
Za několik dní budete volit zastupitele, 
jimž svěříte na následující 4 roky stra-
tegická rozhodování o Varnsdorfu. 

Samotný význam slova “zastupi-
tel” nám sděluje jeho podstatu. Není 
to vládce, nýbrž člověk zastupující. Ne 
však pouze podnikatele či sportovní 
oddíly, ale ženy, muže, seniory, mládež 
i lidi na okraji společnosti, zkrátka ka-
ždého člověka. Bohužel nelze uspokojit 
představy a potřeby všech. Mou vizí je, 
aby zastupitelstvo mělo vždy na prvním 

místě to nejlepší pro celek. Někdo chce 
více sportovišť a jiný více kultury. Jeden 
touží mít celý víkend klid a druhý sekat 
i v neděli dopoledne. Někdo chce radi-
kální modernizaci města, jiný uchovat 
dědictví předků za každou cenu. Za-
stupitel by však měl naslouchat všem 
a vždy hledat nejlepší řešení. 

Město jsou budovy, školy, parky, 
cesty… ale především jsme to my lidé 
v něm žijící. Přeji si, aby radnice ne-
byla vnímána jako úřad, který pouze 
omezuje a vybírá poplatky, nýbrž jako 
partner, jehož posláním je zkvalitně-
ní života obyvatel města.

V uplynulém období zastupitelé i ob-
čané čelili neprůhledným projektům či 
snahám s vyloženě postranními úmys-
ly. Váš hlas rozhodne, zda tyto praktiky 
dostanou opět prostor, nebo zda doba, 
kdy město bylo vláčeno po soudech, 
platilo statisícové pokuty a v mediích 
mělo z ostudy kabát, bude jednou jen 
smutnou vzpomínkou.

Přeji si, aby nové zastupitelstvo fun-
govalo jako jeden člověk, neboť v lid-
ském těle je každá část nenahraditelná. 
Což oko může říci ruce: „Nepotřebuji 

tě,“ nebo hlava nohám: „Nepotřebuji 
vás.“? Stejně jako potřebuje zastupi-
telstvo dobrého právníka či ekonoma, 
tak i obhájce chudých a „rýpala“, avšak 
všechny s postojem dát ze sebe to nejlep-
ší. Ne pro sebe, pro své postavení, fi rmu, 
kamarády, nýbrž pro obecní zájem. 

Máme skvělé kandidáty, přečtěte si 
naše medailonky.

V programu máme i závažná téma-
ta jako energetiku a lokální odolnost. 
Vzhledem k politické situaci nevíme, 
jak náročné dny nás čekají. O to více 
bude nutné moudře posoudit každý 
krok a bránit plýtvání městským 
rozpočtem.

Chci Vás tímto požádat o důvě-
ru. Nikoliv pro sebe, ale pro celou 
kandidátku. Proč? Čím větší za-
stoupení budeme mít, tím snáze 
prosadíme náš program.

Velmi Vám děkuji, budu se snažit 
naplňovat shora psaná slova.

S úctou
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Vážení spoluobčané

vize města s budoucností ...

O změně stylu v řízení 
města a našich prioritách
čtěte na straně 2 a 3

Představení kandidátů
čtěte na straně 5 a 8

Smart Solution Varnsdorf
strany 6 a 7

Chceme energetickou 
a odpadovou koncepci
čtěte na straně 10

Pozvánky na tématické 
besedy k budoucnosti 
města strany 3, 10
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Již před sto lety měli varnsdorfané své vize a odvahu mnohé z nich naplňovat
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Hospodaření, doprava a rozvoj města
Zvýšení transparent-
nosti a přívětivosti 
úřadu
Chceme zlepšit dostupnost informa-
cí a využívání komunikačních pro-
středků směrem k veřejnosti. Rádi 
bychom znovu zavedli přehlednou 
pozvánku s programem zasedání za-
stupitelstva. 

Transparentnost ekonomiky měs-
ta a větší zájem občanů o dění v něm 
bychom rádi podpořili zavedením 
otevřeného rozklikávacího rozpoč-
tu, který je běžným nástrojem úřadů 
mnoha měst a veřejných organizací. 
Nastal čas jej i ve Varnsdorfu bez 
obav zavést. Součástí by mělo být 
i zavedení „transparentního účtu“ 
(co není vyloženě tajné je veřejné).

Strategické řízení 
města se zapojením 
veřejnosti
Prosazujeme koncepční tvorbu stra-
tegických dokumentů jako zásad-
ní nástroj řízení moderních měst 
(tedy nikoli “péct” velké projekty 
pod pokličkou v kanceláři starosty 
s kamarády). Na tvorbě se mají ve-
dle zastupitelstva, které konečnou 
verzi dokumentů schvaluje, podílet 
také aktivní občané, jejich iniciati-
vy a přizvaní odborníci a to formou 
veřejných slyšení a besed či vyhláše-
ných anket. Vážná témata, jako např. 
řešení odpadů a energetiky je nutné 
zásadně komunikovat nikoli s před-
vybranými investory, ale s nestran-
nými odborníky (např. z univerzit-
ního prostředí). Tímto postupem 
se vyhneme obcházení občanské 
veřejnosti, tedy jak „řízení města 
jako fi rmy“, tak i netransparentnímu 
tlaku na nevolené úředníky, či jejich 
libovůli při správě města. Námi pro-
sazované postupy jsou základem pro 
dlouhodobou funkčnost občanské 
společnosti a důvěry a sounáležitosti 
občanů ke své obci. 

První na řadě je komplexní energe-
tická koncepce, viz strana 11.

Chceme také umožnit zapojení ob-
čanů do rozhodování o rozvoji obce 

a to formou participativního rozpočtu, 
kdy se o části veřejných fi nancí rozho-
duje dle preferencí aktivní veřejnosti. 
www.participativni-rozpocet.cz

Obnova a zprůchod-
nění starých pěších 
cest, mostků a rozší-
ření sítě laviček
Např. obnovit tzv. “Černou lávku” před 
Mašíňákem – propojení pro pěší přes 
nově nabytou louku do areálu koupa-
liště)... Naším cílem je, aby lidi bavilo 
chodit na procházky. Je potřeba také 
podél frekventovaných pěších tras 
rozšířit pokrytí lavičkami, zejména 
pro občany kteří si potřebují při pro-
cházce častěji odpočinout. 

Lépe fungující 
údržba komunikací, 
chodníků, budov 
V majetku města vídáváme zanedbané 
silnice, žlaby, svody, místy i “fušeřinu” 
a nedodělané zakázky.

Chceme se zasadit o funkční a systé-
mové řešení údržby těchto městských 
majetků a komunikací. Pravidelná 
údržba šetří kasu, „prevence je lepší 
než řešení havárie“.

Řešení problému 
s parkováním 
V úzkých uličkách stojí auta v obou smě-
rech, na sídlištích je nedostatek parko-
vacích míst. Je nutné rozšíření parkova-
cích kapacit. Skvělým řešením je např. 
již realizovaný pilotní projekt parkování 
na jedné straně vozovky formou “zálivo-
vého stání” v Jarošově ulici. Podpoříme 
studii vybudování parkovacího domu 
v nejfrekventovanějších lokalitách.

MHD po celém městě
Chceme naši MHD aktivně podrobovat 
aktuálním potřebám občanů. Víme, že 
trasa našeho “okružáku” stále nepo-
krývá některé části města. Je potřeba 
revize resp. doplnění zastávek i četnos-
ti spojů. 

