
Varnsdorf 2008 ‒ 2014 na stránkách Hlasu severu:  
Pohled do financování společenských aktivit a veřejného společenského prostoru 

 

Přehled citací, zveřejněných v městském časopisu Hlas severu, týkajících se problematiky financování 

investic a dotací z rozpočtu města Varnsdorf v období let 2008 – 2014  
(investiční projekty, dotace přímé a nepřímé).  

Všechny výtisky, ze kterých je v tomto dokumentu citováno, jsou v autentické podobě a v plném znění 

ke stažení na webových stránkách města Varnsdorf – viz odkaz  

http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/hlas-severu/archiv_starsich_cisel/ 

 

Členění témat: 
I.  „Zastřešení“ zimního stadionu ve Varnsdorfu jako investice města. 

II.     Rekonstrukce plaveckého bazénu ve Varnsdorfu jako investice města. 

III.     Fotbalový klub Varnsdorf, a.s. & sportovní areál Kotlina ‒ finance města do    

 soukromé akciové společnosti. 

IV.     Podpora sportu na úrovni samosprávy města Varnsdorf & „zdravý“ rozpočet města. 
 

*********************************** 

I. 

„Zastřešení“ zimního stadionu ve Varnsdorfu 

 jako investice města: 
 

HS 16/2008 

Dalšími nutnými změnami, oproti původnímu  záměru pouhého přestřešení, bylo posunutí 

stávající hrací plochy tak, aby korespondovala s budovou a umožňovala návaznost nového zastřešení 

na stávající budovu sociálek a šaten, nahrazení starých rozvodů chladicího systému, jeho následné 
zaizolování, instalaci multifunkční betonové hrací plochy, zmenšení hřiště (na tzv. rozměry NHL), po-

řízení nového úsporného osvětlení, izolace střešního pláště aj. Tyto potřebné změny spolu se splněním 

hygienických, bezpečnostních a jiných zákonných norem navýšily v konečném důsledku  

odhadovanou cenu stavby, ovšem z pohledu do budoucnosti a zejména využitelnosti stadionu se jeví 
jako nutné a účelné. Při realizaci takto koncipovaného řešení zimního stadionu získá město Varnsdorf 

víceúčelovou sportovní halu, která může sloužit širokému spektru sportů, kulturních a jiných akcí. 

Multifunkčnost tohoto sportovního zařízení skýtá podstatně větší šanci při získání grantu. 
OSMI  

 

HS 11/2009: 
Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu nebyla Výborem Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad dne 27. 4. 2009 doporučena ke spolufinancování z prostředků 

Strukturálních fondů EU. 
PeV 

 

HS 22/2010: 
Na „zimáku” začala nová sezona 
Zimní stadion je již asi od roku 2002 určen k celkové rekonstrukci, během které by mělo dojít nejen 

k jeho zastřešení, ale i k celkové rekonstrukci strojního zařízení, zejména odstranění rizikové 
čpavkové náplně a její náhrady za ekologické chladivo.  (....) Bohužel je však zájem veřejnosti o 

bruslení velmi malý, a tak malá plocha (a nejen ta) v posledních letech zela prázdnotou a 

náklady na energie a úpravy ledu narůstaly.  Provoz stadionu tak doslova drží nad vodou hlavně 

pronájem hokejového klubu HC Varnsdorf.   
JS 
 

HS 4/2012:  
VARNSDORFSKÝ ZIMÁK 

Chce jej město zachránit, nebo bude nadále chátrat? 
Válí doma i venku, ale hrají na nejhorším stadionu v Ústeckém kraji, možná i v republice. Řeč je o 

hráčích hokejového klubu Varnsdorf, který má v současné době více než padesátičlennou základnu 

dětí od 5 do 11 let (....) Vždyť varnsdorfský zimák patří mezi veřejností k nejnavštěvovanějším 

http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/hlas-severu/archiv_starsich_cisel/
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v okrese Děčín. (....)  V minulosti město ve svém rozpočtu, i bez získaných dotačních titulů, našlo 

peníze na rekonstrukci plaveckého bazénu či knihovny. Na zimák, který je v dezolátním stavu, se 

ovšem stále nedostává. A to již minimálně pět let má město zpracovanou projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci a zastřešení velké ledové plochy zimního stadionu, která by jej změnila v multifunkční 

celoročně využívané sportovní zařízení. 

(sp) 
 

HS 4/2012: 
REGIA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE – Ing. Radek Hampl, Ph.D. 

REGIA je správcem většiny sportovišť. Jaké s nimi máte záměry do budoucna? 

Jedním z největších problémů v současné době je zimní stadion, který je téměř v havarijním stavu. 

Tady je na pořadu dne otázka, zda v situaci, kdy je na něm instalována již značně zastaralá 

technologie, není provedena spodní izolace mrazicích vedení pod ledem atd., je ekonomické provádět 

nějaké rozsáhlé rekonstrukce,  nebo za podobné peníze, které by bylo nutné do takové rekonstrukce 

vložit, postavit raději zbrusu nový, kvalitní  a technologicky moderní provoz s daleko nižšími 

provozními náklady. To však musí rozhodnout město. Pokud by zimní stadion zůstal tam, kde je, je 
nutné co nejdříve provést rekonstrukci ledové plochy a strojovny a hlavně se intenzivně začít zabývat 

možností využití celého areálu. (....) 

JS 

 

HS 7/2012: 
(....) Širší diskuzi si vyžádal bod týkající se realizace vybraných investičních akcí v letech 2012 a 

2013. V plánu byla 1. etapa rekonstrukce muzea čp. 415 a zastřešení zimního stadionu. Vzhledem 

k nutnosti náročné rekonstrukce školy v ulici Seifertova, která čeká město v příštím roce, se nakonec 
zastupitelé rozhodli hlasovat o každé navrhované akci zvlášť. V následném hlasování upřednostnili 

rekonstrukci zimního stadionu, na kterou schválili výběrové řízení. Rekonstrukce muzea se tak 

opět odkládá. 

JS 
 

HS 9/2012: 
(....) Kvůli změně směrnic pro zadávání veřejných zakázek museli zastupitelé znovu posvětit 

investici do zastřešení zimního stadionu. Velmi diskutovaným bodem byla snaha vrátit do hry 

rekonstrukci muzea. Návrh předložený Mgr. Zbihlejem předpokládal vypsání vý běrového řízení na 
investiční akci a zajištění financování. Získal však podporu pouhých osmi zastupitelů. Osud 

klasicistní budovy na Poštovní ulici, odkud byly muzejní sbírky i odborná a osvětová činnost 

přesunuty do provizoria, tak zůstává nejasný. 
ham 

 

HS 14/2012: 
(....) Zastupitelé učinili další krok k zastřešení zimního stadionu tím, že schválili dokument 

„odůvodnění veřejné zakázky“, přestože došlo mezi zastupiteli k výměně názoru na to, jestli má být 

jediným hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele nejnižší nabídková cena. 

ham 
 

HS 21/2012: 
Veřejnou zakázku „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ získá firma Skanska, a. s., jež 

nabídla nejnižší cenu za zhotovení stavby: 47,25 mil. korun. Zahájení prací se očekává na jaře 2013. 

Zatím se počítá s financováním celé částky z rozpočtu města, pokud se nenajde vhodná příležitost 

požádat o dotaci. Střecha přinese „zimáku“ prodloužení bruslařské a hokejové sezony a klesne 
finanční náročnost provozu.  

ham 

 

HS 17/2013: 
Kontrolní den na zimním stadionu 
O tom, jak pokračuje jedna z nejvýznamnějších stavebních akcí města - zastřešení zimního 

stadionu - se v úterý 2. září přišli přesvědčit členové vedení města, správci areálu i hokejisté.   

