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ÚVOD

Základním plánovacím dokumentem obce (města), zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
je program rozvoje obce (města). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce (města). Program rozvoje
obce (města) formuluje představy o budoucnosti obce (města) a navrhuje způsoby, jak těchto
představ dosáhnout.
Program rozvoje města Varnsdorf navazuje na předchozí Strategický plán rozvoje města Varnsdorf z
r. 2007, a spíše než o aktualizaci dokumentu se jedná o zpracování nového programu.

K čemu bude dokument sloužit a jaký má smysl?
- zachycuje hlavní problémy rozvoje města a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní
přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit města
i celkového potenciálu města;
- podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů ve městě tak, aby byl využit
potenciál lidí i organizací působících ve městě a zajišťuje kontinuitu rozvoje;
- zvyšuje připravenost Města a dalších subjektů ve městě k podání žádostí o dotační podporu a
zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.

Dále pak
- je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;
- je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí,
zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí);
- je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
- lze využít jako marketingový/informační nástroj (vůči potenciálním obyvatelům, investorům, resp.
i návštěvníkům).

Program rozvoje města Varnsdorf byl zpracován realizačním týmem, jehož vedením byl pověřen
PhDr. Martin Musílek, člen Zastupitelstva Města Varnsdorf. Vedoucí realizačního týmu je
zastupitelstvu zodpovědný za průběh procesu tvorby a za řádné odevzdání smluvených výstupů.
Zpracovatelem dokumentu byl Mgr. Filip Mágr. Během tvorby dokumentu proběhlo 5 veřejných
projednání, viz kap. 9.2.
Na zpracování dokumentu se podílela společnost SCIENTICA AGENCY, s.r.o., a to vedením veřejné
diskuse prostřednictvím mobilních technologií v rámci pilotního projektu „Tady žiju“.
Program rozvoje města Varnsdorf vznikal v období února až června 2015.
Přechodné ustanovení: tento Program rozvoje města Varnsdorf zůstává v platnosti až do schválení
nového programu rozvoje města.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ÚZEMÍ
1.1

SPRÁVNÍ ZAČLENĚNÍ

Město Varnsdorf je správně začleněno do Ústeckého kraje, okresu Děčín a do ORP Varnsdorf.
Rozkládá se na území Euroregionu Nisa, MAS Český sever a mikroregionu Tolštejn. Správní obvod
obce s rozšířenou působností Varnsdorf je nejmenším správním obvodem na území Ústeckého kraje.
Jeho rozloha je necelých 90 km2, což představuje 1,7 % rozlohy kraje. Hraničí se Spolkovou republikou
Německo, Libereckým krajem a se správními obvody Děčín a Rumburk. Patří mezi nejseverněji
položená města České republiky a tvoří jakýsi Varnsdorfský výběžek ve Šluknovském výběžku.

Obr. 1.1. Varnsdorf v rámci administrativního členění ČR, zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varnsdorf
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1.2

ROZLOHA

Varnsdorf se skládá ze tří částí (Studánka, Světliny a Varnsdorf) a je dále členěn na 24 urbanistických
obvodů a dvě katastrálního území Varnsdorf (1 708,36 ha) a Studánka (915 ha), celkem má rozlohu 2
623,36 ha. V době voleb se dělí na 13 volebních okrsků.

Obr. 1.2 Varnsdorf se Studánkou, zdroj: mapy ČUZK

1.3

VZDÁLENOST DO SPÁDOVÝCH SÍDEL

Varnsdorf je správním centrem ORP Varnsdorf. Přímo sousedí s městem Rumburk, centrem ORP
Rumburk. Mezi centry obou měst je vzdálenost cca 9 km. Od druhého sousedního ORP Děčín je
Varnsdorf vzdálen 51 km. Krajské město Ústí nad Labem je od Varnsdorfu vzdáleno 67 km, Liberec
jako krajské město sousedního kraje pak 42 km (přes Německo). Z Varnsdorfu do Prahy je to 126 km.

1.4

PŘÍRODNÍ POMĚRY

Z geomorfologického hlediska náleží území Varnsdorfu do provincie Česká vysočina, subprovincie IV
Krkonošsko-jesenická soustava, horopisného celku Šluknovská pahorkatina, podcelku Rumburská
pahorkatina. Rumburská pahorkatina je charakterizována jako členitá pahorkatina budovaná
biotitickým granodioritem, kterým poměrně hojně pronikají mladotřetihorní neovulkanity - čediče,
znělce, trachyty a nefelinické tefrity. Povrch tvoří zvlněný erozně denudační reliéf s izolovanými
strukturními prvky - neovulkanickými suky a plošinami na lávových příkrovech. Zbytky plošiny na
táhlém hřbetu mezi Krásnou Lípou a Varnsdorfem jsou označeny jako počedičová parovina.
Vzhledem k tomu, že tato část Šluknovské pahorkatiny byla v dosahu severského kontinentálního
ledovce, zůstaly zde zachovány plošiny vytvořené na glacifluviálních uloženinách. Varnsdorf se
rozprostírá v průměrné nadmořské výšce 332 m n. m. Nejvyššími body Rumburské pahorkatiny na
území Varnsdorfu jsou vrchy Špičák (544 m n. m.), Valy (543 m n. m.) a Hrádek (429 m n. m.).
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Podnebí varnsdorfské kotliny je o 0,5-1 °C teplejší než zbytek Rumburské pahorkatiny. Uváděný
teplotní průměr dokumentovaný klimatickou stanicí Šluknov Valdek pro výškovou hladinu 350 m n.m.
je okolo 7,1 °C. Teplotní průměry Varnsdorfské kotliny jsou okolo 7,0 - 7,5 °C, Studánka je vlivem vyšší
nadmořské výšky chladnější 6,5 - 7 °C. Průměrné teploty vegetačního období (duben až říjen) se
pohybují mezi 12 - 13 °C. Celá oblast Šluknovského výběžku vč. území Varnsdorfu je chladnější oproti
vnitrozemským oblastem České republiky. To je způsobeno morfologií povrchu, který je skloněn k
severu do Severoněmecké nížiny. Z hlediska proudění větru převládají směry západní a
severozápadní, což je v souladu s celkovou cirkulací vzduchu na severní polokouli. Srážkově je území
Varnsdorfu poměrně bohaté, stejně jako zbytek Šluknovské pahorkatiny. Roční průměrný úhrn srážek
se pohybuje kolem 750 mm, přičemž zhruba 57 % (427 mm) připadá na vegetační období od dubna
do září, a 43 % (323 mm) připadá na mimovegetační období od října do března.
Hydrologicky leží Varnsdorf v povodí řeky Mandavy a Křinice. Místní částí Studánka prochází evropské
rozvodí Baltského (Mandava) a Severního moře (Křinice). Křinice pramení západně od místní části
Studánka v nadmořské výšce cca 500 m n. m. Po té směřuje západním směrem, protéká Národním
parkem České Švýcarsko a Saské Švýcarsko a vlévá se do Labe a do Baltského moře. Mandava přitéká
do Varndorfu z německého Seifhennersdorfu, když před tím protéká Rumburkem, a dále na západě
pramení ve Starých Křečanech. Ve Varnsdorfu se do Mandavy vlévá několik menších potoků, např.
Zlatý potok a Zaječí potok. Mandava opouští Varnsdorf a definitivně území ČR v nadmořské výšce 323
m n. m., V Žitavě se vlévá přes Lužickou Nisu do Odry a do Baltského moře. Na území Varnsdorfu a
Studánky se nachází řada menších rybníků (např. Valčík, Valcha, Kočka), největší z nich je 8 ha velký
Varnsdorfský rybník (Mašíňák) s objemem cca 160 tis. m3 vody. Specifická je vodní plocha odkaliště
(býv. Edelgrund), částečně průmyslově využívaná.
Krajina Varnsdorfu a Studánky je převážně využívána zemědělsky jako louky a pastviny, hojně jsou
zastoupeny také lesní plochy.

Louky, pastviny
(trvalé travní
porosty)
28%

Ovocné
sady
0%

Lesní pozemky
37%

Zahrady a sady
10%

Ostatní plochy
14%

Orná půda
4%

Vodní plochy
1%
Zastavěná plocha
6%

Obr. 1.3 Funkční využití ploch ve Varnsdorfu v %
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Tab. 1.1 Funkční využití ploch ve Varnsdorfu v ha (celková rozloha 2 623,36 ha)
Nezemědělská
1 536,96 Zemědělská půda celkem
půda celkem
(58,59 %)
Lesní pozemky
972,91 Orná půda
Vodní plochy
30,42 Zahrady a sady
Zastavěná plocha
156,52 Ovocné sady
Ostatní plochy
377,11 Louky, pastviny (trvalé travní porosty)

1 086,40
(41,41 %)
104,04
255,47
1,08
725,81

Zdroj: MěÚ Varnsdorf
V oblastech Studánky, Světlin a Špičáku se nacházejí místní vodní zdroje a ochranná pásma pitných
vod. Na území města se nenachází žádné velkoplošné chráněné území. Do katastru Studánky
zasahuje přírodní rezervace Světlík.

1.5

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

Varnsdorf vznikl jako původní ves v 1. pol. 13. století, první písemný záznam se vztahuje k roku 1357.
Ves přináležela k tolštejnskému panství a patřila mimo jiné rodům Berků a Šlejniců. V letech 1681 –
1919 byla majetkem Lichtenštejnů. Postupně vzniklo pět nových vesnic (Nový Varnsdorf (vznikl roku
1689), Floriánsdorf (1700), Karlsdorf (1727), Starý Francentál (1783), Nový Francentál (1800)), které
pak byly r. 1849 sloučeny se Starým Varnsdorfem. Tím došlo ke vzniku největší vesnice v rakouské
monarchii s cca 9,7 tisíci obyvateli. Roku 1868 byl Varnsdorf povýšen na město. V roce 1980 byla
k Varnsdorfu připojena náhorní obec Studánka.

Obr. 1.4 B. Pietsch, Pokus o rekonstrukci Varnsdorfu v 17. století, nakresleno podle mapy z Palmeho kroniky,
tempera, první polovina 20. století, 744 x 538 mm, zdroj: http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php?idpsb=1729
(centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR)
10
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Obr. 1.5 Situační plán Varnsdorfu podle Aloise Palmeho (1836), litografie 446 x 539 mm, zdroj:
http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php?idpsb=1729 (centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR)

Do 50. let 19. století převládala ve Varnsdorfu domácká výroba plátna na stavech a teprve později, po
nákupu mechanických stavů, přecházela výroba do továrních hal. Varnsdorf byl jedním
z nejdůležitějších center textilní výroby v habsburské monarchii. Příznivý hospodářský vývoj se odrazil
i v růstu počtu obyvatelstva. Sousedství nízkých podstávkových domů s průmyslovou architekturou
vytvořilo charakteristický vzhled města.
K rozvoji Varnsdorfu přispěla poloha na důležité silnici z Rumburku do Žitavy, která spojovala střední
Německo s Čechami. Železniční propojení Varnsdorfu s českým vnitrozemím v roce 1869 způsobilo
nebývalý hospodářský rozvoj oblasti a bylo impulzem pro budování dalších drah.
Hospodářská krize 30. let 20. století se výrazně dotkla rozvinutého textilního průmyslu, zejména
menších varnsdorfských podniků. Politická rozhodnutí po roce 1945 otřásla ekonomickým
potenciálem Šluknovska, vsi i města se vylidnily a již nebyly odpovídajícím způsobem dosídleny.
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Obr. 1.6 Orientační plán Varnsdorfu podle Antona Möllera (1910), 286 x 311 mm, zdroj:
http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php?idpsb=1729 (centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR)

Tab. 1.2 SWOT analýza za kapitolu Území
Silné stránky

Slabé stránky

hezké okolí města

chybějící historické jádro

blízkost státních hranic se SRN jako příležitost pro
spolupráci

perifernost území v rámci ČR

město jako správní středisko ORP (malého okresu)
Příležitosti

Hrozby

lepší napojení na okolní infrastrukturu

zanedbání vyváženého územního rozvoje města

rozvoj cestovního ruchu (hezké okolí, blízkost SRN) omezení dopravního napojení na vnitrozemí a do SRN
zachování zahradního charakteru města

12
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2. OBYVATELSTVO
2.1

DEMOGRAFICKÁ SITUACE

2.1.1. POČET OBYVATEL, VÝVOJ
Počet obyvatel Varnsdorfu, druhého největšího města v okrese Děčín, se pohybuje kolem 15,5 tisíc
obyvatel. Nejvíce obyvatel, přes 25 tis. obyvatel, měl Varnsdorf před 1. sv. válkou. Vysoký počet
obyvatel se udržel ještě v meziválečném období. Strmý pád následoval po r. 1945 v souvislosti s
odsunem původního německého obyvatelstva (zejména Studánka). Území města se již nikdy
nepodařilo dosídlit do předválečného stavu. Mírný nárůst počtu obyvatel po 2. sv. válce kulminuje v
80. a 90. letech 20. století. V prvních letech 21. století následuje mírný pokles se současným stavem
kolem 15,5 tis. obyvatel.
Tab. 2.1 Počet obyvatel a jeho vývoj v místních částech
Varnsdorf
Studánka
Světliny
celkem
Varnsdorf
Studánka
Světliny
celkem
Varnsdorf
celkem

1850
9 670
2 204
11 874
1980
15 953
397
6
16 356
2010
15 867
15 867

1869
13 180
2 365
65
15 610
1991
16 073
193
16 266
2011
15 802
15 802

1880
15 162
2 402
40
17 604
2001
15 808
232
16 040
2012
15 730
15 730

1890
18 268
2 337
49
20 654
2002
15 944
15 944
2013
15 664
15 664

1900
21 150
2 306
45
23 501
2003
15 895
15 895
2014
15 492
15 492

1910
23 220
2 318
51
25 589
2004
15 868
15 868

1921
20 328
1 877
37
22 242
2005
15 786
15 786

1930
22 621
2 089
32
24 742
2006
15 754
15 754

1950
15 043
730
9
15 782
2007
15 824
15 824

1961
13 463
622
4
14 089
2008
15 801
15 801

1970
14 006
499
7
14 512
2009
15 854
15 854

Zdroj: ČSÚ, SLDB
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Obr. 2.1 Vývoj počtu obyvatel Varnsdorfu
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2.1.2. PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK/ÚBYTEK, MIGRAČNÍ SALDO
Přirozený přírůstek byl pro Varnsdorf záporný (tedy úbytek) zhruba v období 1995-2006. V posledních
letech (až na r. 2012) je kladný a dokonce ve většině letech převyšuje průměr České republiky.
Tab. 2.2 Přirozený přírůstek (narození - zemřelí)
rok

počet
obyvatel k
31.12.

Narození

Zemřelí
abs.

‰

ČR ‰

1991

16 297

207

157

50

3,1

0,5

1992

16 337

196

170

26

1,6

0,1

1993

16 340

227

164

63

3,9

0,3

1994

16 326

197

179

18

1,1

-1,0

1995

16 306

150

164

-14

-0,9

-2,1

1996

16 333

168

163

5

0,3

-2,2

1997

16 333

186

155

31

1,9

-2,1

1998

16 247

156

163

-7

-0,4

-1,8

1999

16 144

132

146

-14

-0,9

-2,0

2000

16 042

136

137

-1

-0,1

-1,8

2001

15 984

152

156

-4

-0,3

-1,7

2002

15 944

154

179

-25

-1,6

-1,5

2003

15 895

162

152

10

0,6

-1,7

2004

15 868

158

162

-4

-0,3

-0,9

2005

15 786

145

157

-12

-0,8

-0,6

2006

15 754

156

167

-11

-0,7

0,1

2007

15 824

196

170

26

1,6

1,0

2008

15 801

170

160

10

0,6

1,4

2009

15 854

193

149

44

2,8

1,0

2010

15 867

179

161

18

1,1

1,0

2011

15 802

171

137

34

2,2

0,2

2012

15 730

150

172

-22

-1,4

0,0

2013

15 664

160

151

9

0,6

-0,2

přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ

V případě Varnsdorfu se bohužel jedná spíše o migrační úbytek než přírůstek, neboť během 23 let
zaznamenal pouze ve 4 případech (r. 1992, 1996, 2007 a 2009) přírustek obyvatel migrací. Průměr ČR
naopak zaznamenává téměř vždy migrační přírůstky.
Celkový přírůstek je součtem přirozeného a migračního přírůstku a v případě Varnsdorfu je ve většině
případech záporný. Proto dochází k postupnému úbytku (viz výše) obyvatel města. V posledních
letech byly zaznamenány kladné hodnoty v letech 2007, 2009, 2010, 2011, avšak v letech 2012 a
2013 dochází k opětovnému celkovému úbytku obyvatel.
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Tab. 2.3 Migrační (přistěhovalí - vystěhovalí) a celkový přírůstek
Migrační přírůstek

rok

počet
obyvatel k
31.12.

1991

16 297

260

1992

16 337

284

1993

16 340

1994

16 326

1995

Přistěhovalí Vystěhovalí

Celkový přírůstek

abs.

‰

ČR ‰

abs.

‰

ČR ‰

279

-19

-1,2

0,3

31

1,9

0,8

270

14

0,9

1,1

40

2,4

1,3

215

275

-60

-3,7

0,5

3

0,2

0,8

229

261

-32

-2,0

1,0

-14

-0,9

-0,1

16 306

219

225

-6

-0,4

1,0

-20

-1,2

-1,1

1996

16 333

241

219

22

1,3

1,0

27

1,7

-1,2

1997

16 333

192

223

-31

-1,9

1,2

0

0,0

-1,0

1998

16 247

179

258

-79

-4,9

0,9

-86

-5,3

-0,9

1999

16 144

204

293

-89

-5,5

0,9

-103

-6,4

-1,1

2000

16 042

190

291

-101

-6,3

0,6

-102

-6,4

-1,1

2001

15 984

240

301

-61

-3,8

-0,8

-65

-4,1

-2,5

2002

15 944

254

269

-15

-0,9

1,2

-40

-2,5

-0,3

2003

15 895

237

296

-59

-3,7

2,5

-49

-3,1

0,8

2004

15 868

210

233

-23

-1,4

1,8

-27

-1,7

0,9

2005

15 786

230

300

-70

-4,4

3,5

-82

-5,2

3,0

2006

15 754

299

320

-21

-1,3

3,4

-32

-2,0

3,5

2007

15 824

339

295

44

2,8

8,1

70

4,4

9,1

2008

15 801

271

304

-33

-2,1

6,9

-23

-1,5

8,3

2009

15 854

311

302

9

0,6

2,7

53

3,3

3,7

2010

15 867

324

329

-5

-0,3

1,5

13

0,8

2,5

2011

15 802

342

342

0

0,0

1,6

34

2,2

1,8

2012

15 730

321

371

-50

-3,2

1,0

-72

-4,6

1,0

2013

15 664

328

403

-75

-4,8

-0,1

-66

-4,2

-0,4

Zdroj: ČSÚ

2.1.3. VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL (PODÍL SENIORŮ, DĚTÍ)
Věkové složení obyvatel je zachyceno v tab. 5. Z tabulky je jasně patrný postupný pokles podílu dětí
až do r. 2005, kdy se podíl stabilizoval na podílu cca 15,5 %. Podíl seniorů na druhé straně neustále
roste, a to i v posledních letech. V r. 2012 přesáhl podíl seniorů podílu dětí. Ve srovná s hodnotami
České republiky (ČR) jsou celkově podíly dětí pro Varnsdorf vyšší o cca 1 % bod než průměr ČR. Podíly
seniorů jsou pro Varnsdorf o cca 1-2 % body nižší než průměr ČR. Celkově však jsou trendy stejné stárnutí obyvatelstva.
Tab. 2.4 Věkové složení obyvatel Varnsdorfu
rok

Počet
obyvatel k
31.12.

v tom podle
pohlaví

v tom ve věku

muži

ženy

0 až 14 let

15 až 64 let

abs.

abs.

abs.

%

% ČR

1991

16 297

7 855

8 442

3 452

21,2

20,6

1992

16 337

7 877

8 460

3 364

20,6

20,0

1993

16 340

7 887

8 453

3 293

20,2

19,4

1994

16 326

7 878

8 448

3 249

19,9

18,9

1995

16 306

7 866

8 440

3 143

19,3

18,3

abs.
11
189
11
270
11
312
11
321
11
392

65 a více let

%

% ČR

abs.

%

% ČR

68,7

66,7

1 656

10,2

12,8

69,0

67,1

1 703

10,4

12,9

69,2

67,6

1 735

10,6

13,0

69,3

68,0

1 756

10,8

13,1

69,9

68,4

1 771

10,9

13,3
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1996

16 333

7 870

8 463

3 099

19,0

17,9

1997

16 333

7 869

8 464

3 058

18,7

17,4

1998

16 247

7 823

8 424

2 967

18,3

17,0

1999

16 144

7 777

8 367

2 907

18,0

16,6

2000

16 042

7 715

8 327

2 795

17,4

16,2

2001

15 984

7 709

8 275

2 679

16,8

15,9

2002

15 944

7 707

8 237

2 681

16,8

15,6

2003

15 895

7 692

8 203

2 617

16,5

15,2

2004

15 868

7 706

8 162

2 573

16,2

14,9

2005

15 786

7 681

8 105

2 457

15,6

14,6

2006

15 754

7 669

8 085

2 418

15,3

14,4

2007

15 824

7 698

8 126

2 464

15,6

14,2

2008

15 801

7 665

8 136

2 427

15,4

14,1

2009

15 854

7 674

8 180

2 438

15,4

14,2

2010

15 867

7 682

8 185

2 480

15,6

14,4

2011

15 802

7 638

8 164

2 494

15,8

14,7

2012

15 730

7 632

8 098

2 449

15,6

14,8

2013

15 664

7 619

8 045

2 455

15,7

15,0

11
393
11
369
11
349
11
310
11
290
11
341
11
316
11
328
11
289
11
275
11
278
11
262
11
199
11
186
11
122
10
938
10
766
10
604

69,8

68,7

1 841

11,3

13,5

69,6

69,0

1 906

11,7

13,6

69,9

69,3

1 931

11,9

13,7

70,1

69,6

1 927

11,9

13,8

70,4

69,9

1 957

12,2

13,9

71,0

70,2

1 964

12,3

13,9

71,0

70,5

1 947

12,2

13,9

71,3

70,8

1 950

12,3

13,9

71,1

71,0

2 006

12,6

14,0

71,4

71,1

2 054

13,0

14,2

71,6

71,2

2 058

13,1

14,4

71,2

71,2

2 098

13,3

14,6

70,9

71,0

2 175

13,8

14,9

70,6

70,6

2 230

14,1

15,2

70,1

70,1

2 265

14,3

15,5

69,2

69,1

2 370

15,0

16,2

68,4

68,4

2 515

16,0

16,8

67,7

67,6

2 605

16,6

17,4

Zdroj: ČSÚ

2.1.4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PODÍLU DĚTÍ A SENIORŮ
Tab. 2.5 Předpokládaný vývoj podílu dětí a seniorů ve Varnsdorfu. Data vycházejí z prognózy ČSÚ a
kopírují vývoj v ČR (střední varianta).
0-14 let
%
15-64
let
%
65+ let
%
celkem

2011
2 494
15,78

2021
2 430
15,32

2031
2 007
12,84

2041
1 855
12,19

2051
1 902
12,91

2061
1 724
12,25

2071
1 599
12,08

2081
1 590
12,70

2091
1 501
12,50

2101
1 412
12,19

10 938
69,22
2 370
15,00
15 802

10 111
63,73
3 323
20,94
15 864

9 832
62,90
3 791
24,26
15 630

9 026
59,32
4 334
28,48
15 214

8 049
54,63
4 783
32,46
14 734

7 578
53,87
4 766
33,88
14 068

7 386
55,83
4 246
32,09
13 231

6 848
54,71
4 080
32,60
12 519

6 568
54,73
3 933
32,77
12 002

6 401
55,28
3 766
32,52
11 578

Zdroj: ČSÚ

Prognóza Českého statistického úřadu předpokládá celkový úbytek obyvatelstva. Postupně se bude
snižovat podíl dětí a mládeže do věku 14 let. Rovněž počet obyvatel v produktivním věku se bude
snižovat. V následujících letech bude významně narůstat počet seniorů, i jejich podíl na celkové
populaci.
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Obr. 2.2 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel v základních věkových skupinách

2.1.5. VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA
Vzdělanostní struktura ve Varnsdorfu vykazuje vyšší zastoupení obyvatelstva bez vzdělání (2001,
2011) a zejména pak vyučených a se středním odborným bez maturity než je průměr ČR. Naopak
Varnsdorf má nižší zastoupení obyvatel s úplným středním vzděláním, vyšším odborným a
vyskoškolským vzděláním. Porovnáním dat ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) z let 2001 a 2011 je
jasný trend zvyšování vzdělanosti obyvatelstva jak pro Varnsdorf, tak průměrně za ČR.
Tab. 2.6 Vzdělanostní struktura obyvatel Varnsdorfu
Název obce

v tom podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo
základní vč. vyučení a
úplné
vyšší
15leté a
bez
vysokoškol nezjištěné
neukončené
stř.
odborné
střední
s
odborné
a
starší
vzdělání
ské
vzdělání
ho
bez mat. maturitou nástavbové

Varnsdorf 2001
13 327
podíl - Varnsdorf 2001 100,00%
podíl - ČR 2001
100,00%
Varnsdorf 2011
12 854
podíl - Varnsdorf 2011 100,00%
podíl - ČR 2011
100,00%

98
0,74%
0,54%
76
0,59%
0,47%

3 528
26,47%
27,90%
2 912
22,65%
17,56%

5 479
41,11%
24,87%
4 731
36,81%
32,99%

3 097
23,24%
30,15%
3 304
25,70%
27,10%

379
2,84%
4,18%
454
3,53%
4,08%

578
4,34%
10,77%
719
5,59%
12,46%

168
1,26%
1,60%
658
5,12%
5,33%

Zdroj: SLDB 2001, 2011, ČSÚ
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Obr. 2.3 Vývoj vzdělanostní struktury obyvatelstva Varnsdorfu, zdroj: SLDB 2001, 2011

2.2

SOCIÁLNÍ SITUACE

Varnsdorf má zpracován Plán prevence kriminality města Varnsdorf pro rok 2015, z kterého jsou
čerpána většina informací a údajů.

2.2.1. NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Data o národnostních menšinách ze Sčítání domů, lidu a bytů nejsou příliš vypovídající, což je
zejména vidět na datech ze sčítání v r. 2011, kde je cca 12-ti násobný nárůst položky "neuvedeno".
Lze se jen domnívat, jaké je skutečné národnostní složení obyvatelstva. Lze odhadovat, že
podhodnocená jsou data zejména pro romskou, ukrajinskou a vietnamskou národnost (podle dat z r.
2011 bych jich ve Varnsdorfu žilo pouze 127), a tedy, že ve Varnsdorfu žije příslušníků těchto
národností více.
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Tab. 2.7 Národnostní menšiny ve Varnsdorfu
Obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
německá
z toho
národnost
polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

Celkem
2001
16 040
14 321
24
1
638
397
121
18
22
118
380

Celkem
2011
15 263
9 681
13
1
293
179
83
27
25
75
4 678

Zdroj: SLDB 2001 a 2011

2.2.2. VÝSKYT SOCIÁLNĚ SLABÝCH OBYVATEL/SKUPIN
Ve Varnsdorfu se také nacházejí sociálně slabé skupiny obyvatel. Jsou to osoby žijí jednotlivě (po
rodinách) v různých částech města, a rovněž osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, viz dále.

2.2.3. SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY
Na území Varnsdorfu je odhadem evidováno cca 600 sociálně vyloučených osob. Město Varnsdorf
eviduje sociálně vyloučené lokality.
Tab. 2.8 Specifikace sociálně vyloučených lokalit
Ubytovna T. G. Masaryka,
Varnsdorf

Ubytovna v majetku města, slouží jako dostupné bydlení pro sociálně
vyloučené osoby. Bohužel chybí prostupné bydlení. Působí zde terénní
pracovnice, v přízemí budovy se nachází Nízkoprahové centrum pro děti a
mládež Modrý kámen. Ubytovna se nalézá v centru města. Chybí zde
venkovní prostor na hraní dětí.

Ubytovna Lounská, Sport,
Varnsdorf

Ubytovna v majetku města, slouží jako dostupné bydlení pro sociálně
vyloučené osoby. Bohužel chybí prostupné bydlení. Je zde zřízeno pracoviště
terénní služby.
Sport je ubytovna soukromé osoby (v r. 2014 uzavřena). Ubytovna je
situovaná v těsné blízkosti frekventované silnice. Chybí zde prostor na hraní
dětí.

Ul. Kovářská, Varnsdorf

Čtyři panelové domy v majetku soukromých osob. Nájemné je zde vyšší než
je obvyklé ve městě. Byty jsou pronajímány především sociálně vyloučeným
osobám. Problematika této lokality spočívá především v těsném sousedstvím
s vilovou čtvrtí, kdy hluk z oblasti ruší občany města. Do oblasti dochází
sociální pracovnice a terénní pracovnice. Dochází zde k obrovské migraci
obyvatel.

Ul. Pražská, Varnsdorf

Nově evidovaná oblast, kde se koncentrují sociálně vyloučené osoby. Zatím
nelze považovat za sociálně vyloučenou lokalitu. Lokalita je monitorována.

Zdroj: Zpráva o situaci romské menšiny v obci a jejím správním obvodu za rok 2012 pro Ústecký kraj
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2.2.4. VÝSKYT SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ
Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) MěÚ
Varnsdorf, jako obec s rozšířenou působností, zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy
pro územně správní obvody Varnsdorf a přilehlé obce. OSPOD postupuje dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela
výše uvedeného zákona č. 401/2012 Sb., která důkladněji upravuje péči o ohrožené děti a institut
náhradní rodinné péče. Další novelizací prochází OSPOD v rámci přijetí nového občanského zákona.
Hlavní náplní pracovníků OSPOD je zajišťování ochrany zájmů nezletilých dětí, vykonávání funkce
opatrovníka dle potřeb dítěte a soudu, např. úprava výživy a výchovy, úprava styku s rodiči, výživné,
určení otcovství. Dále provádí prošetřování rodinných a výchovných podmínek pro zabezpečení
řádného vývoje nezletilých dětí. Řeší problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných.
Další oblastí je agenda náhradní rodinné péče – pěstounská péče, přechodná pěstounská péče,
osvojení. OSPOD rovněž poskytuje sociálně právní poradenství v rodinách s nezl. dětmi, vykonává
terénní práci v rodinách. V neposlední řadě spolupracuje se sociálními subjekty – psycholog, poradny,
SVP, aj. Personální zajištění OSPOD ORP Varnsdorf se skládá z tří pracovnic SPOD, dvou kurátorů pro
mládež, jedné pracovnice náhradní rodinné péče a jedné administrativní pracovnice.
Tab. 2.9 Počty případů evidovaných orgánem sociálně – právní ochrany dětí
Rok

Rejstřík Om[1]
Rejstřík Nom[2]
Rejstřík Om
Rejstřík Nom
Rejstřík Om
Rejstřík Nom

2011
2012
2013

Evidovaný počet
případů rodin z
předchozího
období

Počet případů rodin
zaevidovaných za
sledovaný rok

Evidovaný počet
Z toho živých
případů ke konci
případů
roku

1588

146

1599

638

24

94

118

23

1599

150

1596

714

23

111

134

18

1596

128

1603

657

18

99

117

25

Počet spisů na 1 pracovníka v ORP Varnsdorf
v roce 2011

286,17

v roce 2012

288,33

v roce 2013

286,67

[1] Rejstřík Om – rejstřík ochrany mládeže ( spisy dětí a mládeže s trvalým pobytem v ORP Varnsdorf
[2] Rejstřík Nom – rejstřík nepříslušné ochrany mládeže (spisy dětí a mládeže s trvalým pobytem mimo ORP
Varnsdorf – na dožádání správních orgánů, úřadů)

Kurátor pro mládež pracuje zejména s dětmi a mladistvými s opakovanými závažnými výchovnými
problémy, s dětmi mladšími 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a mladistvými, kteří
spáchali přestupek či trestný čin. Péče o tuto cílovou skupinu spočívá v pomoci překonat problémy
vedoucí k negativním projevům v jejich chování.
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Tab. 2.10 Počet klientů kurátorů pro mládež
Klienti kurátora pro mládež
počet evidovaných
celkem
dětí

z toho
děti do 15 let

z toho dívek

mladistvých (1518 let)

z toho dívek

2011

305

144

37

161

49

2012

316

182

45

134

37

2013

314

164

57

150

32

děti do 15 let

z toho dívek

mladistvých (1518 let)

z toho dívek

Děti, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání
počet evidovaných
celkem
dětí

z toho

2011

43

9

0

34

4

2012

32

7

1

25

3

2013

26

5

2

21

2

děti do 15 let

z toho dívek

mladistvých (1518 let)

z toho dívek

Děti, proti kterým bylo zahájeno přestupkové řízení
počet evidovaných
celkem
dětí

z toho

2011

27

9

3

18

4

2012

23

10

3

13

4

2013

38

11

5

27

2

Děti s výchovnými problémy (záškoláctví, návykové látky, problémové chování)
počet evidovaných
celkem
dětí

z toho
děti do 15 let

z toho dívek

mladistvých (1518 let)

z toho dívek

2011

177

102

30

75

26

2012

164

116

32

48

16

2013

171

114

38

57

21

Zdroj: MěÚ Varnsdorf

Kurátorům pro mládež přibyli klienti ve věkové kategorii do 15 let, především přibylo dětí, proti
kterým bylo zahájeno přestupkové řízení. Je nutné zaměřit prevenci právě k této kategorii. Rovněž
stojí za povšimnutí, že kurátoři začali evidovat více dívek, které mají výchovné problémy. Problémy se
vyskytují především v rovině experimentů s lehkými drogami. Za úbytkem klientů z věkové kategorie
15 – 18 let stojí především dosažení plnoletosti.

Kurátor pro dospělé ve spolupráci s dalšími subjekty poskytuje sociální služby osobám ohroženým
sociálním vyloučením.
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Tab. 2.11 Počet klientů kurátora pro dospělé
počet propuštěných

Celkem evidovaných

z výkonu trestu

ze školských zařízení

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

131

172

188

51

47

43

4

1

2

Zdroj: MěÚ Varnsdorf

Z aktuální údajů je zřejmé, že počet klientů roste. Přesto je statistika nepřesná, protože klienti
propuštění z výkonu trestu nemají povinnost hlásit se kurátorovi. Ihned po propuštění jdou pouze na
Úřad práce pro mimořádnou okamžitou pomoc (dále MOP), která jim v této situaci náleží. Úřad práce
může klienty pouze upozornit, že by měli kurátora navštívit, avšak není to pro propuštěné
podmínkou. V této oblasti spatřujeme možné zefektivnění práce s propuštěnými tak, že MOP by jim
byla vyplacena výhradně na základě doporučení kurátora pro dospělé. Jedině tak, za stávající
legislativy, bude možné klienty donutit s kurátorem spolupracovat. Za výše uvedených podmínek,
nemá kurátor o propuštěných žádné informace.
Činnost sociálního pracovníka na obecním úřadu III typu je nezbytná a opodstatněná. Jak vychází ze
samotné definice sociální práce „....Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc
jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v
jim přirozeném prostředí...“, je hlavní činností sociálního pracovníka zajištění respektive podpora
„sociálního fungování“ klienta (jednotlivce, skupiny, či komunity) v životě obce.
Sociální pracovník by se měl ve své činnosti pohybovat v přirozeném prostředí klienta, případné
klienty vyhledávat a realizovat pomoc. Lze tedy říci, že jeho základní činnost spočívá v následujícím:






vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
provádí posouzení životní situace klienta,
provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta,
zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky
svých životů.
 realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
 spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých
životních situací klientů.

Protidrogový koordinátor na obci – funkce zřízena v roce 2013







spolupráce se školními metodiky prevence,
zpracování místního plánu protidrogové politiky,
předávání informací a podkladů krajskému protidrogovému koordinátorovi,
spolupráce s poskytovatelem terénní práce na území ORP Varnsdorf,
vyjednávání o finanční spoluúčasti na zajištění sekundárního programu v okolních obcích –
smlouva o příspěvku
mapování drogové scény na území ORP Varnsdorf.
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Manažer prevence kriminality na obci
Dle metodiky Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra z roku 2011 (závazná pro všechny
obce, které mají zájem ucházet se o státní účelovou dotaci na projekty prevence kriminality), bylo
nutné určit osobu odpovědnou za řešení problematiky prevence kriminality, vybavit jí potřebnými
kompetencemi (manažer prevence kriminality) případně ustavit pracovní skupinu pro prevenci
kriminality.
Konečnou verzi Plánu schvaluje Rada města Varnsdorf a tím se mu dostane závaznosti a lze žádat o
dotaci na Program prevence kriminality na Ministerstvu vnitra. Manažer a pracovní skupina
odpovídají za přípravu, realizaci a hodnocení realizace plánu. Manažer je zároveň kontaktní osobou
pro odbor prevence kriminality MV, Policii ČR a pro manažera prevence kriminality KÚ Ústeckého
kraje, vytváří a podílí se na realizaci preventivních aktivit obce a soustřeďuje potřebné informace na
webových stránkách města. Tato funkce byla plným úvazkem na Městském úřadu ve Varnsdorfu
zřízena v roce 2013.

