většina členů RS MO 
Šluknov je vybavena vlastní svítilnou a dalekohledem. Většina členů má stejnokroj RS. 
Celkové hodnocení RS v roce 2015 je z našeho pohledu uspokojivé, zejména fakt, že 
se pravidelnými kontrolami daří chránit chovná zařízení a sportovní revíry MO Šluknov 
proti pytlákům i nesportovním rybářům, kteří nedodržují stanovy rybářského řádu ani 
čistotu v místě loviště.  

V roce 2015 se opět obnovily meliorační práce na chovném pstruhovém toku 
v Království.  Tento druh činnosti není vhodný provádět na toku, kde je chován pstruh 
obecný. V období letního sucha, kdy průtok vody na pstruhovém toku v Království byl 
minimální, se provádělo bagrování břehů i stavby, což způsobilo značné zvýšení kalů 
ve vodním toku. Takto znečištěná voda vtékala do sportovního rybníka ve Šluknově, 
kde docházelo k zanášení přítoku jemným kalem. Navíc kalení vody může způsobovat 
vytlačení pstruha obecného z určitých úseků chovného toku, nebo i úhyn některých 
druhů ryb, což se nedá zcela monitorovat. 

Stálým problémem zůstává, že sportovní rybník ve Šluknově má v letním období příliš 
vysoké PH vody (9-10 stupnice), což je velmi kritické. Byly provedeny pokusy o snížení 
PH vody, avšak účinnost těchto pokusů byla pouze dočasná. 

V roce 2015 nebyla nahlášena žádná rozsáhlá otrava ryb. Při kontrolních pochůzkách 
čistotářů, na chovných i sportovních revírech, bylo provedeno celkem 68 odběrů 
a rozborů vody. Rozbory vody prováděli pánové Hrobár Jaroslav ml., Hrobár Jaroslav 
st., Hrobár Roman a Reintsch Rudolf. 
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Šluknovská MO vychovává i své nástupce. Rybářský kroužek v roce 2015 navštěvovalo 
18 dětí. Činnost kroužku je pravidelná, děti se schází od září do května jednou za 14 
dní v ZŠ J. Vohradského. Děti zde mohou využívat prostory školy a tělocvičny pro svoji 
činnost. V kroužku se děti seznamují se stanovami ČRS, anatomií ryb, poznávají 
jednotlivé druhy ryb, chov ryb, naše revíry MO a ČRS, zákon o rybářství a příslušnou 
vyhlášku k zákonu, vybavení rybáře, rybářskou etiku a v neposlední řadě základy 
sportovního rybolovu.  Děti pomáhají i při brigádách, a to zejména s úklidem 
nepořádku kolem sportovních i chovných vod. V květnu bylo pro děti uspořádáno 
místní kolo „Zlaté udice“ a dvě družstva dětí se zúčastnila i soutěže „O putovní pohár 
Šluknovské výběžku“. V červenci se děti zúčastnily poznávacího rybářského 
soustředění v Příběních, včetně návštěv několika velmi zajímavých institucí v okolí 
Tábora. Za vedení dětí a mládeže patří velký dík jejich vedoucím manželům 
Ganišinovým a panu Marcelu Bielikovi. Za nemalou finanční pomoc vedení děkuje 
představitelům města Šluknov, kteří rybářskou mládež finančně podporují. 

Závěrem roku 2015 byly spuštěny internetové stránky 
www.mocrssluknov.webnode.cz, kde chce organizace zejména informovat 
o aktuálních otázkách, brigádách, soutěžích apod.   

Proto se výbor MO rozhodl prodat bývalý revír Olexův rybník (Balaton) v Rožanech. 
Prodej byl schválen na mimořádné výroční členské schůzi v září 2015. Novým 
majitelem je pan Karel, který má v úmyslu uvést tento rybník do stavu, kdy na něm 
bude moci chovat ryby a stávající nevzhledná plocha při přejetí státní hranice se opět 
stane dominantou vstupu do Rožan z německé strany. V září 2015 byl také schválen 
záměr prodat městu Šluknov Pivovarský rybník (pod zámeckým parkem) za cenu dle 
znaleckého posudku. Město má v plánu tento rybník zrekonstruovat. V roce 2015 se 
podařilo od města Šluknov také pronajmout opravený rybník v parku, a to na dobu 
neurčitou.  

SVAZ DŮCHODCŮ ŠLUKNOV 
Svaz měl v roce 2015 celkem 100 členů. Dne 27.11.2015 se konala výroční schůze, 
na které bylo přítomno 74 členů. Pozvání přijala také starostka města. 

V květnu 2015 členové navštívili Benešov nad Ploučnicí, kde si prohlédli zámek. 
Následovala prohlídka skanzenu v Zubrnicích. Poté výlet pokračoval v Ústí nad Labem 
ve výletním místě nad městem, areálu Větruši, kde si kromě bludiště účastníci užili 



61 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2015 
 

 

i krásný výhled na celé město i okolí. Poslední zastávkou byla Doubice, konkrétně 
občerstvení a dřevěné sochy u Staré hospody. 