Návštěva se konala v důležité fázi stavby: na celé hrací ploše stadionu je položen mrazicí 

systém a čeká na zalití betonem, jehož povrch bude tvořit i finální povrchovou úpravu pro 

využívání plochy v letním období. Budoucí ledová plocha byla stavebně posunuta tak, aby 
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respektovala při vlastním zastřešení stavbu šaten a zázemí zimního stadionu, a je upravena do 

velikosti „kanadských“ rozměrů. (....)  Hokejisté by také velmi stáli o modernizaci budovy se 

sociálním zázemím.   
Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí odboru správy majetku a investic 

 

HS 19/2013: 

(....)   Na programu byla i další památka: nyní uzavřená budova muzea. Ta patří městu a čeká 

už  nakolik let na rekonstrukci, odsunutou kvůli jiným investičním akcím. V příštím roce se dočká 

vypracování projektové dokumentace. Bylo schváleno financování II. a III. etapy přestavby 

zimního stadionu z rozpočtu na rok 2014 a 2015, dokončení samotné stavby ale máme očekávat 

v roce 2014. 
ham 

 

HS 2/2014: 
Investiční akce města v roce 2013 

Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu - v rámci I. etapy provedena demontáž a posunutí 

hrací plochy, včetně všech souvisejících stavebních prací nutných pro následné provedení II. a III. 
etapy - vlastního zastřešení (56,708 mil. Kč). 

Odbor správy majetku a investic, ham 
 

HS 4/2014: 
Seznam plánovaných investičních akcí na rok 2014 
V níže uvedeném přehledu informujeme občany o plánovaných investičních akcích, které byly 
zařazeny do rozpočtu města a v letošním roce se počítá s jejich realizací.  (....)  

Tělesná výchova a zájmová činnost 

Rekonstrukce víceúčelového (basketbalového) hřiště u sportovní haly 
Monitorovací systém venkovního areálu sportovní haly 

Ing. Jaroslav Beránek, odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47  

Varnsdorf 

 

HS 9/2014: 
Jak pokračuje stavba zimního stadionu 
Vzhledem k teplému jarnímu počasí může letos stavební ruch započít dříve než jiné roky, ovšem na 

varnsdorfském zimáku je zatím poměrně klid. Musíme všechny přátele sportu, a hokeje zvlášť, 

uklidnit informací, že stavba pokračuje v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. V loňském roce byla 

dokončena I. etapa výstavby zimního stadionu, v rámci které proběhly veškeré demontáže stávající 
ledové plochy, rozvodů, mantinelů, tribun a osvětlení. Stávající pískové podloží ledové plochy bylo 

nahrazeno novou železobetonovou odizolovanou deskou s novými rozvody chlazení a předehřevem 

podloží s využitím zbytkového tepla strojovny. Zároveň byl vybudován nový technologický kanál, 
sněžná jáma, dešťová kanalizace a záchytná havarijní jímka. Nejnáročnější částí této etapy bylo 

zhotovení pilotových základů sloupů budoucí nosné konstrukce haly. V současné době jsou vyráběny 

na zakázku speciální nosné konstrukce, ocelové podpěry a hlavně střešní dřevěné lepené vazníky, 

jejichž přeprava na místo stavby bude vzhledem k jejich rozměrům (cca 27 m) značně náročná. Malé 
zpoždění je také způsobeno rozhodnutím doplnit stavbu o tzv. odvlhčovací jednotku, která musela 

být v zimním období doprojektována. Tento požadavek byl doplněn po ověření zkušeností 

z jiných obdobných zimních stadionů tak, aby s jistotou nedocházelo k větší kondenzaci vlhkosti 
uvnitř zimního stadionu. Generální dodavatel firma SKANSKA předpokládá zahájení montáže střešní 

konstrukce na přelomu května a června v závislosti na klimatických podmínkách. Poté by již měla 

stavba plynule pokračovat až do konce roku, kdy se počítá s otevřením stadionu. Nakonec přikládáme 
základní informace o zastřešení zimního stadionu: Celková cena stavby dle výběrového řízení činní 

56,7 milionů korun včetně DPH a obsahuje rekonstrukci vlastní ledové plochy a přestřešení. V roce 

2013 byla dokončena I. etapa výstavby v ceně 17,5 mil. Kčvčetně DPH a v roce 2014 bude provedena 

samotná výstavba haly zimního stadionu v hodnotě 39,2 mil. Kč vč. DPH, finančně rozloženo do 
dvouletého období v souladu se smlouvou o dílo. Dosavadní realizace stavby a nutné úpravy jsou 

v rámci stavby bez vlivu na navýšení ceny stavebních prací. Abychom vyvrátili různé spekulace, 

uvádíme, že předmětem stavby není komplexní rekonstrukce budovy (technického zázemí) zimního 
stadionu. V rámci stavby dojde pouze k nejnutnějším úpravám v dotčených prostorách v takové míře, 

aby bylo možno zimní stadion řádně užívat. Modernizace zázemí předpokládá samostatnou kapi-
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tolu a je otázkou dalších let.  

Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 

 

HS 11/2014: 
Rada města na svém zasedání 15. 5. 2014 rozhodla: 
• Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s PK h projekt Praha na akci „Rozšíření a 

optimalizace prováděcí PD akce Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ v ceně 289.000 Kč + 

DPH a uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2012 mezi městem Varnsdorf a 

firmou SKANSKA a. s. Praha na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“. 
 

HS 14/2014: 
Střecha zimního stadionu už mění panorama města 

Po týdnech očekávání se stavební ruch na zimním stadionu rozjel na plné obrátky. Zahájení montáže 

konstrukce střechy je v tomto období nepřehlédnutelnou událostí. O tom, jak pokračuje jedna 

z nevýznamnějších stavebních akcí města - II. a III. etapa zastřešení zimního stadionu, se v úterý 23. 
6. 2014 přišli přesvědčit členové vedení města. Kontrolní den se konal za účasti pracovníků odboru 

správy majetku a investic, projektantů a zástupců zhotovitele stavby firmy Skanska. Všichni 

zúčastnění byli seznámeni s aktuálním stavem probíhajících prací a byli přítomni při průběhu montáže 
plnostěnných dřevěných lamelových vazníků a podpůrných ocelových sloupů, tvořících vlastní nosnou 

konstrukci střechy. V dalších fázích stavby, o kterých vás budeme průběžně informovat, bude 

provedena montáž vícevrstvého střešního pláště, fasádního systému, strojovny pro odvlhčovací 
jednotku, osvětlení, mantinelů a vlastního vybavení ledové plochy. Předpokládaný termín dokončení 

stavby dle smlouvy o dílo je 31. leden 2015. 

Milan Hanousek, Ing. Jaroslav Beránek, foto ham 

 

II. 

Rekonstrukce plaveckého bazénu ve Varnsdorfu  

jako investice města: 
 

HS 20/2009: 
Schváleno bylo financování projektu Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu I. a II. etapa v 

letech 2009 -- 2012 v celkové výši 74,373 mil. Kč. 
rm 
 

HS 5/2011: 
Rekonstrukce plaveckého bazénu v plném proudu 

Celková cena stavby zahrnující všechny tři etapy rekonstrukce činí dle uzavřených smluv 96 mil. Kč. 

Za OSMI text a foto Milan Hanousek 

  
HS 14/2011 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO BAZÉNU FINIŠUJE 
Město Varnsdorf na náročnou rekonstrukci vynaloží celkem 96 mil. Kč. Tyto prostředky byly 
rozloženy do období 4 let (2009-2012)  (....).              

OSMI 
 

HS 17/2011 
V letech 2009-2011 byly realizovány 3 ze 4 plánovaných etap rekonstrukce bazénu. Celkovou 

investici ve výši 95 milionů korun hradilo město ze svého rozpočtu. Technicky a technologicky je 

bazén připraven na plánovanou čtvrtou etapu za cca 20 milionů korun - tou by měla být přístavba 

venkovních bazénů, brouzdališť a zázemí pro letní provoz.   

Text a foto Ivo Šafus 

 

HS 20/2011 
Dovětek redakce: Na začátku jsme zmínili čtyři etapy rekonstrukce.V te čtvrté, dosud nerealizované, 

se počítá s přístavbou venkovních bazénů, letních šaten a občerstveni. Část zařízení pro tuto etapu je 

ale už připravena v objektu bazénu a byla uhrazena v celkové sumě 80,85 mil. Kč bez DPH, kterou 
město do rekonstrukce investovalo. K dokončeni bude třeba sehnat cca 20 mil. Kč. Tyto finanční 
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zdroje se teprve hledají.  

ham 

  

III. 