Drogová situace ve městě
Město Varnsdorf využívá terénní program, který zajištuje WHITE LIGHT I. Terénní pracovníci aktivně
vyhledávají uživatele drog. Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a
sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog. V roce 2013 došlo k velkému nárůst
kontaktu. Bylo to jednak z důvodu posílení z jedné terénní pracovnice na dvě pracovnice, a dále
z důvodu soustavné a práce s klienty a získání si důvěry. Překážky jsou spatřovány ve velké
vzdálenosti výskytu jednotlivých drogových komunit. Vzhledem k rozloze města musí pracovnice
obsáhnout velkou oblast, a to pěšky. Dalším problémem je absence centra přímo ve městě.
Cílem terénních pracovnic je:
a) vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí
b) poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog
c) ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a
zdravotní situace
d) odkazování a zprostředkování dalších služeb

Základní poskytované služby
a) Vyhledávání problémových uživatelů drog ve městě a monitorování drogové scény
Terénní pracovnice vyhledávají skrytou populaci uživatelů drog přímým kontaktováním na ulici.
Získávají informace o drogové scéně od místních obyvatel a také od uživatelů drog.
b) Sběr odhozeného injekčního materiálu a monitoring rizikových lokalit
Pracovnice vyhledávají lokality s výskytem odhozeného injekčního materiálu, pravidelně je monitorují
a sbírají zde odhozený injekční materiál. Tyto lokality terénní pracovnice vyhledávají sami nebo o nich
získávají informace od obyvatel města, Městské policie, či klientů v terénu.
c) Výměna injekčního materiálu
Princip Harm Reduction (HR) je založen na snižování škod a rizik spojených s užíváním drog. Výměnou
injekčního materiálu uživatelům drog se snižují rizika výskytu infekčních chorob mezi uživateli drog,
ale i ostatní populací. Nedílnou součástí výměny injekčního materiálu je informování o zásadách
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bezpečnější aplikace a rizicích plynoucích z užívání drog, a to nejen o infekčních chorobách, ale např.
o závislostech, psychózách a jiném nebezpečí, které s sebou užívání drog přináší. Na terénní program
Město Varnsdorf přispívá ze svého rozpočtu finanční částkou ve výši 150 000,- Kč ročně.
Tab. 2.12 Přehled terénní práce ve Varnsdorf za období 2011 - 2012
Počet osob,
které danou
službu využily

Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém
sloupci)

2011

2012

2011

2012

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 132

116

496

600

počet kontaktů

z toho první kontakt

130

65

x

x

počet kontaktů

Výměnný program

23

65

70

172

počet výměn

vydané injekční jehly

x

x

4 178 5 224 počet

Hygienický servis

0

0

0

0

počet využití sprchy, pračky

Potravinový servis

0

0

0

0

počet

Zdravotní ošetření

0

0

0

0

počet ošetření

Individuální poradenství

0

48

Skupinové poradenství

0

0

0

0

počet skupin/délak trvání jedné

Krizová intervence

0

0

0

0

počet intervencí

Reference do K-center

132

107

132

107

počet referencí

Reference do léčby

0

0

0

0

počet referencí

Reference do programu substituce

0

0

0

0

počet referencí

Asistenční služba

0

0

0

0

počet intervencí

Testy HIV

0

0

0

0

počet provedených testů

Testy HCV

0

0

0

0

počet provedených testů

Testy HBV

0

0

0

0

počet provedených testů

Testy na sifilis

0

0

0

0

počet provedených testů

Těhotenské testy

0

0

0

0

počet provedených testů

Testy na přítomnost drog

0

0

0

0

počet provedených testů

Intervence po telefonu, internetu

0

0

0

0

počet intervencí

První pomoc

0

0

0

0

počet intervencí

Jiné

0

0

54

70

sběr injekčního materiálu

Služba

1

počet sezení, délka trvání jednoho

Tab. 2.13 Přehled terénní práce ve Varnsdorfu za období leden – listopad 2013

Celkem

Počet kontaktů

Počet klientů

Počet jehel

500

118

14 082

Ve výše uvedené tabulce je velmi alarmující počet vydaných jehel za období 11 měsíců. Je to z důvodu
proniknutí terénních pracovnic do komunity uživatelů drog, získání si jejich důvěry a využívání služby v plném
rozsahu a pravidelně, a dále také posílením počtu pracovnic. Přesto je počet nedostačující a město bude do
budoucna o usilovat obnovení kontaktního pracoviště přímo ve městě tak, aby došlo k větší dostupnosti
služeb.
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Tab. 2.14 Kontaktní a poradenské služby, terénní programy: služby/ výkony
2011

2012

Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období
alespoň jednu službu programu)

132

116

z toho mužů

71

72

z toho injekčních uživatelů drog

61

85

z toho se základní drogou heroin

1

0

z toho se základní drogou pervitin

88

90

z toho se základní drogou kokain/crack

0

0

z toho se základní drogou kanabinoidy

38

26

z toho se základní drogou extáze

0

0

z toho se základní drogou těkavé látky

5

0

z toho se základní látkou Subutex nelegálně

0

0

z toho se základní látkou Subutex legálně

0

0

z toho se základní látkou metadon nelegálně

0

0

z toho se základní látkou metadon legálně

0

0

Průměrný věk klientů - uživatelů nealkoholových drog

23

25

Počet klientů - uživatelů alkoholu

8

0

Počet klientů - neuživatelů drog, kteří využili alespoň jednou služeb programu

2

8

Zdroj: WHITE Light I.

Městská policie Varnsdorf
Městská policie Varnsdorf byla zřízena Městským zastupitelstvem na zasedání dne 19. 3. 1992
prostřednictvím přijetí obecně závazné vyhlášky č. 9/1992 s účinností od 1. 4. 1992. Ve své činnosti se
řídí zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, a dále
Zastupitelstvem města schváleným Statutem městské policie.
Mezi úkoly městské policie patří zejména:
1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
2. dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
3. přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích,
4. odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
5. upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů
a činí opatření k nápravě.
Tab. 2.15 Přehled činnosti MP Varnsdorf
2012
Název obce

Varnsdorf

Kraj

Ústecký kraj

Počet zaměstnanců obce zařazených do MP

20

2013

2014

20

19
25
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Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení

434

415

520

provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti

262

313

362

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

0

0

0

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomániemi

0

0

2

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

118

80

39

z toho přestupků proti občanskému soužití

0

0

0

z toho přestupků proti majetku

54

22

33

z toho ostatních

84

Celkový počet podezření na spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům

50

68

51

provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti

8

9

20

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

0

0

0

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomániemi

0

0

2

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

12

15

11

z toho přestupků proti občanskému soužití

6

4

2

z toho přestupků proti majetku

4

16

16

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva

0

0

0

z toho ostatních oznámených přísl. orgánům

22

24

13

z toho jiné delikty podle zákona o obcích

0

0

4

z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání

1

3

3

z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona

0

0

0

z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích

2

3

4

z toho ostatních

3

3

2

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených
Policii ČR

59

Počet případů použití služební zbraně strážníkem

0

0

0

z toho oprávněně

0

0

0

z toho neoprávněně

0

0

0

Počet osob převezených do záchytné stanice

0

0

0

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

1

3

3

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

8

12

6

Počet nalezených odcizených vozidel

2

1

4

Počet odchycených zvířat

132

251

364

Počet užití AED

7

7

46

z toho úspěšně bez následků

2

2

4

z toho úspěšně s následky

1

2

6

z toho neúspěšně

4

3

36

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky

266400

281700

342800

Finanční náklady na činnost MP na kalendářní rok

9995000

9300000

9480000

43

Zdroj: MP Varnsdorf
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2.3

SPOLKOVÁ, OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

2.3.1. SPOLKY V OBCI (ČINNOST, POČET ČLENŮ, PODÍL ČLENŮ DO 18 LET)
Ve Varnsdorfu je aktivní spolek Kruh přátel muzea Varnsdorf; v jeho rámci působí osm klubů: Klub
historiků a historických staveb, Klub přátel výtvarného umění, Klub fotografů, Minerálklub, FASCIKL –
fantasy a sci-fi klub, Přírodovědný klub a Primo Victoria - klub historického šermu. Spolek vyvíjí
bohatou a zajímavou činnost nejen díky aktivitě svých členů, ale také díky laskavému pochopení
vedení města, vedení Oblastního muzea Děčín a sponzorům, kteří nám pomáhají tuto činnost zajistit
materiálně. Členové spolku se věnují ochraně přírody, záchraně a údržbě drobných kulturních
památek, podílí se na vydávání publikací, organizují výstavy a soutěže. Jejich činnost je
dokumentována každoročně klubovou ročenkou, která nese od roku 2004 název Mandava s
podtitulem "Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku". Počet členů spolku se pohybuje
kolem 120. Více na http://muzeum.varnsdorf.cz
Dále je ve Varnsdorfu velice aktivní Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf, který se v roce 2004 stal
vítězem soutěže o nejlepší internetové stránky dobrovolných hasičů v ČR. Má cca 26 členů. Více na
http://hasici.varnsdorf.cz/
Ve městě pracuje Základní organizace Českého zahrádkářského svazu a místní organizace Českého
rybářského svazu. Zájemci o ekologii se mohou sdružovat v Základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody Netopýr Varnsdorf.
Ve Varnsdorfu jsou aktivní další kulturní spolky a organizace, např. Český červený kříž, Farní obec
starokatolické církve, Apoštolská církev, sbor Varnsdorf, JUNÁK, středisko LUŽAN Varnsdorf, OS Etuda
Prima (tanec, umění), Diakonie ČCE (sociální oblast), Kvíltet, o.s. (hudba), SOS Studánka (volnočasové
aktivity), Jaromír Josef, Taneční škola STYL, Svaz tělesně postižených v ČR, MO Varnsdorf, Klub
českých turistů, S radostí, z.s. (hudba, umění), MAS Šluknovsko (nově MAS Český sever, z.s.),
o.s., Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Walden, o.s. (ochrana přírody) a
další. Město Varnsdorf v současné době spolky mapuje.
Ze sportovních oddílů ve městě má nejpočetnější členskou základnu TJ Slovan Varnsdorf.
Nejpočetnější oddíl je basketbalový, dále tenisový, oddíl lyžování, volejbalu, házené, plavání, atletiky
a zápasu. Ve městě působí dále TJ HC Varnsdorf (hokej), Horolezecký klub Varnsdorf, florbalový klub
SK Paintball Varnsdorf, TJ Sokol Varnsdorf, zabývající se zápasem, klub tradičního karate
(mezinárodní úspěchy), Stars Varnsdorf (akrobatické cvičení), Mandavan, z.s. (triatlon), Motosport
klub Varnsdorf, SK Futsal Varnsdorf a další malé sportovní kluby.
Fotbal se hraje ve Varnsdorfu od r. 1907. V současné době je kopaná ve městě spojena s FK
Varnsdorf, který hraje druhou fotbalovou ligu. V FK Varnsdorf hrají žáci, dorost, junioři a muži, při
klubu působí Fotbalová akademie Šluknovského výběžku soustřeďující talentované hráče. Více na
http://www.fkvarnsdorf.cz/

2.3.2. PODPORA SPOLKŮ MĚSTEM (PROSTORY, FINANCE)
Město Varnsdorf podporuje místní spolky a zájmové organizace formou poskytnutí vlastních prostor
(např. objekt muzea, objekt divadla, objekt knihovny, objekt hasičské zbrojnice, fotbalový a
lehkoatletický stadion "Kotlina", sportovní hala, krytý plavecký bazén, krytý zimní stadio).
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Město dále podporuje místní spolky a zájmové organizace prostřednictvím grantového programu
města Varnsdorf. Např. v r. 2015 bylo do programu podáno 84 žádostí od 49 žadatelů v celkové
požadované finanční výši 1.071.655 Kč. Bylo celkem schváleno 73 žádostí od 42 žadatelů na
poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 840.000 Kč. Pro oblast kultury a vzdělávání bylo
schváleno 35 žádostí ve výši 418 270 Kč, pro oblast tělovýchovy a sportu bylo schváleno 31 žádostí ve
výši 327 830 Kč, v sociální oblasti bylo schváleno 6 žádostí ve výši 73 900 Kč a v oblasti cestovního
ruchu byla schválena 1 žádost ve výši 20 000 Kč.
Sportovní organizace jsou navíc s účinností od r. 2014 podporovány prostřednictvím Koncepce
podpory sportu ve městě Varnsdorf. V tomto dokumentu jsou shrnuty všechny formy a způsoby
podpory sportu, včetně podmínek, za jakých je možné přidělovat finanční dotaci v jednotlivých
oblastech sportu a na sportovní aktivity ve městě Varnsdorf. Sporty, provozované sportovními
organizacemi působícími na území města Varnsdorf, podporuje město podle svých možností
příspěvky na činnost (přímá podpora), pořádání konkrétních sportovních akcí (granty na akce, viz
výše), pronájem sportovišť, nadstandardní reprezentaci města (účast jednotlivců a družstev na
vrcholových sportovních akcích na MS, ME a MČR). Přímá podpora na činnost je max. do výše celkové
částky doložených vybraných oddílových příspěvků, avšak max. 3 000 Kč na 1 člena do 19 let
s trvalým pobytem ve Varnsdorfu. Příspěvek na dospělé sportovce je omezen celkovou částkou max.
10 000 Kč.
Na lednovém (2015) zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet Města Varnsdorf na r. 2015,
který mimo jiné obsahuje položku 2,5 mil. Kč jako finanční příspěvek pro Fotbalový klub (FK)
Varnsdorf. Tato velkorysá finanční podpora vzbudila poměrně velký mediální ohlas odpůrců i
příznivců fotbalu.
2.3.3. PRÁCE S MLÁDEŽÍ A SENIORY
Práci s mládeží se věnují nejvíce základní a střední školy v rámci svých zájmových kroužků a
preventivních programů. Dále děti a mládež mají volnočasové vyžití v Domě dětí a mládeže, v
Základní umělecké škole a od r. 2012 také v Schrödingerově institutu (registrované středisko volného
času na MŠMT), který zajišťuje kulturní, sportovní, vzdělávací a další aktivity pro mládež ve
Šluknovském výběžku. Varnsdorfská mládež také využívá pestré nabídky místních spolků a
sportovních oddílů.
Ve Varnsdorfu působí již několik desítek let seniorkavárna Pohádka, která sdružuje místní seniory.
Pravidelně pořádá vlastivědné přednášky, zájezdy, taneční zábavy, srazy žen německé národnosti,
srazy důchodců podniku Velveta, členské schůze Svazu důchodců, schůze členů KSČM, schůze členů
Českého pohraničí, schůze členů Svaz bojovníků za svobodu, schůze Svazu zdravotně postižených a
další. Sdružuje cca 170 členů. Senioři mají možnost navštěvovat univerzitu 3. věku prostřednictvím
MAS Šluknovsko a VOŠ a SŠ Varnsdorf. Senioři se také aktivně zapojují do činností místních spolků,
zejména Kruhu přátel muzea Varnsdorf, Českého zahrádkářského svazu, Českého rybářského svazu a
dalších.
2.3.4. AKCE POŘÁDANÉ VE MĚSTĚ
Ve Varnsdorfu se během roku pořádá velké množství nejrůznějších kulturních, společenských a
sportovních akcí. Mezi pravidelné v poslední době patří např. varnsdorfský masopust, pálení
čarodějnic (30. 4.) Varnsdorfské hudební léto, Tanamburrée – přehlídka scénického tance, Miss 3D –
dětská soutěž, Velká cena Varnsdorfu ve společenském tanci, soutěž Literární Varnsdorf, dětská
literární soutěž Drápanda aj. Významné jsou i aktivity Kruhu přátel muzea Varnsdorf (přednášková,
výstavní a publikační činnost a pod.).
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Obr. 2.4 Varnsdorfský masopust 2015, zdroj: Děčínský deník, foto Michal Šafus

Pivovar Kocour pořádá během roku řadu koncertů (některé ve spolupráci s Městským divadlem),
trhů, chovatelských výstav a dalších akcí (např. valentýnský masakr, masopust, gastrofood festival,
rockfest zimní čtverec, slavnosti piva, alefestivale, kocouří mikuláš apod.). Řadu kulturních akcí (a
také pravidelných divadelních programů) ve městě zajišťuje Městské divadlo Varnsdorf, p.o., Městská
knihovna Varnsdorf p.o. (např. pravidelný listopadový knižní minitrh), ZUŠ (některé koncerty se konají
v aule Gymnázia Varnsdorf) a soukromé Kino Panorama.
Ze sportovních akcí se pravidelně koná Vánoční turnaj v zápase, Silvestrovský běh, Mezinárodní letní
sportovní hry mládeže, Plavecká soutěž měst aj. Na městském stadionu se pravidelně hrají zápasy 2.
fotbalové ligy.

2.3.5. INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O DĚNÍ V OBCI
Informování občanů o dění v obci probíhá prostřednictvím místních novin (čtrnáctideník) - Hlas
severu, webových stránek Města Varnsdorf, městského rozhlasu, webových stránek spolků,
zájmových organizací a městských příspěvkových organizací, výlepových ploch, městského
informačního centra (knihovna a Hrádek), facebooku - oficiální stránky města (velmi nové) a dalších
médií.
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Obr. 2.5 Ukázka titulní strany místního periodika Hlasu severu
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Tab. 2.16 SWOT analýza za kapitolu Obyvatelstvo
Silné stránky
hodně dětí jako budoucnost města

Slabé stránky
postupné stárnutí obyvatelstva

rozvinutá a bohatá nabídka činnosti neziskových
organizací

málo financí pro některé neziskové organizace

lepšící se vzdělanostní struktura obyvatelstva

odliv vzdělaných lidí z města
celkový úbytek obyvatelstva
sociálně vyloučené lokality ve městě (Kovářská,
Lounská), sociální problémy některých obyvatel

Příležitosti

Hrozby

více financí na podporu rozvoje činností dětí a
mládeže (např. nulový nájem)

pokračující odliv vzdělaných a kvalifikovaných lidí z
města

rozvoj praktických dovedností dětí a mládeže

pokračující úbytek obyvatelstva

podpora aktivních občanů, kteří pro město něco
dělají

dlouhodobá frustrace některých skupin obyvatelstva,
ztráta motivace něco dělat, změnit

zapojení, zaměstnávání sociálně vyloučených
obyvatel pro město

postupné stárnutí obyvatelstva a snižování počtu
ekonomicky aktivních obyvatel

rozvoj vzdělávání zejména zaměřeného na praxi

další zvýšení počtu nepřizpůsobivých (sociálně
slabých) obyvatel a s tím spojený obchod s chudobou,
gamblerství, zadlužování atd.
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3. HOSPODÁŘSTVÍ
3.1

EKONOMICKÁ SITUACE

3.1.1. CHARAKTER EKONOMICKÝCH AKTIVIT
V oblasti průmyslu je Varnsdorf charakterizován jako jedno ze tří největších průmyslových center
děčínského okresu s bohatou průmyslovou tradicí. Nejvýznamnějšími podniky jsou TOS Varnsdorf, K
W L, s.r.o., VELVETA a.s., Frottana - Bohemia, s.r.o., NOPROSU s.r.o., RETOS VARNSDORF s.r.o.,
VITANA, a.s. (pobočka), ABX, společnost s ručením omezeným (pobočka).

3.1.2. ODVĚTVOVÁ A VELIKOSTNÍ STRUKTURA PODNIKŮ

8%

1%

2%

9%

1%5% 1%

10%

20%
15%

Státní organizace

Obchodní společnosti

1%

1%

Družstevní organizace
Živnostníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní

67%
59%

Obr. 3.1 Ekonomické subjekty podle právní formy (2013), vnitřní kruh - Varnsdorf, vnější kruh - ČR
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Ostatní činnosti

9,78%

13,32%
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

2,24%
1,11%

Zdravotní a sociální péče

1,95%
2,50%

Vzdělávání

1,91%
2,78%

Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

0,86%
0,07%

Administrativní a podpůrné činnosti

1,76%
1,60%

Profesní, vědecké a technické činnosti

13,18%
9,65%

Činnosti v oblasti nemovitostí

5,33%
3,26%

Peněžnictví a pojišťovnictví

4,26%
4,93%

Informační a komunikační činnosti

2,32%
2,64%

Ubytování, stravování a pohostinství

4,85%
7,01%

Doprava a skladování

2,88%
3,12%

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

18,62%
20,61%

Stavebnictví

12,42%
12,91%

Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpad. vodami,
odpady a sanacemi

0,46%
0,56%

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu

0,81%
0,49%

Zpracovatelský průmysl

11,51%
10,83%

Zemědělství, lesnictví, rybářství

4,83%
2,64%
0,00%

Česká republika

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Varnsdorf

Obr. 3.2 Ekonomické subjekty podle oboru podnikání (2013), zdroj: ČSÚ
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Tab. 3.1 Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců
subjekty se zjištěnou aktivitou
2011
2012

2010
%

% ČR

%

% ČR

%

2013

% ČR

%

% ČR

Ekonomické
subjekty celkem

1
1
1
1
100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0
461
517
544
441

Neuvedeno

281

19,2

20,1

325

21,4

21,9

365

23,6

25,1

331

23,0

24,2

835

57,2

60,1

864

57,0

59,0

863

55,9

56,2

812

56,3

56,9

264

18,1

15,5

252

16,6

15,1

250

16,2

14,9

237

16,4

15,1

62

4,2

3,3

57

3,8

3,1

52

3,4

2,9

48

3,3

2,9

16

1,1

0,8

16

1,1

0,8

10

0,6

0,7

11

0,8

0,7

3

0,2

0,2

3

0,2

0,2

4

0,3

0,1

2

0,1

0,1

Bez
zaměstnanců
1-9
zaměstnanců
(drobný podnik)
10 - 49
zaměstnanců
(malý podnik)
50 - 249
zaměstnanců
(střední podnik)
nad 250
zaměstnanců
(velký podnik)

Zdroj: ČSÚ

3.1.3. CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÝCH PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
Největším podnikem a zaměstnavatelem ve Varnsdorfu je strojírenský podnik TOS Varnsdorf (továrna
obráběcích strojů), světový výrobce horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích
center. Firma TOS Varnsdorf byla založena v roce 1903 továrníkem Arno Plauertem pod názvem
„Arno Plauert, továrna na stroje“. V současné době má podnik cca 550 zaměstnanců a tržby přes 1,6
mild. Kč (2013). Více informací je na http://www.tosvarnsdorf.cz/cz/.

Obr. 3.3 Vodorovná vyvrtávačka WHN 13 CNC, zdroj: http://www.tosvarnsdorf.cz/cz/
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K W L, s.r.o. (Kabelwerk Lausitz) je od roku 2006 součástí Wilms Gruppe, největšího výrobce kabelů a
vodičů v SRN. Firma se zabývá vývojem a výrobou kabelů a vodičů, kabelových svazků a kabelových
systémů pro automobilový průmysl, spotřební zboží, kompletní kabelové systémy a izolované
silnoproudé vedení. V současné době má podnik nad 250 zaměstnanců a tržby přes 68 mil. Kč (2013).
Více informací je na http://www.kwlsro.cz.
Dalšími významnými podniky se 100-199 zaměstnanci jsou Velveta Varnsdorf (výrobce bavlnářských
tkanin pro oděvní účely - manšestry, prací kordy, samety, dyftýny aj.), Frottana - Bohemia, s.r.o.
(výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů), NOPROSU s.r.o. (nákladní autodoprava),
RETOS VARNSDORF s.r.o. (generální opravy obráběcích strojů) a pobočka VITANA, a.s. (balení koření).

3.1.4. SPOLUPRÁCE MĚSTA S PODNIKATELI, PODPORA PODNIKÁNÍ
Již od 90. let 20. století byly snahy města pořádat společná setkání s varnsdorfskými podnikateli,
např. spolupráce mezi místními podnikateli a starostou města Ing. Bartoněm z r. 1998. Později se
uskutečnila celá řada setkání, naposledy v r. 2014 podnikatelské kavárny, avšak bez výraznějších
výsledků. Minimálně od r. 2010 má město otevřený a transparentní systém veřejných zakázek
malého rozsahu, kam se většinou hlásí firmy z Varnsdorfu nebo z regionu. Město Varnsdorf
spolupracuje s podnikateli spíše individuálně podle oboustranné potřeby. Ve městě sídlí MAS Český
sever, která poskytuje poradenství ohledně dotačních programů pro podnikatele.
3.1.5. PLOCHY PRO PODNIKÁNÍ (K DISPOZICI, POPTÁVKA)
Ve Varnsdorfu se nachází poměrně velké množství ploch pro podnikání, které jsou město nebo i jiní
majitelé schopni nabídnout případným zájemcům a investorům. Většinou se však jedná o menší
plochy. Ve městě se nachází také celá řada brownfields (nevyužívaných průmyslových, zemědělských
aj. ploch). V r. 2013 byla zpracována studie Brownfields na území MAS Šluknovsko (dnes
přejmenovaná na MAS Český sever), která obsahuje 24 lokalit brownfield na území Varnsdorfu. Ke
každé lokalitě je zpracovaná průvodní karta a fotodokumentace.
Tab. 3.2 Brownfields na území Varnsdorfu (2013)
název lokality
1 Textilka Varnsdorf

souřadnice GPS
(odkaz na mapu)
50.913573,14.610379

50.890555,14.62291
50.894987,14.61938
50.886859,14.620056
50.903344,14.62586
5 Areál Husova Varnsdorf
50.912815,14.617825
6 Tiskárna u VOŠ Varnsdorf
7 Stavebniny M. Alše Varnsdorf 50.894933,14.624616
50.910969,14.63263
8 Elite Varnsdorf
50.91172,14.629294
9 Evangelický kostel Varnsdorf
50.904359,14.629154
10 Hotel Panorama Varnsdorf
50.908428,14.627507
11 Kinokavárna Varnsdorf
12 Komín a areál za ZŠ Karlova 50.899176,14.624165
50.90331,14.638778
13 Nádraží Varnsdorf
50.910448,14.618243
14 Objekt Kmochova Varnsdorf
2 Jatka na Plzeňské
3 Velveta Varnsdorf
4 Elstav Varnsdorf

typ vlastnictví

rozloha
(m2)

poznámka

soukromé
soukromé i
veřejné
soukromé
soukromé

13 256

soukromé
veřejné
soukromé
soukromé
veřejné
soukromé

7 835
2 230
10 500
10 500
3 672
1 294

veřejné
soukromé
soukromé
soukromé

3 372
13 800
110 000
1 800 opravuje se

18 273
35 645
5 288

opravuje se
opravuje se
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15 Slévárna Varnsdorf

50.902207,14.630839

16 Staré nádraží Varnsdorf
17 Statek Varnsdorf
Továrna Duchcovská
18 Varnsdorf
Továrna na Západní
19 Varnsdorf
20 Továrna pod divadlem Varn.

50.910042,14.612503
50.898682,14.614391

soukromé i
veřejné
soukromé i
veřejné
soukromé

50.918436,14.621472
50.906071,14.626998
50.908621,14.634202

21 Továrna Tiskařská Varnsdorf
22 Továrna u Alberta Varnsdorf
23 Továrna Východní Varnsdorf

50.906632,14.627931
50.909879,14.622867
50.913543,14.627915

24 Továrna Lidická Varnsdorf

50.909386,14.620003
-

celkem

16 800
14 400
19 200

opravuje se

soukromé

3 000

opravuje se

soukromé
soukromé
soukromé i
veřejné
soukromé
soukromé
soukromé i
veřejné

1 800
2 514

14 000

-

325 928

2 349
4 800
9 600

Obr. 3.4 Objekt bývalé slévárny ve Varnsdorfu, ukázka brownfieldu, foto Filip Mágr

Znovuvyužití brownfields by nemělo a ani nemůže v žádném případě být předmětem velkých
národních dotačních titulů. Ve znovuvyužití brownfields se proto bude muset hlavně a velmi
podstatně angažovat soukromý kapitál a soukromí investoři. Vtip je v tom že, soukromý kapitál sám
nemůže nést rizika, která rozvoj na brownfields představuje. Proto mu to musíme různými formami
veřejné intervence co nejvíce a chytře umožnit.
Příklady pomoci (angažovanosti) obce:
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Schválení rehabilitace brownfields jako strategické místní priority.
Umístění veřejných investičních záměrů na brownfields.
Marketing místních příležitostí, informovanost a zapojení veřejnosti.
„Přátelský“ proces územního plánování a územního a stavebního řízení.
Pro-aktivita obce v tomto procesu tím, že si sama vytvoří názor, co by se mělo s územím dít a
pořídí pro ně vhodné územní studie.
Pro-aktivita obce v oblasti možného ekologického poškození území tím, že poskytne vlastníkům
technickou pomoc jak v tomto postupovat a jednat.
Podpora podnikatelských aktivit.
Příslib budoucího pronájmu rehabilitovaných prostor pro veřejné účely.
Pomoc s konsolidací pozemků.
Informovanost o možných dotačních titulech.
Technická pomoc vlastníkům s procesem identifikace a odstraňování možného ekologického
poškození.[1]

[1] Jackson Jiřina Bergatt a kolektiv Brownfields snadno a lehce (Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele
obcí). Praha: IURS (Institut pro udržitelný rozvoj sídel, o.s.), 2005, s. 9

Další větší plochy pro podnikání jsou soustředěny ve východní části města a např. Velveta nabízí na
svých webových stránkách průmyslovou zónu v celkovém rozsahu 19,8 ha, která je situována při ulici
Palackého, č.p. 2760, v těsné blízkosti hlavního železničního nádraží ČD Varnsdorf.

3.1.6. CHARAKTER ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY VE MĚSTĚ
Z pohledu přírodních a klimatických podmínek je území zařazeno do tzv. oblasti LFA typu S – oblasti
se specifickým znevýhodněním (podhory, podhorské oblasti). Převládajícím způsobem zemědělského
hospodaření je celoroční extenzivní, či téměř celoroční, pastva skotu (dominují krávy bez tržní
produkce mléka) a údržba travních porostů a kulturní krajiny. Na okrajích města se pak nacházejí
extenzivní zájmové chovy koní. Rostlinná výroba je v podstatě omezena na produkci pícnin různé
kvality s převahou produkce senáže a siláže pro výkrm skotu. V roce 2014 bylo ve Varnsdorfu
evidováno 30 zemědělců, mezi nejvýznamnější z těch co hospodaří přímo v katastru města jsou p.
Vondra (koupil od Pasovských), p. Job, p. Hejduk, na Studánce pak p. Kudla.
Ve městě se nachází i podniky na zpracování zemědělské produkce, např. Mlékárna Varnsdorf,
Varnsdorfské uzeniny nebo Pivovar Kocour.

3.1.7. KOMERČNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ
Ve Varnsdorfu se nacházejí všechny potřebné základní služby pro obyvatelstvo, město slouží jako
centrum pro spádovou oblast okolních obcí a měst.
Z hlediska obchodů a restaurací je v současné době ve Varnsdorfu pět supermarketů, zastoupení mají
Billa , Penny Market, Albert a Lidl. Vzhledem k blízkosti hranic s Německem má v obchodní síti velice
silné zastoupení vietnamská menšina, je tu také hustá síť benzinových čerpacích stanic (6). Ve městě
je dostatek restauračních zařízení, mezi významnější patří Atrium Hotel-Restaurant, Pizzerie
Panorama, Pizzerie Prishtina, Pivovar Kocour a další.
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3.1.8. ATRAKTIVITY CESTOVNÍHO RUCHU (PŘÍRODNÍ, KULTURNÍ), TURISTICKÉ CÍLE
Největší turistickou atraktivitou ve městě je vyhlídková věž (dříve s restaurací) na vrcholu Hrádku
(429 m n. m.), kterou postavili v roce 1904 varnsdorfští členové Horského spolku pro nejsevernější
Čechy. Objekt během doby prošel již dvakrát generální rekonstrukcí, naposledy v r. 2003 byla
otevřena vyhlídková věž. Finální dokončení rekonstrukce objektu se však bohužel stále nedaří. Více
informací na http://hradek.sluknovsko.cz/.

Obr. 3.5 Hrádek (stav z r. 2014), foto Filip Mágr

Další turistickou atraktivitou by mohlo být muzeum a jeho cenné sbírky. To je však již několik let z
důvodu havarijního stavu budovy (Poštovní 415) pro veřejnost zavřené. V náhradních prostorách
(Legií 2574) je otevřena studovna a knihovna pro badatele a jsou zde uloženy sbírky. Při muzeu je
velmi aktivní Kruh přátel muzea Varnsdorf, který pro veřejnost pořádá přednášky, exkurze, výstavy,
komentované vycházky a publikuje regionální vlastivědnou literaturu.

Obr. 3.6 Objekt muzea Varnsdorf, Poštovní 415 (stav před zavřením z r. 2003), zdroj: muzeumdc.cz
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Mezi turistické zajímavosti patří i varnsdorfské památky. Kostel sv. Petra a Pavla na náměstí E.
Beneše s pozdně barokním interiérem byl dokončený v roce 1777. Nad bočním vchodem je umístěna
pamětní deska připomínající premiéru Beethovenovy Missy solemnis v roce 1830. Starokatolický
kostel na Tyršově ul. ze 70. let 19. století, je v interiéru vyzdoben sochařskými díly významného
varnsdorfského rodáka Vincence Pilze. V obci Studánka je z dálky viditelný pseudorománský kostel
sv. Františka z Assisi, dokončený v roce 1872. Kostel sv. Karla Boromejského na Karlově ul. pozoruhodná novogotická stavba z let 1903 – 1912. Nazývá se též „kostelem bez věže“, jelikož ta pro
finanční potíže nemohla být tehdy dostavěna. Novogotický tzv. Červený kostel (z glazovaných cihel)
na ulici T. G. Masaryka je z let 1904 – 1905. Nyní není užíván.
Z počátku 20. století pochází secesní zástavba – např. ul. Legií a budova Zvláštní školy v ul. T.G.
Masaryka (původně banka). K významným novorenesančním stavbám patří škola na Střelecké ul. a
pošta. Klasicistně empírový styl je zastoupen mj. domem 512 na Národní ul. Na různých místech jsou
k vidění vily v historizujících slozích, např. na Seifertově a Tyršově ul. Ve Varnsdorfu jsou zastoupeny i
prvky lidové architektury: podstávkové domy, z nichž některé jsou doposud opatřeny
pozoruhodnými kamennými portály.

Obr. 3.7 Podstávkový dům na Horním nábřeží, foto Filip Mágr

V centru města je sportovní krytá hala s tělocvičnou, atletický stadion, krytý plavecký bazén se
saunou. Kromě toho je ve městě fotbalový stadion (hraje se 2. fotbalová liga), tenisové kurty,
fitcentra a nově (2014) krytý zimní stadion. Na okraji města je koupaliště (Mašíňák), které slouží
zároveň k rybaření, je tu zároveň i autokemp a chatová osada. Na druhé straně města v areálu
Pivovaru Kocour je nově otevřen druhý kemp (2014).
Z přírodních zajímavostí zasahuje do katastru místní části Studánka přírodní rezervace Světlík (v
blízkosti je opravený bývalý větrný mlýn) zaujímající stejnojmenný rybník s okolím. Na území města je
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chráněno 12 památných stromů (stav 2012), mj. Varnsdorfská hruška (strom roku 2006 za Ústecký
kraj v r. 2006), Topol u varnsdorfského nádraží či Dub v Kostelní ulici.

Obr. 3.8 Varnsdorfská hruška - strom roku 2006 za Ústecký kraj v r. 2006, foto Filip Mágr

Z Varnsdorfu vedou cyklotrasy číslo 3015 k Hraničnímu rybníku a číslo 3052 do České Kamenice. Přes
Studánku vede cyklotrasa 3013 z Krásné Lípy do Horního Podluží. Cyklotrasy mají návaznost na
německém území. V přípravě je návrh cyklostezek ve městě, které se mají v Großschönau napojit na
Krakonošovu stezku a dále na připravovanou cyklostezku k pramenům Mandavy. V návaznosti na to
je zpracována projektová dokumentace na zcela novou cyklostezku kolem Pivovaru Kocour do
německého Seifhennersdorfu mimo hlavní silniční hraniční přechod.
Z pěších turistických značených tras vede Varnsdorfem evropská dálková trasa E10, zde vedená jako
zeleně značená trasa 3951 od hraničního přechodu do Seifhennersdorfu do Cvikova, a dále modře
značená turistická trasa číslo 1672 od železniční stanice ve Varnsdorfu do Rumburku.
V návrhu (2015) je vyznačení hipotras Varnsdorfem, propojení místních poskytovatelů služeb v
oblasti hipoturistiky (zájmových chovatelů koní) a napojení na dálkové hipotrasy.

3.1.9. POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ (ODHADEM, POČET VSTUPENEK U HLAVNÍCH ATRAKTIVIT)
Otevírací doba rozhledny Hrádek je od dubna do září 7 dní v týdnu od 10 - 18 hod, od října do března
je otevřeno úterý - neděle mezi 12 - 16 hod. Od znovu otevření 18. 7. 2003 do 31.12.2011 byla
40

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VARNSDORF 2015-2020

celková návštěvnost 101 621 turistů, což je ročně kolem 12 tis. návštěvníků z celého světa (podle
záznamů z návštěvní knihy). Na Hrádku se konají často i svatební obřady.
Prostřednictvím Městské knihovny Varnsdorf provozuje Město informační centrum (Otháhalova
1260). IC má otevřeno celoročně od úterý do pátku (9 - 18 hod) v sobotu pak od od 8 do 12 hod.
Návštěvnost v r. 2014 byla 8 135 návštěvníků.

3.1.10. TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA (UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SLUŽBY)
Ve Varnsdorfu se nachází celkem 7 hromadných ubytovacích zařízeních dostupných na základě dat
poskytovaných Českým statistickým úřadem. Uvedené údaje jsou aktuální k 10. říjnu 2014. Jako
hromadná ubytovací zařízení jsou dle Českého statistického úřadu chápána zařízení s minimálně pěti
pokoji nebo deseti lůžky, která pravidelně (nebo nepravidelně) poskytují přechodné ubytování
hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kurzu,
kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. Jsou členěna podle
kategorie, určující druh ubytovacího zařízení a třídy stanovující požadavky na vybavení, úroveň a
rozsah služeb spojených s ubytováním. Mezi hromadná ubytovací zařízení patří hotely, pensiony,
turistické ubytovny, chatové osady, kempy a ostatní ubytovací zařízení. Údaje o hromadných
ubytovacích zařízeních jsou získávány z Registru ubytovacích zařízení, který je průběžně aktualizován
z dostupných informačních zdrojů a ze šetření o kapacitách návštěvnosti hromadných ubytovacích
zařízení.
Pět hromadných ubytovacích zařízení funguje celoročně, dvě pouze přes letní sezónu (Koliba a
Autokemp na Mašíňáku). Z toho jsou 3 tříhvězdičkové hotely (Hotel Atrium, Hotel Vzdělávací
středisko a Hotel Ludmila, který však nefunguje), 2 penziony (Penzion Fontána, Penzion Koliba), 1
turistická ubytovna (turistická ubytovna TJ Slovan - pro sportovní účely) a 1 kemp (Mašíňák). Vedle
těchto zařízení fungují další ubytovací zařízení, např. Penzion RRC Dvůr Pohody, Penzion u Rudolfa III,
Hotelová
ubytovna
Regia
aj.
Více
na
http://www.varnsdorf.cz/cz/informacnicentrum/infocentrum/ubytovani/.
Ve městě je dostatek restauračních zařízení, mezi významnější patří Pizzerie Panorama, Pizzerie
Prishtina, Pivovar Kocour, Fontána a další. Více na http://www.varnsdorf.cz/cz/informacnicentrum/infocentrum/stravovaci-moznosti/.