Ochrana dočasně 
opuštěných cenných 
objektů před jejich 
nevratnou degradací
Občas se stane, že se zásahem vyšší 
moci či různých složitých situací octne 
v nesnázích společensky či historicky 
cenná budova. V takových momentech 
by mohla být obec tím, kdo zasáhne 
a poskytne pomocnou ruku v pravý 
čas. Může nastalou situaci právně za-
bezpečit eventuelně poskytne půjčku, 
záruku, zabezpečení či jinak tzv. „za-
chrání situaci“. Ve městě jsou ale také 
dlouhodobě neudržované objekty, tzv. 
skvrny na tváři města, které je potře-
ba vykoupit, zrenovovat a vrátit do 
života (viz nyní projekt domu naproti 
restauraci Severní dráha), nebo zbou-
rat s možností využití dotačních peněz 
(tzv. brown fi eld).

Na řadě je Kinoka-
várna, Staré nádraží

Budeme i nadále prosazovat a podpo-
rovat obnovu historických památek 
a budov a jejich využití pro současné 
potřeby. V minulých obdobích jsme 
otevřeli téma převzetí a využití Čer-
veného kostela i Starého nádraží. Po 
opravě a zprovoznění „Kostela míru 
a pokoje“ jako multifunkčního spo-
lečenského prostoru a odkoupení 
Starého nádraží (kde se připravuje 
rekonstrukce), nyní přichází na řadu 
také Kinokavárna, která by se, pokud 
se ji ještě podaří zachránit, mohla stát 
zázemím pro rozličné aktivity v ob-
lasti kultury a volnočasových aktivit 
mládeže.

Těsnější sepjetí 
s řekou Mandavou
Podpoříme návrh pracovní skupi-
ny „Voda Varnsdorf“ na kultivaci 
veřejného prostoru zapojením řeky 
Mandavy do denního života vybudo-
váním odpočinkové náplavky v pro-
storu od sportovní haly k Panoramě.

Foto: Hanz
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Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost

Rozvoj zdravotnických služeb 
v poliklinice a nemocnici
Pro zlepšení situace ve zdravotnicví 
navrhujeme: 
•  lepší podmínky a pobídky lékařům 

formou zajištění bydlení a poskyt-
nutí ordinací v městských zdravot-
nických zařízeních; 

• městská stipendia pro studium 
lékařských oborů s podmínkou 
následné lékařské praxe v našem 
městě či vrácení peněz;

• rozvoj infrastruktury a dostup-
nosti zdravotnictví – modernizaci 
polikliniky. Nabídneme zde léka-

řům takové prostředí, aby si nebu-
dovali ordinace ve svých domech, 
ale pacienti je nalezli „pod jednou 
střechou“;

• vybudování recepce polikliniky 
hodné 21. století, tzn. propojující 
pacienty s lékaři/specialisty. Udě-
lejme tečku za postáváním před 
dveřmi ordinací, které je nepří-
jemné pacientům i lékařům a od-
lehčeme přetíženému zdravotnímu 
personálu od nezdravotní agendy, 
kterou pacient vyřídí již na recepci.

Tématická beseda k budoucnosti města

Témata: Rozvoj města, hospodaření a investice │ 
Doprava a zdravotnictví │ Kultura, sport a volný čas  

21. září od 17.00 hodin
Spolková místnost Městské knihovny

Za účasti našich kandidátů a pozvaných hostů. 

Výjezdní 
stanoviště 
záchranné služby 
ve Varnsdorfu

Uděláme maximum pro dosažení cíle 
mnohaletého boje našeho kolegy Pavla 
Vodičky za vznik této zásadní služby 
veřejnosti.

Doplnění 
sociálních služeb

Potřebujeme posílit zejména v ob-
lasti řešení sociálně patologických 
jevů ve společnosti, jako je užívání 
návykových látek, gambling, násilí, 
dluhové pasti atp.

Bezpečnost na 
našich ulicích 
Podpoříme vznik většího počtu 
přechodů, jejich osvětlení, nebez-
pečná místa např. osadit semafory, 
obzvlášť v úsecích, kde je spousta 
dětí, např. na Západní ulici. Mezi 
sportovišti a sídlištěm omezit 
rychlost a v součinnosti s Poli-
cií ČR např. vybudovat retardéry 
či navrhnout změnu ze silnice na 
„obytnou zónu“.

Úsek Národní ulice mezi bývalou 
a současnou „Spořitelnou“, chce-
me proměnit ve skutečnou obytnou 
zónu a docílit klidného propojení 
mezi městským parkem a lávkou ke 
sportovní hale, tzn. z široké asfal-
tové silnice vytvořit dlážděnou ces-
tu s květináči, zálivy, lavičkami… 

Nevzhledné gumové přejezdy vymě-
nit za dlážděné mostíky. 

Chceme s odborníky zmapovat 
všechny nebezpečné úseky (školy, škol-
ky, nepřehledné křižovatky) a navrh-
nout řešení minimalizující neštěstí. 

Investicemi do materiálního vyba-
vení podpoříme městskou policii, aby 
mohla v maximální míře dohlížet na 
bezpečnost v ulicích. Zároveň chceme 
zabránit zneužívání mobilních radarů 
k šikaně, jako při nešťastné „radarové 
kauze“. 

Rozšíření služeb 
pro seniory 
Chceme iniciovat zřízení „denní-
ho stacionáře“ pro seniory, tedy 
v podstatě „školku“ pro naše ba-
bičky a dědečky, kteří vyžadují 
denní péči a nechceme je „odlo-
žit“ do domů pro seniory. Ve sta-
cionáři mohou pohodlně trávit 
čas, zatímco vy se můžete věno-
vat své práci či jiným denním ak-
tivitám. 

Podpoříme vznik služby tzv. 
„senior taxi“ – podporu senio-
rů a osob ZTP formou slevových 
poukazů na využití taxislužeb ve 

městě, ideálně taxislužeb s bez-
bariérovým nástupem.

Budeme podporovat seniorský 
klub Pohádka.

Zlepšíme podmínky života se-
niorů a handicapovaných spoluo-
bčanů. Zasadíme se proto napří-
klad o instalaci většího množství 
laviček ve veřejných prostran-
stvích, aby měli starší a hůře po-
hybliví občané možnost odpočin-
ku. Bez této možnosti hrozí jejich 
vyloučení z pobytu ve veřejném 
prostoru.

Foto: Hanz
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Sport a volnočasové aktivity, školství

Pokračování 
stávající koncepce 
podpory sportu
Chceme dále pokračovat v součas-
ném způsobu podpory varnsdorf-
ských mladých sportovců, tzv. „Kon-
cepce sportu“ a rozvíjet jí. Vzhledem 
k rostoucím nákladům na provoz 
sportovišť budeme prosazovat na-
výšení příspěvku města pro místní 
sportovce (navrhujeme navýšení do-
tace přímo úměrné vůči zvýšení cen 
pronájmů). Městská fi nanční pod-
pora musí být u příjemců vázána na 
zpřístupnění hospodaření a podrob-
né vyúčtování dotace.  

Školní granty 
v rámci 
grantového 
programu
V rámci grantového programu pod-
poříme zavedení školních grantů, 
které budou zacíleny na rozvoj vzdě-
lanosti a dovedností, sociální vazby 
i mimoškolní činnost. Je důležité 
podporovat zájem dětí o potřebné 
profese.

Foto: Ladislav Košťák

Foto: Ladislav Košťák

Umožníme využití 
školních venkov-
ních hřišť neorga-
nizované veřejnosti
Budeme hledat možnosti využití 
školních hřišť pro sportování ne-
organizované mládeže a dětí. Ve sta-
novený čas a den, jim pod patronací 
kantorů a dohledem studentů, umož-
níme vstup na sportoviště zdarma.

