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Přes Šébr povede 
„Turistická lávka“

Jiřetín pod Jedlovou  - Turistická lávka, 
která bude spojovat Ústecký a Liberecký 
kraj, povede nad kopcem Šébr. 

Turisté tak budou moci přecházet po 
této lávce doslova z jednoho kraje do dru-
hého. „Jedná se o projekt nadregionálního 
významu, protože dojde k turistickému 
propojení Ústeckého a Libereckého kra-
je a dalších přilehlých lokalit“, uvedl nám 
starosta Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav 
Kaprálik, do jehož katastru zmiňovaný 
úsek spadá. K výstavbě Turistické lávky 
přes Šébr by podle všeho mělo dojít již 
tento rok. V současné době probíhá revize 
výkresové dokumentace a administrativa 
spojená s potřebnými povoleními, a po té 
by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na 
stavbu lávky.  Celý projekt je fi nancován z 
rozpočtu Ústeckého kraje.

Zápisy do prvních tříd ve Šluknovském výběžku 
pro školní rok 2017/2018

Šluknovský výběžek - Také v letošním 
roce půjdou budoucí prvňáčci k zápisu do 
školy až v dubnu. 

Od minulého roku jsou totiž termíny zápisů 
do škol posunuty až na duben. V předešlých 
letech se rodiče a jejich děti připravovali na 
zápis již v lednu. K zápisu do prvních tříd se 
dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 
31. srpna 2018 šesti let. Děti, které dosáhnou 
šestého roku věku v době od září do konce 
června příslušného školního roku, mohou být 
přijaté k plnění povinné školní docházky dle 
příslušných paragrafů školského zákona. O 
připravenosti dítěte k nástupu do první třídy 
rozhodne až samotný zápis v dubnu. S dosta-
tečným předstihem by však rodiče měli začít 
pozorovat své dítě, zda nemá problém s řečí 
či vyjadřováním. Jedním z hlavních příčin 
odkladů jsou totiž logopedické potíže. Není-li 
dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádají-li o to písemně rodiče dítěte v době 
zápisu k povinné školní docházce (nejpozději 
do 30. 4. toho roku), odloží ředitel, či ředitelka 
školy začátek povinné školní docházky o je-
den školní rok.  Žádost musí být také dolože-
na doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení, a odborné-
ho lékaře nebo klinického psychologa. Také 
ve Šluknovském výběžku proběhnou zápisy 
dětí k povinné školní docházce v dubnu. 

3„70mm Weekend 
2018“ - festival v centru 
Panorama Varnsdorf 4Prodej nemocnice 
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PØIPRAVTE SVÉ AUTO NA JARO

OBJEDNEJTE SE NA TEL.: 412 332 662

PØEZUTÍ ji� od 200 Kè
BEZ OBJEDNÁNÍ A ÈEKÁNÍ!

Například v Rumburku budou zápisy na zá-
kladní školy 5. dubna, ve Varnsdorfu můžete 
své dítko zapsat do první třídy ve středu 25. 
dubna a ve Šluknově a ve Velkém Šenově 4. 

dubna. Základní škola Dolní Podluží, která 
je spádová pro oblast Jiřetín pod Jedlovou, 
Horního a Dolního Podluží, bude budoucí 
prvňáčky zapisovat ve čtvrtek 5. dubna.

Ve Varnsdorfu zahájili rekonstrukci 
autobusového nádraží, úpravu čeká i náměstí
Varnsdorf – Ve Varnsdorfu se buduje a 

rekonstruuje. 
Varnsdorfští nejsou spokojeni se sou-

časným stavem náměstí ve středu města. 

Nešetrnými stavebními zásahy přišlo varn-
sdorfské náměstí v minulých letech o vý-
znamné budovy, které dotvářely celkovou 
uzavřenou podobu. ▶ pokračování na straně 2

Loňský zápis prvňáčků na ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše.
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Ústecký kraj hledá 
pracovníka roku 2018 v sociálních službách

Ústecký kraj - Návrh na pracovníka 
roku v sociálních službách může podat 
veřejnost, uživatelé sociálních služeb, 
nebo představitelé samospráv a další in-
stituce a organizace na území Ústeckého 
kraje. 

Pokud tedy znáte ve svém okolí někoho, 
kdo si titul pracovníka roku v sociálních 
službách zaslouží, přihlaste jej.  Návrh lze 
podat poštou (rozhoduje datum na po-
dacím razítku pošty), datovou schránkou, 
prostřednictvím e-podatelny, nebo osobně 
na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí 
nad Labem. Nejpozději však musíte svůj 
návrh poslat do 29. června 2018. 