V září se jelo za poznáním do Mníšku pod Brdy, kde si účastníci prohlédli neprávem 
opomíjený zámek, s krásně zařízenými pokoji i s původním vybavením. Následoval 
oběd v restauraci U Káji Maříka. Poté se přejelo k Dobříši do Staré Hutě. Po krátké 
procházce podél rybníka se došlo na Strž k Památníku Karla Čapka.  

Členové svazu se také zúčastnili vzpomínkové akce na bratry Bienertovy v Kyjovském 
údolí a každoročního setkávání – Pětiměstí, které se konalo tentokrát v Neusalza-
Spremberg, kde byla procházka po okolí s občerstvením ve Střeleckém domě. Členové 
SD se také účastnili akcí pořádaných ve Šluknově – Zámecké slavnosti, koncerty, 
divadelní představení, výstavy i rozsvícení vánočního stromu.  

V roce 2015 bylo 17 jubilantů, které zástupci SD navštívili s květinou a malým 
dárečkem, a při kávě a zákusku si s nimi popovídali o životě.   

DALŠÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE působící v našem městě jsou:  

 Šachový kroužek, 
 Mykologický spolek, 
 Svaz tělesně postižených, 
 Skautská organizace,  
 Klub českých turistů,  
 Český červený kříž aj. 
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IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POČASÍ   

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Odbor rozvoje a životního prostředí zajišťuje agendu odpadů jak po stránce 
administrativní, tak po stránce praktické.  

Hlavními partnery města Šluknova v oblasti nakládání s odpady i v roce 2015 byly 
firmy: 

‐ Technické služby Šluknov, spol. s r. o. 
‐ SEVEROSEPAR,  s. r. o. 
‐ EKO-KOM, a. s. 
‐ Elektrowin 
‐ Asekol  
‐ Ekolamp 
‐ Ecobat 
‐ DIMATEX CS, spol. s r. o.  
‐ Dušan Štícha 

V roce 2015 vyprodukovali občané města celkem 2.891,433 t odpadů.  

Z toho:  
Odpady z domácností   1.298,16 t (219 kg/os/rok resp. 18 kg/os/měsíc) 
Objemný odpad    302,29 t       (51Kg/os/rok, resp. 4,25 kg/os/měsíc) 
Papír     200,93 t       (33,94/os/rok, resp. 2,83 kg/os/měsíc) 
Kompozitní obaly (tetra-pack) 0,266 t   (kg/os/rok - nepočítáno) 
Barevné sklo    39,55 t      (6,68 kg/os/rok, resp. 0,56 kg/os/měs) 
Bílé sklo    12,30 t       (2,08 kg/os/rok,   resp. 0,17 kg/os/měs) 
Plast     59,30 t      (10,02 kg/os/rok,   resp. 0,83 kg/os/měs) 
Biologicky rozložitelný odpad 101,09 t     (17,07 kg/os/rok, resp. 2,13 
kg/os/měs) 
Kovy     497,29 t     (83,99 kg/os/rok,  resp. 7 kg/os/měs) 
Textil     33,78 t     (5,71 kg/os/rok,  resp. 0,48 kg/os/měs) 
Ostatní odpady vytříděné 447,55 t     (75,59 kg/os/rok,  resp. 6,30 Kg/os/měs) 
ve sběrném dvoře  

Ve Šluknově bylo v roce 2015 průměrně sváženo celkem 1.544 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. 
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Město si od firmy Technické služby Šluknov spol. s r.o. v roce 2015 pronajímalo 
celkem 1.372 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 2015 jich bylo vydáno 808 ks.   

V roce 2015 měli občané města Šluknova možnost začít třídit také biologicky 
rozložitelný odpad, mimo jiné do speciálních hnědých nádob o objemu 240 l. 
V průběhu roku bylo poskytnuto 176 ks těchto nádob. Svoz probíhal od dubna do 
konce listopadu. Svezeno bylo celkem 2.725 nádob.  

V roce 2015 bylo ve městě vyčleněno 24 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. Celkem je rozmístěno 117 kontejnerů. Došlo ke změně 2 lokalit. Ze sídliště 
u č. p. 1015 byly kontejnery převezeny na stanoviště v ulici Studniční, kde je občané 
více využívají. 

Kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví 3 vlastníků. Společnosti EKO-KOM, 
a. s., která je městu poskytuje zdarma, Technických služeb Šluknov, spol. s r. o. 
v rámci pronájmu a zbývající jsou ve vlastnictví města Šluknova. Společnost EKO-
KOM, a. s. nádoby městu poskytuje s podmínkou, že nedojde k nahrazení stávajících 
nádob, ale bude rozšířena stávající síť. Po sedmi letech užívání poskytnuté kontejnery 
přecházejí do vlastnictví města. 