Fotbalový klub Varnsdorf, a.s. & sportovní areál Kotlina ‒ 

‒ finance města do soukromé akciové společnosti: 

 
HS 23/2008: 

V roce 2004 se poprvé větších investic dočkali fotbalisté, kdy se škvárové hřiště změnilo 

v umělý trávník, dále se postupně v navazujících létech rekonstruoval celý sportovní areál 

v Kotlině. Nová tribuna, atletický ovál, přírodní travnaté hřiště včetně umělého zavlažování, 

správní budova a úprava přilehlých ploch přišly na téměř 60 milionů korun. 

J.B. 
 

HS 14/2009 
,,Tvrdým oříškem“ byla pro zastupitelstvo žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf o finanční 

příspěvek ve výši téměř 4,6 mil. Kč na vybavení budovy v areálu Kotlina (budova není majetkem 

města), která má sloužit jako nezbytné zázemí pro fotbalovou základnu mládeže FK Varnsdorf. Podle 

vyjádření ing. J. Rýdla by areál také sloužil k využití pro školy i veřejnost. V diskuzi k této záležitosti 
se snažila část zastupitelů hledat způsob, jak by tento problém mohlo město pomoci řešit, druhá část 

zastupitelů zastávala názor, že při současném stavu rozpočtů by město soukromému subjektu 

nemělo finanční prostředky poskytovat. Žádost o příspěvek nebyla schválena.                                            
Dr. Miloslav Hoch 

Poznámka redakce: 
V následujícím vydání Hlasu severu bude uveřejněn otevřený dopis vedení firmy TOS VARNSDORF 

k záležitostem podpory veřejně prospěšných aktivit adresovaný starostovi města i s jeho odpovědí. 

 

HS 15/2009 
OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI MĚSTA 

(....) Na jednání městského zastupitelstva 25. června 2009 byla po půlroční přípravě 

předložena žádost Sdružení občanů FK Varnsdorf na finanční příspěvek od města k dostavbě 

a vybavení budovy ve sportovním areálu Kotlina, která má sloužit jako zázemí pro cca 250 

mladých sportovců sdružených v tomto klubu. (....) ... v současné situaci je pomoc města 

jediným možným řešením jak se vyhnout problémům, které nám z nedokončení stavby a z nevy-

rovnání závazků hrozí. (....) Vaše pojetí starostování není o rozvoji města, atraktivity prostředí, 

spolupráci a spokojenosti lidí. Za úspěch považujete nemít dluh, a to je dle mého mínění málo. Za 

této situace, s omluvou občanům, Vás informuji, že TOS VARNSDORF omezí svou 

podporu veřejných aktivit v regionu do doby, než nabudeme přesvědčení, že o takovouto 

činnost má město skutečný zájem.  

Ing. Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF, a.s. 
 

HS 15/2009 
MĚSTO ROZVÁŽNĚ VYNAKLÁDÁ PROSTŘEDKY DO VŠECH OBLASTÍ VČETNĚ 

SPORTU 

 Vážený pane Rýdle, vážení občané, dovolte mi, abych touto cestou krátce reagoval na otevřený 

dopis. Vzhledem k tomu, že dopis obsahuje neúplné a zkreslené informace, považuji za nutné tímto 
prohlášením uvést vše na pravou míru. (....) Tím se dostalo na misku vah na jedné straně zrušení 

některé rozpočtované investiční akce, či pokrácení běžných potřeb města a na druhé straně 

nenávratné poskytnutí finančních prostředků ve výši 4.580.000 Kč soukromému subjektu 
Sdružení občanů FK Varnsdorf dle uvedeného soupisu na str. 3.V žádosti nebyly vysvětleny 

důvody, proč byla zahájena investiční akce bez finančního krytí. Město proinvestovalo v uvedené 

investiční akci 21 mil. Kč jako přímou vlastní spoluúčast a další výdaje spojené s rekonstrukcí a 
úpravami areálu. Dále jsou vynakládány nemalé prostředky na provoz včetně energií a údržbu 

areálu. (....) Fotbalový sportovní areál je pouze jedním ze sportovišť, která spravuje Město Varnssdorf, 

celkově vynakládá na investice a provoz sportovišť nemalé prostředky. V roce 2006 bylo vynaloženo 

31 mil. Kč (z toho 15 mil. Kč byla dotace), v roce 2007 17 mil. Kč, v roce 2008 11 mil. Kč a pro rok 

2009 je rozpočtováno 41 mil. Kč.                        Ing. Josef Poláček, starosta města Varnsdorf 
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HS 14/2010 

SLOVO STAROSTY 
Po půl roce, a opět v časové tísni byly zastupitelům předloženy bez řádného vysvětleni dvě 

žádosti o financováni z rozpočtu města. 

1. (....) 
2. Žádost Sdruženi občanů FK Varnsdorf o finanční příspěvek – podporu činnosti sportovního   

    oddílu  ve výši 580 tis. Kč. V žádosti Sdruženi občanů FK Varnsdorf je podepsán jednatel   

    společnosti  Vlastimil Gabriel a razítko SK Slovan Varnsdorf, s. r. o. (....) 
Žádost Sdruženi občanů FK Varnsdorf na podporu činnosti sportovního klubu přednesl přítel sportu 

MUDr. Nácovský a o dané věci také mnoho nevěděl, neb přednášejícímu byl materiál předložen 

přímo na místě jednáni zastupitelstva. Obsahem žádosti je výčet požadavků, které jsou již částečně 
hrazeny z příspěvků na podporu sportu (235.800 Kč) a částečně z rozpočtu města, kde je vyčleněno 

6.745.000 Kč na provozní náklady a údržbu sportovišť včetně energii. Finanční požadavek se 

vymyká jakýmkoliv pravidlům a uvedenou činnost, na kterou je požadován, sdruženi neprovozuje 

(např. provoz prádelny) a další nákladové položky žádosti jsou pro mne neakceptovatelné (daň 
z nemovitostí, pronájem pozemků, spotřeba elektrické energie, plynu, vodného a stočného). V žádosti 

jsou i další protichůdné požadavky, nad kterými zůstává rozum stát – žadatel zmiňuje 

vyčleněnou částku 3 mil. korun na podporu mládežnického sportu odsouhlasenou zastupiteli 
města. Z této částky byly příspěvky již rozděleny dle platných kriterii a peníze šly skutečně na činnost 

mládežnického sportu, resp. na fotbalovou činnost SK Slovanu a Fotbalové akademie Šluknovského 

výběžku (FAŠV). Za Sdruženi občanů FK Varnsdorf žádni fotbalisté nehrají, přesto požaduje 

sdružení na tuto činnost peníze z rozpočtové kapitoly přímá podpora sportu. Odhlasováním 

finančního požadavku Sdruženi občanů FK Varnsdorf je v podstatě podporován konglomerát 

všech tři neprůhledných organizaci (SK Slovan, OS FK Varnsdorf, FAŠV), které mají 

společného jednatele. Z toho je patrno, že město přispívá na některé činnosti dvakrát a dále hradí 
soukromé aktivity podnikatelského subjektu. A navíc je jejich majetek - relaxační a administrativní 

zázemí - evidentně bez využiti. Dovolte mi ještě pár zamyšleni. Pokud se během roku dostanou do 

tísnivé finanční situace základní a mateřské školy, ředitelé a ředitelky těchto organizaci podstupuji 
složitý proces schvalováni změny rozpočtů a nepředvídatelné náklady jsou financovány z rezervního 

fondu. Ten je však neuváženým a nesystémovým postupem zastupitelů přímo na jednání zastupitelstva 

zneužíván. Těmito zásahy do rozpočtu města bylo podle vzoru „všichni jsme si rovni“ 

obyvatelstvo rozděleno na dvě skupiny - „rovní a rovnější“. O tom, kde jsou hřiště a tělocvičny pro 
školy, se již zmiňovat snad ani nemusím. Hřiště chybí a tělocvičny potřebuji opravy! A požadované 

kráceni provozních nákladů příspěvkovým organizacím je krok zpátky. Jak vysvětlíme voličům – 

občanům města - rozdáváni dotací soukromým subjektům, až budou chybět prostředky na opravu 
a výstavbu silnic, inženýrských sítí a čistotu města? Z jakých prostředků se bude v zimě odklízet sníh, 

když bude mimořádná kalamita? 