3.1

TRH PRÁCE

3.2.1. OBYVATELÉ V AKTIVNÍM VĚKU (POČET, %) A STRUKTURA EKONOMICKY AKTIVNÍCH
OBYVATEL (ZAMĚSTNANCI, OSVČ, VÝVOJ)
V následující tabulce lze sledovat absolutní i relativní úbytek ekonomicky aktivních obyvatel mezi
sčítáními v letech 2001 a 2011. Vysoký úbytek (zhruba o 1 600) je u zaměstnaných osob. Velký pokles
(cca 500) je u žáků, studentů a učňů. Naopak nárůst je u osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou,
což je zřejmě způsobeno zvýšenou neochotou odpovídat na tento typ otázky při sčítání lidu, domů a
bytů.
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Tab. 3.3 Struktura ekonomicky aktivních obyvatel
2001
16 040
8 498
53,0
7473
-

2011
15 802
7 005
44,3
5 821
4 606
227

-

590

pracující
důchodci

225

253

ženy na
mateřské
dovolené

123

119

1 025
7 432
3 295
2 705
110

1 184
7 395
3 595
2 203
863

Počet obyvatel celkem
Ekonomicky aktivní celkem

abs.
% z obyv.

zaměstnaní
z toho podle
postavení v
zaměstnání
v tom:
ze
zaměstnaných

zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na
vlastní účet

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Zdroj: SLDB 2001 a 2011

3.2.2. MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, POČET NEZAMĚSTNANÝCH, VÝVOJ
Vývoj nezaměstnanosti ve Varnsdorfu je zhruba 1,8 až 2x vyšší než je průměr ČR. V posledních letech
se čísla za ČR a za Varnsdorf sbližují, resp. ve Varnsdorfu klesá podíl nezaměstnaných rychleji.
Zajímavý je vývoj počtu nezaměstnaných, do r. 2008 jejich počet mírně klesá, v r. 2009 prudce
naroste (zřejmě v souvislosti s finanční krizí) a pak mírně klesá a pohybuje se na původní hodnotách
před r. 2009. V r. 2014 je pak zaznamenán rekordní pokles pod 1 100 uchazečů. Podrobnější struktura
uchazečů o zaměstnání bohužel není moc vypovídající, neboť za většinu let nejsou dostupné
statistické údaje.
Tab. 3.4 Vývoj nezaměstnanosti (míra nezaměstnanosti k 31. 12. (%) - uchazeči o zaměstnání k 31. 12.
(dosažitelní) / ekonomicky aktivní k 3. 3. 2001)
2005
Počet uchazečů absolventů

2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

82

70

55

50

73

66

55

-

-

22

Počet uchazečů ve věku 50
let a více

-

-

-

349

442

395

300

-

-

-

Počet uchazečů - evidence
nad 24 měsíců

-

-

-

342

344

349

366

-

-

-

počet nezaměstnaných
(uchazečů) celkem

1 331 1 206 1 138 1 117 1 507 1 377 1 171 1 184 1 252 1 093

Míra
Varnsdorf 15,03 13,57 12,41 12,61 17,22 15,85 13,38 16,90 10,64
nezaměstnanosti
8,88 7,67 5,98 5,96 9,24 9,57 8,62 9,36 8,17
k 31. 12. (%)
ČR

9,81
7,46

Zdroj: ČSÚ, ÚP Ústecký kraj
* Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na
nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
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3.2.3. DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA ZA PRACÍ
Na základě dat ze sčítání lze sledovat vyjížďku za prací. V r. 2011 byl zaznamenán nižší podíl
zaměstnanců vyjíždějících za prací za hranice své obce, což může být způsobeno mimo skutečně nižžší
vyjížďku také částečně nižší ochotou odpovídat na tuto otázku.
Lze odhadovat, že nejvíce osob vyjíždí za prací do sousedního Rumburku, do Liberce, Mladé Boleslavi,
České Lípy, Děčína, do sousedního Německa a také do okolních obcí. Naopak do Varnsdorfu přijíždí za
prací nejvíce osob zřejmě z Rumburku a okolních obcí.

Tab. 3.5 Vyjížďka za prací
Ekonomicky aktivní
Podíl zaměstnanců
vyjíždějících za prací za
hranice své obce

abs.

2001
8 498
1 544

2011
7 005
1 065

% z EA

18,2

15,2

Zdroj: SLDB 2001 a 2011

3.2.4. OPATŘENÍ NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VE MĚSTĚ
Ve Varnsdorfu bylo od března 2007 zřízeno kontaktní pracoviště Úřadu práce (zprostředkování
zaměstnání), které se specializuje se na zajišťování pracovních míst. Vede evidenci uchazečů o práci.
Zaměřuje se na pomoc v hmotné nouzi. Zajišťuje státní sociální podporu, dávky pro osoby se
zdravotním postižením a příspěvky na péči. Zabývá se ochranou zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele. Pracoviště sídlí na náměstí v Melantrichově ulici č.p. 1272.
Město zaměstnává cca 30 osob na veřejně prospěšné práce (hrabání listí, úklid sněhu a další
pomocné práce), které by jinak velmi těžko našly uplatnění na trhu práce.

Tab. 3.6 SWOT analýza za kapitolu Hospodářství
Silné stránky

Slabé stránky

tradice průmyslové výroby, přítomnost velkých a
středních firem - zaměstnavatelů

vysoká míra nezaměstnanosti

zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce

velké množství dlouhodobě nezaměstnaných

blízkost Německa jako hlavního obchodního
partnera a možnosti pracovního uplatnění

nedostatek kvalifikované pracovní síly zejména v
technických oborech a řemeslech
ztráta pracovních návyků u některých skupin obyvatel
mnoho zanedbaných objektů (brownfields)
příliš mnoho supermarketů ve městě - ničí drobné
živnostníky
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chybí vícekapacitní (např. pro celý autobus) ubytovací
zařízení
Příležitosti

Hrozby

rozvoj malého a středního podnikání, inovace

odliv vzdělaných a kvalifikovaných lidí z města

efektivní využívání dotačních programů

ztráta konkurenceschopnosti místních firem a jejich
odliv z města

sociální podnikání, prostupné zaměstnávání,
družstevní podnikání

dlouhodobá frustrace některých skupin obyvatelstva,
ztráta motivace něco dělat, změnit

rozvoj cestovního ruchu, přilákat návštěvníky do
města jako ideálního místa pro výlety do okolí,
větší propagace, např. Destinační agentura
Českého Švýcarska

zhoršení přístupu firem k úvěrům a dotacím
(předfinancování)

zvýšit povědomí o historii města + obnova
historické paměti města + rozvoj kulturních a
společenských akcí - přilákání turistů

postupné stárnutí obyvatelstva a snižování počtu
ekonomicky aktivních obyvatel

vytváření pracovních míst se zkráceným pracovním
úvazkem

zvýšení nezaměstnanosti

efektivní využití stávajících objektů ve městě

chybějící průmyslová zóna

rozšíření muzea o historii průmyslu a expozici
textilního a strojírenského průmyslu

ztráta kulturního dědictví

výroba a zpracování místních výrobků

potravinová nesoběstačnost

posílení lokální ekonomiky regionu
budování nových naučných stezek
soutěž o nekrásnější fasádu, plot, zahradu +
finanční příspěvek
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4. INFRASTRUKTURA
4.1

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (VE MĚSTĚ, V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH)

4.1.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, VODOVOD, TECHNICKÝ STAV, KAPACITA, KVALITA
VODY
Varnsdorf je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.1).
Vodní zdroje vodovodu jsou rozmístěny v blízkosti města, ale i v území Lužických hor, využívají
podzemní i povrchovou vodu. Voda do Varnsdorfu je přiváděna z pěti zdrojových oblastí, z nichž
každá má svůj vlastní vodojem. Vodojemy s hladinou na kótě 388,8 m n.m. (VDJ Štursova 350 m3,
Pěnkavčí vrch 1050 m3, Polní– Nový a Starý 3000 m3, Studánka- Nový a Starý 1500 m3) jsou
navzájem propojeny vodovodní sítí a tvoří jedno (nízké) tlakové pásmo, které zásobuje převážnou
část města. V nedávné době bylo vybudováno v prostoru Špičák horní tlakové pásmo, které zásobuje
výše položenou zástavbu čerpáním vody z VDJ Štursova.
Zdroje a vodojemy:
- Zdroj ĆS Špičák se 2 štolami (jedna je mimo provoz) se nachází na severním okraji města. V ČS je
provzdušňovací kaskáda a pískový filtr na odstranění železa. Ze štoly teče voda přes kaskádu do
akumulace 2x 100 m3. Odtud je čerpána přes tlakový filtr do VDJ Štursova 2x 175 m3 (388,80/385,30
m n.m.). Z VDJ Štursova je voda vedena gravitačním potrubím DN 150 do Varnsdorfu nebo je čerpána
potrubím DN 80 do spotřebiště HTP- Špičák.
- Zdroj Studánka se nachází západně od katastru obce a přivádí vodu do VDJ Studánka - starý 2x 250
m3 (388,80/386,30 m n. m.), který je spojen s vodojemem Studánka –Nový do kterého je přiváděna
voda z prameniště nová Huť a z těchto vodojemů je potrubím DN 400 voda odváděna do spotřebiště.
- Ze zdroje Nová Huť je voda vedena přes odkyselovací stanici do směšovacího VDJ 400 m3
(546,20/542,20 m n.m.), odtud potrubím DN 250 do rozdělovací komory Studánka a přes přerušovací
komoru (430,50 m n. m.) potrubím DN 250 a 200 do VDJ Studánka – nový 2x 500 m3 (388,80/386,30
m n.m.). Část vody z rozdělovací komory vede do Rumburku.
- Z ÚV Chřibská je voda čerpána potrubím DN 250 do rozdělovacího VDJ 800 m3 (480,50/476,50 m
n.m.), dále teče gravitací potrubím DN 250 přes přerušovací komoru (437,10 m n.m.) do VDJ Polní –
starý 1000 m3 a VDJ Polní – nový 2x 1000 m3 (388,80/383,80 m n.m.) a potrubím DN 400 do
spotřebiště.
- Zdroj Lesné (pod Šebrem) – voda z pramenních jímek, zářezů a štol je svedena do sběrné jímky a
potrubím DN 175 přivedena do VDJ Pěnkavčí vrch 2x 525 m3 (388,80/385,30 m n.m.), který je
umístěný v jihovýchodním okraji obce a odtud teče potrubím DN 250 do Varnsdorfu.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Pouze u zdroje
Varnsdorf-Lesné neodpovídala kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v
parametrech Ca, Mg, alfa a v ÚV Chřibská v parametrech Mg, Al. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou
hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Na ÚV bylo realizováno dávkování polymeru. V současné době
(v letech 2003-2005) probíhá na úpravně vody rekonstrukce technologického zařízení.
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. (HTP Špičák je v současné době v majetku obce).
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Obr. 4.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, zdroj:
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-akanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html

Ve Varnsdorfu jsou i průmyslové vodovody. Největší průmyslový vodovod má Velveta, která využívá
několik zdrojů vody (pro klimatizaci, kotelny a plavení škváry). Jeden ze zdrojů je v Horním Podluží ve
Velkém rybníku, ze kterého vede voda gravitačně do úpravny a dále je čerpána přes VDJ nad
nádražím do závodu. Tato voda je využívána jako užitková. Pitnou vodu podnik získává ze dvou
studní. V centru města je odebírána voda z Mandavy, která je upravována a využívána podnikem
Elite. Elite využívá také vlastní studny ve svém areálu. TOS využívá vodu z Lužničky pro svůj užitkový
vodovod. Voda je upravována ve vlastní úpravně.
Vodovod ve městě je navržen na téměř celý rozsah zástavby, v běžném provozu. Pouze je třeba
dobudovat vodovodní řady pro novou zástavbu a částečné rekonstrukce se zkapacitněním stávajícího
potrubí. V současná době se připravuje:
- v lokalitě ul. Štursova vodovodní řady DN 100-810m
- v lokalitě ul. Svatopluka Čecha vodovodní řady DN 80-810m, DN100-1100m, DN150-600m
- v prostoru Špičáku dokončit vodovodní síť H.T.P. vybudováním VDJ 2x 30m3 s přívodním řadem DN
80-205m.
- v lokalitě Hrádek vodovodní řady 90 až 110 v dl. 2,050 km, ČS 2 l/s s výtlačným řadem DN 63 v délce
0,638 km, VDJ 80 m3 a rekonstrukce stávajících řadů DN 50 až 110 v délce 1,04 km.
Přívodní řady pro skupinový vodovod Varnsdorf jsou staré a ve velmi špatném technickém stavu
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proto je nutná jejich rekonstrukce. Jedná se zejména o výměnu a zkapacitnění řadu DN 175 na 200 v
délce cca 8 km z prameniště Lesné-Šebr do VDJ Pěnkavčí vrch a přivaděče Chřibská – Varnsdorf,
potrubí DN 250 (AC,LT,OC) v délce cca 8,7 km. Pro výměnu přivaděče Chřibská – Varnsdorf se v
současné době zpracovává projektová dokumentace.
V současné době je také prováděna rekonstrukce technologického zařízení na ÚV Chřibská s
předpokládanými investičními náklady 24 mil. Kč.
Rekonstrukci vyžaduje také ÚV Nová Huť. Do ÚV jsou svedeny jímané vody z rozsáhlého převážně
zalesněného území, SV od směšovacího VDJ Kytlice jedná se o soustavu pramenních jímek, sběrných
jímek a štol s označením jednotlivých pramenišť Jedlová, Pěnkavčí Vrch, Světlá, Kytlice, Svor, Lesné.
ÚV Nová Huť je ve špatném technickém stavu a nedostatečně vybavena technologii. Je nutné provést
rekonstrukce stavebního objektu včetně rozvodů elektroinstalací a instalovat novou technologii pro
potřebnou úpravu pitné vody – filtrace, zásobní a reakční nádrže, dávkování chemikálii atd…
Místní část Studánka
V obci není vodovodní síť, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
Dle schválené Studie zásobování Šluknovska pitnou vodou se předpokládá zásobování Studánky z
vodovodu pro veřejnou potřebu s napojením na stávající vodojem v Krásné Lípě - Vrcholový nový. S
ohledem na výškové poměry je třeba vodu na Studánku čerpat. Je navržen vodojem 150 m3 (542,00
m n.m.) na západním okraji obce, výtlak DN 100 dl. 2,5 km a rozvody po obci DN 100 dl. 3,5 km.
Vzhledem k rozptýlenosti zástavby a nízkému počtu trvale bydlících obyvatel je z hlediska návratnosti
investice zatím nereálná. Výstavba nejdříve po roce 2015.
Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, 2007

4.1.2. ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, KANALIZAČNÍ SÍŤ, ČOV, TECHNICKÝ STAV
Na území Varnsdorfu je rozsáhlá síť jednotné kanalizace rozdělená na dvě části.
První a podstatnou část tvoří jednotná kanalizace pro Varnsdorf-Rumburk s odtokem na ČOV
Varnsdorf (K-DC.015.1-J.C) s napojením 96% obyvatel.
Druhou část tvoří jednotná kanalizace z kanalizačních větví s vlastními výustními objekty, zaústěnými
do vodotečí. Podle umístění je rozdělena na kanalizační systémy:
Jednotná kanalizace pro Varnsdorf – jih, 4 výústi do řeky (K-DC.016 -J.N), jedna větev je zaústěna do
čsov Varnsdorf – Lipská. Jednotná kanalizace pro Varnsdorf – sever, 5 výústi do řeky (K- DC.017-J.N).
Jednotná kanalizace pro Varnsdorf – střed, 3 výústi do řeky (K-DC.018-J.N). Jedna výúsť zrrušena a
nahrazena čsov Varnsdorf – Hrádek II.
Kanalizace DC.016, DC.017, DC.018 jsou gravitační a jsou na ně přes septiky napojeny 3% obyvatel.
Jednotná kanalizace Varnsdorf s odtokem na ČOV:
Základem celého kanalizačního systému Varnsdorf – Rumburk je kmenový sběrač „A“, který přivádí
na čistírnu odpadních vod Varnsdorf odpadní vody z lokality Varnsdorf, Rumburk a Seifhennerdorf
(území SRN). Trasa kanalizačního sběrače ve Varnsdorfu sleduje tok řeky Mandavy od ČOV až na
státní hranici se SRN. Do kmenového sběrače jsou zaústěny hlavní stoky A-A, B, B-1, B-2, C, D s
rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok. Stávající odvedení odpadních vod (splaškové, průmyslové,
dešťové) je gravitační s velkým podílem balastních vod. Pro oddělení dešťových vod je na stokách
osazeno celkem 10 oddělovacích komor s odvedením dešťových vod do Mandavy a v areálu ČOV je
vybudovaná dešťová zdrž.
Hlavní stoky jsou rozděleny na:
Stoka A- A – odvádí odpadní vody z prostoru pod Špičákem se zaústěním do kmenové stoky A. Na
stoce je vybudovaná odlehčovací komora a shybka pod Mandavou.
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Stoka B – odvádí odpadní vody z části Varnsdorfu Pod Špičákem se zaústěním do kmenové stoky A na
pravém břehu Mandavy. Na stoce je vybudována shybka pod Mandavou a odlehčovací komora s
odlehčovací stokou do Mandavy.
Stoka B-1 – odvádí odpadní vody z levé strany podél Mandavy se zaústěním do kmenové stoky A na
pravém břehu. Trasa stoky končí na křižovatce ulic Ostrovní a Dělnická. Na stoce je vybudována
shybka pod Mandavou a odlehčovací komora s odlehčovací stokou do Mandavy.
Stoka B-2 – je napojena do odlehčovací komory a odvádí odpadní vody z levého břehu Mandavy,
prochází areálem Centrotexu a končí pod hotelem Praha.
Stoka C – začíná v trase stávajícího sběrače A, kde je vybudována spojovací šachta. Shybkou podchází
po Mandavou a ul. Lidickou a končí za ul. Národní.
Stoka D – začíná napojením na kmenovou stoku A a končí u objektu býv. městské knihovny v Karlově
ulici a odvádí odpadní vody z jihovýchodní části Varnsdorfu.

Obr. 4.2 Čistírna odpadních vod (ČOV) Varnsdorf, 2015, foto Filip Mágr
ČOV Varnsdorf je mechanicko-biologická ČOV s primární sedimentací s jemnobublinnou aktivací
(nitrifikace/denitrifikace) s předřazenou regenerací s třemi kruhovými dosazovacími nádržemi,
mezofilním anaerobním vyhníváním a strojním odvodněním kalu. Do zkušebního provozu byla
uvedena v roce 1990 a do trvalého provozu v roce 1996. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody
(splaškové, průmyslové a dešťové) jednak z území ČR (Varnsdorf a část Rumburka), ale i z území SRN.
Odpadní vody z Velvety: Velveta má vlastní ČOV a není napojena na ČOV Varnsdorf.
Na ČOV byla realizována dále dešťová zdrž v roce 1997, fekální stanice v roce 1997, strojní zahuštění
přebytečného kalu odstředivkou v roce 1997, strojní odvodnění vyhnilého kalu odstředivkou v roce
1999, nové strojně stírané jemné česle Fontána s promýváním a lisováním shrabků přímo do
kontejneru a dávkování síranu železitého do aktivačních nádrží. Do odtoku z dosazovacích nádrží je
dávkován odpěňovač. Odvodněný kal je dopravován na valník a odvážen na mezideponii ve
vzdálenosti cca 1 km od ČOV.
Na ČOV jsou dováženy fekální kaly k dalšímu zpracování.
Současná kapacita ČOV je 55 683 EO, Q24 = 12471 m3/den a 3341 kgBSK5/den. Provozovatelem
kanalizací i ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, vlastníkem je SVS a. s. Teplice.
Zbývající obyvatelé odvádí splaškové vody do septiků (0,8% obyvatel) a domovních mikročistíren
(0,2% obyvatel) se zaústěním přepadů do vodoteče.
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Ve Varnsdorfu je sedm malých domovních ČOV (2 –10 EO), firma ELITE má čistírnu typu
Elektroflotační ČOV (3000 EO).
Průmyslové odpadní vody, které mají charakter komunálních odpadních vod jsou zaústěny do veřejné
kanalizace. Průmyslové odpadní vody z výroby, převážně z textilního průmyslu jsou v jednotlivých
závodech chemicky upraveny a vypouštěny do kanalizace nebo vodotečí.
Dešťové vody jsou z převážné části města odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod
do řeky Mandavy a zbývající část (asi 15%), odvádí dešťová kanalizace z trub DN 200 – 300 do
recipientů. Tato kanalizace je ve správě obce Varnsdorf.
Stávající kanalizaci je třeba:
- rozšířit na celou zástavbu města
- část kanalizace s vyústními objekty zaústěnými přímo do vodoteče doplnit o přepojení na
kanalizační
systém
s
ČOV,
jedná
se
celkem
o
podchycení
10
výustí
- rekonstruovat uliční stoky, vzhledem stáří a špatnému technickému stavu zde dochází k častému
vnikaní balastních vod do kanalizační sítě.
Výchozím podkladem pro uvedené úpravy na kanalizační síti je záměr projektu „Zlepšení
vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“, je navrženo:
S0 05.02.1 - Kanalizace Pěnkavčí vrch - ČÁSTEČNĚ DOKONČENO
Stávající havarijní stav v odkanalizování (v části území je jednotná kanalizace, v části vůbec kanalizace
neexistuje) této lokality je nahražen novým řešením splaškové kanalizace převážně gravitační, pouze
část u ulic Lipská bude řešena ČSOV 5 l/s s výtlakem 222 bm. Nová splašková kanalizace řeší
odkanalizování 483 EO pomocí 3 502 bm řadů, 222 bm výtlaku, 1 ČS a 623 bm přípojek a
rekonstrukce OK (20 mil.). Průměrná hloubka kanalizace je 2,6 - 3,0 m. V souběhu se splaškovou
kanalizací se doplňuje síť dešťové kanalizace v nezbytném rozsahu pro odvedení povrchových vod
179 bm.
S0 05.02.2 – Kanalizace Hrádek - ČÁSTEČNĚ DOKONČENO
Současný stav je dílčí podpovrchová jednotná kanalizace z betonových trub stáří 40 – 50 roků
zaústěná 2 vpustěmi do vodoteče Mandava. Projekt řeší nový oddílný systém s dílčím využitím
stávajícího potrubí pro dešťovou kanalizaci její doplnění a splaškovou kanalizaci jako novou síť s
přečerpáním splašků a zaústěním do stávající stoky B, která odvádí splaškové vody do stávající ČOV.
Součástí splaškové sítě je křížení Mandavy 1 m pode dnem vodoteče. Kanalizace v lokalitě odvádí
splašky od 584 EO, splašková síť zahrnuje 4 389 bm řadů, 759 bm přípojek, 229 bm výtlaku a 2 ČS.
Hloubky kanalizace 1,8 – 2,5 m. V souběhu se splaškovou kanalizací se doplňuje síť dešťové
kanalizace v nezbytném rozsahu pro odvedení povrchových vod 3472 bm.
S0 05.02.3 Kanalizace Děčínská, Lesní, Sv. Čecha:
Současný stav této části Varnsdorfu je nevyhovující. Existují pouze žumpy, septiky s přepady a
trativody, které znečišťují spodní vody a recipient (bezejmenný potok) zaústěný do Mandavy.
Nové řešení navrhuje oddílnou kanalizaci zaústěnou do stávající stoky odvádějící vody do stávající
ČOV. Kanalizace v lokalitě odvádí splašky od 630 EO. Splašková síť zahrnuje 5 440 bm řadů, 900 bm
přípojek. Hloubka kanalizace je 2,0 – 3,3 m. V souběhu se splaškovou kanalizací se doplňuje síť
dešťové kanalizace v nezbytném rozsahu 3 040 bm pro odvedení povrchových vod.
S0 05.02.4 Kanalizace Dvorská, Čelakovická - Z VĚTŠÍ ČÁSTI HOTOVO
Současný nevyhovující stav spočívá v jednotné kanalizaci z betonových trub DN 300 z roku 1930,
která je značně propustná a poškozená. Navíc neumožňuje z hlediska výškových poměrů zaústit
objekty areálu nemocnice. Nové řešení navrhuje oddílnou kanalizaci, u splaškové kanalizace se
současně upravuje niveleta tak, aby bylo možno napojit areál nemocnice. Tato kanalizace řeší
odvedení splašků od 160 EO; splašková síť zahrnuje 717 bm řadů a 58 bm přípojek.
Hloubka kanalizace je 1,8 – 4,0 m. V souběhu se splaškovou kanalizací se řeší 504 bm dešťové
kanalizace, protože stávající stoku nelze využít.
S0 05.02.5 Kanalizace Plzeňská - NENÍ CELÉ HOTOVO
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Současný havarijní stav – splašky tečou otevřeným příkopem do Karlovrského potoka, který je
přítokem Mandavy. Projekt řeší 492 bm nové jednotné sítě s 65 bm přípojek, která navazuje na
stávající jednotný systém a současně umožní napojení dalších lokalit. Tato kanalizace řeší odvedení
splašků od 48 EO. Pro plánovanou výstavbu RD v lokalitě Štursova, atd. je navržena oddílná
kanalizace z trub DN 300 v délce 1,665 km. Odpadní vody budou zaústěny do kmenové stoky A.
Rekapitulace kanalizace Varnsdorf S0 05. 02.1 - 02.5:
Všech 5 lokalit (Pěnkavčí vrch, Hrádek, Děčínská, Dvorská a Plzeňská) odvádí splašky celkem od 1 905
EO splaškovou sítí 14 538 bm řadů, 2 405 bm přípojek, 451 bm výtlaků a 3 ČS.
Tuto síť doplňuje nezbytný rozsah dešťové kanalizace.
Rekonstrukce ČOV Varnsdorf byla již v minulých letech dokončena.
Místní část Studánka
V obci není vybudovaná kanalizační síť. 70% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV
Varnsdorf a 30 % obyvatel má septiky s odtokem do vsakováním. Dešťové vody jsou odváděny
pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu. V obci se i
nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních
vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o
dočišťovací stupeň.
Vzhledem k rozptýlenosti zástavby, nízkému počtu trvale bydlících obyvatel a vzhledem předpokladu
zásobování pitnou vodou do roku 2016 z domovních studní se realizace návrhu vybudování
kanalizace nedoporučuje.
Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, 2007, aktualizace pracovníky SVS a.s. a SčVK a.s.,
2015

4.1.3. PLYNOFIKACE, MÍRA NAPOJENÍ, POPTÁVKA PO PLYNOFIKACI
Na území Varnsdorfu nezasahuje žádný tranzitní plynovod ani velmi vysokotlaký plynovod (VVTL).
Hlavními napájecími body pro zásobování města plynem je dálkové vedení vysokotlakého (VTL)
plynovodu přivádějící zemní plyn z Českolipska, konkrétně ze Svoru, přes Jiřetín pod Jedlovou a Dolní
Podluží na Studánku, kde je odbočka do Varnsdorfu a Krásné Lípy. Z koncových míst pokračují STL
plynovody a NTL plynovody. Na území města se nevyskytuje žádný nadmístně významný zdroj
zemního plynu či bioplynu.
Větší část Varnsdorfu je plynofikována (85 % zastavěné plochy), pouze okrajové části města nemají
připojení na zemní plyn. Studánka není plynofikována vůbec. Ve Varnsdorfu je evidováno 1 980
plynových přípojek, z toho jich je 274 neaktivních (13,84%). V minulých letech vyšší poptávka po
plynofikaci ustoupila v souvislosti s růstem cen za dodávky plynu a přechodu části domácností na
vytápění tuhými palivy. V r. 2009 se vedla veřejná diskuze ohledně plynofikace teplárny Velveta,
plynofikace nebyla provedena.
Zásobování teplem
Nejvýznamnějším zdrojem dodávek tepla je varnsdorfská teplárna s tepelným výkonem 63,8 MW a
elektrickým výkonem 4 MW, kterou provozuje Teplárna Varnsdorf a.s. (do r. 2007 součást Velvety
a.s.). Teplárna zásobuje dodávkami tepla průmyslový areál mateřské firmy Velveta a pak slouží jako
centrální zdroj tepla pro téměř všechny městské objekty a většinu panelových sídlišť ve městě.
Výrobcem tepelné energie (instalovaný tepelný výkon je 0,229 MW) jsou také Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s., resp. ČOV, kterou provozují. Ostatní objekty ve městě jsou vytápěny elektřinou,
lokálními plynovými kotli, lokálními zdroji na tuhá paliva aj.
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4.1.4. STAV A KAPACITY OSTATNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (ELEKTRICKÁ SÍŤ, SÍTĚ PRO
INTERNET)
Zdroje elektrické energie
Na území města nejsou žádné významné zdroje na výrobu elektřiny, které by vyrobenou elektřinu
dodávaly do přenosové soustavy ČEPS a.s. Malé výrobní zdroje jsou provozovány v rámci
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo jako obnovitelné zdroje energie (OZE).
Největším výrobcem elektrické energie je Teplárna Varnsdorf a.s. (instalovaný elektrický výkon 4
MW), následují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., resp. ČOV (instalovaný elektrický výkon
0,160 MW).
Nejnovější zdrojem energie, který v posledních letech díky štědrým dotacím zaznamenal velký
rozmach, jsou solární fotovoltaické elektrárny. Na území města se nachází desítky drobných solárních
elektráren s instalovanými výkony v jednotkách kW. Solární elektrárny s největšími instalovanými
výkony (nad 1 MW) provozují TM-SOLAR s.r.o. (instalovaný elektrický výkon 3,901 MW), BUSINESS
VISION s.r.o. (instalovaný elektrický výkon 1,504 MW) a PM ALFA, s.r.o. (instalovaný elektrický
výkon 1,500 MW).
Přenosová a distribuční soustava elektrické energie
Přenosová soustava vysokého (220 kV) a velmi vysokého napětí (400 kV) společnosti ČEPS, a.s. na
území města nezasahuje a ani v desetiletém výhledu do r. 2023 nejsou plány na výstavbu nových
vedení nebo propojení s přenosovými soustavami EU.
Elektrická energie je do města přiváděna vedením vysokého napětí 110 kV odbočkou z rozvodny v
Rumburku přes Studánku. Elektrická energie je dále rozváděna vedeními vysokého napětí 35 kV, 22
kV a 10 kV, k jednotlivým spotřebitelům pak soustavou nízkého napětí 220/380 V.
Záměrem ČEZ Distribuce je posílení distribuční soustavy vysokého napětí 110 kV v úseku Česká Lípa,
Skalice u České Lípy, Nový Bor, Svor, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží a Varnsdorf. Toto propojení
je problematické z hlediska ochrany přírody a krajiny, konkrétně přechodu přes Chráněnou krajinou
oblast Lužické hory.
Připojení k internetu
Připojení k mezinárodní datové síti Internet ve Varnsdorfu lze prostřednictvím ADSL (O2), RIO Media,
Sdružení VDFFREE, Gavanet, o.s., Výběžek.NET, s.r.o. a dalších poskytovatelů.
4.1.5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TŘÍDĚNÍ, SBĚR A LIKVIDACE, SBĚRNÝ DVŮR, KOMPOSTÁRNA,
SKLÁDKA)
Obce a města mají povinnost zajistit nakládání s:
o
o
o

odpady pocházejícími od občanů, žijících na jejich území,
odpady vzniklými při jejich samotné činnosti,
odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do jejich systému
odpadového hospodářství.
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Nakládání s odpady hradí obce z finančních prostředků, zahrnutých v jejich rozpočtech (příjmy
z poplatků od občanů, příjmy od živnostníků, zapojených do systému odpadového hospodářství obce,
odměny za zajištění tříděného sběru (EKO-KOM, a.s.), odměny za zajištění zpětného odběru výrobků
(kolektivní systémy) apod.
Identifikace problémů sběru a likvidace odpadů
Klíčovým problémem odpadového hospodářství města je ukončení činnosti skládky Rožany (u
Šluknova) na konci roku 2013 a s tím spojené otázky alternativních způsobů nakládání s komunálními
odpady (překladiště Varnsdorf a následná přeprava odpadu na skládku Volfartice, resp. ve
výjimečných případech do Termizo Liberec a.s.). Na trhu služeb „odstraňování odpadu“ tak v regionu
není dostatečná konkurence, která by vytvářela prostředí pro optimalizaci cen za odstraňování
odpadu.
o

o
o

o

o
o

o

o
o

přetrvávající nepořádek kolem nádob na využitelné složky komunálního odpadu (turisté,
rekreanti, v ojedinělých případech i místní občané); tento nepořádek je tvořen nikoli běžně,
každoděnně se generujícím odpadem v domácnosti, ale především objemným odpadem
(velké spotřebiče, nábytek, pneumatiky apod.)
znečištění obsahu nádob na využitelné složky komunálního odpadu, jakkoli se nejedná o
zásadní problém (řeší se po domluvě se svozovou společností)
zneužívání sběrných nádob na území obce živnostníky, kteří nemají smlouvu s obcí, ani
svozovou společností a tudíž za odpadové služby neplatí (tento problém však nemá vnímán
jako závažný)
v systémech s poplatkem za komunální odpad, resp. úhradou dle § 17 a 17a zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech je v některých obcích možné identifikovat neochotu občanů k
pořizování sběrných nádob (deklarace typu: “neprodukuji žádný odpad”)
nemožnost zvyšování plateb za KO z důvodu sociální situace domácností v rámci periferního
regionu Šluknovského výběžku (ORP)
problémy se sociálně slabými skupinami občanů v některých lokalitách měst a obcí (neochota
třídit nebo znečišťování obsahu sběrných nádob cizorodými složkami odpadu, nepořádek
kolem kontejnerů, spalování odpadu apod.)
cenová politika svozových firem, kdy obce v případě svozu KO a využitelných složek většinou
neplatí za reálnou produkci, ale paušálně za konkrétní službu (výsyp, velikost sběrné nádoby,
pronájem apod.) - změnou produkce tak obce mají pouze omezenou schopnost ovlivnit výši
ceny
ojedinělé problémy s vykrádáním sběrných dvorů (OEEZ)
výkup železa a barevných kovů (případy výkupu kradených materiálů).

Na území Varnsdorfu provozují činnost dvě svozové společnosti: EKO Servis Varnsdorf a.s. (Marius
Pedersen) a Pro EKO Varnsdorf s.r.o. (tříděný odpad). Ceny za svoz a likvidaci odpadu jsou většinou
kalkulovány paušální částkou za výsyp sběrné nádoby v závislosti na jejím objemu a frekvenci svozu.
Občané platí místní poplatek za komunální odpad. Schválená sazba místního poplatku pro rok 2015
činí 600 Kč/osoba/rok. Úleva pro osoby zapojené v systému intenzivní separace zůstává 50
Kč/osoba/rok.
Třídění odpadu
Město disponuje nádobami na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu v dělení na
papír, plasty a sklo – čiré a směsné. Nádoby jsou převážně o objemu 3,2 m3. Nádobový sběr doplňuje
i pytlový sběr, na který jsou obyvatelé navyklý z minulosti. Velkým problémem odděleného sběru do
barevných kontejnerů je nepořádek kolem sběrných nádob, který je odstraňován na náklady obce
(znečištění obsahu sběrných nádob oproti tomu není významným problémem).
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Varnsdorf zavedl (2014) nádobový sběr bioodpadu z domácností. Město dále odděleně
sbírá materiál z údržby veřejné zeleně (tráva, větve apod.). Ve Varnsdorfu se nachází kompostárna,
která využívá i bioodpad z domácností.
Kovy nejsou systematicky sbírány, občané však mají možnost pro odložení kovů využít sběrných
dvorů a výkupen. Situace se postupně mění v případě sběru elektrozařízení, kdy mají občané
k dispozici červené kontejnery na sběr elektrozařízení. Sběr elektrozařízení ve sběrných dvorech je
motivován smlouvou s kolektivními systémy – v rámci regionu se etabloval kolektivní systém Asekol a
Elektrowin. Ve městě fungují 3 sběrny kovů a jedna na autovraky.
Sběrný dvůr
Město Varnsdorf provozuje sběrný dvůr (Svatopluka Čecha 1277). Obyvatelé města mají možnost
odkládat nebezpečné odpady, objemné odpady, elektrozařízení, popř. bioodpady ve sběrném dvoře.
Otevírací doba sběrného dvora je přizpůsobena potřebám občanů. V areálu sběrného dvora se
nachází třídící linka provozovaná společností EKO Servis Varnsdorf s.r.o., která současně sváží
využitelné složky odpadu z vybraných obcí i mimo ORP Varnsdorf (např. ORP Rumburk).
Na území Varnsdorfu, ani v ORP Varnsdorf, ani v okolních ORP není v provozu žádná bioplynová
stanice. Na území Varnsdorfu ani v okolních ORP se nenachází spalovna, ani zařízení na energetické
využití odpadu. Nejbližším zařízením je Termizo Liberec, a.s.
Skládky odpadu
Na území Varnsdorfu, ani na území ORP Varnsdorf se nenachází skládka komunálního odpadu. Město
Varnsdorf využívalo (prostřednictvím nasmlouvaných svozových společností) skládku odpadu na
území sousední ORP Rumburk (skládka Rožany). Vzhledem k tomu, že nebyla prodloužena životnost
skládky založením nové kazety, pak bylo přijímání odpadu ke skládkování ukončeno ke konci roku
2013. Komunální odpad je přepravován na skládku v obci Volfartice, kterou provozuje společnost
EKO Volfartice a.s. (Marius Pedersen).
Na území Varnsdorfu sice vznikají lokality černých skládek, ale pouze v ojedinělých případech, které
jsou ihned po identifikaci problému obcemi odstraněny (tak, aby nevytvářely příklady pro rozšiřování
černých skládek). Současně se změnilo složení odpadu černých skládek - od komunálního odpadu k
objemnému odpadu, resp. elektroodpadu, neboli druhům odpadu, které mají občané možnost
odstranit ve sběrném dvoře. Podle názoru občanů se původci černých skládek rekrutují z řad
rekreantů, turistů nebo občanů Německa. Právě z těchto důvodů město umožňují i těmto občanům
využívat služeb sběrného dvora, popř. pytlového sběru odpadu.
Černé skládky v současné době vznikají jako nepořádek u sběrných nádob na využitelné složky
komunálního odpadu, kam je odkládán i odpad, který se do nádob nevejde a který ani není odpadem,
který je možné do těchto nádob ukládat. Jedná se o objemný odpad, elektroodpad a v některých
případech i bioodpad ze zahrad. Město se snaží provádět úklid kolem kontejnerů využitím veřejně
prospěšných prací, jakkoli je úklid stanovišť v některých případech součástí smlouvy se svozovou
společností. Město se snaží předcházet vzniku těchto černých skládek tím, že rozšiřuje služby
sběrných dvorů, organizuje mobilní svozy odpadu a rozšiřuje nabídku sběrných nádob a pytlového
sběru.
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4.2

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Kvalitní pozemní komunikace, ať už pro automobilovou, železniční či nemotorovou dopravu jsou
stěžejní podmínkou pro ekonomický rozvoj regionu i pro zvyšování kvality života jeho obyvatel.
Většina dopravních výkonů na území města probíhá na silnicích.
4.2.1. ČÍSLA A KATEGORIE KOMUNIKACÍ PROCHÁZEJÍCÍCH MĚSTEM
Silnice II/264 z Rybniště do Varnsdorfu a silnice II/265 z Krásné Lípy do Varnsdorfu tvoří hlavní
dopravní osy Šluknovského výběžku v západovýchodním směru. Silnice jsou ve vlastnictví Ústeckého
kraje. Místní částí Studánka prochází silnice první třídy I/9 ze Svoru do Rumburku vedoucí
z vnitrozemí Čech na hranici s Německem (hraniční přechod pro nákladní dopravu).
Ve Varnsdorfu se nacházejí dva silniční hraniční přechody. Seifhennersdorf - Varnsdorf je v provozu
od r. 1967, Grossschönau - Varnsdorf od prosince 2007.