Pytle na tříděný odpad – pro usnadnění třídění a přiblížení služby občanům, jakou je 
svoz vytříděných složek komunálního odpadu, zajišťuje město Šluknov svoz pytlů, 
žlutých na pet lahve, oranžových na kompozitní obaly a zelených na drobné kovy. 
Svoz je pořádán 1 × za 2 měsíce na vyznačených trasách. Informace o svozu všech 
vytříděných složek odpadů jsou uváděny v „Ekologickém kalendáři“, který je mj. 
k dispozici i na webových stránkách města www.mesto-sluknov.cz. 

KOMPOSTÁRNA 

Dne 27. března 2015 byla otevřena první kompostárna ve Šluknovském výběžku. 
Stavba kompostárny splňuje vysoké požadavky na zajištění ekologické služby 
v podobě zpracování biologicky rozložitelného odpadu na kvalitní biomasu. Součástí 
kompostárny jsou zpevněné plochy, záchytná jímka, administrativní budova, garáže 
i moderní technika, která odpad sveze a zpracuje.  
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Celkové náklady na stavbu, nákup vybavení a zařízení se vyšplhaly do výše téměř 20 
mil. Kč. Spoluúčast města Šluknova činila 10 %. 90 % bylo hrazeno z dotace 
z Operačního programu životního prostředí. Za to, že kompostárna byla postavena za 
takto výhodných podmínek, vděčíme tomu, že celý projekt vznikl poměrně brzy. 
V dnešní době je v různých dotačních titulech finančních prostředků sice dost, ale 
žádosti o dotace značně převyšují nabídku.  

Kompostárna slouží nejen široké veřejnosti města Šluknova, která sem zdarma 
(v rámci poplatku za odpad) může odkládat zeleň ze zahrad i domácností, ale jsou 
sem sváženy i nádoby s biologicky rozložitelným odpadem a je využívána také 
k likvidaci „zeleného“ odpadu z údržby a veřejných ploch města.  

Své služby nabízí též ostatním obcím ve výběžku, kterým tím pomůže splnit 
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – odkládat biologicky rozložitelný odpad 
v zařízeních k tomu určených. V roce 2015 uložilo město Šluknov v kompostárně 
1.509.090,00 kg „zeleného odpadu“. 

Technické služby Šluknov spol. s r. o. jako provozovatel kompostárny, řešily v roce 
2015 i některé stížnosti na zápach z kompostárny, které se následně úpravou 
způsobu kompostování podařilo eliminovat na minimum. 

Technické služby Šluknov, spol. s r.o. ve spolupráci s městem Šluknov a za finanční 
podpory z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR 
pořídily 600 ks biopopelnic, které jsou určeny k rodinným domům a menším bytovým 
domům na území města Šluknova k ukládání zbytků z údržby zeleně a zahrad 
a biologicky rozložitelného odpadu, vzniklého provozem domácností. Svoz biologicky 
rozložitelného odpadu probíhal od 17. března do 30. listopadu 2015. Občané města 
Šluknova vyprodukovali 101.090,00 kg bioodpadu. 

Na území města Šluknova jsou rozmístěny kontejnery, kam občané mohou odložit 
drobná elektrozařízení, např. fény, mixery, rádia, strojky, elektronické hračky apod., 
kterých se hodlají zbavit. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Asekol, a. s. a města 
Šluknova (kontejnery s logem Elektrowinu) . Malé kontejnery jsou rozmístěny ve 
3 lokalitách města Šluknova: u marketu TESCO, vedle prodejny potravin D+S na 
náměstí a na Sídlišti před č. p. 1006. 

V kontejnerech Asekol, a. s. skončilo 2.598,00 kg drobných elektrozařízení, TV 
a monitorů 424 ks o celkové váze 8.969,00 kg. Firma Elektrowin a. s. má v areálu 
Technických služeb, spol. s r. o. přistaveny 2 velké skříňové kontejnery, do kterých 
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mohou občané odkládat i větší elektrozařízení, např. ledničky, pračky, apod. Do všech 
(velkých i malých) kontejnerů občané předali celkem 15.080 kg zařízení. 

V roce 2015 měli i nadále občané města Šluknova možnost třídit také textil. 4 bílé 
kontejnery na sběr textilu jsou umístěny před Divadlem mladých v ul. Na Hrázi, v ul. 
Svojsíkova – před domovem důchodců, na Sídlišti před č. p. 1006 a v areálu 
Technických služeb Šluknov, spol. s  r. o. Občané zde mohou odložit nepoužívaný 
textil. Ten je pak dále předáván k dalšímu využití, např. charitě apod. V případě, kdy 
nemůže být užíván k původnímu účelu, dojde k jeho zpracování na čistící hadry apod. 
Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Dimatex, která zároveň zajišťuje jejich svoz a další 
zpracování. V roce 2015 občané vytřídili 33.780,00 kg textilu. 