Zapojení škol 
do naučných 
ekologických 
projektů
Podpoříme vytvoření „zelených uče-
ben“ v základních školách, např. solár-
ními instalacemi na střechách škol 
a využitím přírodního potenciálu 
školních zahrad (účelným nakládáním 
s vodou, výsadbou ovocných dřevin 
apod.).

Rekonstrukce 
stávajících 
sportovišť 
Budeme podporovat plánované 
a smysluplné rekonstrukce měst-
ských sportovišť, jako například 
sportovní haly – včetně venkovní 
atletické dráhy, „Sokolovny“, atletic-
kých sportovišť v Kotlině… 

Pravidelná 
údržba veřejných 
volnočasových 
ploch
Chceme zavést systém průběžné údrž-
by stávajících dětských hřišť, parků 
a dopravního hřiště, což chápeme 
jako efektivnější přístup, než pozdější 
nutnost výměny již neopravitelných či 
zdevastovaných prvků...

Odpočinková 
zóna za nemocnicí 
v oblasti 
„Mašiňák“
Stále podporujeme vybudování velké-
ho volnočasového areálu (stezky pro 
in-line bruslení, veřejná sportoviště, 
koupaliště, lavičky, dětské hřiště, …) 
dobudováním areálu koupaliště „Ma-
šiňák“ a propojením s městským „le-
soparkem“ za nemocnicí.

Zdroj: www.uceeb.cz
Voda ve městě

Metodika pro hospodaření 
s dešťovou vodou

Ukázka akumulace deš-
ťové vody pro využití 
na sportovištích. 
Více na str. 12**

Zdroj: www.uceeb.cz

Suchá retenční dešťová nádrž.
Představit si ji můžeme např. v parcích u knihovny, 
u Panoramy... 
Více k tématu zadržování vody na str 12*
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Jsem varnsdorfský rodák, táta 
čtyř dětí a děda pěti vnoučat. 
Kromě fotbalu a běhu rád 
vyrazím do prosluněných 
dalekých zemí. Přesto vím, 
že patřím do Lužických hor. 
Baví mě nové výzvy a proto od 
mládí podnikám. Provozuji se 
svým synem HOSANA CAFE 
a internetový obchod. Inspi-
ruje mne spojení podnikání 
a sociální oblasti. Od mládí 
jsem aktivně zapojen v Apoš-
tolské církvi. Naturelem jsem 
aktivista a musím reagovat, 
když „mocnější“ zneužívají 
slabší. Rád bych viděl zase ve 
Varnsdorfu místo heren a za-
staváren kavárny, rodinné re-
staurace a zajímavé obchůdky. 
Mou představou o skvělém 
městě nejsou jen hezké bu-
dovy, ale také spokojení lidé 
s naplněným smyslem života. 
Jsem členem zastupitelstva 
a předsedou Bytové a sociální 
komise RM. Společně se dvě-
ma kolegyněmi ze zastupitel-
stva a za podpory dalších ak-
tivních lidí vč. novinářů jsme 
se podíleli na rozkrytí krimi-
nálního pozadí tzv. radarové 
kauzy a podařilo se i obměnit 
tehdejší vedení města. Baví 
mě spojovat lidi různých ta-
lentů a schopností v jeden 
celek, neboť vím, že v jednotě 
je moudrost a síla. „Pro neroz-
vážné vedení město chřadne, 
kdežto v množství rádců je 
jeho záchrana”. Je mi tedy po-
těšením, představit Vám náš 
tým.

Narodila se a žije ve Varn-
sdorfu. Má dvě děti. Miluje 

Pochází z Rumburku, ve Varn-
sdorfu žije přes 30 let. Vystu-
doval Technickou Univerzitu 
v Liberci – pedagogickou fa-
kultu s aprobací matematika 
a fyzika. Celý profesní život 
pracuje jako učitel, nejprve na 
základní škole v Krásné Lípě 
a Rumburku a od roku 1999 na 
střední škole ve Varnsdorfu, 
kde nyní působí v roli zástup-
ce ředitele. Jako člen sportov-
ní komise byl u zrodu dodnes 
platné Koncepce podpory 
sportu ve městě Varnsdorf. Ve 
volném čase se věnuje sportu 
a cestování po České repub-
lice. Je ženatý, má tři dospělé 
děti.

Narodil se a nyní žije ve Varn-
sdorfu. Volno věnuje rodině, 
sportu a cestování. Po Gym-
náziu vystudoval Právnickou 
fakultu. Po koncipientské 
praxi v několika advokátních 
kancelářích v Praze složil ad-
vokátní zkoušky a v součas-

Jan Šimek st.
lídr kandidátky, 51 let

Ing. Monika Pifková
daňová poradkyně, 45 let

Mgr. Pavel Kolár
zástupce ředitele SŠ, učitel 
SŠ, 49 let

Mgr. Jan Togner
advokát, 34 let

2.

1.

3.

4.

výlety do hor a přírody. Vy-
studovala VŠE, obor podni-
ková ekonomika. Po několika 
zaměstnáních se rozhodla pro 
samostatnou dráhu, podniká 
jako daňová poradkyně a za-
stává pozici předsedkyně do-
zorčí rady městské fi rmy Re-
gia, a.s. Monika svou morální 
a odbornou hodnotu prokáza-
la, když v září 2018 jako prv-
ní občan veřejně vystoupila 
na jednání zastupitelstva ve 
věci rozpočtové změny. Dů-
razně tehdy apelovala na za-
stupitele, aby nedovolili pro-
platit z městské kasy částku 
21,7 milionů Kč v nechvalně 
proslulé radarové kauze.  

PhDr. Martin Musílek
ředitel divadla, 48 let

Narodil se a žije ve Varnsdor-
fu. Studoval na FF Univerzity 
Karlovy v Praze a od roku 2011 
působí jako ředitel Městského 
divadla Varnsdorf. Již druhé 
volební období vykonává služ-
bu zastupitele města a v po-
sledních více jak dvou letech je 
členem Rady města. Řadu let 
pracuje v Komisi majetku a in-
vestic, v Komisi pro kulturu, 
v minulosti také v Komisi ces-
tovního ruchu a přeshraniční 
spolupráce. Podílel se na vzni-
ku Programu rozvoje města 
Varnsdorf na roky 2015–2022. 
Pořádá množství kulturních 
akcí ve Varnsdorfu a regionu, 
jako například mezinárod-
ní hudební festival Mandava 
Jazz, Divadelní festival Vítr 
z hor, rozvíjí mezinárodní 
spolupráci v kulturní oblasti. 
Řadu let také zasedá v porotě 
fi lmového festivalu Nisa. V po-
slední době se stará o kulturní 
náplň znovuožívajícího Červe-
ného kostela. Hovoří aktivně 
čtyřmi světovými jazyky. Mi-
luje cestování, přírodu, Itálii 
a umění.

Zdeněk Damašek
vedoucí poprodejního 
oddělení, 43 let
Narodil se a žije ve Varnsdor-
fu. Studoval na střední prů-
myslové škole ve Varnsdorfu 
a dále na Státní jazykové ško-
le v Liberci. Pracuje jako sta-
vební technik a podílí se na 
vedení a organizaci stavební 

5.