Obr. 2.24 – Intenzita silniční dopravy širšího okolí v roce 2010, zdroj: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

4.2.2. TECHNICKÝ STAV KOMUNIKACÍ
Technický stav krajských komunikací je uspokojivý, v r. 2015 je opravována silnice z Varnsdorfu na
Studánku. Státní silnice I/9 je rovněž v dobrém stavu.
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4.2.3. VZDÁLENOST MĚSTA OD NÁJEZDU NA DÁLNICI / RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI
Nejbližší napojení na dálnici je na německou A4 v Bautzenu (44 km), potom následuje na dálnici D8 v
Ústí nad Labem (66 km). Nejbližší napojení na rychlostní komunikaci je v Bílém Kostele nad Nisou (30
km) ve směru na Liberec.
4.2.4. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA, CHARAKTER TRATI, ZASTÁVKA (NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKA)
Železniční stanice Varnsdorf vznikla jako konečná stanice na železniční trati Děčín–Varnsdorf. První
vlak dojel do Varnsdorfu 16. ledna 1869 a do té doby je toto původně silně průmyslové město
napojeno na železniční síť. Charakter trati je místního významu.
Varnsdorfem prochází železniční trať číslo 089 z Rybniště do Liberce. Dále přes Varnsdorf jezdí osobní
vlaky do Seifhennersdorfu. Vlakové spojení provozuje soukromá společnost Trilex. Na peážní trati do
Seifhennersdorfu fungují od r. 2013 dvě nové železniční zastávky, Starý Varnsdorf a Pivovar Kocour,
první zastávka v Česku zaplacená fyzickou osobou (Josef Šusta). Celkem má Varnsdorf 3 železniční
stanice (zastávky).

Obr. 4.6 Železniční mapa širšího okolí, zdroj České dráhy, a.s.

4.2.5. DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ MĚSTA (POČET PRŮJEZDŮ VOZIDEL, ZATÍŽENÍ HLUKEM)
Na základě měření intenzity silniční dopravy v r. 2010 (celá ČR) je nejvíce frekventovaná silnice I/9 ze
Studánky do Rumburku, kde se spojují dopravní proudy z Varnsdorfu a z vnitrozemí Čech (5 001 - 7
000 vozidel / 24 hod). Ostatní úseky silnic I/9, II/264 a II/265 vykazovaly dopravní zátěž 3 001 - 5 000
vozidel / 24 hod. Město Varnsdorf není tranzitním městem pro silniční nákladní dopravu.
Velké problémy představuje vyřešení zásobování nákladními automobily, které dopravu ve městě i
stav místních komunikací zhoršují. Situaci však ovlivňuje průmyslový charakter města a síť místních
komunikací. Varnsdorfu chybí dopravní koncepce města.
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4.3

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

4.3.1. DÉLKA A TECHNICKÝ STAV
Město spravuje cca 140 km místních komunikací, které je schopno vzhledem k podmínkám řádně
udržovat. Celková plocha místních komunikací je 134 761 m2. Celoplošné rekonstrukce místních
komunikací jsou však vzhledem k možnostem rozpočtu prováděny minimálně.

4.3.2. ÚDRŽBA A ZIMNÍ ÚDRŽBA
Údržbu a zimní údržbu města zajišťují Technické služby města Varnsdorf s.r.o. (100% vlastněné
Městem). S údržbou vypomáhají i zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP).
Letní údržba
o Opravy vozovek, odstavných ploch a chodníků asfaltem, zámkovou dlažbou nebo kamennou
dlažbou
o Opravy výtluků na komunikacích
o Zametání vozovek, ploch a chodníků zametacím vozem
o Opravy a instalace dopravního značení
o Opravy kanalizačních vpustí, obrubníků a zábradlí
o Sekání a čištění příkopů
o Kropení a mytí komunikací kropicím vozem
Zimní údržba
o Úklid sněhu z vozovek, odstavných ploch a chodníků
o Posyp komunikací solí nebo štěrkem
o V případě zhoršených podmínek frézování sněhovou frézou
o Úklid a odvoz sněhu

4.3.3. PARKOVACÍ MÍSTA
Vzhledem k k rozvolněné zástavbě města (Varnsdorf vznikl spojením 6 vsí) jsou parkovací místa
poměrně snadno dostupná. Největší problém s parkováním, resp. s nalezením volného parkovacího
místa, je v širším centrum města a v okolí velkých panelových sídlišť. Parkování aut není ve městě
nikde zpoplatněno.

4.3.4. CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY
Z Varnsdorfu vedou cyklotrasy číslo 3015 k Hraničnímu rybníku a číslo 3052 do České Kamenice. Přes
Studánku vede cyklotrasa 3013 z Krásné Lípy do Horního Podluží. Cyklotrasy mají návaznost na
německém území. V přípravě je návrh cyklostezek ve městě, které se mají v Großschönau napojit na
Krakonošovu stezku a dále na připravovanou cyklostezku k pramenům Mandavy. V návaznosti na to
je zpracována projektová dokumentace na zcela novou cyklostezku kolem Pivovaru Kocour do
německého Seifhennersdorfu mimo hlavní silniční hraniční přechod.
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4.4

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

4.4.1. ZAPOJENÍ OBCE DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU DOPRAVY
Dopravní obslužnost (autobusovou veřejnou dopravu) ve Varnsdorfu, resp. v celém Šluknovském
výběžku objednává Ústecký kraj a dopravuje zajišťuje ČSAD Karlovy Vary a.s.. Varnsdorf je dopravním
přestupním uzlem pro většinu autobusových spojů. Městem prochází 5 autobusových linek a denně
jím projíždějí desítky autobusů. Ve Varnsdorfu na autobusovém nádraží se nachází dopravní kancelář
dopravce pro celý Šluknovský výběžek.

Obr. 2.29 Širší okolí Varnsdorfu - dopravní obslužnost - Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje (veřejná
doprava) Horní Lužice a Dolního Saska v systému ZVON

Autobusové linky projíždějící Varnsdorfem:
512402 - Varnsdorf - Chřibská - Česká Kamenice - Děčín (22 spojů tam a zpět, o víkendu 6 spojů tam a
zpět)
512403 - Varnsdorf - Dolní Podluží - Chřibská, Krásné Pole (4 spoje tam a zpět, o víkendu 0 spojů tam
a zpět)
512407 - Staré Křečany, Brtníky - Krásná Lípa - Varnsdorf (8 spojů tam a zpět, o víkendu 0 spojů tam a
zpět)
001409 - Varnsdorf - Seifhennersdorf - Rumburk - Velký Šenov - Dolní Poustevna (21 spojů tam a
zpět, o víkendu 6 spojů tam a zpět)
512410 - Varnsdorf - Rumburk - Jiříkov - Šluknov - Velký Šenov - Lobendava, Severní (23 spojů tam a
zpět, o víkendu 9 spojů tam a zpět).
Městem prochází dále dálková autobusová linka Šluknov - Rumburk - Varnsdorf - Česká Lípa - Praha,
kterou provozuje společnost Quick Bus a.s (11 spojů Praha a zpět). Další licence na linku do Prahy
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mají společnosti BusLine a.s. (1 spoj Praha a zpět) a Hemtrans (2 spoje Praha a zpět). Linky nejsou
dotované.

4.4.2. POČET SPOJŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY VE VŠEDNÍCH DNECH, O VÍKENDU, DO SPÁDOVÉHO
SÍDLA
Město Varnsdorf je spádovým sídlem pro okolní obce, počet spojů na jednotlivých linkách je uveden
výše. Varnsdorf nemá žádné přímé spojení (ani vlakové, ani autobusové) se svým krajským městem
Ústí nad Labem. S nejbližší metropolí, Libercem, má přímé spojení vlakem společnosti Trilex (15
přímých spojů tam a zpět, 3 nepřímé spoje tam a zpět).

4.4.3. KVALITA SPOJENÍ (DOSTATEČNÁ ČETNOST SPOJŮ, PŘEPRAVNÍ DOBA, NUTNOST
PŘESTUPŮ)
Od 1.1.2015 došlo v celém Ústeckém kraji ke změně provozovatele autobusové veřejné dopravy. Od
Nového roku 2015 se zároveň měnil tarifní systém a také byly nasazeny nové autobusy. To vše
dohromady způsobilo zmatek, zpoždění spojů do škol a zaměstnání. Po tlaku obcí byl jízdní řád od
1.4.2015 upraven pro potřeby cestujících. Nový tarifní systém v řadě případech zdražil jednorázové
jízdenky, naopak pro pravidelně cestující osoby byly zavedeny časové jízdenky s výraznými slevami.

4.4.4. ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY V RÁMCI MĚSTA
Na základě přání a požadavků obyvatel Město objednává jednu místní okružní linku č. 516002
(červená linka) po městě. Dopravu zajišťuje společnost Quick Bus a.s.

58

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VARNSDORF 2015-2020

Obr. 4.7 Detailní linkové vedení veřejné dopravy, zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/mapy-a-schemataduk/ds-98431/p1=206493

Tab. 4.1 SWOT analýza za kapitolu Infrastruktura
Silné stránky

Slabé stránky

vysoké % napojených domácností na kanalizaci (a
ČOV) a vodovodní řad s kvalitní pitnou vodou

nedokončená kanalizace v některých částech města

vysoká (85 %) plynofikace města

nepěkný vzhled při vjezdech do města (brány města)

pestrá nabídka připojení k vysokorychlostnímu
internetu

nepořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad a další
problémy

fungující systém sběru tříděného odpadu

špatný technický stav některých komunikací

silniční hraniční přechody do Německa

špatný stav objektu hlavního nádraží - vstupní brána
do města

železniční spojení s Německem

nedořešená dopravní koncepce města

mezinárodní síťové jízdenky
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dobrá dopravní obslužnost veřejnou dopravou
(dopravní křižovatka)
Příležitosti

Hrozby

moderní technologie čištění odpadních vod (není
potřeba všechny domy napojovat na kanalizaci)

zanedbání údržby kanalizace a vodovodů

Využití bohaté sítě dešťové kanalizace pro
zadržování vody (protipovodňová opatření)

neřešení posílení kapacity elektrické energie nemožnost příchodu nového investora

moderní technologie výroby, skladování a
distribuce energií (FVE, kogenerační zdroje, chytré
sítě apod.)

ukládání komunálního odpadu (ukončen provoz
skládky v Rožanech), vznik překladiště komunálního
odpadu pro celé Šluknovsko ve Varnsdorfu

připojení města na nový zdroj vysokonapěťového
elektrického vedení kabelem přes Lužické hory
(nyní zatím blokují obce na Novoborsku)

zastavení investic do oprav a přeložek silnic a
snižování investic do oprav místních komunikací

posílení a modernizace systému tříděného odpadu
- odpad jako zdroj surovin a energie
rušení a omezování spojů veřejné dopravy
rozvoj silniční dopravy s alternativními pohony
jako elektřina, hybridní, CNG apod.
rozvoj nemotorové dopravy zejména cyklodopravy
výstavba nových parkovacích ploch v okolí sídlišť
jako součást celkové revitalizace sídlišť
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5. VYBAVENOST
5.1

BYDLENÍ

5.1.1. DOMY VE MĚSTĚ
V níže uvedené tabulce je uveden přehled vývoje počtu domů a počtu obyvatel připadající na 1 dům z
jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů. Z počátku s rostoucím počtem obyvatel rostl i počet domů až
do konce 2. sv. války. S odsunem původního německého obyvatelstva po válce, kdy došlo ke
skokovému úbytku obyvatelstva bylo najednou průměrně o cca polovinu méně obyvatel na 1 dům. V
té době bylo plno domů prázdných a opuštěných, které se postupně začaly bourat, ve větším rozsahu
pak v 60. letech 20. století. Nová poválečná bytová výstavba začala až ve druhé polovině 60. let,
největší panelová sídliště na Západní a na Pražské ul. byla vystavěna v období druhé pol. 70. let až
druhé pol. 80. let 20. století. V 90. letech 20. století a prvních letech 21. století převažovala v drtivé
většině individuální rodinná výstavba (zejména v atraktivních lokalitách pod Špičákem a pod
Hrádkem).
Tab. 5.1 Počet domů a obyvatel ve Varnsdorfu podle výsledků sčítání
rok sčítání
počet domů
počet obyv.
obyv./dům
rok sčítání
počet domů
počet obyv.
obyv./dům

1869
1 349
15 610
11,6
1950
2 746
15 782
5,7

1880
1 548
17 604
11,4
1961
2 289
14 089
6,2

1890
1 738
20 654
11,9
1970
2 256
14 512
6,4

1900
1 998
23 501
11,8
1980
2 220
16 356
7,4

1910
2 203
25 589
11,6
1991
2 221
16 266
7,3

1921
2 307
22 242
9,6
2001
2 456
16 040
6,5

1930
2 600
24 742
9,5
2011
2 634
15 802
6,0

zdroj: ČSÚ, SLDB
Ve Varnsdorfu bylo v r. 2011 na základě Sčítání lidu, domů a bytů celkem 2 634 domů, z toho bylo
217 neobydlených (8,24 %). Další podrobné údaje jsou uvedeny v tab. 5.2.
Tab. 5.2 Domovní fond ve Varnsdorfu v r. 2011

2 634
217
2 417
2 087
55
33

rodinné
domy
2 207
199
2 008
1 925
10
-

bytové
domy
364
7
357
140
36
33

ostatní
budovy
63
11
52
22
9
-

155

43

112

-

837
622
230
235
230
221

704
517
159
189
210
204

110
101
69
44
11
16

23
4
2
2
9
1

Celkem
Domy úhrnem
Domy neobydlené
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
vlastnictví domu bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období výstavby
1971 - 1980
nebo
1981 - 1990
rekonstrukce
1991 - 2000
domu
2001 - 2011

zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
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5.1.2. BYTY VE MĚSTĚ
Ve Varnsdorfu bylo v r. 2011 na základě Sčítání lidu, domů a bytů celkem 6 252 bytů. Z toho je
převážná většina (4 095 bytů, 65,5 %) bytů ve vlastním domě, osobním vlastnictví nebo družstevním
vlastnictví. Přes 23,5 % bylo nájemních bytů. Další podrobné údaje jsou uvedeny v tab. 5.3.
Tab. 5.3 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

6 252

rodinné
domy
2 442

bytové
domy
3 746

ostatní
budovy
64

2 018

1 918

86

14

1 179

1

1 178

0

1 485
898
672
469
841
1 461
1 714
1 193

154
0
369
50
120
464
668
990

1 302
898
282
414
717
977
1 034
196

29
0
21
5
4
20
12
7

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním domě
z toho právní
důvod užívání
bytu

z toho s počtem
obytných
místností

v osobním
vlastnictví
nájemní
družstevní
ostatní
1
2
3
4
5 a více

zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
Město Varnsdorf je v současnosti vlastníkem 526 bytů v panelových domech a v ostatních bytových
domech. Údržbu bytového fondu provádí správce Regia a.s., investice typu výměna výtahů, oken,
zateplení obvodového pláště jsou zrzeny z prostředků města. Ve výhledu se počítá se zateplením 4
největších panelových domů ve vlastnictví města.
Město Varnsdorf je spolumajitelem Bytového družstva Varnsdorf (51 %), které bylo založeno v r.
2003 rozhodnutím Zastupitelstva města. Bytové družstvo vlastní celkem 36 bytových jednotek v
Kostelní ulici. V roce 2005 poskytlo Město Varnsdorf bytovému družstvu půjčku ve výši 15 112 520 Kč
(zřejmě na výstavbu bytů) splatnou do r. 2020.
V následující tabulce je uveden počet dokončených bytů v jednotlivých letech. Nejvíce bytů bylo
dokončeno v letech 2005, 2006 a 2007.
Tab. 5.4 Počet dokončených bytů
rok
Varnsdorf

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem
14
23
25
55
63
48
23
39
23
15
25
11
364

5.1.3. PODÍL DOMŮ VYUŽÍVANÝCH PRO REKREACI
Ve Varnsdorfu se nachází zhruba 64 objektů pro rekreaci, na Studánce pak zhruba 128 objektů,
celkem 192 objektů využívaných pro rekreaci, což je asi 7,29 % z celého domovního fondu.
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5.1.4. PODPORA BYTOVÉ VÝSTAVBY MĚSTEM
Město Varnsdorf má na svém území připravenu řadu ploch pro bytovou výstavbu. Zainvestovaná a
připravená je atraktivní lokalita pod Hrádkem v ulici Hradní. Další lokality určené pro bytovou
výstavbu podle územního plánu jsou pod Špičákem, v okolí hřbitova a další jednotlivé pozemky v
širším centru města.
Od roku 2009 Město Varnsdorf nemá speciální program či zvýhodnění podpory bytové výstavby pro
obyvatele města.

5.1.5. SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Město Varnsdorf spravuje celkem 78 bytů zvláštního určení. Jde o
 ul. Lesní 2970, Varnsdorf, tel.: 412 371 466: 45 garsoniér, 30 bytů 1 + 1
 ul. Nemocniční 3321 a 3307, Varnsdorf: 36 bezbariérových bytů
 ul. Kostelní 3300, Varnsdorf, 2 bezbariérové byty
Žadatelé si podávají žádost na odboru sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ Varnsdorf, ul. T. G.
Masaryka.
OSVaZ (sociální komise doplňkové péče) navrhuje Radě města ke schválení pronájmu bytu zvláštního
určení pouze:
 seniorům jednotlivcům starším 65 let, jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují
poskytování pečovatelské služby
 seniorům dvojicím, jestliže alespoň u jednoho z nich věk, zdravotní stav a sociální poměry
odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů poskytnout péči
nemůže
 občanům mladším 65 let, ale byla jim přiznána plná invalidita nebo jsou držiteli výhod II. a III.
stupně a je u nich důvodný předpoklad, že budou pečovatelskou službu potřebovat pro
postupné ubývání soběstačnosti
 dále seniorům nebo plně invalidním občanům, kteří bydlí v bytech III. a IV. kategorie, kterým
kvalita bydlení v bytě zvláštního určení nahradí úkony pečovatelské služby (např. donáška
uhlí, vody, zatápění, vynášení popela apod.)
V bytě zvláštního určení nelze ubytovat seniory, případně zdravotně postižené občany:
 kteří jsou schopni žít v dosavadním prostředí bez cizí pomoci
 trvale upoutané na lůžko
 postižené vážnou psychickou poruchou
 agresivní a nesnášenlivé s okolím (s asociálním jednáním)
 závislé na alkoholu a jiných drogách.
O každém pronájmu bytu rozhoduje Rada města Varnsdorf.

5.2

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit obce, kterou jí
umožňuje zákon o obcích.
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5.2.1. MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve Varnsdorfu působí celkem 7 samostatných mateřských škol (MŠ), jedna MŠ při ZŠ Bratislavská a
jedna MŠ při Speciální základní škole (zřizovatel Ústecký kraj), kde jsou však děti i učitelé fyzicky
přítomni v Rumburku (areál Lužické nemocnice). Na různé poruchy a vady dětí je zaměřena zejména
MŠ Nezvalova ve Varnsdorfu.
Ve
Varnsdorfu
od
r.
2011
funguje
http://www.starokatolicivdf.com/web/jonas.

mateřské

centrum

Jonáš,

viz

Tab. 5.5 Popis mateřských škol ve školním roce 2012/2013
Název MŠ
Speciální základní škola a Mateřská škola,
Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková
organizace

Kapacita

Počet
dětí

Volná
místa

webové stránky

20

12

8 http://www.specvdf.estranky.cz/

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,
příspěvková organizace

50

50

0 www.ms-jerabinka.webdone.cz

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,
příspěvková organizace

75

75

0 http://www.ms16.cz/

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,
příspěvková organizace

50

50

0 http://msnakopecku.cz/

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
příspěvková organizace

37

37

0 http://www.ms-slovicko.wz.cz/

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812,
příspěvková organizace

100

100

0 http://www.mszahradkavdf.cz/

50

50

0 www.13ms-stonozka.webdone.cz

82

82

0 http://www.msctyrlistek-vdf.cz/

25
489

25
481

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf,
Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková
organizace
celkem

0 http://zsbratislavska.benjamin.cz/
8

Kapacita jednotlivých mateřských škol je prakticky zcela zaplněna, viz tab. 5.5. Vzhledem k
postupnému úbytku počtu narozených dětí se v dalších letech předpokládá i úbytek dětí v
mateřských školách.
Podle dlouhodobé projekce obyvatel Ústeckého kraje do r. 2050 se předpokládá postupný úbytek
počtu narozených dětí. Na základě této projekce byl stanoven předpoklad počtu dětí v MŠ v r. 2018
(85 % stávajícího počtu dětí tj. 409 dětí) a v r. 2023 (78 % stávajícího počtu dětí tj. 375 dětí), který se
bude rovněž snižovat.
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5.2.2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve Varnsdorfu se nachází 2 základní školy (ZŠ) pouze s prvním stupněm od 1. do 5. třídy, jsou to
Integrovaná ZŠ, Karlova a ZŠ Bratislavská. Další základní školy jsou úplné od 1. do 9. třídy, jsou to ZŠ
Edisonova, ZŠ Náměstí a ZŠ Seifertova.
Posledně jmenovaná škola ZŠ Seifertova je specifická v tom, že vznikla sloučením původně
samostatných škol ZŠ Střelecká (původně úplná ZŠ) a ZŠ Východní (1. stupeň ZŠ). V roce 2013 byla
zavřena budova ZŠ Seifertova z důvodu plánované stavební rekonstrukce, avšak výuka probíhá dále v
budově na Východní ul. (1. stupeň a částečně 2. stupeň) a v ul. Střelecká (2. stupeň).
Ve Varnsdorfu se nachází Speciální základní škola, zřizovaná Ústeckým krajem, pro celou spádovou
oblast ORP Varnsdorf.
Tab. 5.6 Popis základních škol ve školním roce 2012/2013
Název ZŠ

Kapacita

Počet
žáků

Volná
místa

webové stránky

Speciální základní škola a Mateřská škola,
Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková
organizace

125

77

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova
1700, okres Děčín, příspěvková organizace

228

109

Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994,
okres Děčín, příspěvková organizace

200

105

95 http://zsbratislavska.benjamin.cz/

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše
469, okres Děčín, příspěvková organizace

420

331

89 http://www.zs-namesti.cz

Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821,
okres Děčín, příspěvková organizace

450

434

16 http://www.edisonka.cz/

48 http://www.specvdf.estranky.cz/
119 http://www.izskarlovka.cz

Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650,
okres Děčín, příspěvková organizace
600
204
396 http://www.zs-seifertova.cz
celkem
2 023 1 260
763
Zdroj: výkaz ANALYTICKO-STATISTICKÉHO ODBORU MŠMT (R13-01, M3), webové stránky

Kapacita jednotlivých ZŠ je zdánlivě dostatečně velká pro mírný nárůst žáků v následujících letech.
Avšak část školních učeben je již uzpůsobena pro výuku pro cca 20 - 25 žáků. Kapacita škol je
zpravidla počítána pro cca 30 žáků na učebnu.
Velkou kapacitu má ZŠ Seifertova, pod kterou spadá i budova v ul. Střelecké, kde však působí
Gymnázium Varnsdorf a Vyšší odborná škola. S největší pravděpodobností tam není volných všech
400 míst.

5.2.3. OSTATNÍ - JÍDELNY, DRUŽINY, KLUBY, STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
Ve Varnsdorfu funguje 12 školních jídelen a výdejen, tedy prakticky u každé MŠ a ZŠ. V MŠ se
stravovalo (r. 2013) 444 dětí a v ZŠ 1 141 žáků, celkem tedy 1 585 strávníků.
Zřizovatelem školních družin a školních klubů je Město Varnsdorf. Při každé ZŠ je zřízena školní
družina (1. stupeň) a školní klub (2. stupeň).
Ve Varnsdorfu se nachází 2 střediska volného času (SVČ). Jedná se o Dům dětí a mládeže (zřizovatel
Město Varnsdorf) a Akademie příslibu II neboli Schrödingerův institut (zřizovatel Biskupství
litoměřické). Obě SVČ registrují 291 zájmových útvarů (kroužků) a celkem 4 693 účastníků (r. 2013).
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Velké množství zájmových kroužků a počet účastníků je dáno údaji za Schrödingerův institut. Ty
zahrnují i ORP Rumburk, dohromady s ORP Varnsdorf tedy celý Šluknovský výběžek.

5.2.4. OSTATNÍ ŠKOLY VE MĚSTĚ
Ve Varnsdorfu působí Základní umělecká škola (zřizovatel Ústecký kraj) jak pro varnsdorfské žáky,
tak i pro žáky ze spádové oblasti ORP Varnsdorf.
Ze středních škol působí ve Varnsdorfu osmileté Gymnázium Varnsdorf (zřizovatel Biskupství
litoměřické) a Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf (zřizovatel Ústecký kraj).
Obory Vyšší odborné školy, Střelecká 1800 (Mariánská 1100), Varnsdorf:
Veřejnosprávní činnosti, Cestovní ruch, Informační technologie, Výroba, přenos a užití elektrické
energie, Počítačová grafika v technických oborech, Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií,
Bezpečnostně právní činnosti (ve schvalovacím řízení).
Obory služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf:
Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté): Hotelnictví, Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání,
Veřejnosprávní činnost, Masér sportovní a rekondiční, Bezpečnostně právní činnost, Modelářství a
návrhářství oděvů, Kosmetické služby.
Nástavbové obory – 2leté denní, 3leté dálkové, zakončené maturitní zkouškou: Podnikání
Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté): Kuchař-číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní
masér
Obory speciálního školství: Zednické práce, Zahradnické práce, Stravovací a ubytovací služby,
Pečovatelské služby.
Obory technické a umělecké:
Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté): Strojírenství, Dopravní prostředky, Mechanik
seřizovač, Mechanik elektrotechnik, Informační technologie, Elektrotechnika, Technické lyceum,
Grafický design, Průmyslový design.
Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté): Obráběč kovů, Strojní mechanik, Karosář, Elektrikář,
Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář.
Nástavbové obory – 2leté denní studium, zakončené maturitní zkouškou: Provozní technika, Provozní
elektrotechnika.
Nástavbové obory – 3leté dálkové studium, zakončené maturitní zkouškou: Provozní elektrotechnika.
zdroj: http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

5.2.5. NÁROKY NA ROZPOČET MĚSTA
Školy mají dva základní zdroje financování. Přímé náklady na vzdělávání od státu na mzdové náklady,
pomůcky a ostatní neinvestiční náklady, kdy MŠMT rozděluje prostředky dle státních normativů
(počtu žáků) na jednotlivé krajské úřady, které si pak stanovují vlastní krajské normativy a podle nich
přerozdělují peníze na jednotlivé školy. Provoz a investice jsou pak hrazeny prostřednictvím obecních
rozpočtů. Do obecních rozpočtů přicházejí peníze na školství prostřednictvím rozpočtového určení
daní. Na jednoho žáka dostává obec přibližně 8 000 Kč. Náklady na provoz škol jsou však zpravidla
vyšší, takže obce své školy dotují z vlastních zdrojů podle svých možností, zpravidla ve výši
dvojnásobku toho co dostanou od státu.
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Celkové skutečné provozní náklady Města Varnsdorf v r. 2013 do školství byly 22 403 850 Kč. Z
rozpočtového určení daní (RUD) lze odhadnout, že Město Varnsdorf dostalo na nepřímé náklady na
školství cca 13 120 000 Kč. Rodílnou část 9 283 850 Kč město hradilo ze svých vlastních finančních
prostředků.
Situace ve financování školství není jednoduchá. Zřizovatelé i ředitelé škol jsou každoročně nuceni
reagovat na změny v kapitole školství státního rozpočtu, které mají dopady do rozpočtů škol a tím
často i do rozpočtů obcí (nedostatek finančních prostředků na školní pomůcky nebo na platy
nepedagogických pracovníků, financování změn díky nesouladu fiskálního a školního roku) a zároveň
udržovat a zlepšovat podmínky pro vzdělávání dotacemi z obecních rozpočtů. Je nutné např. pokrývat
vyšší cenu energií, inflaci, investovat do úspory energií (zateplení, výměna oken, rekonstrukce
vytápění), rekonstruovat částí budov (WC, střechy, odpady, kuchyně) popřípadě zkvalitňovat
podmínky pro výuku (hřiště, interaktivní tabule, počítače). Zde výrazně pomáhají různé projekty a
grantové programy, které mohou obce i školy využívat (evropské, národní, krajské). Plánované
investice zjištěné od jednotlivých starostů obcí jsou přehledně uvedeny v následující tabulce.

Tab. 5.7 Investiční potřeby Města Varnsdorf v oblasti školství do roku 2023
odhadovaný
rok

Orientační
částka v Kč

ZŠ Karlova (fasáda, výměna oken; rekonstrukce ÚT,
elektro); rekonstrukce hřiště

2014 - 2015

11 500 000

ZŠ Seifertova - budova Seifertova (fasáda, výměna
oken, rekonstrukce střechy, rekonstrukce tělocvičny)
ZŠ Seifertova - budova Východní (fasáda, rekonstrukce
ÚT, elektro, výměna oken)
MŠ Nezvalova (oprava střechy, fasády, rekonstrukce
ÚT, elektro)

2015 - 2016

80 000 000

2015 - 2016

7 000 000

2015 - 2016

5 000 000

ŠJ Náměstí (obnova zařízení kuchyně; výměna oken)

2015 - 2016

4 000 000

č. p. 1800 (výměna oken, elektroinstalace, osvětlení ve
třídách; vybudování oken a šaten v tělocvičně)

2015 - 2016

10 000 000

Název a popis investice

Poznámka

vybrán dodavatel
staveb. prací, příprava
žádosti o dotaci

max. z dotač. titulu,
zřizovatelem jsou
střední školy

Zdroj: Město Varnsdorf
5.2.6. VYJÍŽĎKA ŽÁKŮ DO ŠKOL (JAKÝ TYP ŠKOLY, KAM)
Varnsdorfské děti pouze výjimečně vyjíždí do jiných obcí do mateřských nebo základních škol. Část
žáků po ukončení 1. stupně ZŠ nastupuje na víceletá (osmiletá) gymnázia. Tedy část varsndorfských
žáků vyjíždí na osmileté gymnázium do Rumburku, výjimečně na jiné osmileté gymnázium.
Nejvíce žáků vyjíždí do středních škol v okolních městech - Rumburk (gymnázium, polygrafická škola,
zdravotnická škola a obchodní akademie), Šluknov (lesnická škola), Česká Lípa (průmyslovka,
obchodní akademie, podnikatelská škola, odborná škola a učiliště), Nový Bor (VOŠ a střední sklářská
škola), Děčín (gymnázium, obchodní akademie, střední škola lodní dopravy, zahradnická a
zemědělská škola, VOŠ a střední průmyslová strojní, dopravní a stavební škola), Liberec (gymnázium,
obchodní akademie, hotelová škola, stavební průmyslovka a další).
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5.3

ZDRAVOTNICTVÍ

5.3.1. LÉKAŘSKÉ SLUŽBY V OBCI (PRAKTICKÝ, DĚTSKÝ, STOMATOLOG, GYNEKOLOG)
Zdravotní péči zajišťuje ve Varnsdorfu Nemocnice Varnsdorf, Poliklinika Varnsdorf, ordinace
praktických, dětských, gynekologických, zubních a dalších specializovaných lékařů. Ve Varnsdorfu se
nachází 7 ordinací praktických lékařů, 3 ordinace dětských lékařů, 11 ordinací zubních lékařů, 3
ordinace gynekologických lékařů, 6 ordinací specializovaných lékařů a 5 lékáren. Výše uvedené
ordinace lékařů zajišťují zdravotní péči i pro obyvatele okolních obcí spádové oblasti.
Ve Varnsdorfu jsou minimálně 2 veterinární ordinace.
5.3.2. DOSTUPNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (POHOTOVOST, NEMOCNICE,
POLIKLINIKA)
Zubní pohotovost pro občany Varnsdorfu, resp. okresu Děčín je zajištěna pouze o sobotách, nedělích
a svátcích od 8:00 do 11:00 hod vždy příslušným službu konajícím stomatologem v Děčíně. Rozpis
stomatologů, kteří mají v daný víkend službu je velmi těžko dohledatelný. Občan, který je postižen
akutní bolestí zubů o víkendu, pak musí obvolávat veškeré děčínské ordinace a zjišťovat, který
stomatolog právě vykonává pohotovostní službu. Nebo se obrátit přímo na zubní pohotovost v Ústí
nad Labem. Kam se ostatně musí obrátit stejně, pakliže není službu konajícím stomatologem
v pohotovostních hodinách ošetřen.
Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace zajišťuje ortopedickou ambulanci, gynekologickou
ambulanci a chirurgicko-traumatologickou ambulanci. Provozuje ultrazvukové a radiologické
pracoviště. Nemocnice dále provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných a dopravní zdravotní službu,
která čítá 7 sanitních vozů. Nemocnice disponuje celkem 105 lůžky. Ostatní zdravotnické služby jsou
dostupné nejblíže v nemocnicích v Rumburku, České Lípě, Děčíně a Liberci.

Obr. 5.1 Varnsdorfská nemocnice, zdroj: http://www.nemvdf.cz/fotogalerie.html
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5.3.3. ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Rychlou zdravotní a záchrannou službu zajišťuje v rámci Ústeckého kraje Krajská zdravotní a.s. Ústí
nad Labem. Nejbližší výjezdní základna pro vozy rychlé zdravotní a záchranné služby je v sousedním
Rumburku.