Ing. Josef Poláček, starosta města 

 

HS 3/2011 
Velké očekávání nastalo při projednávání pracovního návrhu na spolupráci Města Varnsdorf 

a SK Slovan Varnsdorf, s. r. o., který byl adresován starostovi. Materiál projednala sportovní komise 

a následně 13. ledna rada města, která jej předala zastupitelstvu se shodným doporučením nesouhlasit. 

Zastupitelstvo doporučení akceptovalo a návrh v tomto znění neodsouhlasilo. Město tak zatím 

neslyšelo na nabídku stát se jedním z akcionářů budoucí SK Slovan Varnsdorf, a. s., ani na 

nabídku kontroly nad hospodařením společnosti svou účastí v představenstvu. Nesplnilo ani 

očekávání zástupců SK Slovan, že by se město zavázalo ročním příspěvkem 3 mil. korun. 
Pověřilo však starostu dalším jednáním o způsobu spolupráce a podpory činnosti s představiteli SK 

Slovan Varnsdorf, s.r.o. 

rm, JS 

 

HS 18/2011 
Zastupitelstvo města dále rozhodlo (....) a schválilo také finanční příspěvek na činnost FK 

Varnsdorf, a. s., pro rok 2011 ve výši 800.000 Kč 

rm 
 

HS 3/2012: 
Zákaz automatů podpořím 
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V podstatě v předvečer jednání mě oslovil jeden můj známý, zda bych na zastupitelstvu nepřednesl 

třetí návrh, a já mu vyhověl. V návrhu mi byla sympatická jednoduchost, která místo zdlouhavých 

forem zákazů stanovila opak, tzn. vyjmenovala pouze 10 konkrétních objektů, kde budou herny 
povoleny. Ale hlavním argumentem pro mne byla restaurace Lidová zahrada. Tato se nachází 

v blízkosti lékárny, a tím by jí bylo znemožněno zřízení herny. Bylo mi vysvětleno, že objekt má 

nyní v pronájmu Slovan Varnsdorf, který zde chce vybudovat hernu ve větším stylu, kde kromě 

výherních budou i obyčejné hrací automaty, kulečníky, hrací stoly, ruleta atd. A výtěžek by šel 

především pro potřeby zdejšího fotbalu. 

Ing. Vladimír Reiber 

 

HS 11/2012: 
Ligová soutěž skončila. Jak jste spokojen s účinkováním našeho mužstva? 
Předseda představensta TOS Varnsdorf, a.s., Ing. Jan Rýdl st.:  

 „Spokojeni musí být všichni fotbaloví fanoušci, a to nejen z výsledků, ale zejména s předváděnou 

hrou. Fotbal se stal ve Varnsdorfu atrakcí, která dokáže přilákat na stadion v průměru přes 1000 
diváků a zastínit tak jiné sportovní nebo společenské akce včetně politických shromáždění či 

demonstrací. A o to nám jde, aby se lidé fotbalem bavili a aby fotbal byl lákadlem pro 

varnsdorfskou mládež k aktivnímu sportu a snaze vyniknout.“ 
Spojení TOS Varnsdorf, a.s., město a fotbal - Váš pohled a přání do budoucna? 

Předseda představenstva FK Varnsdorf, a.s., Vlastimil Gabriel:   

 „Podpora sportu a další veřejně prospěšná činnost je součástí strategie podnikání TOS VARNSDORF, 

a.s. Akcionáři jsou si vědomi svého podílu odpovědnosti za rozvoj města, kde firma působí, a 
nadále chtějí přispívat k zvýšení zájmu o region a o příliv nových mladých lidí. Nepožadují za to 

žádné výhody nebo veřejné zakázky, ani opěvné ódy v místním tisku. Našim přáním je, abychom ve 

městě a u jeho představitelů našli pochopení, podporu a především zájem pokračovat v rozvoji tohoto 
sportu, který je schopen vrátit Varnsdorfu vizitku zajímavého místa na severu Čech.“ (....) Musím 

zdůraznit, že největší zásluhu na celkovém financování klubu má a.s. TOS Varnsdorf se svými 

vlastníky Ing. Rýdlem st. a Ing. Rýdlem ml. Bez jejich dlouhodobé pomoci by nemohl fotbal ve 
Varnsdorfu existovat. V této souvislosti znovu žádám vedení města Varnsdorf o větší pomoc po 

stránce finanční a mnohem, mnohem větší podporu morální. Takovou, aby veřejnost jasně viděla, 

že jeho vedení má zájem o fotbal v našem městě, včetně všech mládežnických mužstev ve FK 

Varnsdorf či FAŠV.“  
FK/red/foto J. Škorňa a archiv 

 

HS 4/2013: 
(....) Za finanční výbor vystoupil Mgr. Petr Šmíd s kritikou, že do návrhu rozpočtu města nebyly 

zapracovány příspěvky Panoramě, sportovcům apod. Výbor doporučil, aby případná spoluúčast u 
smysluplných projektů byla pokryta z úvěrových zdrojů (v případě, že se finance nenajdou 

v rezervách). (....)  Závěrečným a nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu města na rok 2013. 

Zde jen základní data: Příjmy 197 mil., výdaje 230 mil. Kč; schodek ve výši 33 mil. Kč bude kryt 

finančními prostředky z minulých let. Na poslední chvíli byla na návrh Ing. Jakubce schválena 

pozměněná verze se zvýšeným příspěvkem pro varnsdorfský fotbal (1,5 mil. Kč) a pro kino 

Panorama (200 tis. Kč). 

ham  

 

HS 3/2014: 
Schválen rozpočet na rok 2014 

(....)  Rozpočet byl předložen jako schodkový: příjmy 207.867,120 Kč, výdaje 235.467,120 Kč (rozdíl 

- 27,6 mil Kč). Schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Takto předložený návrh 
rozpočtu byl schválen poté, co byl přijat pozměňovací návrh navyšující příjmy i výdaje o 1 milion 

Kč. O tuto částku požádal Fotbalový klub Varnsdorf ústy Zdeňka Heinzela přímo v diskuzi 

k tomuto bodu programu. Zastupitelé změnu podpořili v poměru 17 pro, 2 proti. 

ham 
 

HS 5/2014: 
(....) Do krajského města přijel hovořit s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem předseda Fotbalové 

asociace České republiky Miroslav Pelta o potřebě rozvoje mládežnického sportu a konkrétně 

fotbalu. Fotbalová asociace ČR podporuje záměr dostavby sportovního areálu Kotlina ve 

Varnsdorfu, a to na úroveň „fotbalového stadionu UEFA III“. V případě postupu dalších fotbalových 
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celků do nejvyšší soutěže, Gambrinus ligy (Ústí n. L., Varnsdorf), musí mít kluby k dispozici 

důstojné fotbalové stánky. Předseda fotbalové asociace představil hejtmanovi studii dostavby od 

společnosti UNIARCH.CZ z Liberce a podle jeho slov má podporu města Varnsdorfu.    
(Čerpáno z tiskové zprávy Kanceláře hejtmana ÚK)                   red. 

 

HS 6/2014: 
Úvahy o novém stadionu 

Stávající stadion v Kotlině nemá potřebné parametry pro případný postup FK Varnsdorf do nejvyšší 

soutěže. To je všeobecně známo. Existuje ale studie, jak areál vylepšit. Stálo by to 121 milionů. Klub 

tolik peněz nemá a doufá v pomoc města formou dotací. V úvahu ještě připadají podle ředitele FK 

Vlastimila Gabriela postupná dílčí zlepšení pro přibližování se vyžadovaným podmínkám I. ligy. 

Město se, slovy starosty Martina Louky, do projektu nezapojuje: „Současný stadion je přizpůsobený 
II. lize, a tak to zatím zůstává. Jeho dostavba není v investičních záměrech města. Město na ni nemá 

peníze a v současné době nemá podanou ani žádnou žádost o dotaci. Zastupitelstvo města vlastně do 

této chvíle nedostalo ani žádný oficiální podnět, aby se tímto zabývalo, nediskutovalo se o tom na 

žádném jeho pracovním jednání.“ Dle sdělení ředitele FK pro Hlas severu připravuje fotbalový 

klub k uvedené záležitosti jednání, která by se měla uskutečnit v nejbližších týdnech. -red- 

 

HS 18/2014: 
Stávající zastupitelstvo jednalo naposledy 

Poslední zasedání zastupitelstva před komunálními volbami se konalo ve čtvrtek 25. září v sále Klubu 

Střelnice. Z počáteční lehké nadpoloviny členů zastupitelstva (14) jich nakonec dorazilo na jednání 17. 