Michael Šatník
podnikatel, ekologický 
zemědělec, 43 let

Michael Šatník je místní rodák 
a patriot. Studoval veřejnou 
správu na VSCI a zemědělskou  
rekvalifi kaci na Střední země-
dělské škole Děčín Libverda. 
Snaží se uplatnit inspirace ze 
zahraničí, dlouhodobě prosa-
zuje zejména podporu udrži-
telného regionálního rozvoje, 
lokální ekonomiky, zvyšování 
místní produkce, soběstačnos-
ti a odolnosti. Pracovně se za-
bývá obchodem a ekologickým 
zemědělstvím (ovocnářstvím 
a chovatelstvím) a také ener-
getickými projekty (střešní 
solární elektrárny a inovativní 
zdroje tepla – domácí i rozvod-
né). Je odpůrcem velkokapa-
citní spalovny odpadů (naopak 
podporuje třídění a surovi-
nové zvovuvyužití odpadů) 
a prosazuje komplexní moder-
nizaci městské tepelné sou-
stavy včetně rozšíření o další 
zdroje tepla. Pro město v pře-
dešlém období spoluinicioval 
vznik pracovní skupiny rady 
města Voda Varnsdorf jež má 
přispět ke zvládnutí adaptace 
na prudké a extrémní výkyvy 
počasí. Podílí se také na něko-
lika místních kulturních a hu-
manitárních projektech.

7.

Monika Koštrnová
marketingový specialista, 
45 let

Narodila se a žije ve Varn-
sdorfu, kde i studovala teh-
dejší SPŠS Varnsdorf, kterou 

Mgr. Josef Rybanský
ředitel muzea, 46 let
Kurátor varnsdorfské poboč-
ky Oblastního muzea v Děčí-
ně, který svůj osobní i pracov-
ní život spojil s Varnsdorfem 
a Šluknovským výběžkem. 
Aktuálně se po mnoha letech 
vrátil na svou alma mater 
v Ústí nad Labem a vrhl se do 
doktorského studia v oboru 
českých dějin, ve kterém se 
specializuje na protoindust-
riální dějiny textilní výroby 
a na každodennost fabrikant-
ských rodů ve Šluknovském 
výběžku.
„Za poslední dva roky studia 
jsem hluboce okouzlen my-
šlenkovým vzestupem v ob-
dobí pozdního osvícenství. 
V období, ve kterém se ro-
dila celá řada společenských 
a politických jevů, na kte-
rých stojí i naše současnost. 
Věřím, že mezi nejdůležitější 
hodnoty patří vzdělání, vzá-
jemná tolerance a demokra-
cie.“

8.

6.

9.

Bc. Pavel Vodička
živnostník, 37 let
Komunitní asistent, běžec, 
občasný cestovatel, fotograf, 
aktivista, zajímající se o ve-
řejné dění ve městě. Účastní 
se jednání zastupitelstva, kde 
často supluje a zastává zájmy 

10.

pokračování na straně 8

né době působí jako advokát 
v našem regionu. Honza svou 
vysokou odbornou i lidskou 
kvalitu prokázal v radarové 
kauze, když bez nároku na 
odměnu zpracovával právní 
analýzy, poukazující na nezá-
konnost měření a porušení zá-
kona o zadávání veřejných za-
kázek. Tyto byly v naprostém 
souladu s rozhodnutím ÚOHS 
i verdiktem Krajského soudu. 
(pozn. kriminální větev kauzy 
nyní putuje k soudu…).

fi rmy. Ve svém volném čase 
se věnuje hokejové mládeži 
ve Varnsdorfu, je předsedou 
hokejového oddílu. Působí 
jako člen sportovní komise 
RM a člen dozorčí rady TS. 
Kromě sportu se aktivně vě-
nuje včelaření, vyrábí med 
a také již tradiční Varnsdorf-
skou medovinu.
Městu věnuje svůj čas také 
v dozorčí radě Technických 
služeb a v Komisi pro vzdělá-
vání, tělovýchovu a sport.

úspěšně ukončila maturitní 
zkouškou. Pracuje na mar-
ketingovém oddělení u české 
společnosti, která má kořeny 
v překrásné krajině na hrani-
cích Národního parku České 
Švýcarsko. Ve svém volném 
čase se věnuje mladým lyža-
řům ve Varnsdorfu, které učí 
základům lyžování, a zároveň 
jim ukazuje krásy sportu a ra-
dost z něj. Současně je před-
sedkyní Lyžařského oddílu 
a aktivně působí ve výkon-
ném výboru místní sportovní 
organizace.
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Vítek Michal 
živnostník, stromolezec 
Monkey works, 30 let

Narodil se ve Varnsdorfu, 
kde také celý život žije. Po 
základní škole vystudoval 
elektrotechniku. S manžel-
kou vychovávají dcerku. Pra-
covně ho můžete potkat při 
arboristice a dalších výško-
vých pracech. Svůj volný čas 
vyplňuje sportem, turistikou 
a rodinou.

Mgr. Stanislav Hocko 
učitel, 49 let

Narodil se a žije ve Varnsdor-
fu. Má tři děti. Učí tělesnou 
výchovu na gymnáziu ve 
Varnsdorfu a Rumburku. Od-
malička je srdcem sportovec 
a zápasník. Zápasu se věnuje 
také jako trenér. Nejraději 
tráví čas s dětmi na hřišti, 
v tělocvičně, na zimáku, na ží-
něnce, v lese nebo ve skalách. 
Je také vášnivým chovatelem 
drobného zvířectva, k čemuž 
společně se svým otcem ve-
dou i nejmladší generaci. Je 
členem Komise pro vzdělává-
ní, tělovýchovu a sport.

Ladislav Shejbal
technik/kontrolor, 45 let

Rodilý varnsdorfák, vystu-
doval zde  strojírenský obor 
zakončený maturitou. Otec 
dvou dětí. Dříve aktivní 
sportovec, má rád cestování. 
Zajímá se o politiku. Je pře-
svědčen, že kvalitní politici 
mají přijít zespodu, proto je 
důležité na komunální úrov-
ni říci ne nepoctivcům.
V těžších časech, kdy stát 
selhává, si lidé na regionální 
úrovni musí vytvořit takové 
podmínky, aby se jim na tom 
jejich „paloučku“ žilo lépe. 
Prostor pro zlepšení vidí 
v péči o starší spoluobčany, 
kteří i dnes odchází z toho-
to světa nedůstojně. Přál by 

Bc. Zuzana 
Havránková
sociální pracovnice, 43 let
Rodačka z Varnsdorfu, vel-
kou část dospělého života ale 
žila mimo něj. Je maminkou 
dvou dětí a při mateřské nyní 
studuje Univerzitu Karlovu, 
obor řízení a supervize soci-
álních a zdravotnických slu-
žeb. Studovala a pracovala 
v Praze i v zahraničí, kde se 
věnovala sociální práci a vý-
uce angličtiny. S manželem 
se rozhodli založit rodinu 
a žít právě ve Varnsdorfu. 
Právě v oblasti péče o senio-
ry vidí v našem městě výzvy, 
které je třeba přijmout. 

Bc. Zdeněk Štěpánek
IT expert, 39 let

Varnsdorfský rodák, otec 
dvou dětí, bývalý učitel, dnes 
IT technik – předseda sítě 
GAVANET. Je spolutvůrcem 
varnsdorfského 70 mm Fil-
mového festivalu v Panora-
mě. 
Chtěl by Varnsdorf plný spo-
lupracujících a spokojených 
lidí, kde se budou městské 
investice a akce měřit in-
dexem spokojenosti. Zdeněk 
chce město bez „cinklých“ 
zakázek, bez nevraživosti 
mezi občany a zastupiteli. 
Aktivně vystupoval v Rada-
rové kauze a jako člen Komi-
se pro posuzování veřejných 
zakázek odmítl tuto zakázku 
přes vyvíjený nátlak posuzo-
vat jakožto podezřelou na-
bídku - napsáno v zápisu.