5.4

SOCIÁLNÍ PÉČE

5.4.1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Šluknovský výběžek jehož součástí je město Varnsdorf má zpracovaný Plán rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013–2017. Plán je zveřejněn na webových
stránkách komunitního plánování na Šluknovsku http://www.prosluknovsko.cz/.
5.4.2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY, JEJICH ROZSAH A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ
Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na
zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců služeb
patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením a handicapovaní, rodiny s dětmi, ale také osoby
ohrožené sociálním vyloučením. Většinu sociálních služeb poskytují nestátní neziskové organizace
nebo příspěvkové organizace měst a obcí, a to zpravidla nejen pro obyvatele Varnsdorfu, ale pro více
obcí Šluknovského výběžku.
Ve Varnsdorfu se nachází dům s pečovatelskou službou (Lesní 2970), který byl zahájen v r. 1987.
Nachází se zde 75 bytů a sídlí zde Pečovatelská služba Varnsdorf. Druhý dům s pečovatelskou službou
(Nemocniční 3321) v areálu bývalých vojenských kasáren (ještě dříve obecní špitál) byl otevřen v r.
2007. Ve zrekonstruovaném objektu se nachází 36 bezbariérových bytů.
Ve Varnsdorfu se dále nachází ubytovna pro matky s dětmi (Orlická 229), která pomáhá přechodným
ubytováním řešit situaci matek s dětmi, které se ocitají v těžkých životních situacích. Ubytovna
funguje od r. 1998, zrekonstruována byla v r. 2001.
Centrum sociálních služeb (CSS) bylo založeno v r. 2007 jako organizační složka města. V současné
době provozuje Centrum 3 sociální služby – noclehárnu, terénní program a nízkoprahové zařízení.
Dále pak ubytovací služby pro osoby v tíživé sociální a bytové situaci. CSS Varnsdorf poskytuje služby
ve dvou objektech ve Varnsdorfu. V objektu na ul.T.G.Masaryka 2470 má sídlo nízkoprahový klub pro
děti a mládež "Modrý kámen", noclehárna pro osoby v krizi, terénní program a ubytovna pro osoby v
sociální a bytové krizi. Objekt na ul.Lounská 2335 je určen pro ubytování osob v tíživé sociální situaci.
V budově je také pracoviště terénního programu. Více na http://www.cssuvdf.cz/.
5.4.3. POČET A KAPACITA ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Agentura Pondělí (§ 43 Podpora samostatného bydlení - kapacita 25 uživatelů, § 70 Sociální
rehabilitace - max. 65 klientů + 5 čekatelů),
Apoštolská církev Varnsdorf (Klub Brouček - mateřské centrum - volnočasové aktivity pro děti ve
věku 0 - 4 roky s doprovodem rodiče - kapacita 25 uživatelů, Klub exit - volnočasové aktivity pro děti a
mládež - kapacita 30 uživatelů, Klub Kamarád - volnočasové aktivity pro děti ZŠ - kapacita 25
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uživatelů, Royal Rangers - volnočasové aktivity se zaměřením na přírodu pro děti a mládež - kapacita
25 uživatelů),
Cedr - komunitní centrum (Dobrovolnické centrum Výběžek - „Pomoc občanům s fyzickým a
mentálním postižením v integraci do společnosti“ - kapacita 20 dobrovolníků, § 69 Terénní programy
- bez uvedení kapacity),
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov (§ 40 Pečovatelská služba - Kapacita pro denní
rozvoz obědů je 70.),
Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu (mateřské centrum - Jonáš rodinné centrum - bez
uvedení kapacity, asistenční služba - Kavárnička pro seniory - - bez uvedení kapacity),
Kostka Krásná Lípa - komunitní centrum (§ 37 odstavec 3 Odborné sociální poradenství - finanční a
protidluhové poradenství - bez uvedení kapacity, hlídání dětí - kapacita dle poptávky, § 37 odstavec 3
Odborné sociální poradenství - sociální poradenství - kapacita 1 uživatel / 30 minutové jednání, § 44
Odlehčovací služby - kapacita zařízení: 5 terénní a 1 ambulantní, § 37 odstavec 3 Odborné sociální
poradenství - pracovní poradenství - bez uvedení kapacity, § 37 odstavec 3 Odborné sociální
poradenství - půjčovna kompenzačních pomůcek - kapacita 8 kompenzačních pomůcek , § 65
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - kapacita 20 uživatelských rodin),
NA KŘIŽOVATCE (půjčovna kompenzačních pomůcek - bez uvedení kapacity)
NOEMA - komplexní domácí péče, s.r.o. (§ 40 Pečovatelská služba - kapacita na základě doporučení
praktického lékaře všem občanům Šluknovského výběžku)
Město Varnsdorf (OSPOD - Sociálně-právní ochrana dětí Varnsdorf - bez uvedení kapacity,
Nízkoprahový klub pro děti a mládež - MODRÝ KÁMEN - kapacita 30 klientů denně, § 63 Noclehárny noclehárna Varnsdorf - kapacita 5 lůžek, § 40 Pečovatelská služba - maximální okamžitá kapacita je 6
klientů, POHÁDKA - klub seniorů a zdravotně postižených - Kapacita zařízení: max. 50 osob, § 69
Terénní programy - terénní sociální program - kapacita 150 klientů, UBYTOVNA PRO MATKY S DĚTMI
- kapacita ubytování pro 6 matek a 8 dětí, 2 Ubytovny - ubytovna Masarykova 2470 - kapacita 112
míst a ubytovna Lounská 2335 - kapacita 60 míst) - ubytování pro osoby v krizi a bytové nouzi)
Rytmus D., o.p.s. (§ 70 Sociální rehabilitace - kapacita 52 uživatelů)

5.4.4. DOSTUPNOST ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Většina sociálních služeb je dostupná přímo ve Varnsdorfu. Ostatní sociální služby jsou dostupné v
sousedním Rumburku (např. azylový dům, centrum pro drogově závislé) nebo Krásné Lípě (např.
dětský domov, domov důchodců).
5.4.5. PODMÍNKY PRO ŽIVOT SENIORŮ
Senioři ve Varnsdorfu mají vcelku velmi dobré podmínky pro svůj život. Ve Varnsdorfu fungují 2 domy
s pečovatelskou službou, v nemocnici pak léčebna dlouhodobě nemocných a další sociální služby, viz
výše. Také nabídka trávení volného času je velmi pestrá. Senioři mohou navštěvovat klub seniorů a
zdravotně postižených POHÁDKA, kde se mohou scházet k posezení u kávy, u přednášek, besed a při
dalších aktivitách (např. poslech hudby, tanec).
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Senioři se mohou zapojovat do spolků a dalších zájmových organizací, viz kapitola Spolková, osvětová
a informační činnost.
5.5

KULTURA A PÉČE O PAMÁTKY

5.5.1. PODMÍNKY PRO KULTURNÍ AKTIVITY
Podmínky pro kulturní aktivity ve Varnsdorfu jsou ovlivněny řadou faktorů. Mezi hlavní patří:
- Varnsdorf je kulturním centrem regionu s řadou kulturních zařízení (divadlo, kino, muzeum,
knihovna, koncertní sály a kluby),
- bohatá a pestrá činnost spolků a jiných neziskových organizací v kultuře,
- podpora kultury Městem Varnsdorf přímým pořádáním kulturních akcí a také grantovou podporou
spolků,
- bezprosřední blízkost hranice s Německem umožňuje intenzívní přeshraniční spolupráci,
- kultura po r. 1989 navazuje na bohatou kulturní tradici závodních klubů největších podniků (TOS,
Velveta, Elite)

5.5.2. KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH NÁVŠTĚVNOST
Městské divadlo Varnsdorf
Městské divadlo Varnsdorf zahájilo svou činnost přesídlením profesionálního hereckého souboru z
Nového Boru do Varnsdorfu v roce 1952. Zprvu hrálo v sále Rudého domu (dnešní budova před
přestavbou) pod názvem Severočeské divadlo v Liberci - scéna Varnsdorf. V sezóně 1953/54 byl
podán návrh na přebudování Rudého domu ve stálé divadlo a soubor začal vystupovat na upravené
scéně kina Svět. 11. března 1955 došlo k požáru kina Svět a varnsdorfské divadlo ztratilo zázemí stálé
budovy. Rozšířilo proto zájezdovou oblast a zároveň byly urychleny práce na přestavbě Rudého
domu.
23. srpna 1956 bylo Smetanovou Hubičkou slavnostně otevřeno nové divadlo ve Varnsdorfu. V
následujících letech zde působil profesionální soubor pod názvem Městské oblastní divadlo
Varnsdorf. Prošla jím celá řada výrazných hereckých osobností (např. pozdější dlouholetý prezident
herecké asociace Jan Teplý). Sezóna 1962/63 byla poslední, kdy při našem divadle pracoval
profesionální herecký soubor.
30. června 1963 zaniklo Městské oblastní divadlo Varnsdorf a v září tohoto roku zahájilo činnost v
podobě stálé scény bez vlastního souboru. Prvním ředitelem stálé scény se stal Milan Drahorád a na
jevišti našeho divadla hostovaly soubory předních českých scén.
V letech 1975 - 1977 došlo v budově divadla k zásadní rekonstrukci jevištní technologie, hlediště i
hereckého zázemí.
V současnosti je varnsdorfská scéna jediným kamenným divadlem v celém regionu Šluknovska. Nabízí
kulturní služby obyvatelům oblasti od Chřibské po Jiříkov, Rumburk, Krásnou Lípu, Šluknov až po
Dolní Poustevnu. Na představení abonentních skupin sváží speciální svozové autobusy návštěvníky z
celé výše popsané oblasti.
Nabídka divadla zahrnuje široké spektrum programů divadelních, hudebních, zábavných, dětských a
naučných i organizaci mimodivadelních aktivit a městských akcí pro děti i dospělé.
Zdroj: http://divadlo.varnsdorf.cz/cs/historie
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Obr. 5.2 Městské divadlo Varnsdorf, zdroj: Město Varnsdorf

Divadlo pořádá cca 10-12 divadelních představení měsíčně, z toho i nedělní představení pro děti a
dopolední představení pro mateřské a základní školy. Z důvodu uzavření objektu muzea (havarijní
stav z důvodu napadení dřevěných konstrukcí dřevomorkou) pořádá v divadle pravidelně svoje
přednášky Kruh přátel muzea Varnsdorf. Divadlo každoročně pořádá divadelní festival Vítr z hor a
zapojuje i do mezinárodních projektů. Dále každoročně na podzim spoluorganizuje hudební
přeshraniční festival Mandava Jazz. Ve foyeru divadla jsou během roku ke zhlédnutí výstavy obrazů a
fotografií. Divadlo je významným kulturním centrem nejen Varnsdorfu, ale i celého regionu a
zapojuje se do různých kulturních projektů.
Celková současná kapacita divadla je 449 sedadel, z toho v přízemí 347 sedadel. Níže je uveden
přehled návštěvnosti pořadů Městského divadla Varnsdorf v roce 2014.
Divadelní představení pro dospělé (skup. A, C a mimo předpl.)
23 předst. - 4645 diváků
23 v divadle / 0 mimo
průměr 202 div./předst.
23 akcí ve vlastní režii
Předplatné K („vážná hudba“)
5 předst. - 328 diváků
průměr 66 div./předst.

0 v divadle / 5 mimo divadlo
všech 5 akcí ve vlastní režii

Koncerty volně
16 pořadů - 1685 diváků

3 v divadle / 13 mimo divadlo
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průměr 105 div./předst.

10 akcí ve vlastní režii, 6 akcí ve spolupráci

Komorní pořady
10 pořadů (komor. poř., přednášky, vernis.)
428 diváků
průměr 43 div./předst.

10 v divadle / 0 mimo divadlo
5 ve vlast. režii / 5 akcí s partner. org. a pronájmy
( KPMV, starosta)

Představení pro děti a mládež - skup. D, B, školní předst., mimo předpl.
25 předst - 5877 diváků
25 akcí v divadle
průměr 235 div./předst.
25 ve vlast. režii
Ostatní akce
15 akcí - 2452 diváků
průměr 163 div./předst.

11 v divadle, 4 akce mimo (Panorama - přenosy)
11 akcí partner. org. a pronájmů, 4 vlastní
(ZUŠ, zákl.šk., Gymn.Vdf,Stars, DDM,
Slovan)

Celkem 94 akcí, 15 415 návštěvníků
z toho 18 akcí divadla pořádaných mimo budovu divadla
72 ve vlastní režii, 22 akcí s partner. organizacemi a pronájmů

Ostatní činnost:
Výstavy – 5 výstav ve foyerech, 1 stálá expozice
Divadelní a taneční zkoušky: 12x (4x ZŠ Bratislavská, 1x ZŠ nám., 1x BGV, 2x Tanambourrée, 1x ZŠ
Edisonova, Vánoce ZUŠ 3x) - celkem 900 úč.
Hudební zkoušky: 102x skup. Kiss Me Kojak a Bluesdorf
Exkurze – 1 exkurze studentů a žáků, celk. 20 účastníků
Schůzky poradních pedag. sborů ZŠ, SŠ – 2 akce
Velikonoční a vánoční zdobení foyer - Spec. ZŠ a MŠ - 2x, celkem 12 účastníků
Spolupráce na městských akcích: Masopust, Rozsvěcení vánočního stromu, Rampušačka, Kdo uteče
vyhraje
Divadelní festival Vítr z hor 2014
Mandava Jazz
Natáčení videa MŠ Nezvalova
DS Hraničář focení Leč pro nimroda

Městská knihovna Varnsdorf
Po předchozích provizorních podmínkách fungování knihovny je od r. 2009 knihovna v nově
zrekonstruované budově bývalé průmyslové školy. Objekt nese název Městské centrum kultury a
vzdělávání Varnsdorf (MCKV) a sídlí v něm kromě vlastní knihovny Dům dětí a mládeže a Městské
informační centrum. Knihovna provozuje oddělení pro dospělé, dětské a hudební oddělení. V nabídce
je dále veřejný internet, čítárna a on-line katalog knih. Knihovna během roku pořádá řadu přednášek
pro děti i dospělé a výstav. Dále pravidelně každý rok pořádá dětskou literární soutěž Drápanda a na
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podzim Knižní minitrh - úroda vydaných knih za uplynulý rok. Více informací je na
http://www.mkvdf.cz/index.php.

Tab. 5.8 Přehled poskytovaných služeb Městské knihovny Varnsdorf v r. 2014
název služby
registrovaní uživatelé
z toho do 15 let
návštěvníci knihovny celkem
z toho návštěvníci půjčoven
návštěvníci využívající internet v knihovně
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí
knihovní fond a výpůjčky
stav knihovního fondu k 31.12.2014
výpůjčky celkem
meziknihovní výpůjční služby:
požadavků z jiných knihoven
požadavků našich čtenářů jiným knihovnám
počet vydaných publikací
vzdělávací a kulturní akce
počet kulturních akcí pro veřejnost
počet vzdělávacích akcí pro veřejnost

počet osob
2 250
552
109 681
40 435
5 750
13 917
2 171
počet výpůjček
138 829
88 393
67
115
2
počet akcí
59
148

Obr. 5.3 Městská knihovna Varnsdorf, zdroj: Město Varnsdorf
Muzeum Varnsdorf
Varnsdorfské muzeum funguje jako pobočka Oblastního muzea v Děčíně (příspěvková organizace
Ústeckého kraje). Budovu muzea č.p. 415 však vlastní Město Varnsdorf, které dlouho plánovanou
rekonstrukci již několikrát odložilo. Muzeum je tedy v současné době z důvodu připravované
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rekonstrukce uzavřeno. V současné době vyvíjí svou činnost (zejména knihovna a badatelna) v
náhradních prostorách v ulici Legií 2574 za "Červeným kostelem".
Pracovníci muzea jsou aktivní a i přes zavřené muzeum pořádají přednášky, výstavy, dětské soutěže a
publikují v odborných periodikách. Více o činnosti je na http://www.muzeum-varnsdorf.cz/. Při
muzeu je aktivní Kruh přátel muzea Varnsdorf jehož činnost je popsána v kapitole 2. Obyvatelstvo.

Kino Panorama
Kino Panorama bylo ve Varnsdorfu zbudováno na přelomu 60. a 70. let minulého století v rámci
boomu výstavby 70 mm panoramatických kin na našem území. Při jeho výstavbě byla použita zcela
originální metoda závěsné střechy na ocelových lanech, která byla před tím použita pouze u jediné
stavby na světě a sice olympijského stadionu v Mnichově. Kino bylo otevřeno v roce 1971 a pro
nejbližší okolí se jednalo o opravdovou událost. Součástí komplexu s panoramatickým kinem byl i
hotel, restaurace, vinárna a taneční sál.
Centrum Panorama ve Varnsdorfu je kino, které určitě již nyní stojí za návštěvu. Panoramatické
plátno subjektivně působí při projekci širokoúhlého filmu až monumentálním dojmem, který
nezažijeme v žádném ze současných ale ani bývalých pražských kin, včetně tolik vzpomínané
legendární Alfy na Václavském náměstí. Celý objekt navíc vyzařuje velmi příjemnou atmosféru.
Stručně řečeno: "Cítíte se zde jako v klasickém kině."
Zdroj: http://www.centrumpanorama.cz/
Filmová představení se promítají se zvukovým systémem DOLBY DIGITAL v sále s kapacitou 557 míst.
Součástí kina je i Pizzerie a restaurace film point, kde probíhá velkoplošná projekce.

Obr. 5.4 Kino Panorama, zdroj: http://www.centrumpanorama.cz/
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Pivovar Kocour
PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF s.r.o. byl založen v roce 2007 a zabývá se zejména výrobou piva pod
značkou Kocour, dále pak výrobou ostatních nedestilovaných kvašených nápojů, ubytováním a
provozováním restaurace. Pivovar disponuje vlastními prostory pro konání kulturních a
společenských akcí. V roce 2015 je nově otevřen Kemp Kocour.
Pivovar Kocour pořádá během roku řadu koncertů (některé ve spolupráci s Městským divadlem),
trhů, chovatelských výstav a dalších akcí (např. valentýnský masakr, masopust, gastrofood festival,
rockfest zimní čtverec, slavnosti piva, alefestivale, kocouří mikuláš apod.). Více informací na
http://www.pivovar-kocour.cz.

Obr. 5.4 Pivovar Kocour Varnsdorf, zdroj: wikimapia.org

Další kulturní zařízení
Ve Varnsdorfu fungují další kulturní zařízení. Jsou to především Lidová zahrada (velký sál pro
pořádání plesů, restaurace), Klub Střelnice (velký sál pro pořádání plesů, restaurace - celkově ve
špatném technickém stavu), Základní umělecká škola (hudební, výtvarný, literárně dramatický a
taneční obor, koncerty, výstavy, přehlídky, soutěže, např. Tanambourrée - přehlídka tanečních
souborů, každoroční přehlídka jazzových a tanečních orchestrů), Dům dětí a mládeže (zájmové
kroužky, výlety, společenské akce, tábory apod.), Gymnázium Varnsdorf (aula pro pořádání koncertů,
zájmové kroužky).
5.5.3. DOSTUPNOST KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ V OKOLNÍCH OBCÍCH
V okolních obcích a městech je zejména navštěvován kulturní dům v Rumburku (divadelní
představení, kino) a Bio Luž v Dolním Podluží (kino). Ze vzdálenějších měst jsou navštěvována kulturní
zařízení především v Liberci.
5.5.4. KULTURNÍ AKTIVITY (NÁVŠTĚVNOST)
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Ve městě se pořádají následující významné akce:
- varnsdorfský masopust (únor) - návštěvnost cca 300 osob
- Pálení čarodějnic (duben) - návštěvnost cca 4 000 osob
- Varnsdorfské hudební léto (cyklus koncertů) - návštěvnost cca
- Tanambourrée (přehlídka tanců, červen) - návštěvnost cca
- Mandava Jazz (říjen) - návštěvnost cca
- knižní minitrh (listopad) - návštěvnost cca
- rozsvícení vánočního stromu (prosinec) - návštěvnost cca
Další kulturní aktivity (přednášky, vernisáže, koncerty atd.) jednotlivých zájmových organizací jsou
navštěvovány podle různých okolností (zajímavost tématu, překrývání s jinou akcí, informovaností,
počasím aj.) zpravidla 15 - 60 osob na akci. Vysoké návštěvnosti dosahují akce např. v Pivovaru
Kocour (stovky lidí), což je zřejmě dáno možností se občerstvit přímo na místě.

5.5.5. KULTURNÍ PAMÁTKY (NÁVŠTĚVNOST)
Z kulturních památek je ve Varnsdorfu otevřena pouze rozhledna na Hrádku. Otevírací doba
rozhledny Hrádek je od dubna do září 7 dní v týdnu od 10 - 18 hod, od října do března je otevřeno
úterý - neděle mezi 12 - 16 hod. Od znovu otevření 18. 7. 2003 do 31.12.2011 byla celková
návštěvnost 101 621 turistů, což je ročně kolem 12 tis. návštěvníků z celého světa (podle záznamů z
návštěvní knihy). Na Hrádku se konají často i svatební obřady.
Kulturní památkou je rovněž budova muzea č.p. 415, která je však pro veřejnost z havarijních důvodů
zavřena. Všechny varnsdorfské kostely jsou nemovité kulturní památky. Pro bohuslužby a ojedinělé
koncerty je otevřen děkanský kostel sv. Petra a Pavla. Pro farní život a kulturní aktivity je otevřen
starokatolický kostel. Filiální kostel sv. Karla Boromejského s křížovou cestou kolem kostela je po
většinu roku uzavřen. Kostel evangelický zv. Červený je z důvodu dlouhodobé neúdržby ve špatném
stavebně-technickém stavu a pro veřejnost je zcela uzavřen. Ve Varnsdorfu se dále nachází řada
venkovských usedlostí a měšťanských domů zapsaných jako nemovité kulturní památky, jsou však
soukromé a pro veřejnost nepřístupné.

5.6

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

5.6.1. PODMÍNKY PRO SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity ve Varnsdorfu jsou ovlivněny řadou faktorů. Mezi
hlavní patří:
- Varnsdorf je sportovním centrem regionu s řadou sportovních a volnočasových zařízení (fotbalový a
lehkoatletický stadion v Kotlině, krytý plavecký bazén, krytý zimní stadion, areál sportovní haly,
tenisové kurty, sokolovna - tělocvična a další),
- bohatá a pestrá činnost spolků a jiných neziskových organizací ve sportu a volnočasových aktivitách,
- podpora sportu Městem Varnsdorf přímým pořádáním sportovních akcí a také grantovou podporou
spolků,
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- velká finanční podpora varnsdorfského fotbalu (2. liga) - zejména TOS Varnsdorf a Město Varnsdorf,
- bezprosřední blízkost hranice s Německem umožňuje intenzívní přeshraniční spolupráci.

5.6.2. SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÁ ZAŘÍZENÍ
TJ Slovan Varnsdorf
V roce 1911 byla ve Varnsdorfu založena organizace Sokol. O rok později se uskutečnila první
sokolská slavnost a v roce 1928 uspořádala severočeská Főgnerova župa svůj první župní slet.
Slavnostního pochodu městem se zúčastnilo na 1500 sportovců. Gymnastům a dalším sportovním
oddílům patřila tělocvična - Sokolovna, oblíbený lední hokej se ale hrál na zamrzlém rybníku Kočka.
První utkání na přírodním ledě se uskutečnilo v roce 1936. Za druhé světové války, stejně jako všude,
sportovní život ustal. 16. prosince 1945 byl Sokol obnoven. V roce 1948 už měl varnsdorfský Sokol
870 členů, z toho více než jednu pětinu tvořila mládež a děti. Varnsdorfské fotbalové mužstvo
Hraničář hrálo na hřišti u nádraží. V roce 1950 se městské sportovní oddíly spojily do jednoty Slovan
Varnsdorf. V roce 1967 se v dolíku u staré školy začal stavět nový stadion, který byl otevřen v roce
1975 a na místě hřiště u nádraží byly postaveny nové budovy podniku Velveta. Dnes jsou ve městě
kromě toho ještě krytý zimní stadion, sportovní hala, tenisové kurty a krytý plavecký bazén.
Zdroj: http://www.tjslovanvarnsdorf.cz
Jednotlivé sportovní oddíly TJ Slovan Varnsdorf využívají především lehkoatletický stadion v Kotlině,
krytý plavecký bazén, areál sportovní haly, tenisové kurty, sokolovnu a lyžařský oddíl využívá zimní
areál na Jedlové v okolní obci Jiřetíně pod Jedlovou. Více informací o činnosti TJ Slovan Varnsdorf je
uvedeno v kapitole 2. Obyvatelstvo.

Obr. 5.5 Lehkoatletický stadion v Kotlině, zdroj: http://varnsdorf.cz/cz/

Sportovní hala
s velkým a malým sálem, veřejným víceúčelovým hřištěm s atletickým oválem a venkovními
volejbalovými kurty na Západní ulici.

Krytý plavecký bazén
s plaveckým bazénem 25 m, malým dětským bazénem, tobogánem a saunou na Západní ulici.
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Obr. 5.5 Krytý plavecký bazén, zdroj: regiavdf.cz
Krytý zimní stadion
nově zastřešený v r. 2014.

Obr. 5.5 Krytý zimní stadion, zdroj: decinsky.denik.cz

Fotbalový a lehkoatletický stadion
travnaté hřiště pro fotbal, atletický ovál a tréningové hřiště s umělou trávou pro fotbal.
Tenisové kurty
6 tenisových kurtů a tréningová stěna.
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Obr. 5.5 Tenisové kurty, zdroj: www.tenisvdfmzik.wbs.cz

Ve Varnsdorfu jsou pro sportovce k dispozici další sportovní zařízení. Jsou to skateboardové hřiště, 3
fit centra v centru města, bowlingové dráhy, motokrosové hřiště u silnice na Studánku, hřiště pro
výcvik psů pod Špičákem, rekreační rybník Mašíňák.
Kromě výše uvedených sportovních zařízení mají všechny základní školy svoje vlastní tělocvičny a
některé i venkovní hřiště.
5.6.3. HŘIŠTĚ A PROSTORY PRO NEORGANIZOVANÉ SETKÁVÁNÍ DĚTÍ
Největší hřiště a prostor pro neorganizované setkávání dětí je v centru města v parku u knihovny.
Další hřiště se nachází u panelového sídliště na Západní ul., kde je v blízkosti také dětské dopravní
hřiště.
5.6.4. SPORTOVNÍ KLUBY, SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Ze sportovních oddílů ve městě má nejpočetnější členskou základnu TJ Slovan Varnsdorf.
Nejpočetnější oddíl je basketbalový, dále tenisový, oddíl lyžování, volejbalu, házené, plavání, atletiky
a zápasu. Ve městě působí dále TJ HC Varnsdorf (hokej), Horolezecký klub Varnsdorf, florbalový klub
SK Paintball Varnsdorf, TJ Sokol Varnsdorf, zabývající se zápasem, klub tradičního karate
(mezinárodní úspěchy), Stars Varnsdorf (akrobatické cvičení), Mandavan, z.s. (triatlon), Motosport
klub Varnsdorf, SK Futsal Varnsdorf a další malé sportovní kluby.
Fotbal se hraje ve Varnsdorfu od r. 1907. V současné době je kopaná ve městě spojena s FK
Varnsdorf, který hraje druhou fotbalovou ligu. V FK Varnsdorf hrají žáci, dorost, junioři a muži, při
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klubu působí Fotbalová akademie Šluknovského výběžku soustřeďující talentované hráče. Více na
http://www.fkvarnsdorf.cz/
Město Varnsdorf organizuje každoročně Silvestrovský běh a závod horských kol, dále pak
Mezinárodní letní sportovní hry mládeže, Plaveckou soutěž měst a Vánoční turnaj v zápase. V
posledních letech se pořádá v okolí rybníku Mašíňák varnsdorfský triatlon.
5.6.5. DOSTUPNOST SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ V OKOLNÍCH OBCÍCH
Pro Varnsdorf jsou významné sportovní zařízení v Jiřetíně pod Jedlovou, kde se nachází rozlehlý
lyžařský a sportovní areál Jedlová. Areál nabízí jak zimní vyžití (sjezdové lyžování - několik lyžařských
vleků, snow park, upravované běžecké tratě, lyžařskou školu a půjčovnu lyží), tak i letní aktivity (obří
houpačka, lezecká stěna, lanové centrum, půjčovna koloběžek, sjezdových kár). Ve vlastní obci se
dále nachází letní sportovní areál - fotbalové hřiště, 3 tenisové kurty vč. tréningové stěny, venkovní
bazén 25 x 9 m, 2 univerzální venkovní hřiště s umělým povrchem, 3 beach pískové kurty, atletická
dráha 60 m, minigolfové hřiště, dětské hřiště s relaxační zahradou).
Tab. 5.9 SWOT analýzy za kapitolu Vybavenost
Silné stránky
existence sociálních bytů
rekonstrukce a revitalizace rodinných i bytových
domů

Slabé stránky
nízká intenzita bytové výstavby

dostupné vzdělání ve městě (nabídka škol)
rekonstruovaná knihovna jako zázemí pro
různorodou činnost

dlouhodobá neexistence funkčního muzea ve městě
špatný stavebně-technický stav veřejných budov a zařízení
pro volný čas

rekonstruovaná sportoviště

nedokončený objekt Hrádku

nová dětská hřiště

zdevastované hřiště za nemocnicí

historické dědictví ve městě

nerovnoměrná a nesystémová rekonstrukce MŠ a ZŠ
nefunkční rekreační rybník Mašíňák

Příležitosti
investice do energetických úspor stávajících
objektů
pokračování v rekonstrukcích rodinných a
bytových domů

Hrozby

rozšíření muzea o historii průmyslu a expozici
textilního a strojírenského průmyslu

nedostatek financí na provoz kulturních a sportovních
zařízení

efektivní využití stávajících objektů ve městě

ztráta kulturního dědictví

chybějící historické jádro

nezájem o bydlení ve Varnsdorfu
chátrání rodinných a bytových domů

vybudování domova důchodců
rozvoj komunitního centra sociálních služeb
soutěž o nekrásnější fasádu, plot, zahradu +
finanční příspěvek
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
6.1

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

6.1.1. PŮDNÍ FOND, ČLENĚNÍ, KVALITA, MÍRA OHROŽENÍ EROZÍ
Krajina Varnsdorfu a Studánky je převážně využívána zemědělsky jako louky a pastviny, hojně jsou
zastoupeny také lesní plochy. Celková plocha obou katastrálních území je 2 623,36 m2.
Funkční využití ploch ve Varnsdorfu je podrobně uvedeno v kapitole 1. Území.
Vzhledem k nízkému zastoupení orné půdy je míra ohrožení erozí minimální.
6.1.2. POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. S jejich pomocí se
Ministerstvo zemědělství ČR snaží obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným
zájmem a důrazem na zvýšení kvality života na venkově, který byl násilně a radikálně změněn v době
kolektivizace. Pozemkové úpravy jsou v podstatě jediným nástrojem ke scelení a zpřístupnění
pozemků jejich vlastníkům i uživatelům a k obnovení zanedbané a poničené krajiny. Výrazným dílem
přispívají k ochraně půdy, vody a bioty jako veřejných statků. Bývají leckdy nutným předstupněm
opatření protipovodňové prevence. Podílejí se také na obnovení a digitalizaci zastaralého katastru
nemovitostí. Komplexní i jednoduché pozemkové úpravy provádí jednotlivé okresní pozemkové
úřady.
V katastrálním území Varnsdorf probíhaly jednoduché pozemkové úpravy v letech 1992-1993. Byly
prováděny na žádost vlastníků (3 zapojení vlastníci) z důvodu zpřístupnění pozemků, a týkaly se 7,8
ha zemědělských pozemků.
O pozemkových úpravách v katastrálním území Studánka u Rumburku nejsou žádné informace
(zřejmě neproběhly).
6.1.3. KVALITA OVZDUŠÍ
Z místních zdrojů mají na kvalitu ovzduší rozhodující vliv spalovací procesy v kotelnách a lokálních
topeništích všech úrovní. Z velkých zdrojů jsou to kotelny průmyslových podniků, jejichž provozovny
podléhají ekologizačním opatřením s cílem snižování imisní zátěže města a okolí. Měření hlavních
indikátorů znečištění se prování na stanici umístěné přímo v městské zástavbě a naměřené
koncentrace oxidu siřičitého ani oxidu dusíku nedosahují imisních limitu. V posledních letech
probíhají výměny nevyhovujících kotlů na tuhá paliva v rámci tzv. kotlíkových dotací prostředictvím
Ústeckého kraje.

6.1.4. KVALITA VODY V TOCÍCH A VODNÍCH PLOCHÁCH
Čistota vody je nedílnou součástí kvality životního prostředí. Město Varnsdorf leží v povodí řeky
Mandavy, která do města přitéká ze SRN a po průtoku městem se vrací do SRN. Řeka patří k úmoří
Baltského moře. V minulých letech se věnovala zvýšená pozornost čistotě vody v Mandavě výstavbou
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hlavního kanalizačního sběrače (podrobněji viz kap. 4 Infrastruktura), který odvádí odpadní vody do
čistírny odpadních vod. A po roce 1990 se Mandava stala opět pstruhovou vodou. V současné době
(2014-2015) provádí správce vodního toku Povodí Ohře a.s. generální opravy opěrných zdí na
několika místech Varnsdorfu.
V místní části Studánka pramení řeka Křinice (úmoří Severního moře), která v dalších úsecích protéká
Národním parkem České Švýcarsko. Prameny Křinice jsou pravidelně čištěny a udržovány Klubem
českých turistů a dobrovolnými hasiči.

Obr. 6.1 Oprava opěrné zdi v korytě Mandavy pod ZŠ Náměstí, foto Filip Mágr

6.1.5. MÍRA OHROŽENÍ HLUKEM, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Varnsdorf ani Studánka není výrazně ohrožena hlukem (z průmyslu, z dopravy) a protihluková
opatření nemusela být v minulosti uplatňována.
6.1.6. VÝZNAMNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ
Ve Varnsdorfu ani na Studánce se nenachází žádný významný zdroj znečištění.
6.1.7. BROWNFIELDY, LOKALITY S EKOLOGICKÝMI ZÁTĚŽEMI
Ve Varnsdorfu je zmapováno 24 lokalit brownfields, podrobně jsou uvedeny v kap. 3. Hospodářství. V
okolí města se nachází 7 lokalit s ekologickými zátěžemi, jsou to především bývalé kamenolomy
zavezené v 70. a 80. letech 20. století komunálním odpadem. Další ekologickou zátěží jsou odkaliště
popílku z varnsdorfské teplárny ve východní části města.
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6.2

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

6.2.1. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ NA KATASTRU MĚSTA, JEJICH CHARAKTER, ROZLOHA
Na území Varnsdorfu ani Studánky se nenachází žádné velkoplošné chráněné území (CHKO či národní
park). Pouze na katastru Studánky se nachází maloplošné chráněné území - přírodní rezervace Světlík,
které zasahuje do katastru 14,8 hektary.
Světlík je přírodní rezervace zaujímající plochu stejnojmenného rybníka a několika přilehlých
pozemků ve východní části okresu Děčín na jihu Šluknovské pahorkatiny. Rezervace byla vyhlášena 1.
prosince 1995, v roce 2008 byla nařízením Ústeckého kraje číslo 2/2008 rozšířena na 65,753 ha.
Zasahuje do katastrů Horního Podluží a Studánky u Rumburku.

Obr. 6.2 Větrný mlýn Světlík u stejnojmeného rybníku, zdroj: http://www.vetrny-mlyn-svetlik.com
Na území Studánky se nachází ptačí oblast CZ0421006 Labské pískovce jako lokalita NATURA 2000. V
současné době se zvažuje vyhlášení přírodní rezervace Světlík jako Evropsky významné lokality. Do
území katastru Studánky zasahuje 256,5 hektary ptačí oblast CZ0421006 Labské pískovce.
Charakteristické pro zdejší oblast jsou výrazné skalní útvary, které slouží jako hnízdiště pro dva cílové
druhy - sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo). Další cílový druh datel
černý (Dryocopus martius) je typickým lesním zástupcem a vzhledem k velké lesnatosti území je
poměrně hojně zastoupen. V oblasti je poměrně výrazně zastoupena také zemědělská krajina, která
si dodnes uchovala značnou pestrost a díky tomu se zde vyskytuje také řada druhů typických pro toto
prostředí včetně čtvrtého kritériového druhu chřástala polního (Crex crex). Díky rozmanitým typům
prostředí je avifauna této oblasti poměrně bohatá, hnízdění nebo velmi pravděpodobné hnízdění
bylo prokázáno u více než 140 druhů ptáků.
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Na území Varnsdorfu je vymezen v rámci ZÚR Ústeckého kraje územní systém ekologické stability
(ÚSES) regionální a nadregionální, který je na úrovni územně plánovacích obcí zpřesňován a
doplňován o skladebné části USES lokálního. Katastrálním územím Studánka prochází funkční
regionální biokoridor č. 545 ve směru Velký rybník - Dymník.
Ve Varnsdorfu se nachází 12 registrovaných památných stromů (všechny na katastrálním území
Varnsdorf).
Zdroj: Územně analytické podklady, aktualizace prosinec 2014

6.2.2. STŘETY ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚSTA S OCHRANOU PŘÍRODY (POTENCIÁLNÍ)
Z pohledu ochrany přírody a krajiny, stejně tak jako z pohledu ochrany jednotlivých složek životního
prostředí, by mohlo dojít ke střetu s rozvojovými záměry města v následujících případech:
- ochrana krajinného rázu v prostoru mezi vrchy Špičáku a Hrádku (v minulosti min. 3 snahy instalovat
větrné elektrárny)
- ochrana krajinného rázu – typická zástavba v části Studánka
- zábor zemědělského půdního fondu ve volné krajině (na místo revitalizace brownfields)
- podpora investic do technologií s vysokou spotřebou vody
- podpora investic do velkých zdrojů znečišťování ovzduší
- absence vsakovacích technologií u záborů půdy v intravilánu, zrychlení odtoku srážek kanalizací na
ČOV
- tlak na zvýšení intenzity nákladní dopravy
- nadměrné využití volné krajiny pro sport a rekreaci

6.2.3. PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY VE MĚSTĚ
Mezi nejvýznamnější či nejvíce frekventované problémy v oblasti ochrany přírody a krajiny, stejně tak
jako v oblasti ochrany jednotlivých složek životního prostředí, patří především:
- čistota řeky Mandavy
- výkopové práce v ochranných pásmech památných stromů
- nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les
- černá těžba v lesích
- ničení ptačích hnízdišť a netopýřích kolonií při zateplování obvodových plášťů
- vysoká intenzita tranzitní dopravy v části Studánka (zejména silnice I/9)
- špatná péče o zeleň v soukromém vlastnictví – narušení vzhledu obce
- nekoncepční řešení péče o nalezená a odebraná zvířata
- černé skládky v okrajových částech aglomerace a na lesních pozemcích
- domácí topeniště – spalování odpadů, nemožnost fyzické kontroly

85

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VARNSDORF 2015-2020

Tab. 6.1 SWOT analýza za kapitolu Životní prostředí
Silné stránky

Slabé stránky

vysoká lesnatost

čistota řeky Mandavy

nenachází se žádný významný zdroj znečištění

výkopové práce v ochranných pásmech památných
stromů

hezké okolí města

nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les a černá
těžba v lesích

celkově region s velmi příznivým životním
prostředím

ničení ptačích hnízdišť a netopýřích kolonií při
zateplování obvodových plášťů
zanedbané staré sady a ovocné stromy
vysoká intenzita tranzitní dopravy v části Studánka
(zejména silnice I/9)
špatná péče o zeleň v soukromém vlastnictví –
narušení vzhledu obce
nekoncepční řešení péče o nalezená a odebraná
zvířata
černé skládky v okrajových částech aglomerace a na
lesních pozemcích
domácí topeniště – spalování odpadů, nemožnost
fyzické kontroly

Příležitosti

Hrozby

revitalizace rybníků a drobných vodních nádrží jako
prevence proti povodním
šíření nepůvodních druhů živočichů a rostlin
posílení ekologických způsobů dopravy

vysoké stavy některých druhů zvěře

obnova původních zanedbaných starých sadů a
ovocných stromů

vzrůstající podíl individuální dopravy

zvýšená péče o městskou zeleň - Varnsdorf jako
město zahrad

zhoršení efektivity likvidace komunálního odpadu
návrat ke spalování nekvalitních fosilních paliv
extrémní projevy klimatických změn (povodně, sucha
apod.)
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7. SPRÁVA MĚSTA
7.1

MĚSTSKÝ ÚŘAD A KOMPETENCE MĚSTA

7.1.1. TYP OBECNÍHO ÚŘADU (OBEC, POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD, ORP), ROZSAH SPRÁVNÍHO
OBVODU
Město Varnsdorf (dále jen město) je územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č.
367/1990 Sb.,o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje
v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy
právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb.,občanského zákoníku
v platném
znění,
a to
právnickou
osobou
s plnou
právní
subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním
obvodu za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona
o obcích).
Město Varnsdorf je obec s pověřeným obecním úřadem, obec II. typu (POÚ). Pověřený obecní úřad
vedle přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.)
vykonává další ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu určeném
prováděcím právním předpisem. Pověřenému obecnímu úřadu jsou podřízeny mimo jiné odbor
matriční a stavební úřad.
Město Varnsdorf je také obec s rozšířenou působností, obec III. typu (ORP). Obecní úřad obce s
rozšířenou působností vedle přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb.) a vedle přenesené působnosti pověřených obecních úřadů (podle § 64
zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve správním
obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Věcně je rozšířená působnost vymezena jak v
zákoně o obcích, tak v mnoha speciálních zákonech. Jedná se např. o vydávání cestovních a osobních
dokladů, řidičských průkazů, živnostenského oprávnění, vodoprávní řízení apod.
Rozsah správního obvodu ORP se shoduje s rozsahem správního obvodu POU, a tvoří 6 obcí, viz
tabulka níže.
Tab. 7.1 Správní obvod ORP Varnsdorf
Kód
obce
562432
562505
562530
562572
562793
562882

Počet
obyvatel k
Název obce
31. 12. 2014
Dolní Podluží
1 200
Horní Podluží
762
Chřibská
1 374
Jiřetín pod Jedlovou
606
Rybniště
671
Varnsdorf – ORP, POU
15 492
celkem
20 105

Celková
výměra
(ha)
1 518
741
1 596
1 137
1 271
2 623
8 885

Počet
obyvatel
na km2
79,08
102,89
86,11
53,30
52,78
590,53
226,27

Počet
katastrů
1
1
4
3
2
2
13

Počet
částí
obce
3
4
4
4
2
3
20
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7.1.2. SPRÁVNÍ ČINNOSTI, KTERÉ OBEC VYKONÁVÁ PRO JINÉ OBCE
Správní činnosti obce s pověřeným obecním úřadem (POU) vykonávají zejména následující agendy
přenesené státní působnosti:
o matriční úřad,
o stavební úřad,
o rozhodnutí v prvním stupni správního řízení.
Správní činnosti obce s rozšířenou působností (ORP) vykonávají zejména následující agendy
přenesené státní působnosti:
o evidence obyvatel,
o vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů,
o živnostenské oprávnění,
o výplata sociálních dávek,
o sociálně-právní ochrana dětí
o péče o staré a zdravotně postižené,
o vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí,
o státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství
o doprava a silniční hospodářství (evidence motorových vozidel, silniční správní úřad, stanovení
místní úpravy provozu dopravním značením na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích,
pověření osob k zajištění přechodu školních dětí, evidence bodů za přestupky v silničním
provozu, dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu atd.) – netýká se
výkonu funkce vlastníka místních komunikací, práva ke stanovení podmínek pro provozování
taxislužby a práva vyjádřit se k žádosti o licenci na autobusovou dopravu, které spadají do
samostatné působnosti obcí.

