Varnsdorf
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Varnsdorf

GPS souřadnice: 50.911545N, 14.618235E

Nadmořská výška: 332 m n. m.

První pís. zmínka: 1357 (664 let)

Počet obyvatel: 15 009

PSČ: 407 47

Adresa URL: www.varnsdorf.cz

O obci
Varnsdorf leží v nejsevernější části České republiky, protéká jím říčka Mandava a je ze tří
stran obklopem územím Německa. Části města jsou Studánka, Světliny 1. díl a Varnsdorf.

Historie obce
Původní ves vznikla v 1. polovině 13. století, první písemný záznam se vztahuje k r. 1357. Po sloučení
Starého Varnsdorfu s pěti okolními osadami (1849) došlo ke vzniku největší vesnice v Rakouské říši s
10 tisíci obyvateli.

Ubytování a restaurace
Ve městě naleznete hotel a restauraci Atrium a penzion U Modré hvězdy. V současné době je ve Varnsdorfu
pět supermarketů, zastoupení mají Billa, Plus, Penny Market, Hypernova a Lidl. Vzhledem k blízkosti hranic s
Německem ...

Okolí a příroda
Varnsdorf se nachází v nejsevernější části České republiky, v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, na
jihovýchodě Šluknovského výběžku. Průměrná nadmořská výška ...

Současnost obce
Divadlo ve Varnsdorfu zahájilo svou činnost roku 1952. Zprvu hrálo pod názvem Severočeské divadlo v Liberci
- scéna Varnsdorf. V současnosti je varnsdorfské divadlo jediným kamenným divadlem ve Šluknovském
výběžku. Na představení ...

Sportovní možnosti
Ze sportovních oddílů ve městě má nejpočetnější členskou základnu TJ Slovan Varnsdorf.
Nejpočetnější oddíl je basketbalový, dále tenisový, oddíl lyžování, volejbalu a zápasu. Ve městě
působí dále Horolezecký klub Varnsdorf, florbalový ...

Památky a zajímavosti
Na území města se nachází pět kostelů. Nejstarším kostelem je děkanský kostel svatého Petra a Pavla,
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který stojí na místě původního kostela ze 13. století. Základní kámen dnešního kostela ...

Doprava
Varnsdorf leží mimo hlavní dopravní cesty. Místní částí Studánka prochází silnice č. 9 vedoucí
z vnitrozemí Čech na hranici s Německem, ve městě jsou dva silniční přechody do Německa. Do
samotného Varnsdorfu vedou silnice druhé třídy číslo 264 a 265.
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