Hned po příchodu na svá místa obdrželi návrh FK Varnsdorf a. s. na odhlasování mimořádného 

finančního příspěvku na činnost ve výši 0,5 milionu Kč z letošního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že 

návrh byl předložen z pléna a nebyl v programu jednání, požádal Ing. Jakubec o doplnění pro-

gramu. Souhlas většiny zastupitelů ale nezískal, a tak se o návrhu dále již nejednalo.   

JS 

 

HS 20/2014: 
Varnsdorfské zastupitelstvo „zprivatizovala“ a. s. FK Varnsdorf 
Varnsdorf - město, kde komunální volby 2014 vyhrála fotbalová akciovka 

Ing. Jan R. měl asi velké klukovské sny. Čert ví, kdo mu to nakukal, že kapitalismus je zlý a 

nelidský a jedině komunistická strana zjedná v této zemi spravedlnost. Straně věrně sloužil, ve 

veřejných funkcích se angažoval. V radě městského národního výboru tenkrát také zasedal. Ani 
profesní kariéru nezanedbával. Stranická knížka pro něj jistě nebyla pouhou formalitou, když mu KSČ 

svěřila nomenklaturní funkci technického náměstka ve strojírenském podniku TOS. 

Jak už to bývá, život mu připravil velkou výzvu - rok 1989. Ještě koncem listopadu toho 

roku vysvětloval oponentům z Občanského fóra, jak se mýlí, když jim vadí mocenský monopol KSČ. 
Nedlouho poté došlo na privatizaci podniku, ve kterém náměstkoval. Stvořil konkurenční 

privatizační projekt a stal se tak majitelem TOSu. Včera komunista, dnes kapitalista, který si buduje 

okázalá sídla. Ukázal, že při troše šikovnosti („typicky česká ulička“) se z demokracie dá udělat 
povolná děvečka - nomokracie. 

Když se věci daří, s jídlem roste chuť. Úspěšný kapitalista může mít svoje koníčky, ve kterých 

široké veřejnosti ukáže, že nejen prací je člověk živ. K tomu se výborně hodí třeba populární a lidový 
fotbal. Ten potřebuje dost peněz. Mohou se zúročit i někdejší stranické konexe a dovednosti 

z veřejných funkcí. Po několik volebních období tak v zastupitelstvu Varnsdorfu fungovala 

komokracie a ČSSD jako převodové kolečko Fotbalového klubu Varnsdorf k financím města. Být 

šedou eminencí Ing. Janu R. zřejmě nepřinášelo dostačující uspokojení. 
Trpělivost se mu však vyplatila. Zrodil se fenomén v podobě politického hnutí ANO 2011. 

Zčistajasna se zjevil mesiáš Ing. Babiš. Podobnost jejich životních příběhů nelze přehlédnout. Včetně 

evidence Ing. Jana R. ve svazcích StB: http://www.abscr.cz/data/pdf/ knihy/UST/UST_24.pdf - strana 
5 registračního protokolu - evid. číslo 22662 z roku 1983 - krycí jméno JOHN. 

Ing. Babiš ke zviditelnění a politické popularitě hnutí ANO dokázal využít svou lidumilnou 

tvář komunistického milionáře na různých megaboardech. Tuto inspiraci zřejmě též převzal Ing. Jan 
R. při předvolební kampani ve Varnsdorfu. Na volebním bigboardu instalovaném poblíž klubu 

důchodců ještě skromně figuroval na pravém křídle svého týmu. Obrázek se překvapivě změnil na 

plakátech vylepených na ulici Národní, procházející středem města. Zde se varnsdorfský babiš stal 

ústřední tváří přesto, že na volební kandidátce si vyhradil poslední pozici. 
K jeho politickému znovuzrození se neodolatelně nabídla vlna nadějí, kterou hnutí ANO 

vyvolalo mezi občany Čech a jež se nevyhnula ani Varnsdorfu. Nejedná se přitom o nic jiného než o 

http://www.abscr.cz/data/pdf/
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to, kdo bude vládnout městu a rozhodovat, kam se bude investovat ve veřejném zájmu. Jak lákavé 

pro plány společnosti Fotbalový klub Varnsdorf, a.s., kde je Ing. Jan R. prvním mužem dozorčí rady a 

jeho firma TOS, a.s., hlavním partnerem (viz http: //www.fkvarnsdorf.cz). 
Originální vize, že budoucnost a věhlas Varnsdorfu jsou postaveny na úspěchu Fotbalového 

klubu, dostala mnohem konkrétnější kontury. Podobně jako touha vybudovat prvoligový stadion za 

120 milionů korun z městských peněz. Pro mediálně zdatného manažera nebude problémem udělat ze 
soukromého byznysu fotbalové akciovky veřejný statek, štědře dotovaný z rozpočtu města. Tím spíše, 

že už roky zpět sem město různými cestičkami sype na úpravy a rekonstrukce stadionu i provoz 

samotného FK úhrnem desítky milionů korun. 

Hnutí ANO, za které Ing. Jan R. kandidoval, dostalo i ve Varnsdorfu nejvíce hlasů. 
Zastupitelská „koalice“ s ČSSD a další, s fotbalem spojení zastupitelé nepochybně zajistí vítězné skóre 

pro Fotbalový klub minimálně na další čtyři roky. 

Varnsdorfským patriotům se bezděčně dere na rty pozdrav „Čest jeho práci!“ (...a pánbůh 
opatruj Varnsdorf). 

Ve Varnsdorfu 23. října 2014 

Občanská iniciativa Varnsdorf 2000 
www.oivarnsdorf2000.cz 

Poznámka redakce: Za OI Varnsdorf 2000 vystupují 

Ing. Richard Bejr, Petr Kocůrek, Miroslav Valko a Pavel Vodička. 

 

IV. 

Podpora sportu na úrovni samosprávy města Varnsdorf  

& „zdravý“ rozpočet města: 
 
HS 7/2009: 
MĚSTO SPORT PODPORUJE 

 Celková částka, kterou město a Regia, a.s. vložila do sportu za uvedené tři roky, je více jak 48 
mil. Kč. Celková hodnota financí  putujících do sportu je tvořena z úhrady za energie, opravy, údržby 

a investice do sportovní haly, bazénu, zimního stadionu a fotbalového hřiště (39,12 mil. Kč). K tomu 

je nutné přičíst příspěvek města do společnosti Regia, a.s. (4,75 mil. Kč), která zajišťuje správu všech 
sportovišť, dále příspěvek z městských grantů na sportovní akce (780 tis. Kč), příspěvek z 

hospodářské činnosti společnosti Regia, a.s. (1,4 mil. Kč) a příspěvek pro akce pořádané sportovní ko-

misí (470 tis. Kč). Největší náklady na spotřebu energií představuje s téměř 6 mil. Kč plavecký bazén 
následovaný zimním stadionem (rekonstrukce má proto řešit i úsporu energií). V opravách a údržbě 

nás nejvíce stál fotbalový stadion  následovaný sportovní halou. Za poslední tři roky byla největší 

investiční akcí rekonstrukce stadionu v Kotlině za téměř 15 mil. Kč (+ 15 mil. Kč dotace).  (....) Z výše 

uvedených hodnot jasně vyplývá, že město Varnsdorf se intenzivně sportu věnuje a dalšími re-
konstrukcemi zimního stadionu a plaveckého bazénu v tom hodlá pokračovat v letošním i příštích 

letech. Ze statistických údajů vyplývá, že málokteré město srovnatelné velikosti investuje do 

sportu tolik jako Varnsdorf. Jinou otázkou je, zda nemalé prostředky investované do sportu 

jsou vynakládány účelně a hospodárně, ale to už z těchto údajů nezjistíme. Možná že to částečně 

bude řešit nová koncepce sportu, která se připravuje.  