Jan Šimek, BA.
manažer kavárny, 28 let
Celoživotní varnsdorfák se 
zkušeností ze světa a milu-
jící otec dvou malých dětí. 
Jako vášnivý sportovec od-
mala nosil znak města na 
fotbalovém či hokejovém 
dresu. Po dokončení míst-
ního gymnázia vystudoval 
bakalářský titul na kolínské 
pobočce americké Global 
University v oboru teologie 
a misie. Tam také potkal 
svoji ženu, která vyměni-
la moravský venkov za náš 
Varnsdorf. Honza díky stu-
diím strávil několik měsíců 
na stáží v Austrálii, odkud 
dodnes čerpá inspiraci jak 
pro rodinnou kavárnu, tak 
pro vizi moderního a zdra-
vého města. I proto se po 
návratu zapojil do služby 
mladým lidem a je členem 
Komise prevence krimi-
nality a bezpečnosti. Jeho 
touhou je vidět město, kde 
najdou své vyžití všechny 
generace a lidé poznají, že 
Varnsdorf je výborné místo 
pro založení rodiny.

Bc. Jaroslava 
Štěpánková
sociální pedagog, Starostka 
kruhu přátel muzea, 60 let

Rodačka, část dětství strávi-
la v České Kamenici, ale od r. 
1980 žije s rodinou trvale ve 
Varnsdorfu. Je vdaná a nad-
šená babička 4 vnoučat. Vy-
studovala stavební průmys-
lovku a dvacet let pracovala 
v oboru. Později vystudovala 
sociální pedagogiku na VŠ 
a v současné době je zaměst-
nána jako asistent pedagoga 
v mateřské školce. Ve volném 
čase pracuje v KPMV a ráda 
fotí. V rámci Klubu histori-
ků ráda seznamuje veřejnost 
s historickou architekturou 
města a příležitostně i pracu-
je na projektech její obnovy.

Mgr. David Láník
duchovní pastor církve, 42 let

Rodilý varnsdorfák, ženatý 
a vychovává tři děti. Vystu-
doval pastoračně-sociální 
práci a aplikovanou etiku. 
Většinu svého profesního 
života pracoval se závislý-
mi lidmi v organizaci Teen 
Challenge a nyní již pět let 
působí jako duchovní v Apo-
štolské církvi. Věří, že má 
smysl usilovat o společenské 
dobro, že existuje Bůh a že 

Aleš Svačinka
podnikatel v marketingu, 
47 let

Narodil se v Jablonci, ve 
Varnsdorfu byl na vojně a už 
zde zůstal. Aleš je ženatý, 
má dvě děti. Rád sportu-
je, pokořil několik marato-
nů. Profesně se vypracoval 
v korporátním businessu 
v regionu střední Evropy na 
manažerské pozice, nyní je 
konzultantem. Aleš má srdce 
fi lantropa a vidí-li potřebné 
a trpící, nenechá jej to chlad-
ným. Do humanitárních ak-
tivit vkládá nejen peníze, ale 
i svůj čas a ruce. Varnsdorfu 
by rád pomohl v kulturní 
a ekologické oblasti.

Ing. František Prokop
podnikatel v zasilatelství, 
33 let

Po absolvování varnsdorf-
ského gymnázia vystudoval 
informační technologie na 
vysoké škole ČZU v Praze. 
Během studia založil mezi-
národní zásilkovou službu 
zNěmecka.eu. Kromě toho 
podniká v oblasti tvorby 
a programování webových 
stránek. Je aktivní hokejis-
ta a fotbalista. Věří, že do 
komunální politiky nepatří 
pouze “stará garda”. Zdravý 
rozvoj města by měl respek-
tovat názory a postoje všech 
generací.

Mgr. Marek Jasa
učitel, 47 let

Marek učí na Gymnáziu 
Varnsdorf a Rumburk, VOŠ 
a SOŠ Vdf a jazykové škole 
Lingua Rumburk. Účastník 
v mezinárodních projek-
tech pro mládež. Získal titul 
magistra z pedagogické fa-
kulty TU v Liberci z anglič-
tiny a češtiny, titul bakaláře 
z FFUK v Praze z indonéš-

11.

13.

14.

21.

20.

12.

19.

18.

15.

16.

17.

občanů. Od střední školy se 
zapojuje do řešení témat od 
ekologie, přes (vystudovaný) 
cestovní ruch, po zdravot-
nictví. Dosáhl  bakalářského 
stupně v oboru Informatika ve 
státní správě, s absolventskou 
prací na téma: Zpracování bio-
logicky rozložitelného odpadu 
ve Varnsdorfu. Nabyté znalos-
ti aktivně vkládá do veřejné 
debaty o podobě městského 
odpadového hospodářství.                                                                    
Pavel dlouhodobě usiluje 
o zřízení stanoviště záchranky 
ve Varnsdorfu, coby největším 
městě šluknovského výběžku.

církev může být zdrojem na-
děje pro každého člověka. Je 
členem Kulturní komise RM.

tiny, roční stáž na Bali na 
Universitas Udayana – obor 
indonéština, antropologie. 
Hovoří anglicky, německy, 
rusky, indonésky. Marek je 
zapojen jako vedoucí do pro-
gramu DOFE (Cena vévody 
z Edinburghu). Miluje cesto-
vání, turistiku, přírodu a po-
byt v ní (survival, bushcraft). 
Byl členem Komise prevence 
kriminality RM a zapojil se 
do projektu Mediace do škol. 
„Nejlepšími učiteli jsou ces-
tování, příroda a sám život. 
U nich hned poznáte, co jste 
udělali dobře a v čem jste se-
lhali.“

si častější zábavu a relax při 
společenských akcích tak, 
jak to dělají u našich přes-
hraničních sousedů.

VOLTE

Č.7
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Kultura, cestovní ruch a přeshraniční spolupráce
Varnsdorf 
kulturní
Žijeme ve skvělém místě. Poloha Varn-
sdorfu mezi kopci, rozlehlost veřejných 
prostranství, parků, okolní lesy a louky 
z něj činí úžasné místo. Proto prezen-
tujme město Varnsdorf a Šluknovský 
výběžek jako dobré místo k žití.

Podílíme se na procesu tvorby Kul-
turní koncepce města a zásadním 
prvkem je pro nás možnost aktivní 
účasti veřejnosti na kulturním a spo-
lečenském životě a kulturní produkci 
(přípravě kulturních akcí).

Budeme prosazovat zvýšení fi -
nančních prostředků přerozdělova-
ných formou otevřené veřejné sou-
těže (grantový systém pro podporu 
živé kultury a aktivní spolkové čin-
nosti) minimálně o infl aci. 

Vedle příspěvkových organizací 
města podporujeme také spolupráci 
se soukromými kulturními subjekty, 
např. Centrum Panorama. 

Chceme iniciovat vznik moderního 
průmyslového muzea. Skrze existenci 
takového prostoru můžeme budovat 
silnější sepětí obyvatel s vlastním měs-
tem a regionem.

Budeme i nadále prosazovat a pod-
porovat obnovu historických památek 

a budov (Červený kostel, Střelnice, mu-
zeum, Kinokavárna, drobné památky) 
a jejich využití pro současné potřeby. 
Pokud se ještě technicky podaří  za-
chránit budovu Kinokavárny, pak by-
chom zde rádi multifunkční prostor 
pro tanec, akrobacii, nový cirkus či jiné 
pohybové aktivity, menší zábavní a di-
vadelní formy, nebo sportovní aktivity 
od gymnastiky po „ring volný“.