Podané návrhy na ocenění vyhodnotí 
komise složená ze zástupců poskytovatelů 
sociálních služeb, zástupců Ústeckého kra-
je, krajského úřadu a odborné veřejnosti. 
Návrh musí obsahovat náležitosti jako 
jméno a příjmení, titul, nebo datum na-
rození. Musí také obsahovat zdůvodnění, 
proč navrhujete právě onu konkrétní oso-
bu. Toto zdůvodnění je totiž hlavním krité-
riem při výběru kandidáta. Více informací 
naleznete na www.kr-ustecký.cz, nebo na  
tel. 475 657 470 e-mail: lafk ova.p@kr-us-
tecky.cz.

Podaný návrh musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul navrhovaného 

kandidáta, datum narození, přesnou ad-

resu bydliště včetně PSČ, telefonický kon-
takt, emailový kontakt;

- profesní životopis navrhovaného kan-
didáta, který musí v době podání návrhu 
působit v sociálních službách minimálně 
1 rok;

- podrobné zdůvodnění podávaného 
návrhu ze strany navrhovatele (viz upozor-
nění dále);

- název a adresu poskytovatele sociálních 
služeb, u kterého kandidát působí; 

- přesné označení (jméno, příjmení, 
přesnou adresu bydliště včetně PSČ, tele-
fonický kontakt) a podpis navrhovatele, 
popř. navrhovatelů, včetně emailového 
kontaktu;

- souhlas navrhovaného kandidáta s no-
minací a s tím, že v případě vyhodnocení 
bude zveřejněno jeho jméno, případně 
některé údaje související s jeho profesní 
kariérou a důvody uznání vč. fotodoku-
mentace.

Uhlí zvá�íme na digitální váze, dovezeme na místo urèení a slo�íme sklopením, nebo dopravníkovým pásem.Uhlí zvá�íme na digitální váze, dovezeme na místo urèení a slo�íme sklopením, nebo dopravníkovým pásem.Uhlí zvá�íme na digitální váze, dovezeme na místo urèení a slo�íme sklopením, nebo dopravníkovým pásem.

Køi�íkova 545, (bývalá "Traktorka"), tel.:Krásná Lípa 412 338 721 776 640 746,
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Ve Varnsdorfu 
zahájili rekonstrukci 

autobusového nádraží, 
úpravu čeká i náměstí

Nárůstem dopravy a výstavbou přilehlého 
autobusového nádraží se toto centrum města 
stalo spíše komunikačním prostranstvím než-
li hodnotným historickým středem. Vedení 
radnice si proto nechalo zpracovat architekto-
nickou studii od architekta Borise Šonského. 
Předloženou studii konzultovali varnsdorfští 
s dotčenými orgány státní správy. Architekt 
Boris Šonský představil svou studii varnsdorf-
ského náměstí v několika variantních řeše-
ních. Zadáním bylo upravení ploch náměstí, 
zachování tradiční žulové zádlažby, zpracovat 
dopravní řešení křižovatky a úpravu šíře pá-
teřních komunikací, návrh vodního prvku v 
centrální části, návrh výsadby nové zeleně a 
umístění mobiliáře. To vše navazuje na novou 
architektonicky zpracovanou Úpravu pro-
stranství autobusového nádraží. K samotné 
realizaci nového autobusového nádraží dojde 
již v průběhu měsíce dubna. Autobusové ná-
draží se bude budovat zhruba jeden rok. Au-
tobusové zastávky budou dočasně umístěné v 
ulici Boženy Němcové a u budovy Střelnice. 
Cestující se tak mohou těšit například na 
nový terminál s nástupišti, novou budovu 
autobusové stanice s občerstvením a WC, 
rozšířením parkovacích ploch, úpravu zeleně 
a nové lavičky.  Přestavba byla podpořena z 
dotačního programu IROP a to ve výši 90% z 
uznatelných nákladů rekonstrukce.

Vedení varnsdorfské radnice se rozhodlo 
dát občanům možnost se k nové podobě 
náměstí ve Varnsdorfu vyjádřit. Fotografi e 
studie najdete na stránkách města Varnsdorf 
www.varnsdorf.cz Připomínky mohou lidé 
adresovat elektronicky na e-mail varnsdorf@
varnsdorf.cz, nebo poštou na adresu nám. 
E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Nejpozději 
však do 30.4.2018. Veškeré připomínky, ná-
zory, dotazy, návrhy na doplnění laické i od-
borné veřejnosti budou předány zpracovateli, 
který po jejich vyhodnocení případně doplní 
či dopracuje po schválení ze strany zadavatele 
do fi nální podoby architektonické studie. V 
letošním roce by dále měly, dle rozhodnutí 
vedení města, nadále pokračovat práce na 
zpracování projektové dokumentace ke sta-
vebnímu povolení a provedení stavby, tak, aby 
přestavba náměstí mohla začít již v příštím 
roce. Jak je vidět, varnsdorfští se opravdu činí. 