JS 
 

HS 3/2010 
ZASTUPITELÉ ZMĚNILI PŘEDLOŽENÝ NÁVRH ROZPOČTU (....), rezervní fond je na 

nule  

(....) z následné bouřlivé diskuze zastupitelů s vedením města bylo patrné, že jediným sporným bodem 

schvalování rozpočtu je dodatečné zařazení příspěvků na (....) a přímá podpora sportu navýšena o 

dalších 2,6 mil. Kč. Finanční výbor předložil návrh s následujícími změnami:  
1. Příspěvky – přímá podpora sportu navýšit o 2,6 mil. Kč, tj. na celkovou výši 3 mil. 

       (....) Další, tedy třetí návrh pak požadoval od všech příspěvkových organizací města 

        a městského úřadu snížit náklady na provoz o 5 % (....). 
       Zastupitelé byli vedením města opakovaně upozorňováni na špatnou ekonomickou prognózu   

       naplňování rozpočtu v letošním roce a letech příštích i na řadu úsporných opatření, která     

       provázela přípravu rozpočtu.                             JS, rm 
 

 

http://www.oivarnsdorf2000.cz/
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HS 3/2010: 
Ano, každý hospodář se vzorně stará o svěřené finanční prostředky a vynakládá je ve prospěch města. 
Čtyři a půl milionu korun byly na posledním zastupitelstvu poskytnuty sportovcům a kinu Panorama z 

rezervního a investičního fondu. I zde by se našlo nějaké přísloví antického filozofa, zda je lepší 

vynakládat peníze na hry a zábavu, než na úkor zbytku těch, kteří chtějí město v zimě čisté, s 

novými chodníky a třeba zkrášlené v létě stromky a květinami. Nejsem proti sportu a zábavě, ale s 
rozumem, nebrakováním zdrojů, určených k rezervám a investicím, pro rozvoj města. 

Karel Dubský, místostarosta města 

 

HS 7/2010: 
Vzruch do jednání ZM přineslo projednávání upravené verze Koncepce podpory sportu ve městě 

Varnsdorf, kde byly předloženy k rozhodnutí dva návrhy - jeden předložený komisí tělovýchovy a 

sportu (KTS), druhý předložený odborem školství (OŠKT). „Jablkem sváru“ zůstala například 

výše podpory směrovaná ke sportovním aktivitám mládeže.  Předkladatel návrhu za komisi KTS Ing. 

M. Novotný, předseda této komise Z. Šimák a někteří další zastupitelé prosazovali příspěvek od 
města oddílům a sportovním klubům, v nichž nejméně 50 % tvoří děti a mládež do 18 let ve výši 4.500 

Kč za rok. Předkladatelka návrhu odboru školství Mgr. Bc. L. Ondráčková nakonec zastupitele 

přesvědčila a obhájila výši příspěvku města za rok v maximální částce 3.000 Kč pro aktivně sportující 
členy oddílů ve věku do 18 let.                                                                Dr. Miloslav Hoch 

 

 

HS 5/2011: 
SCHVÁLEN „SCHODKOVÝ“ ROZPOČET 
Schodek ve výši 55,468 mil. korun, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji, nezatíží další generace, 

neboť bude pokryt přebytky z předchozích let. Tím jsou ale veškeré přebytky vyčerpány 

a vzhledem k aktuální ekonomické situaci nás čekají „hubená“ léta. Za zmínku snad stojí jen to, že 

není vytvořena položka rezervního fondu. Většina správců jednotlivých kapitol se musí smířit 
s podstatně menšími prostředky a plánované akce pokrývat úsporami, nebo realizovat jen ty 

nevyhnutelné. 

rm, JS 
 

HS 5/2012 
JE LETOŠNÍ ROZPOČET SKUTEČNĚ SCHODKOVÝ? 
Rozpočet je sice postaven jako schodkový, ale schodek bude kryt finančními prostředky z minulých 

let ve výši 22,52 mil. Kč (zůstatkem na běžném účtu z předchozích let). (....) Vzhledem k omezené 

výši letošního rozpočtu a dobrému hospodaření města v předchozích letech zastupitelé zvažují přijetí 

úvěru na zahájení rekonstrukce zimního stadionu a havarijního stavu muzea.        
JS  

 

HS 4/2012: 
REGIA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE – Ing. Radek Hampl, Ph.D. 

 (....) městem se hned nesla řada zaručených fám a polopravd, rozhodli jsme se vám nového ředitele a 
zejména jeho plány do  budoucna trochu představit. 

(....) 

Téměř hned po vašem jmenování se objevily fámy, že vaším posláním je likvidace REGIE a odchod 

stávajícího vedení. Můžete se k tomu vyjádřit? 
To je samozřejmě naprostý nesmysl a přiznám se, že v tom případě bych do toho výběrového řízení 

nešel. Mé zvolení do funkce a následné zadání dozorčí rady je jasné - přeměnit tuto akciovku na 

moderní a zdravou společnost s efektivním provozem. Proto bylo zcela jasné, že musí dojít k určitým 
změnám na úrovni představenstva firmy a do budoucna i v rámci firmy samotné. Na druhou stranu 

bych byl sám proti sobě, kdybych bezdůvodně vyhazoval dlouholeté zaměstnance, kteří jsou pro mě 

možným zdrojem informací, nápadů a zkušeností a jsou schopni mi při řízení firmy pomoci. Pokud 
mám mluvit konkrétně, tak paní Jiřištová je nyní vedoucím hlavní správy REGIE a je pro mě 

v podstatě takovým školitelem v otázkách dosavadního fungování společnosti, pan Šimák je vedoucím 

správy sportovišť a v tomto smyslu pokračuje ve své činnosti dál. 

(....) 
Která střediska jsou tedy ztrátová a která společnost „živí“? 

Ztrátová jsou a i do budoucna pravděpodobně budou sportoviště. Pokud by neměla být 

ztrátová, muselo by v nich být komerční vstupné vycházející z nákladů na provoz a provedené 
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rekonstrukce a kalkulující jejich rozumnou návratnost. To není v našich regionálních 

podmínkách 

příliš reálné.  
(....) 

A co chystáte pro občany? 

Je důležité si uvědomit, že bazén nemůže konkurovat aquaparkům, kterých je v okolí - zejména  
v SRN - několik. (....) 

JS 

   

HS 12/2012: 
(....) Na některé z dotazů na místě odpověděl vedoucí OSMI Ing. Beránek (in-lineová dráha byla ze 

žádosti o dotaci v rámci revitalizace sídliště vyřazena a stavět se nebude).         
JS 

 

HS 16/2012: 
BILANCE DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ 

(....) Paní Vojtěchová zpracovala „na rozloučenou“ přehled všech dotačních žádostí od roku 2007 do 

června 2012. Podle tohoto přehledu odbor správy majetku a investic vypracoval 49 projektů a 

devatenáct z nich bylo nakonec schváleno. Městu se touto cestou podařilo získat téměř 45,7 milionů 
korun. (....)  Další projektové žádosti byly zpracovány na jiných odborech městského úřadu (sociálních 

věcí a zdravotnictví; školství, kultury a tělovýchovy). Ze 32 žádostí jich uspělo třináct s celkovým 

přínosem necelých 4 milionů korun.      ham    
HS 1/2013: 
První etapa na sídlišti hotova 

Celá etapa byla financována za podpory ministerstva pro místní rozvoj z programu regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2012. Bylo dosaženo nejvyšší možné dotace, a to 4 miliony korun. Výdaje 

z rozpočtu města jsou tedy 1.445.117 Kč za výstavbu parkoviště, chodníků, rozšíření veřejného 

osvětlení, provedení vegetačních úprav a umístění mobiliáře. Za výstavbu dětského hřiště město ze 

svého rozpočtu zaplatilo 411.251 Kč. 