Obr. 7.1 Správní obvod ORP Varnsdorf, zdroj: ČSÚ
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7.1.3. POČET ZAMĚSTNANCŮ OBCE
Na základě posledního usnesení č. 89/2015/2 rozhodla Rada města stanovit počet zaměstnanců
úřadu na 85. Jedná se o počet zaměstnanců městského úřadu bez zaměstnanců příspěvkových
organizací, organizačních složek a firmy EKO servis Varnsdorf a.s.

7.1.4. VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍCH
Město Varnsdorf využívá cca 30 osob na veřejně prospěšné práce. Tito pracovníci vypomáhají ve
městě s úklidem veřejných prostraství od drobných odpadků, od listí a od sněhu.

7.1.5. ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ, JEJICH HLAVNÍ AKTIVITY
Organizační složky Města Varnsdorf

Městská policie
Zřízena Městským zastupitelstvem na zasedání dne 19.3.1992 přijetím obecně závazné vyhlášky č.
9/1992 s účinností od 1.4.1992.
Ve své činnosti se řídí zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků
a dále Zastupitelstvem města schváleným Statutem městské policie.
Mezi úkoly městské policie patří zejména:
a. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b. dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
c. přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích,
d. odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e. upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů
a činí opatření k nápravě.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Sbor byl založen 1863. V rámci IZS (Integrovaný záchranný systém) jednotky spolupracují se
zdravotníky, Policií ČR, Městskou policií, Armádou ČR a dalšími organizacemi a právnickými subjekty.

Dům s pečovatelskou službou
Město spravuje byty zvláštního určení. To znamená, že pro ně vydává provozní řád.
Byty zvláštního určení


ul. Lesní 2970, Varnsdorf, tel.: 412 371 466: 45 garsoniér, 30 bytů 1 + 1
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ul. Nemocniční 3321 a 3307, Varnsdorf: 36 bezbariérových bytů
ul. Kostelní 3300, Varnsdorf, 2 bezbariérové byty

Centrum sociálních služeb
V současné době provozuje Centrum 3 sociální služby – noclehárnu, terénní program a nízkoprahové
zařízení. Dále pak ubytovací služby pro osoby v tíživé sociální a bytové situaci. Podrobněší informace
jsou uvedeny v kap. 5.

Klub seniorů a zdravotně postižených "Pohádka"
Ve Varnsdorfu působí od 70. let 20. století ? seniorkavárna Pohádka, která sdružuje místní seniory.
Pravidelně pořádá vlastivědné přednášky, zájezdy, taneční zábavy, srazy žen německé národnosti,
srazy důchodců podniku Velveta, členské schůze Svazu důchodců, schůze členů KSČM, schůze členů
Českého pohraničí, schůze členů Svaz bojovníků za svobodu, schůze Svazu zdravotně postižených a
další. Sdružuje cca 170 organizovaných i neorganizovaných členů.

Město zřizuje následující příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf - organizace kulturních a společenských akcí
Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf - zajištění zdravotnické péče
Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf - vzdělávací, kulturní aktivity
Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf - volnočasové aktivity
Příspěvkové organizace - Základní školy
- Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín
- Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín
Příspěvkové organizace - Mateřské školy
- Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471
- Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
- Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617
- Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
- Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024
- Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757
- Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
- Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín
Příspěvkové organizace - jídelny základních škol
- Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
- Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
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Firmy s účastí Města Varnsdorf
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o.
Technické služby byly založeny v roce 1999. Jediným vlastníkem je město Varnsdorf. Organizace je
zaměřena především na činnosti, které jsou spojeny s údržbou města a zajišťováním služeb pro město
a jeho obyvatele. V rámci činností nabízí svoji kapacitu i dalším firmám a drobným živnostníkům
v regionu. Některé specializované služby vyžívají i další městské a obecní úřady v celém Šluknovském
výběžku.

REGIA a.s.
Společnost REGIA byla založena v roce 1992. Jediným vlastníkem je město Varnsdorf. Společnost se
zabývá správou městských bytů, městských sportovišť (bazén, zimní stadión, fotbalový a
lehkoatletický stadion, sportovní hala, ubytovna) a rozhlednou Hrádek. Dále provozuje realitní
kancelář.

EKO servis Varnsdorf a.s.
Společnost vznikla jako společný podnik města Varnsdorf a Marius Pedersen a.s. s cílem poskytování
služeb v oblasti nakládání s odpady pro město Varnsdorf a okolní obce. Své služby začala realizovat
od 1.1.2002. Cílem společnosti je poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství pro
města, obce, firmy a drobné podnikatele ve šluknovském výběžku a okolí.

7.2

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE

7.2.1. BILANCE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V POSLEDNÍCH 5 LETECH
Tab. 7.2 Bilance rozpočtového hospodaření v letech 2007 - 2014 - příjmy

Varnsdorf - 2007
Varnsdorf - 2008
Varnsdorf - 2009
Varnsdorf - 2010
Varnsdorf - 2011
Varnsdorf - 2012
Varnsdorf - 2013
Varnsdorf - 2014
Varnsdorf 20072014

počet
obyvatel
15 824
15 801
15 854
15 867
15 802
15 730
15 664
15 492
-

daňové
příjmy
160 605
170 494
143 124
151 170
153 556
161 352
179 221
184 211
1 303 733

příjmy (tis. Kč)
Přijaté
kapitálové nedaňové transfery
příjmy
příjmy
(dotace)
24 171
33 928
90 262
23 467
29 131
83 128
18 385
28 751
102 060
22 256
31 743
109 008
5 620
34 867
90 608
1 575
29 468
35 638
3 517
25 040
39 310
2 701
24 667
43 798
101 692

237 595

593 812

celkem
příjmy
308 966
306 220
292 320
314 177
284 651
228 033
247 088
255 377
2 236 832

na
obyvatele
v Kč
19 525
19 380
18 438
19 801
18 014
14 497
15 774
16 484
17 918

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz a http://www.rozpocetobce.cz
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Tab. 7.3 Bilance rozpočtového hospodaření v letech 2007 - 2014 - výdaje, bilance

počet
obyvatel
15 824
15 801
15 854
15 867
15 802
15 730
15 664
15 492

Varnsdorf - 2007
Varnsdorf - 2008
Varnsdorf - 2009
Varnsdorf - 2010
Varnsdorf - 2011
Varnsdorf - 2012
Varnsdorf - 2013
Varnsdorf - 2014
Varnsdorf 20072014
-

běžné
výdaje
(provoz)
220 828
231 301
222 802
246 458
235 693
170 739
169 665
159 165
1 656 651

výdaje (tis. Kč)
kapitálové
výdaje
celkem
(investice)
výdaje
61 871
282 699
54 912
286 213
79 991
302 793
59 525
305 983
81 933
317 626
40 761
211 500
60 995
230 660
74 215
233 380
514 203

2 170 854

na
obyvatele
v Kč
17 865
18 114
19 099
19 284
20 100
13 446
14 725
15 065
17 519

saldo
příjmů a
výdajů v
tis. Kč
26 267
20 007
-10 473
8 194
-32 975
16 533
16 428
21 997
65 978

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz a http://www.rozpocetobce.cz

Na následujícím grafu lze sledovat v posledních letech růst daňových příjmů, zejména skokový nárůst
v r. 2013, jehož příčinou je změna rozpočtového určení daní, která zvýšila daňové příjmy obcím a
malým městům. Naproti tomu se rapidně snižovaly kapitálové příjmy (zejména prodej majetku a akcií
Města), zejména v r. 2011. Nedaňové příjmy během sledovaného období mírně klesaly. Postupný
nárůst do r. 2010 a potom velký propad (největší v r. 2012) lze sledovat u přijatých transferů (dotací).
Celkově příjmy města až do r. 2010 rostly, potom silně poklesly (nejmenší v r. 2012), v posledních
letech příjmy opět mírně rostou.
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Obr. 7.1 Struktura příjmů Města Varnsdorf v letech 2007 - 2014 v tis. Kč
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Na grafu je vidět od r. 2007 až do r. 2010 postupný růst běžných provozních výdajů, potom následuje
mírný pokles v r. 2011 a větší pokles v r. 2012, a dále mírný pokles. Naproti tomu výše kapitálových
výdajů (investice) vykazuje v průběhu sledovaných let mírnou sinusovku. Nejvíce se investovalo v
letech 2011 a 2009, v posledních letech kapitálové výdaje postupně rostou.
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Tab. 7.2 Struktura výdajů Města Varnsdorf v letech 2007 - 2014 v tis. Kč

Celkovou bilanci příjmů a výdajů zobrazuje graf na obr. Za sledované období je saldo financí v
souhrnu vždy kladné až na roky 2009 a 2011, kdy dosahovalo záporných hodnot. Záporná salda
zřejmě souvisí s tzv. finanční krizí a v důsledku ní k propadu příjmů do státního rozpočtu a dále také s
předfinancováním investičních akcí. Z hlediska rozpočtu byl nejhorším rokem r. 2011, kdy došlo k
velkému propadu kapitálových příjmů a zároveň zůstaly na stejné úrovni výše běžných výdajů a
kapitálových výdajů (investic).
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Tab. 7.3 Celkové příjmy a výdaje Města Varnsdorf v letech 2007 - 2013 v tis. Kč

7.2.2. ZÍSKANÉ NENÁROKOVÉ DOTACE V POSLEDNÍCH 5 LETECH
V následující tabulce lze sledovat získané nenárokové dotace od r. 2007 do r. 2014. Celkově Město
Varnsdorf získalo v tomto období přes 72 mil. Kč, což lze hodnotit jako poměrně málo v porovnání s
jinými zhruba stejně velkými městy. V tabulce nejsou zahrnuty projekty příspěvkových organizací
města a dalších městem zřizovaných organizací.
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Tab. 7.4 Podpořené projekty Města Varnsdorf od r. 2007 do r. 2014

Název projektu
Výměna oken a rekonstrukce fasády v Základní
škole
Zdravé město Varnsdorf - implementace MA 21
OŠKT: Mezinárodní letní sportovní hry mládeže
OSVZ: Podpora terénní sociální práce 2007
OSVZ: Provoz a mzdové prostředky na
registrované sociální služby - Nízkoprahové
centrum pro romské děti a mládež, Noclehárna,
Terénní sociální program, Pečovatelská služba
pro rok 2008
ROK 2007
Revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie
sedimentů
Založení parku v ul. Barvířská ve Varnsdorfu

Rozpočtované
náklady v Kč

Výše
požadované
dotace v Kč

3 586 000
5 000

3 000 000
5 000

červenec 07
srpen 07

Dotační program
MF - Program: akce financované z rozhodnutí
PS PČR
MŽP

50 000
700 000

září 07
březen 07

Program "Sport a volný čas 2008" - Ústecký kraj
Úřad vlády

MPSV - Podpora sociálních služeb, které mají
místní či regionální charakter
-

59 000
973 000

Výměna oken a dveří v ZŠ Edisonova 2821
Varnsdorf - územně analytické podklady obce
Oprava místní komunikace a přilehlých chodníků
v Moravské ul.
Varnsdorf, Studánka - Boží muka - oprava
OSVZ: Podpora terénní sociální práce 2008
OSVZ: Provoz a mzdové prostředky na
registrované sociální služby - Nízkoprahové
centrum pro romské děti a mládež, Noclehárna,
Terénní sociální program, Pečovatelská služba
pro rok 2009
Informační podpora cestovního ruchu ve
Varnsdorfu
EMIX 3 - fotovoltaický solární systém na ZŠ
Edisonova
ROK 2008
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
Městská knihovna Varnsdorf - setkávání přes
hranice
Energetické úspory v Mateřské škole Varnsdorf,
T.G.Masaryka 2180
Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu

4 149 494
8 772 494

2 244 306
5 999 306

září 07

23 555 206
2 161 428

21 199 685
1 893 429

leden 08
leden 08

2 400 000
673 000

1 125 000
673 000

leden 08
červenec 08

2 700 000

2 250 000

červenec 08

29 000
763 510

25 000
653 510

srpen 08
únor 08

OŠKT: Slavnostní otevření MCKV

-

50 000
470 000

2008
2007

624 000
4 149 000

2008

Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí
MF - Program: akce financované z rozhodnutí
PS PČR
Integrovaný operační program

14 229 734
1 587 399

2008/2009
2008/2009

1 125 000
673 000

2008
2008

Ústecký kraj - revitalizace infrastruktury
MK - Podpora rozvoje a obnovy MZT reg. kult.
zařízení
Úřad vlády

2 250 000

2008

25 000
400 000

2008
2008

920 000

2009

3 075 500

2 844 837

červen 08

3 200 000
42 794 694
68 540

2 880 000
35 683 921
58 259

září 08

3 717 290

3 345 561

květen 09

MPSV - Podpora sociálních služeb, které mají
místní či regionální charakter
Regionální operační program NUTS II
Severozápad
Program CÍL 3 / ZIEL 3 na podporu
přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Integrovaný operační program
Program CÍL 3 / ZIEL 3 na podporu
přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

4 390 325
4 651 178

1 395 900
4 189 060

srpen 09
prosinec 09

Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí

leden 09

Program "Sport a volný čas 2009" - Ústecký kraj

2 729 927

2008/2010

1 224 725
25 164 785
58 259

2010-2012
2009

3 717 290

2010-2012

1 395 900
2 184 298

2010
2010-2011

50 000

105 000

105 000

březen 09

Fond hejtmanky

listopad 09
-

Program "Sport a volný čas 2010" - Ústecký kraj
MMR ČR - Program podpory úprav bývalých
vojenských areálů k obecnímu využití

50 000
7 560 747
308 000

2010

5 045 430
70 000

2011
2010

905 000

2011

87 000
9 230 780

411 000

308 000

5 935 800
120 649

5 045 430
80 000
1 635 000

říjen 2010

Oprava vodní záchytné nádrže Valcha

5 388 000

4 310 000

březen 10

Oprava vodní záchytné nádrže Kočka
Oprava vodní záchytné nádrže a přívodního
koryta (U Billy)
ROK 2010
Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau,
Seifhennersdorf – poskytování vzájemné pomoci
Preventivní opatření proti kriminalitě
OSVZ: Víkendové poznávací pobyty

5 402 000

4 321 000

březen 10

7 360 000
30 034 485

5 880 000
21 579 430

březen 10
-

6 305 000
76 000
87 000

5 674 500
50 000
57 000

červen 11
listopad 11
únor 2011

488 600
6 956 600

342 000
6 123 500

duben 2011
-

1 325 040

925 000

7 200 000
256 250

4 000 000
217 810

únor 12
květen 12

150 000
8 931 290

40 000
5 182 810

leden 2012
-

Integrovaný operační program
ÚK - dotační program Prevence kriminality
MPSV - Podpora sociálních služeb, které mají
místní či regionální charakter
MMR ČR - Obnova obecního a krajského
majetku
MMR ČR - Obnova obecního a krajského
majetku
MMR ČR - Obnova obecního a krajského
majetku
Program CÍL 3 / ZIEL 3 na podporu
přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Ústecký kraj - Fond hejtmanky
ÚK - dotační program Prevence kriminality
Úřad vlády - Podprogram A. Podpora terénní
práce
Ústecký kraj - Program na záchranu a obnovu
kulturních památek
MMR ČR - Podprogram Podpora regenerace
panelových sídlišť
Fond malých projektů ERN
Ústecký kraj - Program na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotváření
kult.krajinu
-

5 417 036

leden 10
květen 10
únor 2010

únor 12

50 000
105 000

125 000
13 107 333

OŠKT: Obnova poškozené sochy Dívka se
závojem
ROK 2012

-

50 000

Varnsdorfské sportovní léto dětí a mládeže 2010
ROK 2009
Demolice vrátnice v areálu bývalých kasáren ve
Varnsdorfu
Vybudování Technologického centra ORP
Varnsdorf (části I.-III.)
OSZV: Chceme si hrát a nové věci poznávat
OSVZ: Provoz a mzdové prostředky na
registrované sociální služby

OSVZ: Podpora terénní sociální práce
ROK 2011
Obnova kamenných prvků na objektu č.p. 512 ve
Varnsdorfu
Regenerace panelového sídliště - VARNSDORF I. etapa 2012
Stezka bez hranic

Realizace
2007
2007

září 08

březen 09

Výše schválené
dotace v Kč
3 000 000
5 000

2 139 460

4 237 050

OŠKT: Mezinárodní letní sportovní hry mládeže

Termín podání
žádosti

-

4 310 000

2010-2011

4 321 000

2010-2011

5 880 000
20 839 430

2010-2011
-

5 674 500
50 000
57 000

2012-2013
2012
2011

146 000
5 927 500

2011

150 000

2012

-

4 000 000
217 810

2012
2012-2013

40 000
4 407 810

2012
-

Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská
VARNSDORF

-

-

2013

Operační program Životní prostředí

3 692 151

2014

Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova
VARNSDORF

-

-

2013

Operační program Životní prostředí

2 050 000

2014

Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova
VARNSDORF

-

-

2013

Operační program Životní prostředí

4 874 465

2014

Podpora standardizace orgánu SPOD Varnsdorf ROK 2013

-

2013

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

1 539 479
1 539 479

2015

2 452 458
2 452 458
72 041 209

2015

-

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf ROK 2014
CELKEM
110 596 896

-

-

2014
-

83 799 747

Integrovaný operační program
-

-

-

-
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7.2.3. FINANČNÍ MAJETEK MĚSTA
Město Varnsdorf vlastní 45 % akcií společností EKO servis Varnsdorf a.s. (tedy 45 ks kmenové akcie na
jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč) a 100 % akcií společnosti REGIA a.s. (150 ks akcie na jméno
ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v listinné podobě).

7.2.4. NEMOVITÝ MAJETEK MĚSTA, JEHO STAV A ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ
Město Varnsdorf vlastní nemovitý majetek jako např. silnice, chodníky, hřiště, parkoviště, školy atd.
Finanční výkazy neznají termín nemovitý majetek, ale termín dlouhodobý hmotný majetek (DHM),
který se ještě rozděluje na pozemky a stavby.
K 31.3.2015 Město Varnsdorf eviduje v rozvaze dlouhodobý hmotný majetek
z toho pozemky

207 127 tis. Kč

stavby

737 395 tis. Kč

nedokončený DHM

133 391 tis. Kč

celkem

1 077 913 tis. Kč

Dále Město Varnsdorf vlastní majetek, který svěřilo k hospodaření (terminologie ze zákona 250/2000
Sb.) svým příspěvkovým organizacím (školy, školky, jídelny, divadlo, knihovna, nemocnice), vede jej
na podrozvahových účtech (není v rozvaze) a zajišťuje jeho správu (údržbu, opravy, investice).
pozemky

8 404 tis. Kč

stavby

255 935 tis. Kč

celkem

264 339 tis. Kč

Zdroj: Město Varnsdorf
Celkem tedy Město Varnsdorf vlastní nemovitý majetek v účetní hodnotě přes 1,3 mild. Kč.

7.2.5. VLASTNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA
Město má příjmy z vlastní činnosti (pro rok 2015) z těchto činností:
- Hlas Severu (městské noviny vycházející každých 14 dní) 470 tis. Kč
- ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům 330 tis. Kč
- příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží) 600 tis. Kč
- ostatní nakládání s odpadem 1 500 tis. Kč
- ostatní služby (služby, kopírka aj.) 310 tis. Kč
- drobný prodej zboží 5 tis. Kč
- ostatní příjmy - věcné břemeno 200 tis. Kč
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7.2.6. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZŘIZOVANÝCH ORGANIZACÍ
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny základní ekonomické výsledky hospodaření zřizovaných
organizací Městem Varnsdorf. První dvě organizace jsou firmy, které Město vlastní, resp. spoluvlastní,
další jsou příspěvkové organizace města Varnsdorf.
Tab. 7.5 Hospodaření organizací zřizovaných Městem Varnsdorf

název organizace
REGIA a.s.
EKO servis Varnsdorf a.s.
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková
organizace
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova
Mateřská škola Varnsdorf, Národní
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova
Mateřská škola Varnsdorf,Křižíkova
Mateřská škola Varnsdorf,Nezvalova
Mateřská škola Varnsdorf,T.G.Masaryka
Městská knihovna Varnsdorf
Městské divadlo,Stálá scéna Varnsdorf
Nemocnice Varnsdorf
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova
Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E.Beneše
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf,
Bratislavská
Základní škola Varnsdorf, Edisonova
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše
Základní škola Varnsdorf, Seifertova

rok
2013
2013

výnosy v
tis. Kč
15 743
48 254

náklady v
tis. Kč
14 958
43 589

hospodářský
výsledek v
tis. Kč
785
4 665

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

3 052
8 772
3 189
2 772
6 156
3 024
4 774
7 202
3 114
5 847
4 907
63 421
6 319
7 309

2 852
8 762
3 048
2 703
5 984
2 965
4 608
7 123
3 024
5 769
4 990
62 584
6 122
6 926

200
10
141
69
172
59
166
79
90
78
-83
837
197
383

2014
2014
2014
2014

7 153
19 461
16 223
10 604

7 135
19 034
15 929
10 297

18
427
294
307

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz

7.3

BEZPEČNOST

7.3.1. ŘÍZENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ (KRIZOVÝ PLÁN, POVODŇOVÝ PLÁN)
Město Varnsdorf má zpracovaný a schválený krizový plán, jeho veřejná část je zveřejněna na
webových stránkách města http://varnsdorf.cz/cz/urad/krizove-situace/. Tam je přehledně uvedeno
řešení krizových situací v následující struktuře:







Tísňové volání
Varování a vyrozumění 1. díl
Varování a vyrozumění 2. díl
Kde získat informace o možném ohrožení
Krizové stavy
Druhy ohrožení
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Co dělat při ohrožení
Co dělat při nařízení evakuace
Co vzít s sebou při evakuaci
Prostředky individuální ochrany obyvatelstva
Prostředky improvizované ochrany osob
Improvizovaný úkryt
Používání hasicích přístrojů 1. díl
Používání hasicích přístrojů 2. díl
První pomoc
Co má obsahovat lékárnička

Město má ustanovenou bezpečnostní radu a krizový štáb, jejich složení je rovněž uvedeno na
webových stránkách města.
Město Varnsdorf má zpracovaný a schválený povodňový plán, jedná se o povoďnový plán celého
správního obvodu ORP Varnsdorf, jeho veřejná část je zveřejněna na webových stránkách
http://www.povis.cz/met_dpp/index.html?dpp_ukazky.htm

7.3.2. RIZIKA ŽIVELNÍCH POHROM A JEJICH PŘEDCHÁZENÍ
Na svých webových stránkách má Město Varnsdorf přehledně zpracovány možná rizika živelních
pohrom a jejich předcházení. Konkrétně jde zejména o prevenci před požáry (např. zákaz vypalování
trávy, zákaz rozdělávání ohně za sucha apod.), před povodněmi, před bouřkami, silným větrem atd.
Na webových stránách jsou přehledně uvedeno jak se chovat v různých krizových situacích.

7.3.3. ZAČLENĚNÍ DO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Všechny záchranné složky ve městě jako Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů, Policie České republiky - Obvodní oddělení Varnsdorf, Městská policie
Varnsdorf a Zdravotní záchranná služba Varnsdorf jsou začleněny do integrovaného záchranného
systému.

7.3.4. VAROVÁNÍ OBYVATEL PŘED NEBEZPEČÍM (ZEJMÉNA ŽIVELNÍM)
Varování obyvatel zejména před živelním nebezpečím je zajištěno krizovým štábem hlavně
prostřednictvím místního rozhlasu a zaměstnanců městské policie. Krizové kontakty, jak se chovat v
krizových situacích a další užitečné informace jsou uvedeny na webových stránkách města.

7.3.5. MÍRA KRIMINALITY (PODÍL TRESTNÝCH ČINŮ NA 1 000 OBYVATEL)
V tabulce níže je uvedeno porovnání zjištění trestných činů v ČR Ústeckém kraji a okrese Děčín. Z
porovnání je vidět, že v okrese Děčín je celkově mírně vyšší kriminalita (33 trestních činů na 1 000
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obyvatel) než pro ČR (31), ale zároveň nižší než v Ústeckém kraji (36,2). Podobně je na tom obecná
kriminalita. Hospodářská kriminalita je v porovnání s ČR a Ústeckým krajem nejnižší (2,7 trestných
činů na 1 000 obyvatel).
Tab. 7.6 Kriminalita - zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel (‰) v r. 2013
Kriminalita
celkem

Obecná
kriminalita

abs.

abs.

‰

‰

Hospodářská
kriminalita

abs.

‰

260 465 24,8 30 376

2,9

Loupeže

Vloupání
do bytů a
rodinných
domů

Znásilnění

abs.

abs.

‰

abs.

11 1,1
117
940 1,1

589
45

0,1

16 0,0

143 1,1

5

0,0

4 0,0

‰

Česká
republika
Ústecký kraj

325 366 31,0
29 848 36,2

23 696 28,7

2 768

3,4

3 0,3
051
434 0,5

okres Děčín

4 361 33,0

3 508 26,6

362

2,7

37 0,3

‰

Vraždy

abs. ‰

0,1 182 0,0

Zdroj: ČSÚ
Následující údaje jsou čerpány z Plánu prevence kriminality města Varnsdorf pro rok 2015.
Územní působnost - Služba kriminální policie a vyšetřování Rumburk (dále SKPV) pro oblast
Varnsdorfsko, stejně jako Obvodní oddělení (dále OOP Varnsdorf) zahrnuje následující obce:
Varnsdorf, Dolní Podluží, Horní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou.
Tab. 7.7 Celková kriminalita
Rok
Nápad trestné činosti (TČ)

Objasněnost

%

2012

688

341

49,60 %

2013

679

378

55,70 %

20144

542

329

60,70 %

Zdroj: Policie ČR

Tab. 7.8 Skladba kriminality
2012

2013

2014

Majetková TČ

432

424

304

Násilná TČ

47

49

41

Krádeže vloupáním

157

197

112

Krádeže prosté

225

190

151

Krádeže motorových vozidel

16

18

16

Krádeže věcí z motorových vozidel

50

37

40

Zdroj: Policie ČR
K největšímu nárůstu došlo v oblasti drogové kriminality, naproti tomu však celková trestná činnost
pozvolna klesla, se kterou ruku v ruce jde vzestupná tendence objasněnosti, což svědčí o dobré práci
Policie na místní úrovni. Klesající trend se podařilo udržet i přes lednovou amnestii, kdy se do oblasti
navrátilo několik osob z výkonu trestu. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že za uplynulá období
se podařilo zatknout a odsoudit k trestu odnětí svobody několik recidivistů, kteří opakovaně páchali
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trestnou činnost. Je tak pravděpodobné, že budou po propuštění z výkonu trestu pokračovat v
páchání trestní činnosti.
Tab. 7.9 Přehled evidovaných přestupků OOP Varnsdorf
Přestupky
Celkem bez BP
Celkem s BP
Přestupky rasový podtext
Přestupky toxi

2012
O
53
58
0
1
2012
nad 18 let
43
58
1
1

N
386
58
1
1

Přestupce
Celkem bez BP
Celkem s BP
Přestupky rasový podtext
Přestupky toxi

%
13,7%
100,0%
0,0%
100,0%
do 18 let
10
0
0
0

2013
O
329
67
0
4
2013
nad 18 let
308
64
0
2

N
587
67
0
4

2014
O
294
109
0
1
2014
nad 18 let
269
104
0
1

%
56,0%
100,0%
0,0%
100,0%

N
495
109
0
1

do 18 let
25
3
0
2

%
59,4%
100,0%
0,0%
100,0%
do 18 let
31
6
0
6

Zdroj: Policie ČR, BP = bloková pokuta,
Na první pohled je patrné, že přestupky v oblasti Varnsdorfska pozvolna klesají, stejně jako klesá
počet stíhaných. Naopak se zvyšuje počet přestupců, především v rovině tzv. domluvy.
Tab. 7.10 Struktura pachatelů kriminality
Celkem
Recidivisté

Nezletilí

Mladiství

Ženy

2012

375

214

14

20

45

2013

324

228

2

6

49

2014

311

203

4

13

44

Zdroj: Policie ČR

Tab. 7.11 Meziroční srovnání, indexy na 10.000 obyvatel trestné činy a přestupky

2012
2013
2014

Trestné
činy
(TČ)
688
679
542

Meziroční srovnání
Přestupky
(P)
444
654
604

TČ
-9
-137

P
210
-50

Index
TČ
435,39
431,66
349,29

P
280,98
415,77
389,25

Zdroj: Plán prevence kriminality města Varnsdorf na období 2014 - 2015

Z výše uvedených statistických výstupů vyplývá, že ve městě Varnsdorf došlo v posledním
sledovaném období k prudkému znatelnému snížení kriminality a to zejména u majetkové trestné
činnosti, kde je výrazný pokles u vloupání. Z přehledu skladby kriminality zjišťujeme, že převládá
páchání zejména majetkové kriminality, kdy převážně registrujeme případ prostých krádeží a krádeží
vloupáním. Jako negativní se stále jeví případy výroby, užívání a distribuce návykových látek ve
Šluknovském výběžku, které se dotýká i teritoria OOP Varnsdorf. Ze struktury pachatelů trestné
činnosti vyplynulo, že největší podíl na páchání mají recidivisté. V posledních třech letech je velice
pozitivním trendem markantní zvyšování objasněnosti trestných činů.
Mezi dlouhodobé vnější kriminogenní faktory, mající vliv na nápad trestné činnosti jsou stále stejné:
získání finančních prostředků k obživě u osob nezaměstnaných, bezdomovců nebo osob závislých na
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sociálních dávkách, zajištění finančních prostředků na obstarání drog a dále též těch osob, které
pracovat odmítají a páchání trestné činnosti je zdrojem jejich obživy.
7.3.6. AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI KRIMINALITY
Město Varnsdorf má zpracovaný Program prevence kriminality (2014), který zastupitelstvo města
schválilo v lednu 2015. Plán je zpracován na období 2014 - 2015. Kromě základních údajů o městě a
teorie o prevenci kriminality obsahuje dokument bezpečnostní analýzu ve městě, sociálně
demografickou analýzu, drogovou scénu ve městě, dále popisuje instituce pracující v oblasti sociální
prevence a činnost městské policie.
Dlouhodobé cíle prevence kriminality vychází ze „Strategie prevence kriminality na území Ústeckého
kraje na období 2012 – 2016“. Jsou jimi:
1. Zvyšování bezpečí občanů.
2. Zkvalitnění systému prevence kriminality na místní úrovni.
Střednědobé cíle plánu prevence kriminality (pro město Varnsdorf) na období 2014-2015 jsou:
1.
2.
3.
4.

Zvyšování pocitu bezpeční občanů (předcházení vzniku kriminality).
Eliminace faktorů vedoucích k sociálnímu vyloučení.
Nabídka a zajištění vzdělávání pro specifické cílové skupiny (senioři, děti a mládež).
Podpora (udržitelnost) města preventivních programů, rozvoj volnočasových aktivit.

7.3.7. POČET SKUTEČNOSTÍ ŘEŠENÝCH PŘESTUPKOVOU KOMISÍ /ROK
Tab. 7.12 Vývoj počtu řešených přestupků
rok

2010

2011

2012

2013

2014

Počet přestupků - proti majetku, veřejnému
pořádku a občanskému soužití
Počet přestupků - v dopravě
Počet přestupků - životní prostředí

410
308
2

420
381
11

438
369
5

489
373
2

514
339
5

Počet přestupků - stavební
Počet přestupků celkem

10
730

11
823

10
822

5
869

16
874

Zdroj: Město Varnsdorf
Nejvíce přestupků řeší přestupková komise proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití,
druhé nejčetnější přestupky jsou v dopravě. Celkový počet přestupků v posledních letech mírně
roste.
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7.4

VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBY

7.4.1. ČLENSTVÍ MĚSTA V ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH
Město Varnsdorf je členem:
1. Dobrovolného svazku obcí Tolštejn (členy je 6 obcí ORP Varnsdorf + Doubice), více
na http://tolstejn.webnode.cz
2. Sdružení pro rozvoj Šluknovska (členy je 18 obcí Šluknovského výběžku vč. Okresní
hospodářské komory a Okresní agrární komory), více na http://sprs.sluknovsko.cz/
3. Místní akční skupiny Český sever (dříve Šluknovsko) nepřímo proststřednictvím
Dobrovolného svazku obcí Tolštejn
4. Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, více informací na http://www.hsrd.cz/
5. Destinačního fondu České Švýcarsko, více informací na
http://ops.ceskesvycarsko.cz/cs/projekty/fond-na-rozvoj-setrneho-cestovniho-ruchu-vceskem-svycarsku-destinacni-fond
6. Euroregionu Nisa regionálního sdružení (celkem 132 členů, převážně obcí a měst), více na
http://ern.cz a http://www.neisse-nisa-nysa.org
7. Svazu měst a obcí ČR, více na http://www.smocr.cz/
8. Národní sítě Zdravých měst ČR - členství ukončeno v r. 2013

7.4.2. NÁKLADY A PŘÍNOSY ZAPOJENÍ MĚSTA DO JEDNOTLIVÝCH ORGANIZACÍ
Náklady spojené s členstvím ve výše uvedených organizacích a sdružením spočívá především v
placení členských příspěvků, viz následující tabulka. Další náklady jsou spojené s časem zástupců
města stráveným na jednáních a s dopravními náklady na jednotlivá setkání jednání.
Tab. 7.13 Náklady a přínosy zapojení města do jednotlivých organizací

Název organizace

Dobrovolný svazek obcí
Tolštejn

Sdružení pro rozvoj
Šluknovska
Euroregionu Nisa
regionálního sdružení

Výše členského
příspěvku v Kč
na rok 2015
50 000

?

