Zápis
z 12. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se uskutečnilo v pátek 21. dubna 2017 od 9.00 hod.
v Hotelu JEF – Doubice.
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, hosté podle prezenční listiny viz
příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
Program:
1) Zahájení
2) Slovo starosty obce Doubice – Ing. J. Drozd
3) Dopravní obslužnost regionu Šluknovska - Ing. J. Rak (OPS ČŠ)
- O. Bubeníček (hejtman ÚK)
- odbor dopravy ÚK
4) Informace DSO SEVER – M. Maják
DSO TOLŠTEJN - p. Ing. R. Forfera
5) Informace Okresní agrární komory - p. P. Houdek,
Okresní hospodářské komory – p. M. Zika
6) Organizační záležitosti SPRŠ – p. M. Maják
7) Různé
- odpadového hospodářství ve Šluknovském výběžku, společné VŘ – M. Maják
- informace u ER Nisa
- informace k Programu RESTART, projednání zásobníku dodaných investičních
záměrů obcí v rámci SPRŠ – Ing. Z. Linhart
- informace k dalšímu využití společného pódia SPRŠ
- provoz a aktualizace www stránek
- malované mapy
8 ) Závěr
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ad.1) Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení:
M. Maják seznámil s programem dnešního jednání, požádal o podněty, připomínky a
zároveň seznámil přítomné s plněním minulých usnesení.
Usnesení č. 90/2017: SPRŠ schvaluje předložený návrh programu 11. zasedání.
Hlasování:
pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 91/2017: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják (Jiříkov) – seznámil přítomné s neoficiálním rozhodnutím zastupitelstva
města Varnsdorf, vystoupit ze SPRŠ.
P. Svoboda (Lipová), p. H. Raichart (Vilémov) – proběhlo jednání s fi. MariusPedersen (p. Pražák, ing. Plíšek), ohledně řešení budoucnosti odpadového
hospodářství (Vilémov, Mikulášovice). Zajímavým podnětem je možnost vážení
odpadů a firma se také připravuje na VŘ některých obcí SPRŠ k odpadovému
hospodářství na Šluknovsku. Proběhla zde informace o současné legislativě a
možnostech spaloven odpadů. EU nebude dotovat nové spalovny! Bude větší tlak na
třídění a zpětné využití odpadů.
Ing. J. Rak (OPS ČŠ) – reaguje na dopis SPRŠ hejtmanovi O. Bubeníčkovi, týkající
se dopravní obslužnosti v regionu. Jedná se např. o spojení mezi Rybništěm a
Libercem (omezování), dále malá funkčnost dopravního uzlu v Rumburku (přestupy)
a nevyjasněnost rozsahu provozu na trati Mikulášovice-Brtníky-Panský-Rumburk(Krásná Lípa).
J. Foldyna (poslanec PČR, předseda dopravní komise ÚK) – nabízí možnost
spolupráce, kontaktním pracovníkem by mohl být p.Bureš (tajemník dopravní
komise), je rovněž připraven jednotlivé podněty v této komisi prosazovat. Zástupce
SPRŠ může být na jednání komise průběžně zván !
Usnesení č. 92/2017: SPRŠ bere na vědomí neoficiální informaci předsedy M.
Majáka, o záměru vystoupení města Varnsdrof ze Sdružení pro rozvoj
Šluknovska.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
9:00 hod. přichází hejtman ÚK O. Bubeníček, Ing. Franěk (ved. OD ÚK), Ing. Jeřábek
(OD ÚK)
ad. 2) Slovo starosty hostitelské obce:
Ing. Drozd (Doubice) – nejmenší obec na Šluknovsku – 110 obyvatel, je zde 240
č.p., z toho 60 trvale obydlených, ostatní jsou rekreační objekty. Roční rozpočet bývá
kolem 3 mil.Kč. Zajišťují fin. prostředky i z mimorozpočtových zdrojů. V zastupitelstvu
je 7 občanů, starosta ani místostarosta nejsou uvolněni a na obci jsou 2
zaměstnanci. Obec vlastní knihovnu a je také zřízena „miniknihovnička“
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v autobusové zastávce. Je zde v pronájmu (1 Kč/měsíc) jeden obchod, zbudovali,
jako produkt spolkového života (Spolek přátel Doubice) malé muzeum, v letošním
roce připravili 1 tzv. sociální byt. Podporují společenský život v obci jak pro seniory
tak i malé děti. V roce 2017 připravují dotačně podpořený informační systém (cca
150 tis. Kč), požádali o dotaci na kompostéry (cca 600 tis. Kč), mají v plánu letos
opravit některé místní komunikace (žádají o dotaci na KÚ z POV). Realizovali
veřejnou sbírku (180 tis. Kč) na místní varhany, které letos zprovozní.