SOUTĚŽ 

Ve školním roce 2014 - 2015 probíhal v Základní škole J. Vohradského 12. ročník 
soutěže  
ve sběru PET lahví. Soutěž je pořádána městem Šluknov ve spolupráci se ZŠ 
J. Vohradského a Technickými službami města Šluknova spol. s. r. o. Ve školním roce 
2014 - 2015  žáci prvního stupně sebrali 152.590 ks PET lahví, tj. 3385 pytlů. 
V soutěži se na prvním místě umístila Nikola Zemanová z 1. A, druhé místo obsadila 
Simona Špirochová z 5. B a na třetím místě byl Vít Nespěšný ze 4. B. V soutěži tříd se 
na prvním místě umístila třída 4. B, druhá byla 1. A a třetí 4. A. 

DEN ZEMĚ 

Ve středu 22. dubna 2015 se Město Šluknov se připojilo k celosvětovému Dni Země. 
Akce v zámeckém parku byla zaměřena především na ekologii a prezentaci 
regionálních firem. Firmy zabývající se zpětným odběrem elektroodpadů – Asekol 
a Elektrowin – měly v parku stánky s informačními letáky a děti ze škol i školek, které 
tvořily převážnou část návštěvníků, si u nich mohly zasoutěžit v hodu mobilem do 
popelnice, třídění odpadů, zahrát obří člověče nezlob se nebo složit puzzle. V zámku 
si mohly vybarvovat obrázky s ekologickou tématikou. Zajímavá byla výstava výrobků 
z recyklovaného odpadu od dětí ze šluknovské ZŠ, Speciální ZŠ a z Oblastní charity. 

UKLIĎME ČESKO 

Město Šluknov se připojilo k celorepublikové akci – Ukliďme Česko. V týdnu od 15. 
dubna do 22. dubna 2015 se spolky, organizace i jednotlivci zapojili do této akce, 
jejímž cílem bylo uklidit odpadky na veřejných prostranstvích, u silnic, podél potoků, 
rybníků, vlakových zastávek, lesů.  Sebralo se celkem 1,4 tuny odpadů. Pytle na odpad 
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poskytly Technické služby Šluknov, spol. s  r. o., rukavice pak město jako hlavní 
organizátoři akce. 

FINANCOVÁNÍ 

NÁKLADY (zaokrouhleno, s DPH) 
Svoz komunálních odpadů   4.141.782 Kč 
Nájem nádob na komunálního odpad     217.440 Kč 
Svoz tříděného odpadu       561.572 Kč 
Nájem nádob na tříděný odpad        55.376 Kč 
Svoz nádob s bioodpadem      117.175 Kč 
Sběrný dvůr - likvidace odpadů        479.371 Kč 
Likvidace černých skládek         10.093 Kč 
Koše            48.191 Kč 
Pneumatiky          63.460 Kč 
Nebezpečné odpady – likvidace        126.409 Kč 
Soutěž ve sběru          30.000 Kč 
Odměny partnerským firmám                  27.031 Kč 
 
PŘÍJMY 
Poplatek od občanů      1.858.518 Kč 
EKO-KOM a.s. odměna za třídění     556.664 Kč 
Zpětný odběr elektro (Asekol, Elektrowin)      42.993 Kč 
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MĚSTSKÁ ZELEŇ 
Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově 

V roce 2015 byla dokončena doposud největší akce týkající se obnovy veřejné zeleně 
ve Šluknově a to skácením středové aleje na hřbitově a kompletní výsadbou v celé 
lokalitě, která čítala na 200 nových dřevin vysazených dle původní kompozice, a to 
jak na hřbitově, kdy byly nahrazeny i dřeviny skácené již v minulosti, tak podél křížové 
cesty a na terasách, kde byl vysazen kultivar u nás poměrně vzácného javoru babyka. 
Akce byla dokončena v květnu 2015, čímž můžeme spolu s provedenou rekonstrukcí 
obou horních kapliček považovat již několik let trvající obnovu areálu křížové cesty 
za dokončenou. 

Zhotovitel akce:   UNILES, a. s., Rumburk, Ing. Tomáš Socha, Polevsko 
Realizace:    08/2014 – 05/2015 
Profinancování akce:   1,63 mil. Kč (v roce 2014 investováno 1,07 mil. Kč) 
z toho dotace:   1,22 mil. Kč 

Výsadba ovocných alejí ve Fukově 

V roce 2015 navázal odbor na již úspěšně realizovanou výsadbu ovocné aleje na 
Knížecí a pokračoval v navracení ovocných stromů do naší krajiny. Pro tento rok byla 
vybrána lokalita bývalé obce Fukov, která je vzhledem ke svým specifickým 
klimatickým podmínkám k pěstování ovocných stromů velmi vhodná. Na akci se 
podařilo získat 100% dotaci z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny. V průběhu 
října a listopadu tak bylo podél stávajících a bývalých cest ve Fukově vysazeno celkem 
207 ovocných stromů (jabloně, švestky, hrušně, třešně, jedlé jeřáby). 