78 320

33 195
Svaz měst a obcí ČR
Hospodářská a sociální
rada okresu Děčín

15 000

Přínosy
vzájemná informovanost, hájení společných zájmů
mikroregionu, organizace společných kulturních akcí
(Tolštejnské slavnosti), společný rozvoj cestovního ruchu,
Meziobecní spolupráce
vzájemná informovanost, hájení společných zájmů Šluknovska
(sociální nepokoje na Šluknovsku v r. 2011 až do současnosti,
přeshraniční železniční spojení, zdravotnická záchraná služba,
údržba a správa silnic, služby plynárenských společností apod.)
informovanost o přeshraničních dotačních programech,
možnost zapojení do orgánů sdružení, možnost čerpání dotací
z fondu malých projektů i pro jiné organizace ve městě
hájení společných zájmů a práv měst a obcí - zejména
připomínkování legislativy, odborné informace na aktuální
otázky, odborná poradenská činnost, právní poradenství,
hledání partnerů pro projekty, účast na konferencích,
seminářích a dalších vzdělávacích akcích, slevy na nákup
softwaru a nákupu auta
informovanost a hájení společných zájmů při rozvoji okresu
Děčín, koordinace pro jednání s vládou a dalšími ústředními
orgány státní správy
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38 000
České Švýcarsko o.p.s.
celkem členské příspěvky

Destinační fond Českého Švýcarska - systematický rozvoj
cestovního ruchu, společná propagace reginu, prezentace
města v Katalogu ubytování měst a obcí, prezentace na
veletrzích cestovního ruchu, dodávání propagačních materiálů,
grafické zpracování a tisk plakátů na Silvestrovský běh,
informační tabule na náměstí, odborné semináře a školení

214 515

Zdroj: Město Varnsdorf

7.4.3. PARTNERSKÉ OBCE A REGIONY V ČR, V ZAHRANIČÍ
Město Varnsdorf v minulých letech spolupracovalo zejména se sousedními městy Seifhennersdorf
a Großschönau v rámci přeshraniční spolupráce dobrovolných hasičů (společné akce, nákup
techniky). S německým městem Seifhennersdorf proběhl projekt Hrádek-Burgsberg, záchrana výletní
vyhlídkové restaurace na Hrádku.
Město Varnsdorf je od r. 2013 členem přeshraničního sdružení Čtyřměstí. Neformální sdružení obcí
sestává z Rumburku, Seifhennersdorfu, Varnsdorfu a Großschönau. V tomto pořadí na sebe navazují
po proudu říčky Mandavy, která několikrát překračuje státní hranice, ale přitom je obklopena
prakticky souvislou zástavbou. Přeshraniční spolupráce zejména v souvislosti s nepříznivým
demografickým vývojem do budoucna předpokládá společné řešení infrastruktury, společné
využívání občanského vybavení, samozřejmě nutná bude i spolupráce při řešení kriminality.
Město udržuje partnerské styky s Lužickými Srby (zejména prostřednictvím Městské knihovny a
Gymnázia Varnsdorf), kteří žijí v dnešních německých státech Sasko a Braniborsko. Po válce v letech
1946 až 1949 ve městě působilo v budově dnešního varnsdorfského gymnázia Staškovo lužickosrbské
gymnázium.

Tab. 7.14 SWOT analýza kapitoly Správa města
Silné stránky

Slabé stránky

město jako správní středisko ORP (malého okresu)
- např. snadné vyřízení dokladů

zvýšené náklady na správu agend POU a ORP - stát
nehradí plné náklady

sídlo Místní akční skupiny Český sever (dříve
Šluknovsko) - možnost dotací

Zvýšené náklady na provoz kulturních, sportovních a
zdravotnických zařízení - stát nepokrývá zcela všechny
náklady

zvýšené daňové příjmy od r. 2013
příhraniční partnerství s německými přáteli
Příležitosti

Hrozby

čerpání dotací pro Město, jeho organizace a další
subjekty ve městě (evropské, ministerské, krajské,
nadace)

zadlužování města a městských organizací

využití velkého byrokratického aparátu pro
přípravu a realizaci projektů

snížení daňových i nedaňových příjmů města
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společné projekty spolků, obcí a podnikatelů vč.
přeshraniční spolupráce

zvýšení kriminality ve městě

větší využití potenciálu chalupářů a významných a
aktivních osobností ve městě

zhoršení sociální situace obyvatel města, zadlužování,
sociální nepokoje
malý zájem obyvatel o veřejné dění
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8. CELKOVÁ SWOT ANALÝZA

Silné stránky - Území
hezké okolí města, blízkost státních hranic se SRN
jako příležitost pro spolupráci, město jako správní
středisko ORP (malého okresu)
Silné stránky - Obyvatelstvo

hodně dětí jako budoucnost města, rozvinutá a
bohatá nabídka činnosti neziskových organizací,
lepšící se vzdělanostní struktura obyvatelstva
Silné stránky - Hospodářství

tradice průmyslové výroby, přítomnost velkých a
středních firem - zaměstnavatelů, zaměstnávání
osob na veřejně prospěšné práce, blízkost
Německa jako hlavního obchodního partnera a
možnosti pracovního uplatnění

Slabé stránky - Území

chybějící historické jádro, perifernost území v rámci
ČR
Slabé stránky - Obyvatelstvo
postupné stárnutí obyvatelstva, málo financí pro
některé neziskové organizace, odliv vzdělaných lidí z
města, celkový úbytek obyvatelstva, sociálně
vyloučené lokality ve městě (Kovářská, Lounská),
sociální problémy některých obyvatel
Slabé stránky - Hospodářství
vysoká míra nezaměstnanosti, velké množství
dlouhodobě nezaměstnaných, nedostatek
kvalifikované pracovní síly zejména v technických
oborech a řemeslech, ztráta pracovních návyků u
některých skupin obyvatel, mnoho zanedbaných
objektů (brownfields), příliš mnoho supermarketů ve
městě - ničí drobné živnostníky, chybí vícekapacitní
(např. pro celý autobus) ubytovací zařízení

Silné stránky - Infrastruktura

Slabé stránky - Infrastruktura

vysoké % napojených domácností na kanalizaci (a
ČOV) a vodovodní řad s kvalitní pitnou vodou,
vysoká (85 %) plynofikace města, pestrá nabídka
připojení k vysokorychlostnímu internetu, fungující
systém sběru tříděného odpadu, silniční hraniční
přechody do Německa, železniční spojení s
Německem, mezinárodní síťové jízdenky, dobrá
dopravní obslužnost veřejnou dopravou (dopravní
křižovatka)

nedokončená kanalizace v některých částech města,
nepěkný vzhled při vjezdech do města (brány města),
nepořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad a další
problémy, špatný technický stav některých
komunikací, špatný stav objektu hlavního nádraží vstupní brána do města, nedořešená dopravní
koncepce města

Silné stránky - Vybavenost

Slabé stránky - Vybavenost

existence sociálních bytů, rekonstrukce a
revitalizace rodinných i bytových domů, dostupné
vzdělání ve městě (nabídka škol), rekonstruovaná
knihovna jako zázemí pro různorodou činnost,
rekonstruovaná sportoviště, nová dětská hřiště,
historické dědictví ve městě
Silné stránky - Životní prostředí

vysoká lesnatost, nenachází se žádný významný
zdroj znečištění, hezké okolí města, celkově region
s velmi příznivým životním prostředím

nízká intenzita bytové výstavby, chybějící historické
jádro, dlouhodobá neexistence funkčního muzea ve
městě, špatný stavebně-technický stav veřejných
budov a zařízení pro volný čas, nedokončený objekt
Hrádku, zdevastované hřiště za nemocnicí,
nerovnoměrná a nesystémová rekonstrukce MŠ a ZŠ,
nefunkční rekreační rybník Mašíňák
Slabé stránky - Životní prostředí
čistota řeky Mandavy, výkopové práce v ochranných
pásmech památných stromů, nepovolené kácení
dřevin rostoucích mimo les a černá těžba v lesích,
ničení ptačích hnízdišť a netopýřích kolonií při
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zateplování obvodových plášťů, zanedbané staré sady
a ovocné stromy, vysoká intenzita tranzitní dopravy
v části Studánka (zejména silnice I/9), špatná péče o
zeleň v soukromém vlastnictví – narušení vzhledu
obce, nekoncepční řešení péče o nalezená a odebraná
zvířata, černé skládky v okrajových částech
aglomerace a na lesních pozemcích, domácí topeniště
– spalování odpadů, nemožnost fyzické kontroly
Silné stránky - Správa města

Slabé stránky - Správa města

město jako správní středisko ORP (malého okresu)
- např. snadné vyřízení dokladů, sídlo Místní akční
skupiny Český sever (dříve Šluknovsko) - možnost
dotací, zvýšené daňové příjmy od r. 2013,
příhraniční partnerství s německými přáteli

zvýšené náklady na správu agend POU a ORP - stát
nehradí plné náklady, Zvýšené náklady na provoz
kulturních, sportovních a zdravotnických zařízení - stát
nepokrývá zcela všechny náklady

Příležitosti - Území

Hrozby - Území

lepší napojení na okolní infrastrukturu, rozvoj
cestovního ruchu (hezké okolí, blízkost SRN),
zachování zahradního charakteru města
Příležitosti - Obyvatelstvo

více financí na podporu rozvoje činností dětí a
mládeže (např. nulový nájem), rozvoj praktických
dovedností dětí a mládeže, podpora aktivních
občanů, kteří pro město něco dělají, zapojení,
zaměstnávání sociálně vyloučených obyvatel pro
město, rozvoj vzdělávání zejména zaměřeného na
praxi
Příležitosti - Hospodářství
rozvoj malého a středního podnikání, inovace,
efektivní využívání dotačních programů, sociální
podnikání, prostupné zaměstnávání, družstevní
podnikání, rozvoj cestovního ruchu, přilákat
návštěvníky do města jako ideálního místa pro
výlety do okolí, větší propagace, např. Destinační
agentura Českého Švýcarska, zvýšit povědomí o
historii města + obnova historické paměti města +
rozvoj kulturních a společenských akcí - přilákání
turistů, vytváření pracovních míst se zkráceným

zanedbání vyváženého územního rozvoje města,
omezení dopravního napojení na vnitrozemí a do SRN
Hrozby - Obyvatelstvo
pokračující odliv vzdělaných a kvalifikovaných lidí z
města, pokračující úbytek obyvatelstva, dlouhodobá
frustrace některých skupin obyvatelstva, ztráta
motivace něco dělat, změnit, postupné stárnutí
obyvatelstva a snižování počtu ekonomicky aktivních
obyvatel, další zvýšení počtu nepřizpůsobivých
(sociálně slabých) obyvatel a s tím spojený obchod s
chudobou, gamblerství, zadlužování atd.
Hrozby - Hospodářství
odliv vzdělaných a kvalifikovaných lidí z města, ztráta
konkurenceschopnosti místních firem a jejich odliv z
města, dlouhodobá frustrace některých skupin
obyvatelstva, ztráta motivace něco dělat, změnit,
zhoršení přístupu firem k úvěrům a dotacím
(předfinancování), postupné stárnutí obyvatelstva a
snižování počtu ekonomicky aktivních obyvatel,
zvýšení nezaměstnanosti, chybějící průmyslová zóna,
ztráta kulturního dědictví, potravinová
nesoběstačnost
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pracovním úvazkem, efektivní využití stávajících
objektů ve městě, rozšíření muzea o historii
průmyslu a expozici textilního a strojírenského
průmyslu, výroba a zpracování místních výrobků,
posílení lokální ekonomiky regionu, budování
nových naučných stezek, soutěž o nekrásnější
fasádu, plot, zahradu + finanční příspěvek
Příležitosti - Infrastruktura

Hrozby - Infrastruktura

moderní technologie čištění odpadních vod (není
potřeba všechny domy napojovat na kanalizaci),
Využití bohaté sítě dešťové kanalizace pro
zadržování vody (protipovodňová opatření),
moderní technologie výroby, skladování a
distribuce energií (FVE, kogenerační zdroje, chytré
sítě apod.), připojení města na nový zdroj
vysokonapěťového elektrického vedení kabelem
přes Lužické hory (nyní zatím blokují obce na
Novoborsku), posílení a modernizace systému
tříděného odpadu - odpad jako zdroj surovin a
energie, rozvoj silniční dopravy s alternativními
pohony jako elektřina, hybridní, CNG apod., rozvoj
nemotorové dopravy zejména cyklodopravy,
výstavba nových parkovacích ploch v okolí sídlišť
jako součást celkové revitalizace sídlišť

zanedbání údržby kanalizace a vodovodů, neřešení
posílení kapacity elektrické energie - nemožnost
příchodu nového investora, ukládání komunálního
odpadu (ukončen provoz skládky v Rožanech), vznik
překladiště komunálního odpadu pro celé Šluknovsko
ve Varnsdorfu, zastavení investic do oprav a přeložek
silnic a snižování investic do oprav místních
komunikací, rušení a omezování spojů veřejné
dopravy

Příležitosti - Vybavenost

Hrozby - Vybavenost

investice do energetických úspor stávajících
objektů, pokračování v rekonstrukcích rodinných a
bytových domů, rozšíření muzea o historii
průmyslu a expozici textilního a strojírenského
průmyslu, efektivní využití stávajících objektů ve
městě, vybudování domova důchodců, rozvoj
komunitního centra sociálních služeb, soutěž o
nekrásnější fasádu, plot, zahradu + finanční
příspěvek

nezájem o bydlení ve Varnsdorfu, chátrání rodinných a
bytových domů, nedostatek financí na provoz
kulturních a sportovních zařízení, ztráta kulturního
dědictví

Příležitosti - Životní prostředí

Hrozby - Životní prostředí

revitalizace rybníků a drobných vodních nádrží jako
prevence proti povodním, posílení ekologických
způsobů dopravy, obnova původních zanedbaných
starých sadů a ovocných stromů, zvýšená péče o
městskou zeleň - Varnsdorf jako město zahrad

šíření nepůvodních druhů živočichů a rostlin, vysoké
stavy některých druhů zvěře, vzrůstající podíl
individuální dopravy, zhoršení efektivity likvidace
komunálního odpadu, návrat ke spalování nekvalitních
fosilních paliv, extrémní projevy klimatických změn
(povodně, sucha apod.)

Příležitosti - Správa města

Hrozby - Správa města

čerpání dotací pro Město, jeho organizace a další
subjekty ve městě (evropské, ministerské, krajské,
nadace), využití velkého byrokratického aparátu
pro přípravu a realizaci projektů, společné projekty
spolků, obcí a podnikatelů vč. přeshraniční
spolupráce, větší využití potenciálu chalupářů a
významných a aktivních osobností ve městě

zadlužování města a městských organizací, snížení
daňových i nedaňových příjmů města, zvýšení
kriminality ve městě, zhoršení sociální situace
obyvatel města, zadlužování, sociální nepokoje, malý
zájem obyvatel o veřejné dění
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9. DALŠÍ VÝCHODISKA
9.1 NÁVAZNOST NA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VARNSDORF 2008 - 2013
Předkládaný program rozvoje města Varnsdorf navazuje a ve všech ohledech rozšiřuje Strategický
plán rozvoje města Varnsdorf pro období 2008 -2013. Rozšiřuje a aktualizuje zejména analytickou
část dokumentu z 18 stran na 97 stran (tento dokument) textu.
Návrhová část obsahovala:
Vizi města Varnsdorf: Varnsdorf je rozvinutým příhraničním průmyslovým městem s fungující
infrastrukturou, které poskytuje příležitosti a funkční zázemí pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu,
aktivní kooperaci a rozvoj přeshraniční spolupráce se Saskem, rozvoj vzdělávání a kvalitního života
občanů.
Globální cíle města Varnsdorf:
I.
Vytvořit podmínky pro spokojený život obyvatel, pro živé a podnikatelsky atraktivní město
II.
Na základech stávajícího stavu vytvořit turisticky přitažlivé město
III.
Budovat občanskou společnost s akcentem na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

Prioritní oblasti města Varnsdorf:
1.
Rozvoj města
2.
Rozvoj podnikatelského prostředí
3.
Rozvoj cestovního ruchu
4.
Rozvoj lidských zdrojů
Předkládaný Program rozvoje města vycházel částečně i z tohoto dokumentu.

9.2 VEŘEJNÁ PROJEDNÁVÁNÍ
Během tvorby Programu rozvoje města Varnsdorf proběhla tři projednávání s veřejností, jedno
projednávání se zastupiteli města a jedna vycházka s architektkou z Prahy.
1. setkání se zastupiteli 19.3.2015 (Městský úřad)
2. setkání se spolky a příspěvkovými organizacemi 22.4.2015 (Městská knihovna)
3. setkání s podnikateli 27.4.2015 (Pivovar Kocour)
4. setkání - vycházka s architektkou 15.5.2015
5. setkání s veřejností 19.5.2015 (Lidová zahrada)
Zápisy z jednotlivých setkání jsou uvedeny v příloze 1.
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9.3 DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ
Během jednotlivých veřejných projednávání proběhla i dvě dotazníková šetření. První dotazníkové
šetření bylo zaměřeno na varnsdorfské spolky a příspěvkové organizace. Celkem vyplnilo a odevzdalo
dotazník 13 spolků a příspěvkových organizací. Vzor dotazníku je uveden v příloze 2.
Vyhodnocení dotazníků (jsou uvedeny jednotlivé odpovědi):
4. Jaké jsou ve městě podmínky pro činnost Vaší organizace?

-

-

-

-

vhodné podmínky - region je ve špatném stavu, tak je co zlepšovat, postupně se zlepšují
neznáme budoucnost
město nevytváří podmínky, aby bylo přitažlivé pro mládež, podmínky pro činnost jsou
standardní
Podmínky by mohli být lepší v ceně sportoviště, jinak myslím, že podpora města je v celku
dobrá. Klub doplácí na větší množství mimo Varnsdorfských dětí, na které podle konceptu
sportu dostáváme pouze hromadný paušál.
Podmínky řešíme hlavně – materiální zabezpečení a správu budovy i zahrady, samozřejmě
„bojujeme o každou korunu“
Standardní.
přijatelné, přáli bychom si více travnatých tréninkových ploch, šaten, tělocvičen a výstavbu
nového stadionu
Dobré
Vyhovující.
V působnosti naší ZO jsou obce Varnsdorf, Dolní a Horní Podluží, Jiřetín p/J, Rybniště a
Chřibská. Pro svoji činnost včelaři žádné požadavky k městu Varnsdorf nevznášejí, naopak
jsou pro město přínosem (opylení = 90% obecného užitku, produkty pro včelaře = pouze
10%). Bohužel v okolí se tč. nepěstují žádné včelařsky zajímavé rostliny (např. slunečnice,
řepka, jetel, apod.). Proto včelky musejí létat do sousedního Německa…
Špatné, město nepodporovalo sociální služby dostatečně, včetně rozvoje a zkvalitnění těchto
služeb
Již 7 let je atletická dráha stadionu zvrásněna tak, že neodpovídá předpisů IAAF. Náprava je v
nedohlednu. Na stadionu vládne heslo „vše pro fotbal“. Není kam uložit nářadí a náčiní.,
pravidelné tréninkové dny jsou stále narušovány.
Školství by mělo být prioritou ve všech částech ČR. V našem městě jsou podmínky DOBRÉ.

5. Jak hodnotíte spolupráci s městem?

-

příznivě, spolupráce na pořádání trhů
neznám výhledově žádnou koncepci školství
do r. 2014 standardní, v současné době odpovědný místostarosta nás zatím neoslovil
Město se snaží podle svých možností a mládež ve sportu podporuje
Spolupráce je, ale mohla by být lepší, někdy chybí koordinace, propojení
Absolutně nulová spolupráce. (Výjimka je velmi dobrá spolupráce s OSPOD)
momentálně nám vcelku město vychází vstříc, ale potřebujeme větší podporu ve výstavbě
nového stadionu
Jako dobrou a fungující.
Bez připomínek.
Spolupráce se omezuje jen na různá hlášení (umístění včelstev, počet stanovišť, atd.)
Dosud není vytvořen systém sociální práce, služeb a plánování, včetně prevence
NAPROSTO CHYBÍ UZNÁNÍ VEDENÍ MĚSTA.
Spolupráce je vždy oboustranná, je o komunikaci a vstřícnosti. V tomto směru jsem spokojen.
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6. Co očekáváte od města pro podporu Vaší činnosti?

-

-

vytváření příznivých podmínek a součinnost při obnově lokální (místní) ekonomiky
alespoň koncepci školství
Podpora mládeže - zvýhodnění využívání budov města, kulturních a sportovních zařízení,
podpora příchodu mladých lidí do města za studiem, podpora vzdělávacích nabídek škol
Jak už bylo výše řečeno, promyslet koncept příspěvků na sport i ve spolupráci okolních obcí,
které mají mládež ve Varnsdorfkých klubech. Nižší cena sportoviště.
Finanční zabezpečení rozpočtu od města, které by se mělo navýšit, správu objektu a budoucí
opravy, modernizaci zařízení…
Netroufnu si odhadnout.
výstavbu nového stadionu, více travnatých tréninkových ploch + zázemí se šatnami + finanční
podporu
Zachování stávajícího stavu.
Promyšlenou Koncepci rozvoje PO - co se týče interiérových úprav, úprav školních
zahrad...apod., podporu mateřských škol i z hlediska veřejnosti.
Vzhledem k zanedbanému včelařskému domu začínáme s jeho opravami a proto zvažujeme
podání žádosti o finanční dotaci (dosud jsme nežádali).
Podporu pro vstup neziskových organizací, podporu pro rozvoj a udržitelnost
Rovné podmínky pro rozvoj všech sportů, bez jakékoliv diskriminace. Doplnění stadionu o
vše, co rekonstrukce atletice vzala. Pravidelné kontakty s dobrovolnými pracovníky v
tělovýchově.
V koncepci naší školy 2012-2016 je bod, který se týká prevence. Pro podporu naší činnosti
očekávám vyřešení otázky tělocvičny, případně hřiště pro větší nabídku volnočasových aktivit
našim žákům. Současně i úsporu za pronájmy.

7. Co v současnosti ve městě pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte?

-

-

-

kupní sílu obyvatel, která je oslabena množstvím supermarketů v centru města
plán oprav budov škol - co, kdy, kde
Nabídka zájmových činností v městských zařízeních, propagace města jako místa pro
studium, vzdělávání, podpora příchodu mladých lidí do města za studiem
Bohužel postrádáme sportující mládež s čímž město nemá moc co dělat.
Metodiku pro příspěvkové org. k čerpání rozpočtů, podporu ředitelů př. org. – v profesní
rovině
Spolupráci a hlavně, aby si město uvědomilo, že žáci naší školy jsou občany města Varnsdorf.
stadion splňující podmínky pro 1. ligu, máme absolutně nedostatečný počet hracích a
tréninkových plochy a šaten, vystudované trenéry
Nic
Finance.
Větší spolupráci s odborem životního prostředí – rádi bychom ovlivňovali druhovou skladbu
vysazovaných dřevin (aleje, remízky, parky, náhradní výsadby) s ohledem na jejich včelařské
využití. Zde preferujeme např. lípu, javor, ovocné stromy, pámelníky, apod.
Prevenci, plánování a finanční zajištění
Zcela zásadní je nedostatečná úroveň školní tělovýchovy. Při pohybové aktivitě...v rodinách je
úroveň tělesné zdatnosti a pohybových dovedností alarmující. Pro příští léta je založeno na
nárůst nákladů ve zdravotnictví. Nepoučení rodičové budou ke stáru otroky svých
nemohoucích ratolestí...
Koncepci školství, která by nastavila určité parametry nejen pro základní školství, ale také pro
střední školy a víceleté gymnázium. Příklad: otevření více tříd na gymnáziích v VDF a RBK
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může být pro základní školství likvidační – hlavně ve vztahu složení tříd. Navíc si myslím, že
kvalitní výběr je na místě.
8. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska podpory vaší činnosti
uskutečnit?

-

-

-

-

investice do cestovního ruchu (+ kupní síla turistů), osvětová kampaň zaměřená na
spotřebitelskou veřejnost a finanční gramotnost
rekonstrukci pavilonů (56 dětí), výměna oken v budově vily (26 dětí s handicapem)
Popularizace města - místa pro život, pro studium, Funkční muzeum
Město pro náš sport již dělá, zastřešení zimního stadionu, úpravy šaten a zázemí. Případně
navázat přeshraniční spolupráci s okolními obcemi a zkusit podat projekty na tuto činnost.
Rekonstrukci koupelen a záchodů v celém objektu (stáří 38 let), Rekonstrukci, modernizaci
hlavní kuchyně (stáří 38 let), Výměna starého osvětlení, výměna starých podlahových krytin
(38 let), něco je již vyměněno, Výmalba tříd, leháren, obložení leháren, kryty radiátorůněkteré, Zahrada mš - je potřeba celková rekonstrukce, obnova starých herních prvků –
prostor je určen pro 100 dětí, Dodělat vstupy do objektu, vyřešit terasu- položení krytiny,
plot zahrady je ve špatném stavu – výměna….
Investiční akce – vybudování sportovního hřiště v areálu školy.
výstavbu stadionu + travnatých tréninkových ploch + zázemí se šatnami
žádné
Rekonstrukce školních kuchyní, rekonstrukce sociálních zařízeních v naší MŠ – máme stále
původní ...36 let staré, umožnit školám dovybavit školní zahrady, upravit dopravní hřiště,
které mateřské školy využívají ................
Větší spolupráci s odborem životního prostředí – rádi bychom ovlivňovali druhovou skladbu
vysazovaných dřevin (aleje, remízky, parky, náhradní výsadby) s ohledem na jejich včelařské
využití. Zde preferujeme např. lípu, javor, ovocné stromy, pámelníky, apod.
Systém prostupného sociálního bydlení, bydlení pro seniory, centrum pro sociální služby
Věnovat pozornost opravám atletické dráhy. A úložných prostor pro zařízení stadionu
Podpořit investiční i neinvestiční akce do škol, což se velkou měrou děje již dnes. Desetina
obyvatel Varnsdorfu jsou žáci a studenti.

9. Co můžete městu, resp. obyvatelům města nabídnout?

-

možnosti pro odbyt regionálních produktů, dobrotovy trhy, proregionální akce
kvalitní vzdělávání a výchovu předškolních dětí a také předškolních dětí se speciálně
vzdělávacími potřebami
Občané města nemusí za vzděláváním vyjíždět mimo město (region), stabilizace mládeže, její
výchova
Nadále chceme pořádat školu bruslení jak bude multifunkční plocha i bruslení in-line.
Reprezentace města, pomoc a účast na akcích města.
Účast na akcích města, při mš existuje sboreček „Zahrádka“ – vystupování dětí, zapojení do
veřejného života města
Pouze vzdělávání dětí.
výchovu mládeže ve věkovém rozmezí 4 – 18 let, kulturně - sportovní vyžití pro občany města
(FNL - druhá nejvyšší soutěž v ČR dospělých a nejvyšší soutěže mládeže)
Rybaření, odpočinek u vody, pro děti zájmový kroužek.
Kvalitní vzdělávání dětí s nadstandardními činnostmi. Snaha získávat finance i jinou formou
než od zřizovatele (granty, sponzoři....), zapojování se do akcí pořádaných městem
Prodej různých včelích produktů (např. na farmářských trzích, příp. prodej tzv. „ze dvora“),
Včelařskou osvětu (přednášky na školách a exkurze u včelařů)
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-

Profesionální pracovníky se zkušenostmi v terénu, zkušenost v sociální oblasti, zpracování
projektů, poradenství
Kromě základní činnosti – vzdělávání žáků v 1. – 9. ročníku nabízíme studium anglického
jazyka pro dospělé, pořádáme akce pro seniory (minipodnik ŠCK Pohádka), připravujeme
výrobky – občerstvení – a vystoupení pro LDN při Nemocnici VDF, organizujeme a
realizujeme: a) Atletika pro první stupeň ZŠ; b) Podzimní hry pro druhý stupeň ZŠ a G; c)
Silvestrovský závod horských kol; d) Pohár rozhlasu; cestovatelské přenášky pro veřejnost.

Výše uvedené podněty, návrhy, připomínky byly začleněny do programu rozvoje města a to zejména
do SWOT analýzy a do návrhové části tohoto dokumentu.

Druhé dotazníkové šetření bylo zaměřeno na varnsdorfské podnikatele. Celkem vyplnili a odevzdali
dotazník 4 podnikatelé, z toho 2, kteří jsou jedni z největších zaměstnavatelů. Vzor dotazníku je
uveden v příloze 2. Vyplněných dotazníků bylo odevzdáno bohužel malé množství, takže odpovědi
nejsou příliš vypovýdající.
Vyhodnocení dotazníků (jsou uvedeny jednotlivé odpovědi):
5. Jaké jsou vaše plány na nejbližších 5 let?
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Obr. 9.1 Plány varnsdorfských podnikatelů do r. 2020
6. Předpokládáte, že budete v budoucnosti nabírat nové zaměstnance?

Nábor nových zaměstnanců

ano
ne
nedovedu posoudit

7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku (zvolte max. 3 možnosti)?

-

nedostatek kvalifikovaných pracovníků
získávání úvěrů, vysoké zadlužení, silná konkurence, pokles poptávky, nedostatek
kvalifikovaných pracovníků
nedostatek kvalifikovaných pracovníků, administrativní bariéry
pokles poptávky, nepochopení významnosti oboru
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9. Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s městem?

-

ano, zvyšování kvality školství
ano, pomoc při zajišťování kvalitních a zodpovědných pracovníků, zaměstnanost
chybí vzájemná komunikace, zaměření středního školství dle potřeb firem, ošetření proti
graffity, reklamní plochy pro město na hranici ČR a SRN
Kvalitní propagaci, Kvalitní design a propagaci za rozumné ceny.

10. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska rozvoje vašeho podnikání
uskutečnit?

-

je potřeba kvalifikovaná pracovní síla, komplexní rozvoj města
zlepšení základního a středního školství pro kvalitní pracovní sílu
zajistit bezpečnostpro zaměstnance při cestě do práce
Především se zaměřit na podporu a rozvoj propagace kulturní, sportovní, rekreační činnosti.
Pobídky malým a středním podnikatelům z regionu Šluknovského výběžku. Pobídky pro velké
a střední podniky – výstavba provozů v lokalitách sousedících s městem.

Výše uvedené podněty, návrhy, připomínky byly začleněny do programu rozvoje města a to zejména
do SWOT analýzy a do návrhové části tohoto dokumentu.
Nejvíce mezi podnikateli rezonuje problém nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
1. VIZE MĚSTA VARNSDORF
Vize města je představa toho, jak by mělo město vypadat v budoucnosti (cca za 10 či 20 let). Popisuje
tedy stav, kterého by mělo být dosaženo realizací několika na sebe navazujících programů rozvoje
města, čímž zajišťuje kontinuitu rozvoje města.
Varnsdorf je rozvinutým průmyslovým městem s fungující infrastrukturou, s dostatkem pracovních
příležitostí a s rozmanitými podnikatelskými aktivitami umožňující rozvoj hospodářství a aktivní
kooperace se sousedním Německem. Má vytvořené kvalitní zázemí pro bydlení, rozvoj vzdělávání a
dostatek rozmanitých možností pro kulturní, sportovní a volnočasové vyžití.

2. CÍLE
Cíle vyjadřují žádoucí stav města, kterých by mělo být dosaženo do konce platnosti programu rozvoje
města. Cíl musí být co nejvíce jednoznačným a hodnotitelným vyjádřením stavu, jehož má být
dosaženo. Cíle jsou naplňovány opatřeními.
1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství
Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury
Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů

3. OPATŘENÍ
Opatření je soubor aktivit k řešení určitého problém = ke splnění námi definovaného cíle.
1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
Přehled opatření
1.1 Úspory v hospodaření města
1.2 Podpora rozvoje podnikání
1.3 Rozvoj cestovního ruchu

2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství
Přehled opatření
2.1 Rekonstrukce a modernizace školských zařízení
2.2 Rekonstrukce a modernizace objektů kulturních, sportovních a volnočasových zařízení
2.3 Rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických a sociálních zařízení
2.4 Rekonstrukce, modernizace a energetické úspory bytových objektů
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2.5 Revitalizace veřejných prostranství a revitalizace sídlišť

3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury
Přehled opatření
3.1 Řešení dopravní koncepce města
3.2 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
3.3 Rozvoj bezpečné sítě tras pro pěší a cyklisty
3.4 Řešení dílčích problémů s parkováním

4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
Přehled opatření
4.1 Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické soběstačnosti města
4.2 Zefektivnění nákládání s odpady
4.3 Systematická obnova vodovodní a kanalizační sítě a rozšíření napojení na kanalizační síť
4.4 Systematická obnova sítě veřejného osvětlení, městského rozhlasu a kamerového systému
4.5 Zlepšení stavu a skladby zeleně ve městě
4.6 Ochrana vodních zdrojů a protipovodňová opatření

5. Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů
Přehled opatření
5.1 Rozvoj vzdělávání a zkvalitňování podmínek pro vzdělávání ve městě
5.2 Zajištění bezpečnosti ve městě
5.3 Řešení problému sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel
5.4 Rozvoj přeshraniční, regionální spolupráce a spolupráce zájmových spolků
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4. AKTIVITY
Aktivita označuje konkrétní akci, projekt, činnost v rámci opatření, jejíž realizací činíme k naplnění stanoveného
cíle.

Cíl 1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
Opatření 1.1
Úspory v hospodaření města
cíl

aktivity
ukazatel pro monitoring
finanční náročnost
institucionální náročnost
časová priorita realizace

Zefektivnění vynakládání finančních prostředků na provoz města a jím
zřizovaných příspěvkových organizací
• Prověření provozních výdajů města a přísp. organizací s cílem nalézt
úspory
• Zpřesnění postupu přípravy projektů z hlediska prověření
udržitelnosti chystaných investic (zejména z hlediska provozních
výdajů potřebných po realizaci investice) a návratnosti vložených
finančních prostředků
• Rozšíření způsobů (forem) zadávání veřejných zakázek
• Důsledné využívání současných kapacit a potenciálu města
• Systematické hledání dalších (zejména vnějších) zdrojů pro rozvoj
města
• Vývoj provozních nákladů města a příspěvkových organizací
• Struktura použitých forem výběrových řízení
0
• Střední
• Spolupráce: všechny PO města
vysoká

Cíl 1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
Opatření 1.2
Podpora rozvoje podnikání
Zlepšit podmínky pro podnikání a rozvoj výrobních i nevýrobních
cíl
odvětví
• Podnikatelský marketing zaměřený na různá odvětví, různé nástroje
marketingu (veletrhy, odborná periodika, prezentace na webu města,
tiskové zprávy, marketing na národní úrovni využívající služeb
CzechInvestu...)
• Pravidelná setkání vedení města a místních producentů (vč.
poskytovatelů služeb v cestovním ruchu)
• Širší medializace a zapojení místních producentů do místních a
regionálních akcí (vč. důslednější přípravy akcí ve spolupráci s
místními výrobci)
• Monitoring nabídky a poptávky v oblasti služeb
• Katalogová evidence možných objektů a pozemků ke koupi či
pronájmu za účelem provozování výrobních a nevýrobních služeb
• Intenzivnější komunikace s vlastníky brownfieldů
• Spolupráce města a firem na úpravě veřejných prostranství
• V případě zajímavé možnosti zainvestování a výkup pozemků a
aktivity
brownfieldů
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ukazatel pro monitoring
finanční náročnost

institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Plocha území připraveného pro podnikání
• Počet nově vytvořených pracovních míst
• Procento nezaměstnanosti ve městě Varnsdorf
desítky miliónů korun
• Vysoká
• Spolupráce: potenciální investoři a stávající podnikatelské subjekty
ve městě
střední

Cíl 1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost
Opatření 1.3
Rozvoj cestovního ruchu
cíl
Zvýšení atraktivity města Varnsdorf v oblasti cestovního ruchu

aktivity

ukazatel pro monitoring
finanční náročnost

institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Zpracování tzv. tipů na výlet (pěší trasy, cyklotrasy, hipotrasy,
naučné stezky apod.)
• Navázání vybraných atraktivit a služeb ve městě na turistické
produkty Českého Švýcarska (vč. marketingových aktivit)
• Propagace a prezentace města jako příhraničního města s dobrou
výchozí pozicí do Česka i Saska
• Jednání vedení města s podnikateli v cestovním ruchu, koordinace
práce informačního centra s potřebami podnikatelů
• Dokončení rekonstrukce vyhlídky Hrádek
• Výstavba nebo rekonstrukce a otevření dalších turistických
atraktivit (muzea, galerie, rozhledny, kostely apod.)
• Objem vybraných místních poplatků (rekreační a z ubytovací
kapacity)
• Počet zrekonstruovaných (vystavěných) objektů
desítky miliónů korun
• Střední
• Spolupráce: okolní obce a obce Čtyřměstí, České Švýcarsko o.p.s.,
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn, REGIA a.s., vlastníci turistických
atraktivit
střední

Cíl 2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství
Opatření 2.1
Rekonstrukce a modernizace školských zařízení
• Snížit energetickou náročnost objektů školských zařízení
• Zvýšit kvalitu sportovního zázemí školských zařízení
• Zvýšit kvalitu vnitřního vybavení školských zařízení s cílem specializace
jednotlivých základních škol
cíl
• Zvýšit kapacitu a kvalitu vnitřního vybavení předškolních zařízení
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aktivity

ukazatel pro monitoring
finanční náročnost
institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Doplnění pasportizace školských objektů v majetku města
• Rekonstrukce školských zařízení na objekty s nízkou energetickou
náročností – zateplení školských objektů
• Rekonstrukce školních sportovišť
• Zpřístupnění školních sportovišť veřejnosti s odpovídajícím režimem
• Obnova vnitřního vybavení (nábytek), pořízení interaktivních učebních
pomůcek na základě definice potřeb u jednotlivých škol a stanovení
harmonogramu pořízení (postupná obnova)
• Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pro předškolní vzdělávání zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin, mateřských škol
• Snížení nákladů na energie
• Počet zrekonstruovaných sportovišť
• Počet kvalitně vybavených tříd a šaten
desítky miliónů korun
• Nízká
• Spolupráce: všechny školské PO města
střední

Cíl 2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství
Rekonstrukce a modernizace objektů kulturních, sportovních a
Opatření 2.2
volnočasových zařízení
• Snížit energetickou náročnost objektů
cíl
• Zvýšit kvalitu vnitřního vybavení objektů

aktivity
ukazatel pro monitoring
finanční náročnost
institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Rekonstrukce zařízení na objekty s nízkou energetickou náročností
– zateplení objektů
• Rekonstrukce objektu muzea
• Rekonstrukce objektu Střelnice
• Rekonstrukce objektu divadla
• Rekonstrukce objektu Evangelického kostela na galerii, koncertní
sál, obřadní síň
• Rekonstrukce objektu Kinokavárny
• Dokončení rekonstrukce zimního stadiónu
• Modernizace sportovní haly
• Modernizace fotbalového stadionu v Kotlině
počet zrekonstruovaných objektů
stovky miliónů korun
• Střední
• Spolupráce: vybrané PO města, ostatní provozovatelé zařízení
střední