Text a foto Ing. Zuzana Benediktová, uprav. ham 

 

HS 6/2013: 
(....) Sportovní oddíly již netrpělivě čekaly na schválení „Koncepce podpory sportu ve 

městě Varnsdorf na rok 2013“, podle kterého mohou žádat o finanční příspěvky na podporu 
výkonnostního sportu. Oproti předchozí verzi došlo v pravidlech pro dotace k nevelkým 

změnám; zvedá se například maximum příspěvku, který může být čerpán na mimovarnsdorfské 

členy oddílu. 

ham 

 

HS 7/2013: 
(....)  V diskusní části se probíral mimo jiné stav sportovišť ve správě Regie. Bude třeba 

rekonstruovat basketbalové hřiště u sportovní haly, odhadované náklady 900 tisíc korun by měly 

být zapracovány do rozpočtu města na příští rok. 
ham 

 

HS 8/2013: 
Dvanácti oddílům provozujícím ve Varnsdorfu výkonnostní sport bylo z městského rozpočtu 

poskytnuto dohromady 644 tisíc korun. 

ham 

 

HS 8/2013: 
Čísla kolem sportu - odpověď Ing. Bartíkovi 

Ing. Josef Bartík na březnovém zasedání zastupitelstva města přednesl několik dotazů souvisejících s  

financováním sportovních aktivit. Zveřejňujeme je spolu s odpověďmi pracovníků městského 
úřadu. 

1. Kolik je registrovaných sportovců v oddílech, v klubech a individualistů v našem městě? 

Jelikož se v předchozích několika letech toto nesledovalo, mohu poskytnout informaci z roku 2012 na 

základě předložených žádostí o dotaci v rámci podpory výkonnostních sportů. Letos požádalo o tuto 
dotaci celkem 12 oddílů, v nichž je uvedeno registrovaných celkem 782 členů, z tohoto počtu 556 
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členů registrovaných sportovců tvoří mládež do 19 let. Přesnější informace budou předmětem 

analýzy připravovaného nového koncepčního materiálu. (Odpověď zpracovala vedoucí OŠKT Mgr. 

Naděžda Vaňharová.) 

2. Jakou přibližnou hodnotu má majetek sportovišť města Varnsdorf a kolik stojí jejich údržba a 

provoz ročně? 

Sportoviště - účetní hodnota majetku: fotbalový stadion 66.120.314 Kč; plavecký bazén 130.293.639 
Kč; zimní stadion 8.123.506 Kč; sportovní hala 14.756.037 Kč. Celkem 219.293.363 Kč. 

Jedná se o účetní hodnotu daných areálů (objektů) včetně zařízení, příslušenství (traktor, sekačky...), 

souvisejících prostorů (parkoviště, oplocení...) atd. 

Rekapitulace rozpočtové kapitoly 510 - sportoviště za rok 2012: 
                                                                                                Rozpočet v Kč                  Skutečnost v Kč 

Opravy a údržba celkem + drobné nákupy mater. a služeb         1.060.200,00                  1.004.116,65 

Energie                                                                                         7.549.230,00                  7.281.930,15 
Celkem                                                                                         8.609.430,00                  8.286.046,80 

Investice                                                                                    10.478.000,00                 10.447.436,48 

Kapitola 510 celkem                                                                  19.087.430,00                 18.733.483,28 

Investice podrobněji: 

sportovní hala - oplocení areálu                                                                                            299.230,40  

plavecký bazén - rekonstrukce a dostavba plav. bazénu I., II., III. etapa: doplatek (f. č. 110389)        

                                                                                                                                       1.134.925,58 Kč;  
platba pozastávky                                                                                                          8.085.355,70 Kč;  

výstavba odstavných stání vč. PD                                                                                    584.971,20 Kč; 

osvětlení + světelný nápis Plav. bazén                                                                            99.705,60 Kč;  
nákup čisticího stroje                                                                                                       98.996,00 Kč;  

investice celkem                                                                                                       10.003.954,08 Kč; 

zimní stadion - etapizace PD zastřešení ZS Varnsdorf, PD EPS,požární zpráva         144.252,00 Kč. 

(PD = projektová dokumentace, odpověď zpracoval vedoucí OSMI I ng. Jaroslav Beránek.) 

3. Kolik utržilo město z hazardu a jaké procento dalo na sport a volnočasové aktivity? 

Příjmy z „hazardu“ za rok 2012 - shrnutí v tis. Kč: 

                                                                                                rozpočet 2012                 skutečnost 2012 
příjmy ze zrušených poplatků (vymáhané)                                   200                                    998 

odvod z výtěžku (zrušen, doběh z r. 2011)                                   800                                    695 

odvod z loterií dle nové legislativy                                            6.500                               11.765 
správní poplatky z VHP                                                                100                                      39 

Celkem                                                                                       7.600                               13.497 

Z celkové části získaných finančních prostředků z „hazardu“ 13.497 tis. Kč bylo do rozpočtu 

začleněno 7.600 tis. Kč, tj. 56 %, ostatní prostředky byly ponechány na krytí propadu rozpočtovaného 
plnění kapitálových příjmů. 

Finanční prostředky na sport a volnočasové aktivity - shrnutí skutečnosti za rok 2012: 

kap. Tělovýchovná a zájmová činnost: 20.113 tis. Kč (z toho např. 7.282 tis. energie sportovišť, 
10.447 tis. investice); kap. Kultura - provoz městské knihovny 4.783 tis., provoz městského divadla 

2.713 tis.; Příspěvky - grantový program 450 tis., Přímá podpora sportu 622 tis., Fotbal. klub 

Varnsdorf, a.s., 1.000 tis., kino Panorama160 tis. Celkem 29.841 tis. Kč. (Odpověď zpracovala 
vedoucí ekonomického odboru Ing. Vlasta Hnilicová ) 

 

HS 14/2013: 
(....)  Zazněl dotaz na osud zahrádkářské kolonie za zimním stadionem, že prý se tu má zřizovat 

travnaté hřiště. To se ukázalo jako mylná informace, město takový záměr nemá. (....) Obyvatelé 

sídliště na Západní požadují omezení provozu atrakce na hřišti - lanovky pro děti, která je ruší  a 
rozmístění informačních tabulí. 

ham 

 

HS 21/2013: 
Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 

Dne 31. října 2013 byla Zastupitelstvem města Varnsdorf schválena 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.   

Mgr. Naděžda Vaňharová, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy 
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HS 21/2013: 
Město chce využít skutečnosti, že ROP Severozápad obnovil svou činnost a vyhlásil výzvu v oblasti 
„Podpora revitalizace středních a malých měst“. Do této výzvy z Varnsdorfu putuje žádost o 

dotaci na II. a III. etapu zastřešení zimního stadionu. (....)  Byla schválena nová Koncepce 

podpory sportu ve městě Varnsdorf s platností od 1. ledna 2014. V diskuzi se někteří pozastavili 

nad tím, proč by město mělo přispívat i na sportovce z jiných obcí, převážil však argument, že 
jejich podpora vždy směřuje k reprezentaci našeho města.   

ham 

 

HS 23/2013: 
(....)  Šlo o dilema, zda zahájit opravu školní budovy v Seifertově ulici s předpokládanými náklady 
80 milionů korun, nebo se spolehnout, že do budoucna postačí kapacita ostatních škol ve městě a 

budovu neopravovat.  (....)  Oponenti návrhu na rekonstrukci argumentovali větší naléhavostí investic 

do mateřských škol a také tím, že zadlužení zatíží město v následujícím volebním období.   

 

HS 3/2014: 
Občanská sdružení se mění na spolky apod. 

(....)  Nová právní úprava zcela mění i mapu neziskového sektoru. Změny se týkají hlavně občanských 

sdružení, obecně prospěšných společností, nadací, nadačních fondů, které jsou dnes považovány za 

nestátní nevládní organizace (NNO). Nově bude muset každá NNO prokazovat institut veřejné 

prospěšnosti a teprve následně získá status veřejné prospěšnosti podle zákona.  (....)  Hlavním 

cílem je zajištění větší transparentnosti a čistoty právnických osob. Zápis statusu i jeho odebrání 

pak bude provádět soud, což snad povede ke zprůhlednění a pročištění vzduchu v NNO.  
Z dostupných informací shrnul JS 
 

HS 4/2014: 
Seznam plánovaných investičních akcí na rok 2014 
V níže uvedeném přehledu informujeme občany o plánovaných investičních akcích, které byly 

zařazeny do rozpočtu města a v letošním roce se počítá s jejich realizací.  (....)  