Zhotovitel akce:  UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:    10/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:  211 tis. Kč 
z toho dotace:   211 tis. Kč 

Obnova parku v Rožanech – I. etapa 

V souladu s programovým prohlášením nového zastupitelstva byla zahájena obnova 
zeleně  
i v městských částech města, které byly doposud v této oblasti opomíjeny. 
Pravděpodobně nejvýznamnější takovou plochou je park v Rožanech, který skýtá 
velký potenciál pro vytvoření reprezentativní parkové plochy. Jelikož je park poměrně 
rozsáhlý, byla jeho obnova rozdělena do dvou etap, přičemž první z nich byla 
realizována v roce 2015. V jejím rámci byla obnovena středová cesta (ve stejném 
duchu jako cesty v zámeckém parku), osázena alejí o celkem 37 lípách srdčitých, 
instalovány lavičky a odpadkový koš.  
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Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r. o., UNILES, a. s., Rumburk 
Realizace:   10/2015 – 12/2015 
Profinancování akce: 219 tis. Kč 

Omezení výskytu a likvidace křídlatky v katastru města Šluknov 

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2015 se městu podařilo získat dotaci 
z Programu péče o krajinu. Letos se jí rozhodli využít pro boj s jedinou invazní 
rostlinou, jejíž výskyt nás ve městě trápí, a to křídlatkou. Místa jejího výskytu jsou již 
řadu let zmapována a každý rok byla z vlastních prostředků částečně likvidována. 
Zásah však nikdy nebyl díky větší finanční náročnosti dostačující a důsledný. Ten se 
díky finanční pomoci Ministerstva životního prostředí podařil až v loňském roce, a tak 
mohla být křídlatka zlikvidována pomocí několika postřiků totálním herbicidem 
v téměř 30 lokalitách na celkové ploše téměř 6.000 m2. V roce 2016 budou místa 
znovu monitorována a případní vzešli jedinci eliminováni, čímž by křídlatka měla být 
zcela vytlačena z katastru města. 

Zhotovitel akce:  WEPA, o. s., Jiříkov 
Realizace:   07/2015 – 10/2015 
Profinancování akce: 94 tis. Kč 
z toho dotace:  31 tis. Kč 
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Pasport zeleně a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města 
Šluknov 

Z dotačního titulu Program zeleň do měst a jejich okolí byl v letech 2014 – 2015 
zhotoven pasport zeleně a inventarizace dřevin. Smyslem akce bylo pořízení 
základního dokumentu pro správce veřejné zeleně ve městě, který výrazně zefektivní 
péči o travnaté plochy v celém katastru a zároveň pomůže získat přehled o několika 
tisících dřevinách rostoucích na veřejných prostranstvích. Akce byla v roce 2015 
realizována do úspěšného konce, díky čemuž byla optimalizováno sekání trávy ve 
městě (výrazný úbytek stížností na nesekané plochy) a vybrány dřeviny, které díky 
svému zdravotnímu stavu vyžadují potřebné arboristické zásahy. V současné době již 
ORŽP s pasportem pravidelně pracuje a využívá ho při plánování péče o městskou 
zeleň jako takovou. Kompletní pasport zeleně je zpřístupněn online i pro veřejnost, 
a to na geoportálu města na webových stránkách www.mesto-sluknov.cz. 

Zhotovitel akce:   HRDLIČKA, spol. s r. o., Praha 
Realizace:    09/2014 – 06/2015 
Profinancování akce:   648 tis. Kč (v roce 2015 investováno 431 tis. Kč) 
z toho dotace:   518 tis. Kč 

Pasport mobiliáře 

Na pasport zeleně navázalo i zpracování pasportu mobiliáře, který doposud ve městě 
rovněž chyběl – základní přehled o počtu a technickém stavu laviček, odpadkových 
košů, informačních cedulí a dalšího mobiliáře ve městě, jehož počet se dle pasportu 
vyšplhal na téměř 900 objektů. Zpracovaný pasport se proto stal další základní 
pomůckou pro plánování údržby, případně doplňování do míst, kde jeho počet není 
dostatečný. Stejně jako v případě zeleně, je i pasport mobiliáře dostupný pro 
nahlédnutí občanům města na geoportálu města na jeho webových stránkách. 

Zhotovitel akce:  HRDLIČKA, spol. s r. o., Praha, GEPRO, s. r. o., Praha 
Realizace:    06/2015 – 12/2015 
Profinancování akce:  67 tis. Kč 

Přírodní zahrada na Malém náměstí 

V roce 2015 se podařilo realizovat doposud ojedinělou akci – realizace tzv. přírodní 
zahrady na veřejném prostranství, tj. trvalkového záhonu přírodního charakteru. Jako 
místo realizace byla vybrána doposud nevyužitá travnatá plocha na tzv. malém 
náměstí. K výsadbě bylo použito přes 50 druhů trvalek a byly vybrány tak, aby 
v každém úseku vegetačního období vždy alespoň část záhonu kvetla.  