2017 proběhnou větší oslavy 25.let osamostatnění obce a současně 560 let od první
zmínky o obci. Největší připravovanou inv. akcí bude rekonstrukce „Velkého“ rybníka
(cca 10 mil.Kč).
ad 3) Dopravní obslužnost regionu Šluknovska:
O. Bubeníček (Hejtman ÚK) – kladně hodnotí práci a přístup k vedení obce Doubice,
zároveň nabízí možnost dílčí spolupráce. Jsou dobré reference z obnovené tratě D.
Poustevna-Sebnitz (má i osobní zkušenost). Vnímá Šluknovsko jako důležitou
součást kraje, připravují další opravy komunikací II. a III. třídy.
K otázce Lužické nemocnice v Rumburku sdělil, že proběhlo první oficiální společné
jednání, kraj je připraven převzít pod „1. Zdravotní“ toto zařízení, zatím však
pouze za symbolickou hodnotu. Podle dostupných informací je do Lužické nem.
nutno urychleně vložit min. 15 mil. Kč a do 1. roku cca 80 mil.Kč. Vnímá význam
tohoto zdravotnického zařízení ve výběžku. Nyní záleží na rozhodnutí města
Rumburk.
Ing. Jeřábek (OD ÚK) – návrh nové žel. tratě z Rumburku do Seifhennersdrofu by
mohl propojit dvě největší města na Šluknovsku, ale také Liberec a navázat na
stávajíc žel. cesty. Je nutné postavit cca 5 km tratě (cca 3km v BRD, cca 2 km v ČR).
Velice aktivní je zde německá strana, která zpracovává strategickou studii, KÚ
zatím pouze poskytuje potřebná data, součinnost provádí také OHK (Ing. Aster).
Otázka realizace je v horizontu nejméně 15.let.
Záměr trati Jedlová – Dolní Podluží vychází z stálého úbytku cestujících na
Šluknovsku v žel. dopravě a cíle zatraktivnit železnici (rychlost) před automobilovou
dopravou a přivést další cestující. Jedná se o prvotní myšlenku, která se nyní musí
komplexně prověřit. Cílem je propojení Děčína a Varnsdorfu za cca 1 hod. Tento
záměr je v pětiletém dopravním plánu ÚK (schváleno zastupitelstvem ÚK) s
přípravou podkladů pro SŽDC.
Tvorba jízdních řádů podléhá nutnosti reflektovat jak místní, tak státní a národní
požadavky, souhlasí, že uzel Rumburk neplní zcela svou funkci a jsou zde
zhoršené návaznosti. Linku do Děčína přes Sebnitz je nutno také zrychlit, ale již nyní
plní svou funkci.
Vnímá zvýšený počet aut v oblasti Nár. parku a s tím spojené komplikace, pokazuje
na možnost autobusové dopravy, zvažují její rozšíření (např. osada Kopec). Provoz
na železnici je poměrně drahý (cca 130 kč/km), zatím nebyla ekonomická síla posílit
vlakovou dopravu v oblasti.
Ing. S. Pfléger (předseda HSRD) – trať Rbk – Seifhennersdorf je zahrnuta do širšího
plánu výstavby na Min. dopravy (p. Sosna), výstavbu považuje za reálnou..
Ing. J. Kolář (Krásná Lípa) – doporučuje větší a včasnou informovanost v případě
strategických záměrů v regionu. Návštěvnost Národního parku stoupá, nejsou
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parkovací místa (záchytné plochy), vznikají složité dopravní problémy, které by
v části řešilo provozování žel. dopravy z Mikulášovic směr K. Lípa celoročně, nebo
alespoň více dnů v týdny, také v zimním období. Obecně je nedostatečné spojení a
koordinace dopravy do Liberce. Ve večerních hodinách jsou rovněž špatné
možnosti veřejné dopravy z výběžku do Děčína a Ú.n.L.
