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Úvodní slovo

Akce v plaveckém bazénu baví!

Dostává se Vám do rukou již druhé číslo našeho čtvrtletníku Regianews. Tentokrát pro
období duben 2022 – červen 2022. Dozvíte
se v něm informace, plánované akce, investice a další věci z našich městských sportovišť,
správy bytů a vyhlídkové věže Hrádek, které
pro město Varnsdorf spravujeme.
Vzhledem k tomu, že se výrazně zvyšují provozní náklady, mzdy a energie, dojde
v průběhu roku (pravděpodobně k 1. 9. 2022)
k navýšení ceny za sportovní areály a služby.
Podrobněji bychom Vás o tom informovali
v příštím čísle toho zpravodaje, který se Vám
dostane zdarma do schránek v červnu.
Stále platí možnost inzerce v tomto čtvrtletníku. Psát nám můžete na mail zpravodaj@
regiavdf.cz.
Redakční rada Regia News

Dne 14. 2. a 8. 3. se konali v bazénu akce
k oslavení svatého Valentýna, patrona
všech zamilovaných a mezinárodního dne
žen. Bazénem zněla romantická hudba,
která přispěla k uvolněné atmosféře (dokonce se i tančilo), dali jsme si záležet na
výzdobě (balónky, lampionky, svíčky), vířivky provoněly vonné esence a pozvali
se maséři a masérky ze www.skolavdf.cz,
kteří za dobrovolný příspěvek návštěvníky
masírovali. Na MDŽ byli ženám k dispozici
i kosmetičky a kadeřnice z této školy. Tyto
akce nás baví a těšíme se na další. V plánu
je Den matek, Den otců, Den dětí atd.

Webové stránky společnosti Regia a.s.
Těší nás, že navštěvujete naše nové webové stránky www.regiavdf.cz. Kromě novinek a spoustě informací o městských
sportovištích a správě bytů, zde naleznete
důležité kontakty, provozní doby, fotograﬁe

a v neposlední řadě také rezervační systém, kde naleznete vytíženost sportovišť
a kontakty pro případnou rezervaci. V sekci
plavecký bazén je navíc i k vidění aktuální
počet návštěvníků uvnitř.

w w w.regiavdf.cz

ý stadion Zimní stadion
Fotbalový
Na zimním stadionu již skončila ledová sezóna a proto bychom rádi poděkovali Všem,
kdo nás během této sezóny navštívil, ať už
při veřejném bruslení či při pravidelných
pronájmech ledové plochy. Období to nebyNa fotbalovém stadionu Kotlina 6. 3. 2022 lo jednoduché jak pro Vás, tak pro nás… za
začala jarní sezóna 2. české fotbalové to patří velké díky. Po rozpuštění ledové ploligy, a proto neváhejte a přijďte si za fandit chy se můžete těšit na umělou multifunkční
plochu, která zde bude do srpna. Plochu lze
a podpořit tak náš fotbalový tým.
využít k in-line hokeji, ﬂorbalu či různým cvičením a k tělesným přípravám na sezónu.
Přehled zápasů u nás v Kotlině:
V průběhu sezóny 2021/22 došlo k investineděle 10. 4. 16:30 FK Vdf – Ústí
cím v podobě: nového ozvučení, nových záneděle 17. 4. 17:00 FK Vdf – Chrudim
úterý 26. 4. 17:00 FK Vdf– Líšeň
neděle 8. 5. 17:00 FK Vdf – Táborsko
sobota 14. 5. 17:00 FK Vdf– Jihlava

těžových gumových podlah na střídačkách,
zavěšení nových ochranných sítí, nového
pokladního systému (sbohem papírovým
vstupenkám), pod časomírou nám zkrášlují
stadion nové vlajky (erb města VDF a HC
Varnsdorf) a informační cedule. Do šaten
a WC byla pořízena zrcadla. Naplánované
investice na rok 2022: nákup benzínového
ořezávače ledu, zastřešení boxu časoměřičů, oprava havarijní jímky na solanku.
Kontakt: jan.simak@regiavdf.cz
J. Šimák | +420 601 213 098

Výletní věž Hrádek

Po zakončení jarní sezony FNL se začne s celkovou obměnou travnaté plochy na hlavním
hřišti. Dále se bude stavět nová přístupová
cesta vedoucí k novému tréninkovému hřišti
a v plánu je rekonstrukce atletického oválu.
Kontakt: jan.simak@regiavdf.cz
J. Šimák | +420 601 213 098
T. Blažejová | +420 601 213 638

Na Hrádku od minulého roku probíhají rozsáhlé rekonstrukce a vy se budete moci
těšit na zbrusu novou restauraci.
Bohužel pro návštěvníky vyhlídkové
věže, i v tomto roce budou stavební práce pokračovat. Bude se stavět nová terasa
k restauraci, opravovat příjezdová cesta
a osvětlení.

Chtěli jsme pro vás otevřít alespoň vyhlídkovou věž, ale práce jak uvnitř Hrádku, tak
i v okolí nám to nedovoluje. Buďme proto trpěliví a odměnou nám bude otevření nového
Hrádku.