Zhotovitel akce:  pracovníci VPP (dodavatel dřevin Zahradnictví 
Kratochvílová) 



70 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2015 
 

 

Realizace:    03/2015 – 04/2015 
Profinancování akce:  31 tis. Kč 

 

Výsadba česko-německých alejí v Království 

V průběhu roku oslovila město Šluknov organizace Arnika s dotazem, zda bychom 
neměli zájem o výsadbu aleje v česko-německém příhraničí, která by nejenže 
informovala o nutnosti obnovovat mizející aleje v krajině, ale i zapojila do výsadby 
národy na obou stranách hranice. Po konzultaci se zahradní a krajinářskou 
architektkou Ing. Ivou Jaburkovou byla vybrána lokalita mezi křížovou cestou 
v Království, Rybničnou a Fukovskou bránou. Podél dvojice cest bylo dobrovolníky z 
řad šluknovských občanů, zaměstnanců města a nadšenců z celé republiky vysazeno 
celkem 107 lip a dubů. Dub jakožto německý symbol je vysázen podél cesty směřující 
do Německa, lípy jakožto symboly české jsou vysazeny podél cesty směřující do Čech 
(Království). Výsadby se zúčastnil nečekaný počet dobrovolníků a práce rychle 
postupovaly. 

Zhotovitel akce:   dobrovolníci (dodávka dřevin ze školky v Obříství) 
Realizace:    10/2015 
Profinancování akce:  realizováno bezplatně díky darům lidí z celé ČR 
 
Dílčí výsadby zeleně na katastru města 

Vedle zmíněných zásadních akcí probíhala stejně jako v předchozích letech dílčí 
obnova zeleně v různých částech města. Vzhledem k náročné realizaci projektu na 
křížovém vrchu se jednalo o jeden z „chudších“ roků, přesto bylo vytvořeno či 
doplněno několik významných ploch zeleně – zmiňme především kompletní ozelenění 
nově upraveného veřejného prostranství u kašny na Císařský, výsadbu 10 lip na 
náměstí Míru, prodloužení aleje v Tovární ulici či výsadbu doprovodné zeleně 
u opravené kapličky v Království u kostela. 

Na údržbě veřejné zeleně se v roce 2015, kromě pracovníků Technických služeb 
Šluknov, spol. s r. o., kteří pro město provádějí zejména sekání trávy a kácení dřevin, 
podílelo 11 pracovnic veřejně prospěšných prací (VPP), které mohlo město zaměstnat 
na základě dotace zprostředkované Úřadem práce. Na veřejných prostranstvích bylo 
v roce 2015 vysazeno celkem 610 stromů, pokáceno pak celkem 91 stromů.  

V roce 2015 byly realizovány tyto dílčí výsadby stromů či keřů: 

‐ Kašna u silnice na Císařský (výsadba 5 stromů a keříků v rámci nově 
upraveného prostranství) 
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‐ Náměstí Míru (výsadba v rámci nové úpravy náměstí) 
‐ Tovární ulice (prodloužení stávající aleje od kompostárny až k bývalé vrátnici 

Bekonu) 
‐ Zahrada ZŠ Žižkova (přesazení vzrostlého rododendronu z náměstí) 
‐ Zámecký park (výsadba 6 stromů jako náhrada za v minulosti zničené vandaly 

či skácené) 
‐ Jiráskova ulice (výsadba vůbec prvního gingka na veřejném prostranství ve 

Šluknově) 
‐ Parčík u nádraží (výsadba 4 rododendronů jako náhrady za letos ukradené) 
‐ Království u paní Loukotkové (výsadba tří dubů pro zpevnění svahu) 
‐ Kaplička v Království u kostela (výsadba dvou lip jakožto doprovodné zeleně) 
‐ DPS u nádraží (výsadba jeřábu jakožto náhrady za vyvrácený)  
‐ Kostel sv. Václava (dosadba za uhynulou lípu) 
‐ Alej T. G. Masaryka (dosadba dvou doposud chybějících javorů před budovu 

sokolovny) 
‐ Křížek na T. G. Masaryka (dosadba 5 keříků jako náhrady za uhynulé) 

Zhotovitel akce:  zaměstnanci VPP, Technické služby Šluknov, spol. s r. o., 
(dodavatel dřevin Arboeko, spol. s r. o., Obříství) 
Realizace:    04/2015 – 11/2015 
Profinancování akce:   104 tis. Kč 

Odborné ošetření dřevin ve městě 

Díky vyšší částce v rozpočtu města a fungujícímu Ekologickému fondu bylo možné 
i v roce 2015 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 12 dřevin 
(Lípa na náměstí, Lípa na terminálu, Jasan u Bytexu B, Jasany v Království u paní 
Loukotkové, Lípa na Nové Vsi, Lípa v Židovské ulici, Lípa osvobození u kostela 
v Království, Lípa u p. Beytlera v Království, Lípy u křížku pod Fialou v Království, Javor 
u městské ubytovny v Království). 