10:03 hod. přichází senátor Ing. Z. Linhart
Ing. J. Rak – kladně hodnotí záměry modernizace žel. dopravy na Šluknovsku,
poukazuje rovněž na současnou infrastrukturu starých tratí které je nutno nadále
udržet. Poukazuje na dobré-rychlé spojení, po modernizaci na trati Rumburk-Děčín.
Větším problémem v regionu jsou omezené návaznosti v uzlech. Např. přestupní
uzel Rumburk neplní zcela svou funkci. Žádá, aby na stávajících tratích byly lepší
návaznosti (např. ve směru od Šluknova nejsou dobré přípoje směr K. Lípa,
Rybniště, Jedlová apod.), proto jsou tyto spoje méně využívány. Kladně hodnotí
bývalé spojení ve dvouhodinovém traktu z Rybniště na Liberec. Od letošního jízdního
řádu jede vlak na Liberec v pětihodinovém taktu !, je více přesedání, a to jsou také,
mimo jiné, důvody k menšímu počtu cestujících. Trať z Rumburku přes D. Poustevnu
do Děčína (Hřenska) je přínosem pro celou lokalitu.
Trať Mikulášovice d.n.-Brtníky-Panský je pro lokalitu stále důležitá, včetně rozvoje
turismu, navrhuje zvážit zprovoznění této dopravy ve všední dny (rovněž požadavek
německé strany), také s ohledem na turistické cykly ! V případě dohody s Ústeckým
krajem je OPS ČŠ připraveno marketinkově spolupracovat.
O. Bubeníček – zvažuje nový (politický) pohled na trať (turistickou) MikulášovicePanský-K.Lípa (Rbk), vnímá vliv a potřebu Šluknovska na turistiku, včetně nutnosti
urychlení propojení 110 kV. Nechá vyhodnotit (do 1.pol. letošního roku) finanční
nároky na zlepšení vlakové obslužnosti tratě (viz.výše), bude také iniciovat
zkušební rozšířený provoz. Cílem je realizace zvýšení železničního provozu
(trať 084) od roku 2018 !
J. Foldyna (poslanec PČR) – podporuje zintenzivnění spolupráce se Saským
státem, propagaci Šluknovského výběžku, včetně moderního řešení dopravy. Zasedá
ve správní radě SŽDC, poukazuje na problematiku žel. přejezdů. Nabízí kontakty na
odpovědné pracovníky SŽDC, včetně spolupráce na převodech nádraží na obce.
K. Kopecký (Horní Podluží) – poukazuje na současné složité spojení z Rybniště do
Liberce. Navrhuje zpracování studie na zrychlení automobilové dopravy ve
výběžku, žádá o možnost spolupráce s Krajským úřadem.
B. Kaprálik (Jiřetín p. Jedlovou) I. Minárová (Dolní Podluží) – v zimním období
nádraží Jedlová těžko dostupné, nová trať Jedlová – D. Podluží není perspektivní.
Neexistuje přímá linka Jiřetín p.J.- H. Podluží – D. Podluží – Rumburk (spojení na
úřady a do zdravotnických zařízení, včetně prac.příležitostí), špatné spojení na
Liberec.
P. Svoboda (Lipová) – kladně hodnotí nabídku KÚ směrem k Lužické nemocnici
v Rumburku.
F. Moravec (Staré Křečany) – trať 084 Rbk – Staré Křečany (Mikulášovice), mimo
pracovní dny dlouhodobě špatné spojení. Navrhuje speciálně řešit spojení Rbk4

Panský-Zahrady. Žádá poslance J. Foldynu, aby prověřil převody majetku (nádraží)
SŽDC na obce (St. Křečany, D.Poustevna) a minimalizovat náklady těchto obcí.
Ing. Jeřábek – apeluje na dohodu mezi OPS ČŠ a obcí Staré Křečany, s cílem
optimalizovat možnosti železniční přepravy v oblasti.