Podporujeme postupné rekon-
strukce a zvelebování divadla i parku 
Vincenze Pilze. Stejně tak dokončení 

rekonstrukce Hrádku, včetně dobu-
dování restaurace, ubytování a ven-
kovních prostor. Rádi bychom nalezli 
formu provozu, která by důstojně ak-
centovala sousedský a kulturní přesah 
této dominanty našeho města.  

Varnsdorf jako 
regionální lídr
Buďme dobrým partnerem ostatním 
obcím a regionálním iniciativám ve 
výběžku, pro Sdružení obcí Šluknov-

ska, projekt Tolštejnské-
ho panství, MAS Český 
Sever, pro projekty regi-
onálních značek a trhů, 
svépomocné spolky a ini-
ciativy pro rozvoj regionu. 
K vlně lokální solidarity 

a spolupráce může pozitivně přistoupit 
i náš Varnsdorf. Naše město by mělo 
hrát v regionu významnější roli a jeho 
rozvinutá infrastruktura kulturní ob-
lasti by se měla umět „lépe prodat“, aby 
se u nás turisté z Českého Švýcarska 
zdrželi déle než jen na nákup.

Chceme vytvořit a udržovat plat-
formu intenzivní přátelské spo-
lupráce také s našimi sousedy 
z přilehlých německých obcí. Tuto 
spolupráci považujeme za přirozenou, 
a to nejen v oblasti turismu, kultury 
a sportu, ale také v oblastech podni-
kání, trhu práce a zejména dopravní 
infrastruktury.

Partnerská města
Myšlenka partnerské spolupráce měst 
tzv. twinning vytváří jedinečnou příle-
žitost k setkávání občanů evropských 
měst, k vzájemnému poznávání, k vý-
měně myšlenek, zkušeností a názorů 
a k překonávání historicky podmíně-
ných předsudků a nedůvěry.

Že Varnsdorf ještě nemá žádné part-
nerské město je škoda. Chceme to změ-
nit a najít partnery v pro nás ideálně 
zajímavých destinacích, například pro 
vzájemnou podporu turistického ruchu 
a výměnné pobyty pro školy. Partner-
ství může mít kromě symbolické funk-
ce také příznivý fi nanční vliv na ekono-
miku města. I naše město a náš region 
mají co nabídnout.
https://www.smocr.cz/cs/cinnost/za-
hranicni-spoluprace/partnerstvi-mest
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**  Moderní způsob likvidace odpadu – 
pyrolýza. Zbytková energie se využívá 
k výrobě páry nebo teplé užitkové vody.

  * Třídící hnízda nemusí být ostudou lokality.

Odpadové hospodářství

Jsme v období velké energetické 
krize, ale také restrukturalizace. 

Spolu s velkými potížemi se 
nabízí také řada řešení. V problému ne-
jsme sami a národní i evropské zdroje 
nabízí jedinečnou příležitost fi nanční 
podpory pro modernizaci a ekologiza-
ci energetické soustavy a odpadového 
hospodářství města, ale také měst-
ských budov. Jen z tzv. „Fondu spra-
vedlivé transformace“ má být pro Ús-
tecký kraj uvolněno téměř 16 miliard 
korun. V tomto nesmíme zaspat, ale 
ani se nechat vtáhnout do nekoncepč-
ních a jednostranných řešení. 

 Pokud však část městských rezerv 
vložíme do energetických úspor a do 
efektivního vytápění a energetiky, pak 
z veřejné podpory z Modernizační-
ho fondu i z fondu Spravedlivé 
transformace může být doloženo 
pro obce 60–90 %.

Sběrný dvůr 
a nakládání 
s odpady – 
fáze 2.0
Chválíme dokončené stavební rekon-
strukce sběrého dvora, ta však řešila 
pouze vnitřní uspořádání, ale z tech-
nologického hlediska nepřinesla žád-
nou významnou inovaci. Je potřeba jej 
přesunout do fáze 2.0, co se týče uživa-

Tématická beseda k budoucnosti města

Témata: Odpadové hospodářství │ Energetická koncepce 
Životní prostředí a krajina, lokální produkce a odolnost 

14. září od 17.00 hodin
Spolková místnost Městské knihovny

Za účasti našich kandidátů a pozvaných hostů. 

telské přístupnosti (včetně optimaliza-
ce provozní doby).

Předcházení tvorby odpadu:
•  je potřeba ve sběrném dvoře vy-

tvořit podmínky pro zavedení obě-
hového hospodářství tzv. re-use 
centrum, tedy místo kde lze od-
ložit věci, které znovu využije ně-
kdo další;

•  třídění a příprava pro následné 
energetické využití či další zpra-
cování a likvidaci (je potřeba také 
modernější třídící linka).

Třídění a nakládání s vytřídě-
ným odpadem:
•  je potřeba zavést progresivní moti-

vační systém třídění odpadů;
•  opětovně budeme žádat o dal-

ší rozšíření možnosti třídění do 
okrajových částí města a rozší-
ření možnosti třídění také o te-
trapaky a kov do všech „třídících 
hnízd“. Ta by také měla dostat 
lepší vzhled*;

•  rádi bychom se v rámci tvorby 
energetické koncepce zabývali 
také možnosti zpracování plastů 
a pneumatik formou pyrolýzy**, 
za předpokladu nasazení mo-
derní ekologické a bezzápachové 
technologie.

Kompostárna
Podporujeme plán na rozšíření 
a modernizaci stávající kompostár-
ny nad nádražím. Město nyní může 
počítat ročně s cca. 600 tunami 
domácího bioodpadu. V kombi-
naci s dřevní hmotou i travinami 
z údržby veřejné zeleně a případně 
i s možností pěstovat energetické 
plodiny na městských pozemcích se 
nám zde otevírá příležitost pro další 
doplňkový zdroj energetického hos-
podářství ve městě.       Více na str. 12

Bioplynová 
stanice
Řešíme-li alternativní zdroje tep-
la nebo elektřiny, můžeme také vy-
budovat bioplynovou stanici, která 
zpracovává organickou hmotu z ve-
řejné i soukromé zeleně, zemědělství, 
gastroodpad atd. Výstupní plyn lze 
po úpravě vtláčet do plynovodů jako 
biometan, s kogenerací produkovat 
elektrickou energii, nebo jej spalovat 
k tvorbě tepla pro přilehlé budovy či 
k napojení na rozvod centrálního vy-
tápění – o něm podrobněji v kapitole 
Energetika.

Foto: Šáťa Zdroj: www.zachranzemi.cz

Foto: Jaroslav Ožana
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Energetika

Teplárna 
a energetická 
koncepce
Prosazujeme transparentní proces 
tvorby Energetické a odpadové kon-
cepce tvořené za účasti veřejnosti 
i přizvaných odborníků. Nechceme, 
aby se o energetice po volbách opět 
rozhodovalo při privátních jednáních 
u starosty s domluvenými dodavateli 
technologií a pak už se jen válcovalo… 

Podporujeme snahy MAS Český 
sever zprostředkovat strategické plá-
nování o energetice v rámci ORP Varn-
sdorf (VDF, DP, HP, Jiřetín, Rybniště 
a Chřibská). 

Oslovili jsme odborníky z Centra 
energeticky efektivních budov ČVUT 
Praha www.uceeb.cz. Probrali jsme 
naše návrhy do zmiňovaného proce-
su tvorby Energetické koncepce a byl 
nám předběžně potvrzen zájem po-
dílet se na utváření koncepce i na ná-
sledné přípravě návrhů a zadání kon-
krétních částí projektu. Tím bychom 
získali výraznou autoritu z oboru, 
která však nebude mít fi nanční pro-
spěch z realizace stavby ani z ná-
sledného provozu, tedy ani motivaci 
k protěžování konkrétní technologie, 
natož realizační fi rmy.