Zhotovitel akce:   Ing. Miloslav Wach, Liberec, Ing. Tomáš Socha, Polevsko 
Realizace:    06/2015 – 09/2015 
Profinancování akce: 87 tis. Kč 
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

MĚSTSKÉ STUDNY 
V roce 2015 byly v měsíci dubnu provedeny odběry vod z městských studní a z kašny  
v ul. Dr. Edvarda Beneše. Z následných rozborů bylo zjištěno, že voda je ve všech 
studnách nevyhovující. Výrazný propad v kvalitě vody byl zaznamenán u studny 
v Království. Jediná činnost, která v blízkosti studny byla v uplynulém období 
prováděna, byla rekultivace Rožanského potoka. Nelze však prokázat, že byla příčinou 
zhoršení kvality vody. Tato studna byla tedy vyčištěna, opravena, vydezinfikována. Ani 
po rozsáhlých pracích se nepodařilo zajistit, aby voda ve studni byla opět 100% 
kvalitní. Což prokázal následný rozbor na podzim roku 2015. 

STUDÁNKY 
V roce 2015 se město Šluknov připojilo k projektu „Studánky“. Ve spolupráci se 
Střední lesnickou školou a SOŠ sociální Šluknov  došlo k zastřešení 3 studánek Na 
Královce, Förstereichu a „U Zaniklé hájovny“ nad Černým rybníkem. U poslední 
jmenované studánky se v současné době nachází příjemné odpočívadlo pro turisty 
a také mapa, kde jsou všechny známé stávající studánky zakresleny. 

VODNÍ NÁDRŽE 
V roce 2015 byly zahájeny projekční práce na zpracování dokumentace a posudků pro 
Pivovarský rybník ve Šluknově. Dokumentaci zpracoval pan Jaromír Maděra. 

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 2015 vydal 
Odbor rozvoje a životního prostředí 65 rybářských lístků. 

POVODNĚ 
Ani v roce 2015 k žádné povodňové aktivitě na území našeho města nedošlo.  

POČASÍ 
Rok 2015 byl teplotně spíše nadprůměrný. Léto bylo horké a suché, zima mírná.



73 
 

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2015 
 

 

X. SPOLEČENSKÁ KRONIKA        

STATISTIKA 
Dle údajů Českého statistického úřadu měl Šluknov k 31.12.2015 celkem 5.459 
obyvatel (cizinci 222), z toho 2.737 žen a 2.722 mužů. K 31.12.2015 byl průměrný 
věk obyvatel Šluknova 40,75 let - u mužů 39,26 let a u žen 39,53 let.  

                JUBILEA, NEJSTARŠÍ OBČANÉ MĚSTA 
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2015 celkem 199 návštěv jubilantů 
(70., 75, 80., 85. a všechny pozdější narozeniny).  

Nejstarší občankou města v roce 2015 byla paní Marie Zenknerová (102 let), která ale 
v roce 2015 zemřela a tak se nejstarší občankou stala paní Růžena Pavlíčková (99 let). 

                SVATBY 
V roce 2015 se ve Šluknově konalo celkem 53 sňatků, z toho nejvíce populárním 
místem pro byl již tradičně Šluknovský zámek, kde se svatební obřad konal 33 x, 
v obřadní síni městského úřadu 13 x a 4 x mimo obřadní síň. Převažovaly sňatky 
mimo šluknovských (34 x) nad sňatky šluknovských občanů (16 x).  

                NAROZENÍ 
Počet narozených občánků v roce 2015 byl 54, z toho 26 chlapců a 28 dívek. Vítání 
občánků probíhalo v roce 2015 celkem 4 x, a to vždy v obřadní síni na zámku:  

Pořadové 
číslo 

Datum Počet 
dětí 

1. vítání 28.3.2015 20 dětí 
2. vítání 13.6.2015 15 dětí 
3. vítání 19.9.2015 9 dětí 
4. vítání 28.11.2015 12 dětí 

                ÚMRTÍ 
V roce 2015 zemřelo celkem 85 osob s trvalým bydlištěm ve Šluknově, z toho 38 úmrtí 
bylo přímo ve Šluknově.  
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Dne 23. srpna po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 43 let pan Milan Rendl, který 
byl dlouholetým hasičem ale i DJ, který hrál na diskotékách a i soukromých oslavách. 
Byl to velice oblíbený člověk, který měl hodně přátel.  

Dne 11. září ve věku 64 let zemřel tragicky pan Jozef Gašparík, který měl dlouhé roky 
ve šluknovské pěší zóně provozovnu s výrobou klíčů a prodejem dalšího zboží. Snad 
každý šluknovák znal Pana Gašparíka i jako člověka, který na zavolání ochotně přijel 
pomoci z nesnází např. otevřít zabouchnuté dveře.  
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XI. RŮZNÉ  

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY 
V roce 2015 se konaly ve Šluknově tyto významné návštěvy: 

 25.02. hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se zúčastnil slavnostního 
otevření zrekonstruované budovy Domova mládeže SLŠ ve Šluknově  

 14.04. návštěva hejtmana ve Šluknově, současně navštívil Oblastní charitu ve 
Šluknově  

 24.04. se konala na zámku krajská konference tajemníků Ústeckého kraje za 
účasti ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Milana Zemaníka  

 27.06. Zámecké slavnosti navštívil velvyslanec Vietnamské socialistické 
republiky pan Truong Manh Son, prohlédl si zámek a zapsal se do knihy 
významných hostů.  
 