M. Maják – trať směr Ebersbach byla zrušena z důvodu nevyužívání, po otevření
tratě Sebnitz-D.Poustevna-Rumburk začíná být spojení na Ebersbach znovu
aktuální.
Ing. Jeřábek – kraj zavedl do Ebersbachu autobusovou dopravu (je využíváno), o
budoucím využití této tratě jednají s německou stranou, zatím není příliš atraktivní,
zvažují však občas (o víkendech) zkušební provoz. První akce by měla proběhnout
na počátku 9/2017.
Usnesení č. 93/2017: SPRŠ bere na vědomí informaci hejtmana Ústeckého
Kraje O. Bubeníčka, týkající se návrhu řešení problematiky Lužické nemocnice
v Rumburku.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 94/2017: SPRŠ bere na vědomí informace týkající se veřejné
dopravy na Šluknovsku, včetně závazku hejtmana Ústeckého kraje navrhnout
do 1. pol. 2017 zlepšení (rozšíření) dopravních podmínek na žel. trati K.
Lípa
(Rumburk) - Panský – Mikulášovice dol. n.
.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 95/2017: SPRŠ souhlasí s vypracováním studie na zrychlení
a optimalizaci silniční dopravy ve Šluknovském výběžku.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
10:23 hod. přichází starosta města Rumburk J. Sykáček
ad 4) Informace DSO SEVER, DSO TOLŠTEJN:
M. Maják (DSO Sever) – 43. jednání proběhlo 2. března 2017 ve Velkém Šenově,
hlavní bod byl zapojení se do projektu „Plánuj výlety“. Další jednání proběhne
12.5.2017 v K. Lípě.
Ing. R. Forfera (DSO Tolštejn) – jednání se uskutečnilo 10.3.2017 v D.Podluží, řešili
další směřování svazku po vystoupení města Varnsdorf, pódium. V roce 2017
provedou „rekonstrukci“ svazku. Další jednání 12.5. 2017 se zástupci „Novoborska“destinace „Lužické hory.
Usnesení č. 96/2017: SPRŠ bere na vědomí informace z DSO Sever a DSO
Tolštejn.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
11:15 hod. odešel starosta města Varnsdorf
ad 5) Informace Okresní agrární komory, Okresní hospodářské komory:
Zástupci jednotlivých komor se nedostavili.
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ad 6) Organizační záležitosti:
M. Maják – pokud se potvrdí, že město Varnsdorf vystupuje ze SPRŠ, nebudou na
další jednání svazku jejich zástupci zváni, pouze jako zastupitelé kraje.
Usnesení č. 96/2017: SPRŠ souhlasí, aby na jednání svazku byli zváni členové
zastupitelstva Ústeckého kraje, včetně členů za město Varnsdorf.
.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
ad 7) Různé:
M. Maják – zájemci o VŘ na OH obdrželi podklady, cena zůstává 8 tis.Kč/bez DPH,
( nově vypadla rovněž Lobendava), zúčastněné obce dostanou účtovací dopisy,
navrhuje využít účet SPRŠ.
- k 21.4.2017 je na účtě u Moneta Money Bank: 130 992,73 Kč
H. Raichart (Vilémov) - ER Nisa: 28.4. 2017 proběhne volební VH (134 členů), ze
Šluknovska 13 členů, v radě ER jsou Ing. Horáček, Ing. Sykáček, J. Kolář a H.
Raichrt. Ing. Horáček deklaruje ukončení členství města Vdf. v ER Nisa.
M. Maják – návrh na členy rady ER NISA: Ing. Sykáček, J. Kolář, H. Raichart, I.
Minárová.
- informace k programu RESTART: zásobník byl přiložen k pozvánce, bude uzavřen
k 30.4.2017.
- aktualizace a provoz webových stránek: od roku 2o14 nebylo vedení webových
stránky fi Interdata propláceno, protože nebyly aktualizovány. Nově připravuje
webové stránky SPRŠ IT technik města Jiříkov (bude ještě nutné zakoupit klasickou
doménu). S fi Interdata nebude již žádná smlouva obnovena.