Smart Solution 
Varnsdorf 
Naše dlouhodobá vize teplárenství, 
kdy vlastníkem samotných teplo-
vodů je město, spočívá v moderní 
kombinované soustavě, která při 
zachování maximální bezpečnos-
ti a stability systému (díky plynu, 
resp. v krizi i uhlí či LTO) umožní 
stálé či sezónní zapojení dalších 
zdrojů tepla s různou kapacitou, ale 
i s různým rozložením v čase i se-
zonním obdobím. Toto by pravděpo-
dobně obnášelo oddělení výroby od 
distribuce. Každý z odběratelů by se 
tak za splnění přesně stanovených 
technických podmínek mohl stát 
též sezonním dodavatelem vlastních 
přebytků. Skončila by tak motivace 
některých domů se od soustavy zce-
la oddělit a jejich patálie v zajištění 
úplné soběstačnosti. Jejich vlastní 
zdroj by mohl být koncipován pro 
jaro, léto a podzim, v zimě by využili 
centrálního zdroje a v létě by tento 
zdroj naopak podpořili. 

Úspory a energetické zefektivně-
ní městských budov:
Městské budovy mají stále obrovský 
potenciál pro dosažení energetických 
úspor. Investujme do nich, dokud se 
nabízí výrazné veřejné zdroje na spo-
lufi nancování.

Fotovoltaika, dříve experimentální 
zdroj energie pro vesmírný program 
s vysokými pořizovacími náklady 
a dlouhodobou návratností je nyní 
na úplně jiné úrovni a je velmi dobře 
uplatnitelná zejména v kombinaci s ji-
nými zdroji energie využívající pro pro-
voz elektřinu. Zejména v letním období 
nám může pomoci plně nahradit staré 
konvenční zdroje a zabezpečit i pro-
dloužit jejich „letní odstávku“. Ener-
getickou a ekonomickou návratnost 
panelů dnes dokáží výrobci garantovat 
po celou dobu životnosti a instalované 
panely jsou již naprosto imunní zdra-
žování cen energií i infl aci. 

Solární termika (např. trubice) mají 
v letním období ještě 2–3x vyšší účin-
nost na m2. V energetickém mixu při 
výrobě tepelné energie může být mini-
málně v polovině roku velmi vydatným 
přispěvatelem do systému. 

Tepelná čerpadla 
Dalším zdrojem, jež může systém do-
konce třísezonně výrazně zlevnit, jsou 
tepelná čerpadla, případně doplněná 
vlastním min. podpůrným zdrojem el. 
energie pro svůj provoz, tedy střešní 
fotovoltaikou. Jedná se o naprosto od-
koušenou běžnou technologii, která je 
zejména v letním období opravdu velmi 
levná a účinná. Profesionální systémy 
vytopí i velké budovy, například školu 
v Křivoklátu – výkon 132 kW. 

Geotermální energie, tedy velkoka-
pacitní hlubinná tepelná čerpadla jsou 
také již ozkoušenou technologií. Je-
jich výhodou je téměř neměnný výkon 
v rámci celého roku. V Německu běží 
také zkušební velkokapacitní obecní 
projekty. Skvělé je, že nedávno vzniklo 
v Litoměřicích centrum výzkumu geo-
termální energie. Funkční hlubinný vrt 
funguje také v Děčíně. Jedné z exkurzí 
jsme se zúčastnili i s energetiky míst-
ní MASky a tak můžeme prozradit, že 
v našem kraji bylo provedeno něko-
lik zkušebních vrtů, jeden i nedaleko 
Varnsdorfu a o dalších se jedná.

www.obec2030.cz/novinky/geoter-
malni-energie/ 

Komunitní energetika je příleži-
tostí, jak může stát pouze odbouráním 
vlastních překážek, umožnit nastar-
tování vlastní činorodé spolupráce 
pro řešení energetické krize. Na vládě 
i v parlamentu se projednávají návr-
hy na odstranění několika překážek 
v energetickém zákoně, po němž bude 
umožněno sdílení přebytků solárních 
elektráren, např. mezi sousedy v domě 
či ulici. Tímto sdílením energie se ušet-
ří jak na výdajích za elektřinu a tep-
lo tak za distribuční poplatky. Toto 
se bude týkat také velkého množství 
městských budov. www.enviwiki.cz/
wiki/Komunitní_energetika

Stávající teplárna, se kterou 
se město už delší dobu tak trochu 
přetahuje, rozhodně na odpis není. 

Není tedy potřeba tohoto dodavate-
le nahradit vlastním a opět stejným 
plynovým kotlem. V moderním sys-
tému, který navrhujeme, by stávají-
cí dodavatel zajišťoval úlohu hlav-
ního dodavatele zejména na zimu 
i zálohu pro celý systém. Zároveň 
by pro něj pokračování spolupráce 
znamenalo jistotu dlouhodobého 
provozu, tedy i návratnost již vlože-
né investice. A také možnost přidat 
se k budování inteligentního mixu 
přidáním dalšího zdroje. Svou blíz-
kostí se přímo nabízí například roz-
lehlé střechy s teplárnou, historic-
ky spřízněné sousední společnosti 
Velveta a.s. Město by pak ušetřené 
finance na zbytečnou stavbu již 
existujícího zdroje mohlo použít 
například pro modernizaci přeno-
sové soustavy či výstavbu tepelných 
úložišť.

Záloha a zásobníky paliva
Také teplárna by se po uklidnění 
vztahů s městem a vyjasnění jeho 
Energetické koncepce, mohla více 
soustředit na svoji práci. Konkrétně 

na záložní, krátkodobé, ale účinné 
zdroje tepla, v případě nedostatku 
plynu a vytvoření zásobníků paliva 
pro tyto zdroje (plyn, uhlí, LTO, ...).

Velkokapacitní úložiště tepelné 
energie
Město by po realizaci dostatečné 
kapacity  “letních zdrojů” mohlo vy-
budovat velkokapacitní zásobníky 
tepla. Skladování tepla je totiž na-
příklad ve srovnání se skladováním 
elektrické energie několikanásobně 
jednodušší a levnější. V posledních 
letech vznikaly v Evropě různé dru-
hy tepelných zásobníků a i z těchto 
zkušeností můžeme již nyní čerpat. 
Zajímavé jsou například zásobníky 
pískové, jež umožní akumulovat letní 
přebytky pro využití v zimě.

Modernizace přenosové 
soustavy
Dobrou zprávou je, že soustava je 
v majetku města. A právě města bu-
dou moci v případě ekologizace svých 
teplárenských soustav využívat na 
obnovu a zateplování přenosových 
soustav dotace s opravdu vysokým 
podílem dotačního příspěvku.

Spalovna odpadu (ZEVO), aneb 
opravdu řešíme problém našeho 
odpadu, nebo máme zapotřebí 
být krajskou popelnicí?
Pokud by měla ve Varnsdorfu vznik-
nout spalovna, tzv. ZEVO (zařízení 
na energetické využití odpadů), pak 
jedině v rámci promyšlené Kon-
cepce odpadového a energetického 
hospodářství, nikoli jako nahodilý 
a silně lobbovaný projekt. Zároveň 
by se mělo jednat maximálně o lo-
kální řešení nakládání s místní-
mi odpady (z ORP Varnsdorf) po 
předchozím dokonalém procesu 
odpadového cyklu (tedy zamezení 
zbytečné tvorby odpadu, třídění 
a zpracování vytříditelného) a tepr-
ve na konci cyklu budeme pro elimi-
nované minimalizované množství 
řešit co se zbytkem. Jelikož menší 
lokální spalovny jsou nyní teprve 
v procesu vývoje, je potřeba nejpr-
ve vytvořit celkovou energetickou 
koncepci a začít ji postupně napl-
ňovat. Zda součástí energetického 
a odpadového komplexu bude i spa-
lovna, můžeme řešit za 5 let, až vý-
voj pokročí.