Cíl 2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství
Rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických a sociálních
Opatření 2.3
zařízení
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cíl

aktivity
ukazatel pro monitoring
finanční náročnost
institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Snížit energetickou náročnost objektů
• Zvýšit kvalitu vnitřního vybavení objektů
• Rekonstrukce objektu Klubu seniorů Pohádka
• Vytipování vhodných prostor pro realizaci objektů pro seniory,
oslovení potenciálních poskytovatelů potřebných sociálních služeb
• Modernizace nemocnice (suterén, kuchyň, administrativní
budova)
• Rekonstrukce polikliniky a dětské polikliniky
• Rekonstrukce ubytovny TGM
počet zrekonstruovaných objektů
desítky miliónů korun
• Střední
• Spolupráce: vybrané PO města, ostatní provozovatelé zařízení
střední

Cíl 2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství
Opatření 2.4
Rekonstrukce, modernizace a energetické úspory bytových objektů
• Snížit energetickou náročnost objektů
cíl
• Zvýšit kvalitu vnitřního vybavení objektů a bezpečnost (výtahy)
• Rekonstrukce a snížení provozní náročnosti bytových objektů
města: zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých objektů,
zpracování přehledu opatření pro jednotlivé objekty, stanovení
plánu oprav, realizace
aktivity
• Příprava území pro výstavbu rodinných domů
ukazatel pro monitoring
počet zrekonstruovaných objektů
finanční náročnost
desítky miliónů korun
• Nižší
institucionální náročnost
• Spolupráce: REGIA a.s.
časová priorita realizace
vysoká

Cíl 2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství
Opatření 2.5
Revitalizace veřejných prostranství a revitalizace sídlišť
• Zvýšit kvalitu bydlení na sídlištích
cíl
• Zlepšení využití a vzhledu veřejných prostranství
• Projektová příprava zkvalitnění prostoru na sídlištích
• Realizace zkvalitnění prostoru na sídlištích
• Zpracování projektových dokumentací pro jednotlivá veřejná
prostranství
• Veřejná projednání k revitalizaci jednotlivých veřejných
prostranství
aktivity
• Vlastní realizace úpravy veřejných prostranství

ukazatel pro monitoring
finanční náročnost

• Počet zpracovaných projektů
• Počet zrekonstruovaných objektů
• Rozloha upravených veřejných prostranství
desítky miliónů korun
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institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Vysoká
• Spolupráce: bytová družstva, společenství vlastníků bytových
jednotek,REGIA a.s., Investiční komise rady města, městský
architekt, správci sítí, Ústecký kraj, veřejnost
střední

Cíl 3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury
Opatření 3.1
Řešení dopravní koncepce města
• Snížit dopravní zátěž centrální části města
cíl
• Zklidnit dopravu ve městě
• Vypracování dopravní koncepce města s ohledem na snížení
aktivity
dopravní zátěže centrální části města
ukazatel pro monitoring
Vypracovaná a schválená koncepce
finanční náročnost
desítky tisíc korun
• Vysoká
• Spolupráce: Policie ČR, Městská Policie, dopravní inspektorát,
dopravní komise rady města, městský architekt, správci sítí,
institucionální náročnost
Ústecký kraj, veřejnost
časová priorita realizace
střední

Cíl 3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury
Opatření 3.2
Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
• Zajistit kvalitní a účelnou síť místních komunikací s nízkou
cíl
náročností na údržbu

ukazatel pro monitoring

• Průběžná aktualizace pasportu stavu místních komunikací vč.
stanovení priorit a pořadí rekonstrukce jednotlivých úseků
• Příprava komplexní rekonstrukce každého úseku vč. jednání s
příslušnými správci sítí o jejich investiční spoluúčasti
• Vlastní rekonstrukce jednotlivých úseků
• Důsledné využívání rekonstrukce sítí k rekonstrukci komunikací
(společné financování se správci sítí)
• Aktualizovaný pasport MK určí rozsah MK určených k opravě a
rekonstrukci, kontrola plánu údržby MK (Plán údržby MK dle
priorit)

finanční náročnost

• Značná finanční náročnost, nutno rozdělit do etap dle reálných
možností města
• desítky miliónů korun ročně

institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Střední
• Spolupráce: Technické služby Varnsdorf a.s., správci sítí, Ústecký
kraj, veřejnost
střední

aktivity

Cíl 3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury
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Opatření 3.3
cíl

aktivity
ukazatel pro monitoring
finanční náročnost

institucionální náročnost
časová priorita realizace

Rozvoj bezpečné sítě tras pro pěší a cyklisty
• Zajištění bezpečné a technicky optimální sítě tras pro pěší a
cyklisty na území města, včetně sítě imobilních tras
• Průzkum intenzity pěší a cyklodopravy ve vybraných úsecích
• Úpravy nejvyužívanějších přechodů pro chodce ve smyslu
bezbariérovosti a bezpečnosti
• Vytvoření páteřní sítě pěších tras a cyklotras po městě s úpravami
pro snadný a bezpečný pohyb chodců a cyklistů
• Spokojenost občanů při využívání komunikací pro pěší na území
města, statistika dopravní nehodovosti
milióny kurun
• Nízká
• Spolupráce: Policie ČR DI,Technické služby Varnsdorf a.s., SFDI,
vybraná škola, dopravní komise Rady města
vysoká

Cíl 3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury
Opatření 3.4
Řešení dílčích problémů s parkováním
• Zajištění možnosti parkování pro automobily obyvatelů a
cíl
návštěvníků města na parkovištích
• Řešení parkování kamionů ve městě (důslednější informovanost
o možnosti parkování, vymezení zón se zákazem parkování pro
nákladní vozidla nad 12 t)
• Zavedení možnosti krátkého parkování ve vybraných ulicích
• Rekonstrukce či výstavba nových parkovacích míst ve vybraných
aktivity
lokalitách
• Obsazenost parkovacích míst na parkovištích, možnost
ukazatel pro monitoring
zaparkovat automobil v požadované lokalitě
finanční náročnost
milióny kurun
• Nízká
institucionální náročnost
• Spolupráce: Policie ČR DI
časová priorita realizace
střední

Cíl 4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické soběstačnosti
Opatření 4.1
města
• Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií a snížit využívání
fosilních paliv, snížit energetickou náročnost obytných domů a
veřejných objektů, nahradit nevyhovující technologie spalování za
cíl
nové moderní
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ukazatel pro monitoring
finanční náročnost

• Obnovitelné zdroje – moderní zdroje energie, k využití potřeba
dražší technologie, které v případě správného využití zajišťují
významné úspory. V mnoha případech je na jejich využití
poskytována státní dotace (solární energie - solární kolektory,
fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, rekuperační jednotky,
vodní elektrárny)
• Vytváření osvěty a propagace topení pokud možno plynem nebo
dřevem v nových zařízeních s vysokou účinností spalování, pokud
není alternativa na připojení k centrálnímu zdroji vytápění
• Zpřístupnění palivového dřeva občanům odprodejem ze svého
lesního majetku (limitované množství)
• Využití neplodné (jiným způsobem nevyužitelné) půdy v majetku
města k zalesnění a k pěstování rychle rostoucích dřevin (nutno
posoudit technickou a finanční náročnost a terénní dostupnost
pozemků)
• Snížení energetické náročnosti obytných domů (za využití státní
dotační politiky na zateplování budov v majetku města)
• Propagace výhod snižování energetické náročnosti domů mezi
obyvateli a zvýšení podpory města majitelům domů při získávání
informací o aktuálních dotačních titulech (pomoc při zpracování
žádostí o dotaci)
• Množství subjektů využívajících jednotlivé druhy vytápění, počet
objektů se sníženou energetickou náročností.
desítky miliónů kurun

institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Vysoká
• Spolupráce: ČEZ Distribuce, a.s., Plynárenské společnost (RWE),
soukromí investoři, Ústecký kraj, MŽP, vlastníci objektů, veřejnost
střední

aktivity

Cíl 4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
Opatření 4.2
Zefektivnění nákládání s odpady
• Integrovat systém sběru, třídění, odvozu a likvidace jednotlivých
cíl
typů odpadů, zamezit vzniku nelegálních skládek odpadů
• Přijmout obecní vyhlášku o zákazu spalování komunálního a
jiného odpadu v domácnostech a na pozemcích
• Realizace projektu výstavby kompostárny bioodpadů, v rámci
projektu vytvoření systému řízeného svozu a zpracování
bioodpadů (prioritně z městských pozemků, od soukromých
majitelů např. několikrát ročně přistavením kontejneru)
• Osvěta, prevence a motivační systém v oblasti separace a
nakládání s odpady (EVVO, práce s veřejností, zvýšení počtu
svozových míst, opatření směrem k veřejnosti typu „čím více
budete třídit, tím více ušetříte“)
• Zefektivnění činnosti kontrolních složek (častější dohled městské
policie, skládky bioodpadů, černé skládky, důslednější pokutování
prokázaných přestupků, zvýšení počtu instalovaných
aktivity
• monitorovacích zařízení na vybraná místa)
ukazatel pro monitoring
• Kapacita a počet sběrných míst odpadů, objem dle druhů odpadů
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finanční náročnost

desítky miliónů kurun

institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Vysoká
• Spolupráce: EKOservis Varnsdorf a.s., Technické služby Varnsdorf
a.s., Městská policie, veřejnost
střední

Cíl 4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
Systematická obnova vodovodní a kanalizační sítě a rozšíření
Opatření 4.3
napojení na kanalizační síť
cíl
• Obnova vodovodní a kanalizační sítě

aktivity
ukazatel pro monitoring
finanční náročnost

institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Dostavba vodovodu v lokalitě Hrádek
• Dostavba kanalizace ul. Dvorská, Čelakovická vč. napojení
Nemocnice Varnsdorf
• Prioritně obnova havarijních úseků, úseků, kde probíhá
rekonstrukce jiných sítí či vozovky,
• pozvolna i systematická obnova vybraných lokalit, kde je stav
nejhorší. Nadále je třeba připravovat projekty nových sítí v
lokalitách, kde jsou požadavky na jejich zhotovení.
• Počet metrů dostavěných či obnovených sítí
desítky miliónů kurun
• Vysoká
• Spolupráce: SVS a.s., SČVK a.s., správci ostatních sítí, správci
komunikací
střední

Cíl 4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
Systematická obnova sítě veřejného osvětlení, městského rozhlasu
Opatření 4.4
a kamerového systému
• Obnova sítě veřejného osvětlení, městského rozhlasu a
cíl
kamerového systému
• Zpracování plánu optimalizace VO
• Zpracování plánu rekonstrukce na etapy, časová harmonizace s
rekonstrukcí jiných sítí
• Obecná poznámka k výše uvedeným bodům: Snažit se
upřednostnit úseky, u nichž je potřeba obnovy okolí v souvislosti s
dotačními tituly. Havarijní úseky realizovat z vlastních zdrojů. K
rozhodování maximálně využít pasport veřejného osvětlení a
revizní zprávy. Při projektování důsledně dbát na instalaci již nyní
schválených úsporných zdrojů světla osvětlujících chodníky a
vozovky (ne oblohu) a zároveň požadovat rozteče s o hledem na
náklady a splnění intenzity osvětlení.
• Postupná obnova a modernizace městského rozhlasu
aktivity
• Modernizace kamerového systému

124

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VARNSDORF 2015-2020

ukazatel pro monitoring
finanční náročnost

institucionální náročnost
časová priorita realizace

• Počet zrekonstruovaných svítidel
• Množství spotřebované energie na veřejné osvětlení
• Roční náklady na údržbu
milióny kurun
• Střední
• Spolupráce: Technické služby Varnsdorf a.s., Městská policie,
externí firmy
střední

Cíl 4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
Opatření 4.5
Zlepšení stavu a skladby zeleně ve městě
• Zpracovat ucelenou koncepci veřejné (městské) zeleně,
cíl
rekonstruovat a sanovat zeleň ve městě
• Rozpracování pasportu veřejné zeleně o inventarizaci stromů,
včetně zhodnocení jejich zdravotního stavu a návrhu jejich
případného ošetřování do budoucna
• Optimalizace druhové skladby zeleně (projednání s občany a
odborníky - problematika stínění domů, opadu listí, apod.)
• Zavedení systému náhradní výsadby na základě pasportu zeleně
s cílem zvýšit zastoupení listnatých dřevin v navrhované výsadbě
• Zakládání nových liniových výsadeb dřevin (stromořadí) ve
vybraných ulicích
• Obnova parků a vytvoření koncepce výsadby a péče o městské
parky
• Obnova a sanace zeleně na sídlištích (řešeno také v rámci
aktivity
revitalizace sídlišť)
ukazatel pro monitoring
• Ošetřovaná plocha a množství použitých taxonů zeleně
finanční náročnost
milióny kurun
• Střední
institucionální náročnost
• Spolupráce: Technické služby Varnsdorf a.s., AOPK, externí firmy
časová priorita realizace
střední

Cíl 4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury
Opatření 4.6
Ochrana vodních zdrojů a protipovodňová opatření
• Čisté vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
cíl
• Ochrana životů a majetku před povodněmi
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• Rekonstrukce, obnova a výstavba rybníků
• Obnova přírodě blízkých koryt vodních toků i s břehovými
porosty (tam kde je to možné)
• V rámci změn územního plánu posoudit možnosti výstavby v
záplavových územích
• Zachování existujících ploch rozlivu povodní
• Opatření pro maximální zadržování vody v krajině
• Výstavba podzemních nádrží (např. pod parkovišti) na
zadržování detové vody, která se v období sucha použije na
zalévání městské zeleně
• Budování poldrů, retenčních a suchých nádrží
• Rekonstrukce opěrných zdí vodních toků
• Přeshraniční spolupráce v oblasti protipovodňových opatření
• Revitalizovaná plocha
desítky miliónů kurun
• Střední
• Spolupráce: Povodí Ohře s.p., Technické služby Varnsdorf a.s.,
AOPK, vlastníci pozemků, externí firmy
střední

aktivity
ukazatel pro monitoring
finanční náročnost

institucionální náročnost
časová priorita realizace

Cíl 5. Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů
Opatření 5.1
Rozvoj vzdělávání a zkvalitňování podmínek pro vzdělávání ve městě
cíl

aktivity
ukazatel pro
monitoring
finanční náročnost
institucionální
náročnost
časová priorita
realizace

• Zajištění vyšší vzdělanostní úrovně a podmínek pro vzdělávání
• Zlepšení spolupráce středních škol a VOŠ s místními podniky v oblasti praxí a
stáží ve firmách
• Zvýšení úrovně oborů středních škol s důrazem na praxi
• Vytváření podnikových školicích středisek pro vlastní výchovu a vzdělávání
zaměstnanců
• Specializace základních škol (např. jazyková, matematická, sportovní,
ekologická, umělecká apod.) s důrazem na zážitkovou výuku spojenou s praxí
• Počet specializovaných tříd, škol, školících středisek
milióny kurun
• Střední
• Spolupráce: PO škol, střední školy, místní podniky
střední

Cíl 5. Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů
Opatření 5.2
Zajištění bezpečnosti ve městě
cíl

• Zvýšení bezpečnosti ve městě
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aktivity
ukazatel pro
monitoring
finanční náročnost
institucionální
náročnost
časová priorita
realizace

• Posílení hlídek městské policie v problémových lokalitách
• Rozšíření kamerového systému
• Pokračování realizace programů sociální prevence
• Pokračování v terénní sociální práci
• Počet přestupků
statisíce kurun
• Nižší
• Spolupráce: Městská policie, Centrum sociálních služeb
střední

Cíl 5. Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů
Opatření 5.3
Řešení problému sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel
• Zamezit nárůstu sociálního vyloučení některých skupin obyvatel vč.
cíl
příslušníků romského etnika

aktivity
ukazatel pro
monitoring
finanční náročnost
institucionální
náročnost
časová priorita
realizace

• Podpora terénních a ambulantních služeb
• Podpora zavedení činnosti protialkoholní a protidrogové poradny
• Podpora grantových preventivních programů
• Podpora začleňování sociálně vyloučených obyvatel do pracovního procesu
• Vytváření sociálních podniků
• Trestná činnost
milióny kurun
• Střední
• Spolupráce: Městská policie, Centrum sociálních služeb, poskytovatelé
sociálních služeb
střední

Cíl 5. Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů
Opatření 5.4
Rozvoj přeshraniční a regionální spolupráce
• Zlepšit fungování regionální a příhraniční spolupráce s ohledem na reálné
cíl
přínosy městu a subjektům ve městě
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aktivity
ukazatel pro
monitoring
finanční náročnost
institucionální
náročnost
časová priorita
realizace

• Zintenzivnění přeshraniční spolupráce Čtyřměstí (Varnsdorf, Rumburk,
Seifhennersdorf, Grossschönau)
• Vytipování možných aktérů regionální a příhraniční spolupráce (spolky,
zahraniční města s pojítkem k Varnsdorfu)
• Setkání vedení města a zástupců jednotlivých aktérů, průzkum okruhu jejich
činnosti a zájmu a možností spolupráce
• Pomoc spolkům ze strany města na základě identifikovaných potřeb
• Rozvoj spolupráce se zahraničními partnery na základě identifikovaných
potřeb
• Účast zástupců spolků na setkání s vedením města
• Počet projektů (připravených, realizovaných) se zahraničním partnerem
desítky tisíc kurun
• Vysoká
• Spolupráce: zahraniční partneři, NNO
střední
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5. ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Zásobník projektů představuje soubor projektových záměrů a aktivit, které jsou navženy k realizaci v
nejbližších letech. Každý projektový záměr naplňuje z větší či menší části některé opatření výše.
V zásobníku projektů by prioritně měly být zařazeny ty projektové záměry a aktivity, které jsou:
-

naléhavé (tj. mají nejvyšší časovou prioritu),
připravené (například z hlediska technicko-ekonomické přípravy, vyřešení majetkových
vztahů apod.),
financovatelné (tj. jsou jasně identifikované zdroje, z nichž bude projekt financován).

Zásobník projektů je zpracován v podobě tabulky obsahující podstatné informace o jednotlivých
projektových záměrech a aktivitách, tedy:
-

pořadové číslo - je náhodné a neurčuje tedy důležitost daného záměru
kód - je tvořen číslem příslušného cíle a opatření
název - obsahová specifikace projektu/aktivity
popis projektu - stručný popis projektu/aktivity
výchozí stav - stav zpracování projektu/aktivity
předpokládané náklady - finanční náročnost projektu (přibližné náklady)
období realizace - časový harmonogram realizace projektu (roky)
Finanční zdroj - možnosti získání finančních zdrojů na realizaci projektu

Do zásobníku projektů jsou zařazeny jen ty záměry, které představují projekt nebo iniciativu s
možností jasně stanovit předpokládané náklady a které jsou současně časově ohraničené. V akčním
plánu tedy nejsou zahrnuty provozní či průběžně vykonávané činnosti, byť mohou být systémové a
důležité.
Zásobník projektů bude pravidelně 4 x do roka aktualizován a jeho obsah schvalován
zastupitelstvem města na návrh pověřeného zastupitele. Správu a aktualizaci zásobníku projektů
zajišťuje projektový manažer Města Varnsdorf.

6. PODPORA REALIZACE
Naplňování programu rozvoje města by mělo probíhat realizací jednotlivých projektů v následujících
krocích:
1.
2.
3.
4.

Výběr projektu do zásobníku projektů
Technicko-ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o dotaci)
Realizace projektu
Monitoring projektu (udržitelnost)
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1 - VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ

Zápis z jednání zastupitelů města k Programu rozvoje města Varnsdorf ze dne
19. března 2015 v 16 hod. v kanceláři starosty města (přítomen byl i městský
architekt ing. Kaut)
A) představení smyslu a přínosu programu rozvoje města
B) diskuse nad aktuálními a nejpalčivějšími tématy města (zapsal J. Sucharda)
1. revitalizace náměstí E. Beneše
2. autobusové nádraží v návaznosti na dopravní koncepci
3. snažit se získat pozemek od Teplárny Varnsdorf, a. s. nad náměstím
4. terminál společné dopravy – Staré nádraží
5. cyklotrasa propojení se SRN – K pramenům řeky Mandavy
6. Mašíňák – rekreační areál
7. kultivace malých veřejných prostorů
8. průmyslová zóna na hlavním nádraží
9. sportoviště u škol
10. odpady x separace x spalování x kompostování
11. podpora turistiky
12. rozhledna Špičák x Pěnkavák x Kašprberk (za Star. kostelem)
13. oprava koryta Karlovského potoka a Znojemská ulice
14. Střelnice – rekonstrukce - využití
15. Divadlo – rekonstrukce - využití
16. Kinokavárna – rekonstrukce – využití
17. Drobné sakrální památky – oprava původních, doplnění nových – socha W. Pilze
18. Domov důchodců T. G. Masaryka
19. okružní vycházková trasa kolem Varnsdorfu
20. Hrádek – voda, kanalizace, dokončení rekonstrukce, využití
21. T. G. Masaryka MěÚ – oprava fasády
22. Parkovací místa – vytvořit nová x zpoplatněná místa
23. Znovu zvážit vytvoření propojovací komunikace mezi ul. Sv. Čecha a Čs. mládeže
24. Červený kostel – rekonstrukce x využití
25. Střelecká – rekonstrukce x využití
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Výsledky jednání byli medializovány v místním periodiku Hlas severu.
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Program rozvoje města Varnsdorf - veřejné projednání se spolky a
příspěvkovými organizacemi, 22.4.2015, spolková místnost v Městské
knihovně Varnsdorf
Účast podle prezenční listiny 27 osob.
Stručné představení programu rozvoje města na připravené prezentaci vč. přínosů pro spolky a příspěvkové
organizace.
Stávající silné stránky města:
- různorodost, pestrost neziskových organizací
- rozvinutá a bohatá nabídka činnosti neziskových organizací
- rekonstruovaná knihovna jako zázemí pro různorodou činnost
- sportovní vyžití
- sportovní úspěchy
- rekonstruovaná sportoviště
- hezké okolí města - dostupnost volnočasového a sportovního vyžití
- blízkost státních hranic se SRN jako příležitost pro spolupráci
- celkový rozvoj města
- pestrá nabídka volnočasových aktivit
- dobrá spolupráce MŠ, ZŠ a DDM ve městě
- hodně dětí jako budoucnost města
- nová dětská hřiště
- dostupné vzdělání ve městě (nabídka škol)
- historické dědictví ve městě
- sídlo Místní akční skupiny Český sever (dříve Šluknovsko) - možnost dotací
- město jako správní středisko ORP (malého okresu) - např. snadné vyřízení dokladů
Stávající slabé stránky města:
- chybějící historické jádro
- málo financí pro některé neziskové organizace
- odliv vzdělaných lidí z města
- dlouhodobá neexistence funkčního muzea ve městě
- neúměrná podpora fotbalu a hokeje (na úkor jiných sportů)
- nedokončený objekt Hrádku (restaurace + expozice minerálů)
- zdevastované hřiště za nemocnicí
- nízká finanční podpora jiných spolků (nesportovců), kteří jsou mimo stávající systém podpory sportu
- nerovnoměrná a nesystémová rekonstrukce MŠ a ZŠ
- sociálně vyloučené lokality ve městě (Kovářská, Lounská)
- stárnutí a nedostatek lékařů (mladí odcházejí do velkých měst nebo do Německa)
- příliš mnoho supermarketů ve městě (např. nemožnost koupit čerstvou zeleninu)
- chybí in-line hřiště a upravené cyklostezky po městě
- nepěkný vzhled při vjezdech do města
- špatná pověst města (zejména od nepokojů v r. 2011)
- mnoho zanedbaných objektů (brownfields)
- nefunkční rekreační rybník Mašíňák
- některé neupravené přechody pro chodce (špatně řešeno pro nevidomé)
- slabé možnosti neorganizovaného vyžití dětí
- chybí vícekapacitní (např. pro celý autobus) ubytovací zařízení
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Příležitosti města:
- čerpání dotací pro Město, jeho organizace a další subjekty ve městě (evropské, ministerské, krajské, nadace)
- efektivní využití stávajících objektů ve městě
- rozšíření muzea o historii průmyslu a expozici textilního a strojírenského průmyslu
- rozvoj praktických dovedností dětí a mládeže
- více financí na podporu rozvoje činností dětí a mládeže (např. nulový nájem)
- rozvoj cestovního ruchu, přilákat návštěvníky do města jako ideálního místa pro výlety do okolí, větší
propagace
- napojení na okolní infrastrukturu
- společná propagace v cestovním ruchu (Destinační agentura Českého Švýcarska)
- rozvoj kulturních a společenských akcí - přilákání návštěvníků
- zvýšit povědomí o historii města + obnova historické paměti města - přilákání turistů
- budování nových naučných stezek
- vybudování domova důchodců
- rozvoj komunitního centra sociálních služeb
- databáze spolků + koordinace akcí + jejich propagace + přehlídka spolků
- podpora lokální ekonomiky
- podpora aktivních občanů, kteří pro město něco dělají
- rozvoj SŠ a VOŠ, vzdělávání
- soutěž o nekrásnější fasádu, plot, zahradu + finanční příspěvek

Hrozby města:
- celkový odliv obyvatel
- odliv vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel
- další zvýšení počtu nepřizpůsobivých (sociálně slabých) obyvatel a s tím spojený obchod s chudobou,
gamblerství, zadlužování atd.
- zvýšení nezaměstnanosti
- výstavba dalšího supermarketu (Kauflandu) - ničí drobné obchodníky
- čím dál větší problém zaujmout školní děti
- odliv zaměstnavatelů z města
- chybějící průmyslová zóna
- ztráta kulturního dědictví
- potravinová nesoběstačnost
Zapsal: F. Mágr

Program rozvoje města Varnsdorf - veřejné projednání s podnikateli,
27.4.2015, Pivovar Kocour
Účast podle prezenční listiny 11 osob.
Stručné představení programu rozvoje města na připravené prezentaci vč. přínosů pro podnikatele.
Zaznamenané problémy (hrozby):
- brownfieldy (nevyužívané, chátrající areály, staré tovární budovy apod.) - většinou v soukromém vlastnictví nechtějí jednat
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- nekvalifikovaná pracovní síla - nízká úroveň a špatné zaměření středních škol, nízká kvalita vzdělávání již od
základních škol
- poslední sloučení tří středních škol do jedné odstranilo konkurenci (soutěžení mezi školami) - zhoršila se
kvalita vzdělávání, viz bod výše
- chybí průmyslová zóna pro většího investora
Návrh na zlepšení (příležitosti):
- zvýšit úroveň oborů středních škol, důsledný dohled, větší tlak na Ústecký kraj, privatizace vybraných škol,
zavedení výběrových škol, větší propojení s praxí
- zvýšit kvalitu vzdělávání již od základních škol, specializace základních škol (např. jazyková, matematická,
sportovní, ekologická, umělecká apod.)
- zvýšit atraktivitu města, dobré příklady - osobnosti, sport, kultura apod.
- připojení města na nový zdroj vysokonapěťového elektrického vedení kabelem přes Lužické hory (nyní zatím
blokují obce na Novoborsku)
- prostor pro novou průmyslovou zónu vlevo za vodárnou pod vysokým napětím vedle silnice II/265 směrem na
Studánku
- revitalizace areálu technických služeb města (z dotačních zdrojů)
Zapsal: M. Musílek, přepsal F. Mágr

Program rozvoje města Varnsdorf - vycházka s architektkou ing. Šárkou
Sodomkovou a sociálním geografem RNDr. Petrem Marešem v pátek
15.5.2015 od 16 do cca 19,30 hod.
-

-

-

-

Vycházky se účastnilo cca 15 osob, za vedení města byl Josef Hambálek
Začátek byl na náměstí E. Beneše před mapou města (fotky v příloze)
Diskutovalo se ohledně funkce a podoby náměstí a autobusového nádraží a dopravní situace
2. Zastávka na mostu Legií přes Mandavu – diskuse k dopravní situaci (nákladní auta
zásobující supermarkety), promenáda kolem Mandavy
3. Zastávka – prostranství u Věžičky – rekonstruuje se, návrh prodloužit klidovou dopravní
zónu (30km/hod) až ke křižovatce Lidická (odbočka do Albertu)
4. Zastávka u Muzea č.p. 415 – diskuse ohledně využití objektu muzea, stěhování muzea do
objektu býv. komerční banky (náklady cca 10 mil. Kč) x rekonstrukce stávajícího objektu
(náklady cca 100 mil. Kč), návrh na využití jako dům pro seniory
5. Zastávka u Evangelického kostela – diskuse o využití objektu, návrh na multifunkční síň –
galerie, koncertní sál, obřadní síň
6. Zastávka u Kinokavárny – ve velmi špatném stavu, zájemci nechtějí ani zadarmo,
odhadovaná prvotní investice cca 15 mil. Kč, návrh využití jako druhý objekt divadla pro
kulturní činnost
7. Zastávka u zchátralého objektu býv. továrny na Západní ulici – soukromý majitel
nereaguje, nechce s objektem nic dělat, Město má malé páky na změnu, snad jen demolice
na vlastní náklady Města, návrh využití – demolice na zelenou plochu
8. Zastávka v Lidické ulici – diskuse nad využitím celého bloku území mezi Mandavou a
Lidickou ulicí – návrh na využití jako obchodní zóny s malými obchůdky + rekonstrukce
stávajících továrních budov na vědecko-technický výukový park s expozicemi textilního,
strojírenského a případně dalšího průmyslu, varnsdorfské firmy mají stále ve svých skladech
vhodné staré stroje a zařízení
Zapsal: F. Mágr
135

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VARNSDORF 2015-2020

Program rozvoje města Varnsdorf - veřejné projednání s veřejností,
19.5.2015, restaurace Lidová zahrada
-

-

Veřejného projednání se zúčastnilo osob cca 20 osob
Krátké sdělení přínosů Programu rozvoje města a promítnutí co se v minulých letech podařilo
uskutečnit (knihovna, bazén, zimní stadion, školy ale i soukromé objekty Panorama, Pivovar
Kocour, Lidová zahrada) - F. Mágr
Krátké představení aplikace „Tady žiju“ Petr Mareš – měla by být spuštěna v pátek 22.5.2015
- Petr Mareš
Diskuse na problémovými tématy ve městě:

1. Náměstí – plusy a mínusy
+ velký prostor
+ přítomnost MěÚ, ZŠ
+ přítomnost kostela
+ blízko autobusové nádraží
+ stanoviště taxi
+ potenciál rozvoje

- není místo pro pobyt (jen průchozí)
- příliš otevřený prostor
- parkoviště na ústředním prostoru
- autobusové nádraží na náměstí
- stanoviště taxi na náměstí
- není nic, co by lidi přilákalo
- velká dopravní zátěž, křižovatka
- není kavárna, posezení
- nedořešené vlastnické vztahy (parcela vedle
kostela)

otázky na konec:
Zachovat jako centrum? Dostavět náměstí historickými replikami?

2. Prostranství u věžičky - plusy a mínusy
+ velký prostor
+ může být příjemné místo
+ potenciál rozvoje
+ dobrá návaznost na centrum
+ pěší křižovatka cest
+ možnost napojení na pěší zónu

- křižovatka (dopravní zátěž)
- ohraničení zděnými budovami
- špatné využití (není příjemné)
- není pěkný pohled
- možný problém s lavičkami
- problém s parkováním

otázky na konec:
Bude to nové náměstí? Rozšířit pěší zónu?
3. Vlakové nádraží - plusy a mínusy
+ zeleň v okolí (památný strom - topol černý
a strom na točně bus)

- nepořádek
- poloha na okraji města
- budova ve špatném stavu - první co
návštěvník Varnsdorfu vidí
- chybí vybavenost
- vlastnické vztahy (majetek drah)
- už neplní funkci hlavního nádraží

Směřování veřejných investic



údržba komunikací pro pěší
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údržba komunikací pro auta
muzeum (interaktivní centrum - historie průmyslu)
vstupní komunikace do města ("brány města")
chybí mobiliář v parcích
chátrající historické objekty - muzeum, "červený" kostel, kinokavárna
senioři - vybavení, prostory
průmyslové budovy ve městě
objekty u rybníka Mašíňák
rozhledna Hrádek
další turistické atraktivity (naučné stezky)
kanalizace
zeleň
podpora (lokální) ekonomiky
veřejná doprava (železniční zastávka u Mělníka)
záchranná zdravotnická služba

-

Nakonec setkání účastníci dostali k dispozici 5 červených lepítek (koleček), které mohli dát
k napsaným tématům – svým prioritám, výsledek viz graf níže (hlasovalo 17 osob x 5 bodů =
celkem 85 bodů), výsledek hlasování viz graf níže
zeleň
údržba komunikací pro auta

chybí mobiliář v parcích
vlakové (hlavní) nádraží
prostranství u Věžičky
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muzeum (interaktivní centrum - historie průmyslu)
další turistické atraktivity (naučné stezky)

průmyslové budovy ve městě
objekty u rybníka Mašíňák
senioři - vybavení, prostory

údržba komunikací pro pěší
veřejná doprava (železniční zastávka u Mělníka)
podpora (lokální) ekonomiky

rozhledna Hrádek
vstupní komunikace do města ("brány města")

záchranná zdravotnická služba
náměstí
chátrající historické objekty - muzeum, "červený" kostel, kinokavárna
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Další postřehy a náměty - náměstí jako historické centrum (více budov), veřejné WC (vrátit
původní stav), město pro lidi - více bezpečných pěších cest, prostranství u věžičky - podpořit
majitele staré budovy při opravě, muzeum - zachovat muzeum (co s budovou v Poštovní ul.),
opravit chodníky a zábradlí kolem Mandavy, ve městě doplnit odpadkové koše, lavičky, sáčky
pro psy, lepší využití pracovníků VPP
Poděkování za účast a ukončení setkání (Martin Musílek)

Zapsal: F. Mágr
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PŘÍLOHA 2 - VZORY DOTAZNÍKŮ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE
MĚSTA VARNSDORF – spolky a příspěvkové organizace
Vážení přátelé,
naše město začalo v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority
rozvoje města a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Místní zájmové (spolky) a příspěvkové organizace jsou důležitou součástí života města. Považujeme za velmi
důležité zjistit názory zástupců těchto organizací působících ve městě na to, jaké by mělo město být a co pro to
všichni můžeme udělat.
Proto se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje města a poskytnuté údaje budou
pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Za realizační tým
PhDr. Martin Musílek, pověřený zastupitel města
Mgr. Filip Mágr, zpracovatel

1.

Název organizace:

..........................................................................................................................................................
2. Členská základna ve městě (pro příspěvkové organizace - počet návštěvníků, uživatelů apod.)
2.1 Počet členů celkem k 1. 1. 2015: ...................................

z toho do 18 let: ....................

2.2 Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních letech (roste, klesá, je stabilní)? Čím je to způsobeno?
........................................................................................................................................................
3. Hlavní uskutečňované aktivity:
.........................................................................………………………………………………………………………………………
4. Jaké jsou v obci podmínky pro činnost Vaší organizace?
.............................................................................................................................................................
5. Jak hodnotíte spolupráci s městem?
...........................................................................................................................................…………………
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6. Co očekáváte od města pro podporu Vaší činnosti?
...................................................................................................................................................................
7. Co v současnosti ve městě pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte?
..............................................................................................…………………………………………………………………
8. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska podpory vaší činnosti
uskutečnit?
...................................................................................................................................................................
9. Co můžete městu, resp. obyvatelům města nabídnout?
...................................................................................................................................................................
10. Jaké akce plánujete v letech 2015 – 20XX?
Název

Přibližný termín

*

* Křížkem označte akce pořádané pro veřejnost.
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Děkujeme za vyplnění.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE
MĚSTA VARNSDORF – podnikatelé
Vážené přátelé,
naše město začalo v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority
rozvoje města Varnsdorf a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Strategie nám umožní
lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění
vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaši situaci a Vaše podnikatelské potřeby.
Obracíme se proto na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje města a poskytnuté údaje budou
pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Za realizační tým
PhDr. Martin Musílek, pověřený zastupitel města
Mgr. Filip Mágr, zpracovatel

139

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA VARNSDORF 2015-2020

1.

Název podniku:

…………………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
2. Jak dlouho podnik ve městě působí:

………………………………………………………………………………

3. Zaměření činnosti/výroby (stručný popis):
………………………………………………………………...………............................................................………………………
4. Celkový počet zaměstnanců a jeho vývoj (vždy k 1. 1.):
2010: ………

2011: ………

2012: ………

2013: ………

2014: ………

Jaké množství Vašich zaměstnanců je obyvateli města Varnsdorf (stačí odhad):

2015:……….
.................

5. Jaké jsou vaše plány na nejbližších 5 let?
ano

ne

nevím

1

rozšíření výroby / služeb v rámci stávající činnosti

1

2

3

2

rozšíření výroby / služeb do jiné činnosti

1

2

3

3

rozšíření působnosti firmy do dalších míst mimo město

1

2

3

4

rekonstruovat současné objekty či zařízení

1

2

3

5

zahájit výstavbu nových objektů či zařízení

1

2

3

6

koupit další nemovitost

1

2

3

7

pronajmout další nemovitost

1

2

3

8

přemístit firmu mimo obec

1

2

3

9

odprodat nepotřebné nemovitosti

1

2

3

6. Předpokládáte, že budete v budoucnosti nabírat nové zaměstnance?
1.
2.
3.

ano
ne
nedovedu posoudit
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7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku (zvolte max. 3 možnosti)?
1. obtížné získávání úvěrů

6. nedostatek kvalifikovaných pracovníků

2. vysoké zadlužení

7. druhotná platební neschopnost

3. silná konkurence

8. administrativní bariéry

4. pokles poptávky

9. špatné napojení na technickou infrastrukturu

5. špatná dopravní infrastruktura

10. Jiné: .............................................................

8. Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a objekty v areálu podniku?
1. ano



2. ne

Pokud ANO, jaké: …………………...................…………….………......…………………….....…………………..............……

9. Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s městem?
1. ano



2. ne

Pokud ANO, co očekáváte od města, příp. co v současnosti nejvíce postrádáte?
.......……….…………...…….…..………………………………………………………………………………………………………………….…
Pokud ANO, co můžete Vy nabídnout městu?
……....................………………………… ………………………………………………………………......................………………...
Pokud NE, z jakého důvodu?
...……….....................………………………………………………………………………...................………………………………...

10. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska rozvoje vašeho podnikání
uskutečnit?
...................................................................................................................................................................
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněné dotazníky odevzdejte, prosím, na městském úřadě u projektového manažera Ing. Mgr. Marka
Hartycha do 15.5.2015.
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