- je připraven převzít od obcí plnou moc na sněm SMO ČR (18.-19.5. 2017 , Plzeň)
- malované mapy: většina obcí nemá zájem, každá obec může řešit samostatně
- předseda SPRŠ zašle dopis na ČEZ Distribuce k současné problematice nového
vedené 110 kV na Šluknovsko.
Ing. Linhart (senátor) – vyzdvihuje nutnost zaslání dopisu SPRŠ na vládu ČR,
týkající se problematiky Šluknovska, včetně přehledu potřeb města a obcí, zašle
vlastní návrh k dopracování. Navrhuje do 2-3 týdnů samostatné jednání.
Doporučuje navíc vyplňovat do programu Restart jednotlivé formuláře (záměry 3-5
projektů).
J. Kolář - jednal s p. Ing. Hulánem a Ing. Slavíkem, pracují na podkladech k VŘ na
OH pro zainteresované obce. K. Lípa provedla první zkušební odvoz na dřevitý
odpad, vše proběhlo jednoduše (cca 13 t dř, odpadu), finanční úspora pro město byla
cca 25 tis.Kč. Připravuje se, ve spolupráci s Ing. Hulánem, další odvoz pro ostatní
obce.
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12:30 hod. odchází senátor Ing. Z. Linhart
F. Moravec – S.Křečany vlastní kontejnery, které nabízí k svozu dřevitého odpadu
také pro ostatní obce.
B. Kaprálik (Jiřetín p. Jedlovou) – využití pódia: je poškozené (škoda cca 150 tis.Kč
!), byla uplatněna pojistka (cca 62 tis.Kč), nyní jej opravuje p. Šusta. Pódium je
v majetku Jiřetína p. J., rozhodnutí zastupitelstva je – prodat.
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – otázky Lužické nemocnice budu vždy řešit v souladu
s platnou legislativou, zastupitelstvo města rozhodne o mandátu k dalším formám
jednání, harmonogram je nyní připraven do konce roku 2017. Konkrétní rozhodnutí o
dalším postupu je nyní na straně města Rumburk, jsou připraveni jednat
s kompetentními zástupci K.Ú, a 1. Zdravotní a.s. Jako hlavního strategického
partnera vnímá v současné době Ústecký kraj, mají navíc zájem zachovat do
budoucna plný rozsah lůžkové péče. Před uzavřením porodnice žádala Lužická
nemocnice o pomoc ze strany 1. Zdravotní a.s., bohužel bez výsledku.
Usnesení č. 97/2017: SPRŠ schvaluje zástupce do rady ER Nisa: Ing. Sykáček,
J. Kolář, H. Raichart, I. Minárová. Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 98/2017: SPRŠ bere na vědomí informace k novému dotačnímu
programu RESTART.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 99/2017: SPRŠ souhlasí, aby nové webové stránky svazku
zajišťoval IT technik města Jiříkov, nesouhlasí s obnovením spolupráce s fi.
INERDATA Rumburk.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 100/2017: SPRŠ nesouhlasí s uzavřením smlouvy na malované
mapy.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 101/2017: SPRŠ pověřuje předsedu svazku zasláním dopisu na
ČEZ Distribuce, k otázce současného stavu nového vedení 110 kV do
Šluknovského výběžku.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 102/2017: SPRŠ pověřuje předsedu zasláním dopisu předsedovi
vlády ČR k současné společenské a ekonomické a rozvojové situaci ve
Šluknovském výběžku.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 103/2017: SPRŠ bere na vědomí informaci o škodní události na
pódiu a doporučuje obci Jiřetín pod Jedlovou odpis tohoto zařízení.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 104/2017: SPRŠ souhlasí s přechodným využitím učtu svazku pro
přípravu a realizaci VŘ na OH pro zainteresované členské obce.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
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Usnesení č. 105/2017: SPRŠ bere na vědomí informace starosty města
Rumburk k otázce budoucího řešení Lužické nemocnice v Rumburku.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0

M. Maják ukončil jednání SPRŠ v 13:30 hod., poděkoval přítomným za účast a
aktivitu při jednání.
.
Další jednání SPRŠ se uskuteční 16. 06. 2017 ve městě Mikulášovice – (Tanečnice)

Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník SPRŠ

Michal Maják. v.r.
předseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 2. května 2017
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