ŠLUKNOV V MÉDIÍCH 
V roce 2015 byl Šluknov zmiňován v mediích méně často, než tomu bylo loni 
a zejména v předchozích letech, tzv. „sociálních nepokojů“. Na serveru iDnes.cz bylo 
v roce 2015 celkem 14 článků se slovem Šluknov, které informovaly o 10 různých 
záležitostech. Nejvíce je Šluknov zmiňován (3 x) v souvislosti s nehodou nákladního 
automobilu a vlaku dne 07.09.2015 (více viz Doprava). Dvakrát je zde zpráva 
o výstavě lega na Šluknovském zámku jako tip na výlet s dětmi. Žádné z dalších témat 
se neobjevilo víckrát než jednou: nové silnice na Šluknovsku, založení Severního 
Království aj. 

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 

V roce 2015 byl vytvořen Strategický plán rozvoje města, který je velmi důležitým 
strategickým rozvojovým dokumentem, kde jsou shrnuty plány rozvoje města. Tento 
dokument je také zásadní při podávání žádostí o dotace. Na tvorbě strategického 
plánu se podílelo několik pracovních skupin a byli zapojeni i občané města, 
podnikatelé, firmy, spolky, sdružení, jejichž spolupráce spočívala ve vyplnění 
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dotazníku. Strategický plán města na období dalších deseti let, tj. 2015 - 2025 byl 
také veřejně projednáván a schválen zastupitelstvem města dne  17.09.2015. 

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
Na přelomu 2014 a 2015 město obdrželo první pasport veřejného osvětlení, který 
nechalo zpracovat – veškeré informace v celém katastru. Jedná se o celkem 969 lamp. 
Pasportizace usnadní údržbu veřejného osvětlení, je podkladem pro plánování oprav 
či investic nebo pro případné získání dotací. 

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA 

Dne 18.9. byla slavnostně otevřena nově vybudovaná naučná stezka Střelnice 
u Pazderáku s haťovým chodníčkem, která návštěvníkům představí malý Wenischův 
rybníček, mokřady a nivní louky a památný dub v prostoru bývalé střelnice. 

OPRAVA BOŽÍCH MUK NA FUKOVĚ 
Dne 23.7.  proběhlo setkání Dorfclubu Taubenheim a Spolku Němců a přátel německé 
kultury u Božích muk na Fukově, které za finančního přispění Česko-německého 
fondu budoucnosti společně opravili. Obraz Bolestné matky Boží namaloval Jiří 
Petrnoušek (z Království), kamenické práce provedl Pavel Jiřena (z Císařského), 
vysekání přístupové cesty Uniles, a. s., projektovou žádost vyřídil Mgr. Martin Chroust 
(ORŽP MěÚ). 

OPRAVA HASIČÁRNY V KRÁLOVSTVÍ 
V srpnu 2015 byly započaty práce uvnitř hasičské zbrojnice – opravy prasklin ve 
zdech, usazení nových oken a vstupních dveří a jejich začištění, usazení vnitřních 
parapetů a vymalování všech místností. Dále proběhly práce na vnější části budovy – 
umytí staré malby a vymytí prasklin, následovala penetrace podkladu, perlinka 
s lepidlem, zakončena štukem a finálním nátěrem barvy, barevné odlišení oken 
a dveří, nátěr garážových vrat a okenních mříží, montáž stříšky nad vchodem, 
položení zámkové dlažby před vchodem, namontování nového osvětlení vchodu na 
pohybové čidlo a třešničkou na dortu bylo přidělání nového znaku hasičů, který byl 
překreslen z nalezeného odznaku z roku 1887, který byl zapůjčen panem Lukášem 
Matulou. Znak na budovu vyrobila firma DC-reklamy Varnsdorf. Terénní úpravy byly 
provedeny členy SDH Království ve spolupráci s Technickými službami Šluknov, a to v 
rozsahu - stržení drnů před hasičárnou, které byly nahrazeny asfaltovou drtí. Okolo 
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budovy bylo provedeno vyrovnání terénu pro jednodušší sekání trávy. Na rekonstrukci 
se podíleli: V. Kezer, J. Zrůsta, S. Hatle, P. Frič, M. Tabi, D. Brda, M. a V. Hršelovi. Úklid 
zajistily Z. Bouzková, J. Kezerová, M. Svobodová, T. Truksová, V. Žižkovská. Velké 
poděkování patří i panu M. Zorničkovi za výrobu přístřešku nad vchodové dveře. Vše 
zorganizovali, zařídili, připravili a hlavně dotáhli do finální podoby velitel Milan 
Bouzek a Mirek Holakovský. 

 