Tělesná výchova a zájmová činnost 
Rekonstrukce víceúčelového (basketbalového) hřiště u sportovní haly 

Monitorovací systém venkovního areálu sportovní haly 

Ing. Jaroslav Beránek, odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 
Varnsdorf 

 

Webové stránky města Varnsdorf, 28. 3. 2014: 
Byly schváleny finanční příspěvky pro rok 2014 v  rámci Koncepce podpory sportu ve městě 

Varnsdorf – celkem bylo podpořeno 11 žádostí v celkové výši 561 880 Kč. Byla také předložena 

žádost o finanční spoluúčast města na oslavách výročí 140 let odborného školství ve Varnsdorfu, 
ale příspěvek ve výši necelých 37 tisíc korun schválen nebyl. 

ham  

 

HS 8/2014: 
Byla také předložena žádost o finanční spoluúčast města na oslavách výročí 140 let odborného školství 

ve Varnsdorfu. Na první pohled „nevinný“ bod jednání se ukázal jako kontroverzní. Zastupitelé se 

rozcházeli v názoru, zda akce pořádaná VOŠ a SŠ Varnsdorf zasluhuje mimořádnou finanční 

podporu (žádost se termínově minula jak se schvalováním rozpočtu města, tak s uzávěrkou městských 

grantů) a zda je její rozpočet vůbec adekvátní. Požadovaný příspěvek necelých 37 tisíc korun 

nakonec hlasováním neprošel. 
ham  
(................) 

 
 

Příspěvky města na podporu sportu 

Zastupitelstvo města 27. března schválilo finanční příspěvky na rok 2014 v rámci Koncepce podpory 

sportu ve městě Varnsdorf. 

Sportovními organizacemi bylo předloženo 13 žádostí o finanční příspěvek na podporu sportu 
v celkové výši 581.330 Kč. Oddílům byly přiznány příspěvky v celkové výši 561.880 Kč.  

-r- 



 14 
Finanční příspěvky na rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 

číslo žádosti                 Žadatel - název oddílu                                             příspěvek v Kč 
1. Oddíl silového trojboje Varnsdorf                                                                              25 000 
2. TJ HC Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf                                               113 000 

3. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl házené                      18 300 

4. Leteckomodelářský klub Varnsdorf, Přádelnická 2349, 407 47 Varnsdorf               28 550 
5. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu              166 230 

6. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky                     73 100 

7. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu                    7 500 

8. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu                       22 800 
9. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu         10 000 

10. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl plavání                   77 550 

11. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl juda                        19 850 
     CELKEM                                                                                                                561 880 
 

HS 13/2014: 
Rada města na svém zasedání 12. 6. 2014 rozhodla: 

• Schválit finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve 

městě Varnsdorf panu Bc. Miroslavu Koktovi ve výši 10.000 Kč.  
• Poskytnout finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu ve výši 6.000 Kč. 

 
 

HS 19/2014: 
Rada města na svém zasedání 9. 10. 2014 rozhodla: 

• Schválit finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce 

podpory sportu ve městě Varnsdorf Mgr. Janu Novotovi ve výši 10.000 Kč. 
 

HS 13/2014: 
MyšLenka aneb sloupek starosty 
O červnovém sportování 

Květen se proměnil do června. Období, které vítají školáci, doba, kdy léto už připravuje všechny své 

prázdninové trumfy. Sluníčko se snaží zahnat tmavé mraky a tahá lidi na procházky. Je to také čas, 

který nabízí spoustu nejrůznějších aktivit, programů, soutěží, závodů, slavností a festivalů. Kalendáře 
a stránky místního tisku se zaplní pozvánkami a termíny. Ten, kdo by chtěl stihnout všechno, má 

problém s rozhodnutím, kterou akci navštívit a kterou vynechat. Až někdy cítím trošku lítost nad tím, 

že plánování pořadatelů nám nedopřeje vidět vše, co bychom si přáli. Ale to jsem se dostal ve svém 
uvažování trochu jinam, než jsem původně zamýšlel. Chtěl jsem vlastně připomenout činnost lidí, 

kteří se ve svém volném čase scházejí a bez nároku na odměnu odvádějí spoustu práce ‒    

 ‒ tentokrát v oblasti sportu. Období nastupujícího léta zviditelňuje práci příznivců všech 
pohybových aktivit, a tak se můžeme potkávat na závodech, soutěžích, utkáních a hrách pro malé i 

velké. Je dobře, že díky práci dobré party lidí z naší sportovní komise a dalších spolupořadatelů se na 

start nejrůznějších přeborů mohou postavit malí i velcí závodníci a v nejrůznějších disciplínách změřit 

své síly - olympiáda mateřských škol, atletická měření sil pro první i druhý stupeň základek, 
Mezinárodní letní sportovní hry mládeže... Vím, že činnost organizátorů nespočívá jen v účasti na 

závodech, ale že za úspěchem každé akce je ukryto velké množství neviditelné práce. Právě za tím 

účelem se pravidelně schází parta sportovně naladěných lidí shromážděných kolem Zbyňka 

Šimáka, který komisi vede. Jejich práce, odváděná ve prospěch města a našich lidí, si zaslouží 

veřejného uznání. Proto také touto cestou posílám poděkování. Nejenom jako formalitu, ale 

především jako uznání zásluh lidí ze sportovní komise. Jako červená nit se jejich letošní činností 

odvíjejí přípravy na jednu z nejdůležitějších akcí roku v našem městě - Silvestrovský běh, který 
oslaví krásné kulaté jubileum. Na start závodu se postaví běžci již po padesáté - a já bych rád ještě 

přidal přání úspěchu organizátorům a radosti účastníkům.  

Martin Louka. 

 

HS 14/2014: 
Jak rekonstruovat muzeum? 

K otázce z nadpisu se 23. června na radnici uskutečnila porada, které se zúčastnila většina členů rady 

města, Ing. arch. Pavel Horký, pracovníci varnsdorfského muzea, ředitel Oblastního muzea v Děčíně 
Mgr. Milan Rosenkranc, zástupci krajského úřadu - odboru kultury a památkové péče, odboru správy 
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majetku a investic MěÚ Varnsdorf, Kruhu přátel muzea Varnsdorf a městský architekt Ing. arch. 

Vlastimil Kaut. Pavel Horký na zakázku města zpracovává projektovou dokumentaci k rekonstrukci 

muzea. Na poradě předložil variantu dispozičního řešení, která oproti původnímu záměru počítá s 
několika prvky navíc - například s nárožní přístavbou, zastřešením atria a propojením traktů budovy 

tak, aby vznikl ucelený prohlídkový okruh. Tato podoba vychází vstříc koncepci moderní muzejní 

expozice, tak jak ji připravují pracovníci muzea, ale jde nad rámec původního zadání projektu. 
Schůzka všech zainteresovaných stran ukázala, že část návrhů nebude přijatelná pro památkáře a že 

rozsah stavebních úprav půjde nejspíš cestou kompromisu. Dalším krokem bude konzultace přímo s 

památkáři a poté další kolo jednání se zadavatelem - tedy varnsdorfskou radnicí. Budova muzea, 

která patří městu, je kvůli havarijnímu stavu od roku 2009 uzavřena. Sbírkové předměty jsou ulo-
ženy v provizorně zřízeném depozitáři v bývalých jeslích v ul. Legií. Krajský úřad, který je 

zřizovatelem Oblastního muzea Děčín (včetně jeho varnsdorfské pobočky), by podle slov svého 

zástupce v krajním případě uvažoval o přesunu sbírek do lépe zabezpečených objektů mimo 
Varnsdorf.      ham 

Malá část muzejních sbírek, nyní nedobrovolně skrytých v depozitáři, se vydává do ulic. Alespoň 

formou velkoplošných vyobrazení na šesti oboustranných přenosných roll-upech. K výběru jedenácti 
takto prezentovaných předmětů v zimě proběhla internetová anketa. První příležitostí ke zhlédnutí 

„muzea v ulicích“ byly Dobrotovy trhy na nádvoří Střelnice v poslední červnový pátek. Kruh přátel 

muzea Varnsdorf získal pro tento účel grant od Ústecké komunitní nadace ve výši 38 tisíc korun.  

Foto Filip Mágr               
 

 (Materiály v této kompilaci jsou zpracovány ke dni 26. listopadu 2014.)  

 