Podmínkou jakéhokoliv projektu 
spalování ale musí být nejprve jasně 
vyřešený proces ukládání či zpracová-
ní vyhořelého toxického odpadu. 

Nezapomeňme také na „klimatické 
lázně“ v nedalekém Jonsdorfu a Wal-
tersdorfu. Tam si čistého vzduchu cení 
a staví na něm i své živobytí a regionál-
ní identitu.

Foto: Polar Night EnergyVysokoteplotní pískové úložiště – dlouhodobá akumulace tepla (léto/zima)
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Životní prostředí a krajina, lokální produkce a odolnost

Změny a opatření, které navr-
hujeme již několik let jsou stá-
le více potřebné v celém kata-

stru Varnsdorfu. Proto je naše město 
v mnohém pozadu. Změny a rozkolí-
sanost počasí, přívalové deště i del-
ší období sucha vyžadují vytvoření 
ucelené obecní Adaptační strate-
gie a také zvýšenou koncentraci na 
tzv. obecní odolnost.

Intravilán obce
Rádi bychom zavedli využívání me-
todiky pro  hospodaření s dešťovou 
vodou v městském prostředí: Voda ve 
městě https://www.uceeb.cz/cz/novin-
ky/mame-odmeny-pro-zastupce-mest
-knihkupce-projektanty-i-uredniky/

tedy např.:
* přirozené zasakovací vodní prvky 

v parcích a ve školních zahradách;
** akumulační nádrže u městských 

objektů s velkými střechami pro 
zalévání přilehlých parků a zahrad. 
To se týká v budov škol a školek (za-
tím vyřešena pouze ZŠ Edisonova), 
budov úřadu, divadla, technických 
služeb, sportovní haly, nebo tribun 
fotbalového hřiště v kotlině... Stále 
se nabízí plné využití fi nančního 
programu Dešťovka;

• obrubníky okolo zeleně by neměly 
osázené plochy oddělovat od dešťové 
vody ze silnic, ale naopak propouštět 
a vodu k zeleni přivádět, atd.; 

• plán péče o veřejnou zeleň by měl 
lépe rozlišovat (např. dle intenzity 
pohybu obyvatel) kde je nutné sekat 
často a kde naopak ponechat více 
prostoru přírodě a např. vysít tzv. 
“Květnaté louky”;

• o předzahrádky u vstupů do byto-
vých domů by měli mít možnost pe-
čovat sami jeho obyvatelé.
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Extravilán 
(příměstská krajina, lesní 
a zemědělské pozemky)

• je potřeba podpořit návrat 
zeleně a vody do krajiny, ob-
novit zanedbané vodní prvky 
v okolí města. Je potřeba, aby 
příslušné odbory vedení měs-
ta vyvinuly zvýšený tlak na 
správce státních lesů; 

• prosazujeme revitalizaci Zlatého 
potoka, který pravidelně vysychá 
(úprava příliš zahloubených částí 
koryta, obnova mokřadů i tůní nad 
Kocourem i v horní části toku a dal-
ší opatření ke stabilizaci průtoku);

• budeme u správce toku žádat obnovu 
stavidel na Mandavě;

• podporujeme také vybudování ná-
plavky a pláže (zpřístupnění pravé-
ho břehu od sportovní haly k mostu 
u Panoramy dle návrhu Komise RM 
Voda Varnsdorf);

• po zmapování bychom nyní rádi 
obnovili poškozená a zapomenu-
tá vodní díla v okolní lukách a le-
sích;

• na louky v majetku města, je 
potřeba vrátit přirozené krajin-
né prvky a také hospodaření po 
vrstevnicích, které minimalizuje 
půdní erozi a splach vody při pří-
valových deštích a maximalizuje 

přirozený zásah. Další vodní ba-
riérou jsou vrstevnicové remíz-
ky. Dnes vzmáhající se “agroles-
nictví” je staletí známá praktika. 
Není nic lehčího než se k ní vrá-
tit;

• pro nápravu hydrologických po-
měrů v krajině, resp. návrh kon-
krétních přírodě blízkých opatření 
bychom rádi na pomoc povolali 
i občanské iniciativy, např. u nás 
v povodí Mandavy již působící spo-
lek Živá voda se svým know-how 
„Živá krajina“: 

 
 www.spolecneprotisuchu.cz  

Lokální produkce a odolnost
Jedním z klíčů k podpoře lokální 
produkce i odolnosti je smyslupl-
né využití zemědělských pozemků 
v majetku města. To má možnost na 
svých pozemcích zadat potřebnou 
zemědělskou výrobu, ať již jde o vý-
sadbu ovocných stromů, nebo na-
příklad o pěstování dřevní hmoty či 
jiné biomasy pro energetické účely.

• nabízí se příležitost podílet se 
na záchraně genofondu místního 
tradičního ovoce, např. jabloní 
a hrušní vytvořením obecních 
sadů se záměrem zajištění celo-
ročního přísunu místního ovo-
ce pro potřeby místních jídelen 
(školy, školky, nemocnice …);

• produkce energetických plodin 
(např. rychle rostoucích dřevin) 
pro účely vlastního energetic-
kého hospodářství (bioplynka, 
kotle na dřevoštěpku) na plo-

še spočítané na míru obecním 
potřebám. Nabízí se možnost 
přesného rozvržení na základě 
konzultací např. s Dřevařskou fa-
kultou ČZU;

• nezávislost obce i občanů na dovo-
zu energetických surovin může vý-
razně posílit i využívání místních 
(obecních a občanských) zdrojů 
energie. Ty pak přirozeně posilu-
jí energetickou bezpečnost obce 
a přispívají k odolnosti vůči vý-
kyvům cen energií. Výsledkem je 
posílení soběstačnosti obce i ener-
getické bezpečnosti. V konečném 
důsledku tak může investice do 
obecní energetiky také přispět 
k navýšení obecního rozpočtu 
a rovněž vygenerovat nová pracov-
ní místa pro místní občany; 

• potřebujeme mít zpracovaný kri-
zový plán a funkční krizový tým 
pro dlouhodobé výpadky elek-

třiny, plynu či pitné vody, plán 
ochrany obyvatel před rabová-
ním a násilnými projevy během 
krizových událostí. Stačí vzpo-
menout na covidové období, kdy 
nikdo nic nevěděl, doma se šily 
roušky, ale úřad ani krizový tým 
nedokázaly zajistit ani informo-
vanost. Nejaktivnější byli dob-
rovolníci z Komunitní asistence 
a lidé doma, ať u šicích strojů 
či při výrobě dezinfekcí; 

• mnozí si také všimli, že ani náš  
stát není dobře připraven, a napří-
klad „Vasped“ (Správa hmotných 
rezerv) je v podstatě soubor prázd-
ných budov. Měli bychom se vážně 
zamyslet nad potřebou např. vlast-
ních zásobníků na pohonné hmoty 
nebo záložních zdrojů elektrické 
energie tak, aby i při náhlých udá-
lostech byl zajištěn provoz městské 
infrastruktury. 

Zdroj: www.uceeb.cz

Zdroj: www.uceeb.cz

Zdroj: Živá voda z.s.

Máme k dispozici kompletní know-how pro nápravu hydrologických funkcí krajiny. 


