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V těchto dnech se Vám do rukou dostává tištěná verze našeho nového zpravodaje s názvem Regia News. Chceme Vám tímto zpravodajem přinést důležité informace o dění na
městských sportovištích, např. o provozních
dobách v době vánočních svátků včetně bytové správy nebo služeb lékařské pohotovosti. Pro Vás přespolní přinášíme i elektronickou
verzi Regia News, kterou naleznete na našich
webových stránkách www.regiavdf.cz.
Společnost Regia byla založena 2. 4. 1992
a příští rok oslavíme 30. výročí. Pomáhali
jsme vzniku mnoha společenství vlastníků
bytových jednotek (dále SVBJ) a asistovali
při jejich zápisech do obchodních rejstříků.
Naprostá většina nově vzniklých SVBJ si pak
smluvně zajistila správu a účetnictví právě
u společnosti REGIA a.s., a tento stav platí
dodnes. Po celou tu dobu se rovněž staráme
o městská sportoviště.

V dnešní době společnost REGIA a.s.
spravuje byty ve vlastnictví města Varnsdorf a byty ve vlastnictví mnoha SVBJ.
Spravuje a provozuje městská sportoviště
nebo dominantu města - vyhlídkovou věž
Hrádek, která nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která bude ukončena v následujícím roce.
V roce 2022 budeme zpravodaj vydávat
čtvrtletně. Snahou je přinést tipy na sportovní vyžití, krásné výlety po okolí a také
informace o provedených i plánovaných
investicích na sportovištích.
Do sportovišť město Varnsdorf v posledních letech hodně investovalo. Proběhly
rozsáhlé rekonstrukce, které zkvalitnily
a rozšířily možnosti nabízených sportovních
aktivit ve městě. Letos se například obnovil
provoz na městském skateparku. K vyšší
bezpečnosti byly vybudovány kamerové

SPORTOVIŠTĚ
Sportovní hala

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný
vstup do Nového roku a na „počtenou“
v roce 2022!
Redakční rada Regia News

Fotbalový a atletický
stadion

Plavecký bazén

Nabízí 25 m dlouhý bazén s pěti drahami,
dětský bazén 9 x 6 m s chrličem vody, tobogán dlouhý 95 m a dětský koutek. Dále pak
parní komoru, ﬁnskou saunu s odpočívárnou a ochlazovacím bazénkem, dvě vířivky.
Šatny pro maminky s dětmi a ZTP. Je zde
tělocvična se zrcadly, kde probíhají lekce
jógy a spinningu.
Sportovní hala nabízí širokou škálu sportov- Probíhají tu výuky plavání od Plavecká škoních aktivit pro všechny druhy halových sportů. la Delfín a Žabička, dále plavání pro seniory
U haly se nachází venkovní areál s atletickým a těhotné. Závodní plavání.
oválem (povrch antuka), hřiště s umělým travnatým povrchem, fotbalové hřiště s přírodní Kontakt: vedouci.bazen@regiavdf.cz
travou nebo basketbalové hřiště s umělým +420 702 222 522 | +420 702 216 130
povrchem, k dispozici máte také Workautové
hřiště a několik dálkařských sektorů.
Kontakt: vedouci.hala@regiavdf.cz
+420 733 195 957 | +420 702 223 444

Skatepark

systémy, které zanedlouho budou zpřístupněné i na našich webových stránkách.
Dlouhodobým cílem je zkvalitňovat služby pro občany našeho města, především
pak pro děti a mládež, aby mohli rozvíjet
svoje nadání a talent nebo jen využili svůj
volný čas správným způsobem. Nabízených možností je mnoho.
Využijte možnost inzerce v našem zpravodaji za velmi výhodných podmínek.
Distribuce Regia News probíhá do všech
schránek ve Varnsdorfu zdarma. Neváhejte
nás proto kontaktovat a efektivně prezentovat Vaši ﬁrmu, restauraci, penzion apod.
na adresu: zpravodaj@regiavdf.cz.

Varnsdorfský fotbalový stadion přezdívaný
„Kotlina“ s kapacitou 4 100 míst, z toho 900
k sezení je domácím stánkem místních fotbalistů FK Varnsdorf, v areálu se nachází také
hřiště s umělou trávou a tréninkové hřiště
s přírodní trávou. Na své si přijdou i příznivci
atletiky, kteří zde naleznou 400metrový tartanový okruh a další atletické sektory.
Kontakt: jan.simak@regiavdf.cz
+420 777 453 935

Zimní stadion
Zimní stadion ve Varnsdorfu jje jjednou
d
z nepřehlédnutelných dominant města. Kromě
ledové plochy je během letních měsíců
Vstup do parku je na vlastní nebezpečí, dopo- přístupný sportům provozovaných na mulručujeme používat ochranné přilby, provozo- tifunkčním povrchu.
vatel neodpovídá za případné zranění nebo V útrobách stadionu naleznete restauraci
způsobené škody návštěvníky.
s výhledem na ledovou plochu.

Varnsdorfský skatepark se nachází v ulici Lidická hned za městskou policií a nabízí ideální
prostor pro skatebordisty, jezdce na koloběžkách (scooter) a jezdce na in-line bruslích.
Park je oplocený a přístupný v otevírací době,
celý areál je monitorován kamerovým systé- Kontakt: hradek.park@regiavdf.cz
mem se záznamem.
+420 737 169 111 | +420 702 449 844

Kontakt: jan.simak@regiavdf.cz
+420 777 453 935 | +420 702 334 431

Správa bytů Regia a.s.
Zajišťujeme správu všech bytových domů typových i netypových v majetku města Varnsdorf s vymezenými bytovými jednotkami,
spravujeme a provozujeme dále nebytové
prostory ve vlastnictví města Varnsdorf. Na základě smluvních vztahů zajišťujeme komplexní
správu Společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVBJ) od účetnictví, přes rozúčtování

a předpisy nájemného, dluhovou službu až po
zajištění a pomoc při modernizacích a rekonstrukcích bytových domů včetně plánů krátkodobé a dlouhodobé údržby bytového fondu.
Hlášení závad přes online formulář na:
www.regiavdf.cz
nebo na hotline 602 476 513

Hrádek (německy Burgsberg) je z daleka viditelná
dominanta města Varnsdorfu, tyčící se na znělcovém vrchu
na pomezí měst Varnsdorfu a Seifhennersdorfu do výšky
467 m.n.m. nad silničním přechodem do Německa, prakticky na státní hranici.
V současné době probíhají na rozhledně rozsáhlé
rekonstrukce, které by měly trvat do roku 2022.

Otevírací doba přes vánoční svátky

Rozpisy služeb stomatologické pohotovosti v Děčíně
4. – 5. 12. 2021
MUDr. Fidler Jan
Vokolkova 546, Děčín
Tel.: 412 520 164

11. – 12. 12. 2021
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel.: 412 539 298

25. – 26. 12. 2021
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4, Děčín III
Tel.: 412 511 619
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18. – 19. 12. 2021
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
Tel.: 412 151 056