Správa bytů

Skate park

K 1. 4. 2022 dojde ke změně nájemného
v městských bytech. Rozhodla o tom
rada města Varnsdorf, dne 2. 12. 2021.
Naposledy bylo nájemné navýšeno před
6-ti lety, s účinností ode dne 1. 1. 2016 a to na
částku 42 Kč/m2 u smluv na dobu neurčitou,
45 Kč/m2 u smluv na dobu určitou.
Ke zvýšení nájemného bylo přistoupeno
z důvodu růstu nákladů na správu a opravu
bytového fondu.
Využili jsme tímto svého práva a navrhli
zvýšit stávající nájemné max. o zákonem
stanovených 20 %, tj. na částku ve výši
51 Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně(bez záloh na služby).

V květnu minulého roku jsme nově dostali
do správy sportovní středisko Skatepark.
O park se léta nikdo nestaral, byl zanedbaný a překážky nebezpečné pro jízdu. Proto jsme ho uklidili, oplotili a překážky jsme
nechali správně rozmístit a také zabezpečit
pro jízdu. V areálu je také nově postavený
dřevěný domek pro naše zaměstnance,
kteří zde dohlíží na správný a bezpečný
chod skateparku. Samozřejmostí jsou nové
informační cedule a návštěvní řád. Otevírá
se 1. 4. a plánované uzavření je 31. 10. (podle počasí).
O prázdninách návštěvníkům zpříjemňujeme strávený čas v parku hudbou, je k dispozici mobilní toaleta a automat na nealko
nápoje. O prázdninách je otevřeno za příznivého počasí vždy od 10:00 do 19:00 hodin,
mimo prázdniny od 14:00 do 17:00 hodin.

Hlášení závad přes online formulář na:
www.regiavdf.cz nebo hotline 602 476 513
D. Fábryová | +420 601 213 080

Do skateparku začali chodit také maminky s menšími dětmi, což nás velice těší. Je to
tím, že se zde lidé cítí bezpečněji, než tomu
bylo dříve. Při vstupu do parku musí mít návštěvník buď koloběžku, skateboard nebo
kolečkové brusle. Vyhneme se tím shlukování lidí, kteří tam chodili dělat jen nepořádek.
Skatepark chceme dále zlepšovat, na
jaře budeme nově natírat všechny překážky
a v plánu máme zřídit půjčovnu koloběžek
a skateboardů.
Neváhejte a přijďte se sami přesvědčit
o změnách, budeme rádi!
Kontakt: hradek.park@regiavdf.cz
T. Blažejová | +420 601 213 638

Novinky ze sportovní haly
Každý víkend se ve sportovní hale konají bas- Kontakt: vedouci.hala@regiavdf.cz
ketbalové, volejbalové, futsalové a ﬂorbalové V. Dužárová | +420 601 213 076
turnaje. Neváhejte proto přijít podpořit místní
sportovce a nasát tu správnou sportovní atmosféru. Při turnajích je otevřena restaurace,
do které lze vstoupit přímo z tribuny.
Venkovní areál se otevírá od 1. 4. 2022
a v tomto roce se můžeme těšit na osvětlení
umělého povrchu a rekonstrukci atletické dráhy. Do malé tělocvičny se pořídili nové žíněnky.
Z důvodu plánované rekonstrukce, jsou
další investice pro tento rok pozastaveny.
Žíněnkárna v novém

Plavecký bazén „jede“
Rok 2021 byl ovlivněn pandemií koronaviru.
Bazén se otevřel až v červnu s obavami, že
vládní opatření ovlivní návštěvnost. Opak je
pravdou. V počtu návštěvníků bylo toto období jednoznačně nejlepším a rok 2022 na něj
navazuje. Věříme, že je to díky tomu, že se u
nás návštěvníci cítí dobře a oceňují jak velké,
tak drobné investice, které slouží ke zkvalitnění služeb a k zútulnění bazénu.
Mezi největší investice loňského roku patřila výměna 9 tun ﬁltračního písku ve všech
ﬁltrech. Došlo i na výměnu ﬁltrů ve vzducho-

technice. Proběhla rekonstrukce sauny, kde
se vyměnilo dřevěné obložení, osvětlení, lavice. Kompletní rekonstrukcí prošli také toalety
u Finské sauny.
V roce 2022 proběhne spousta dalších
investic. Velkou proměnou projde pokladní
systém, kde budeme mít nové PC, dotykové
obrazovky, čtečky QR kódů, propojený platební terminál s PC a mnoho dalších věcí. Tímto si slibujeme hlavně zjednodušení práce pro
zaměstnance a rychlejší odbavení na pokladnách. V neposlední řadě také možnost vyu-

žití zaměstnaneckých beneﬁt karet, čerpání
FKSP, různých šeků apod. V parní komoře se
můžeme těšit na nové osvětlení a kompletní
výměnou projde parní generátor, předúpravnu vody a dávkovací čerpadlo vonných esencí. Pro efektivnější čištění našich prostor se
zakoupil nový podlahový stroj a profesionální
vysokotlaký čistič. Nová bude také UV lampa na vířivce. Celková investice na rok 2022
bude cca 1 milion korun.
Kontakt: vedouci.bazen@regiavdf.cz
L. Šerák | +420 601 213 089
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