▶ pokračování ze strany 1



Varnsdorf – Již v polovině května, 
konkrétně od sedmnáctého do dvacá-
tého, se rámci 15. Filmového festivalu 
Nisa uskuteční ve varnsdorfském cent-
ru Panorama přehlídka 70mm fi lmů. 

„70mm Weekend“ jak se událost jme-
nuje, je celoevropsky ojedinělý projekt, 
který spočívá v promítání nejen histo-
ricky původních širokoúhlých 70mm 
fi lmů. Ty jsou ve varnsdorfském kině 
promítány s výškou obrazu 7,3m. Cent-
rum Panorama je jediné dochované kino 

v České republice, které bylo projektová-
no pro 70mm projekci. Otevřeno bylo v 
roce 1971. Filmoví fandové budou nad-
šeni. Promítat se budou perly světové 
kinematografi e, jež diváci na takto vel-
kém plátnu jen tak neuvidí. Organizace 
a celá příprava festivalu je velmi náročná. 
Organizátoři musí vyvinout velké úsi-
lí nejenom v získávání kopií, ale také v 
získávání autorských práv, což je někdy 
velký problém. Událost má záštitu pre-
zidenta České republiky a podporuje ji 

Ústecký kraj i město Varnsdorf. „Přesto-
že jsem krajským radním pro školství a 
zastupitel kraje, jsem zároveň i občanem 
Varnsdorfu. Vím, kolik práce musí or-
ganizátoři vynaložit k tomu, aby festival 
mohl být v takové kvalitě v jaké je. Mys-
lím si, že podpora ať už kraje, či města je 
naprosto zásadní a potřebná“, dodal nám 
Petr Šmíd náměstek hejtmana, který se 
zasadil o to, že letošní festival má záštitu 
prezidenta ČR. 

„Tento rok jsme si pro návštěvníky při-
pravili například americký fi lm Lawren-
ce z Arábie z roku 1962, nebo první část 
čtyřdílné románové epopeje Vojna a mír 
z roku 1965, kterou režíroval Sergej Bon-
darčuk. Většina fi lmů je v ori-
ginálním znění s titulky“, uvedl 
nám majitel centra Panorama a 
organizátor akce Pavel Nejtek. 
„Naším krédem je nabídnout 
divákům fi lmy, které jsou na 
podobných 70mm přehlídkách 
velmi vzácné“, dodal nám Pavel 
Nejtek. Letos se bude promítat 
deset, či jedenáct snímků a 
nejdelší fi lm je o délce 4,5hodi-
ny. Projekce bude probíhat celý 
víkend. V současné době již 
projevili zájem návštěvníci ne-
jen z Německa, Rakouska, ale 
také z Holandska či Velké Bri-
tánie. Ti, co festival navštívili 
v minulých letech, byli povět-
šinou přítomni po celou dobu 
festivalu, to znamená, že se 
zúčastnili všech projekcí. Ná-
vštěvníci festivalu mohou vy-
užít stravování přímo ve dvou 
restauracích, které se v kině 

nacházejí. Kompletní a aktuální program 
promítaných fi lmů v rámci festivalu na-
jdou diváci na www.70mmweekend.cz. 
Více informací o projekcích tohoto dru-
hu je možné najít také na mezinárodních 
stránkách www.in70mm.com. Festival 
70mm Weekend se ve Varnsdorfu koná 
ve spolupráci s německým Bundesarchi-
vem, Kinomuseum Berlín, nebo National 
Media Museum Bradford. Letos o tento 
projekt projevil zájem i NFA - národní 
fi lmových archiv. Akce je celkově přínos-
ná pro celý region, ať už po stránce pro-
pagace města a Šluknovského výběžku, či 
podpory cestovního ruchu. 
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Nemocnice následné péèe VIA s.r.o.,
Èeská Kamenice,
pøijme do hlavního pracovního pomìru
na nelékaøské pozice:

- zdravotní sestry
- zdravotnické asistenty
- sanitáø (mu�)

Po�adujeme:
- zdravotní zpùsobilost
- trestní bezúhonnost
- samostatnost
- spolehlivost
- schopnost týmové spolupráce

Nabízíme:
- zamìstnanecké stravování
- 5 týdnù dovolené
- mo�nost pøespání pro dojí�dìjící zamìstnance

- pøíspìvek zamìstnavatele na celo�ivotní vzdìlávání
- pøíspìvek zamìstnavatele na stravování
- zamìstnanecké mìsíèní poukázky na nákup zbo�í
- kvartální odmìna za nulovou nemocnost
- SICK DAYS 2 dny
- vìrnostní odmìòování

zamìstnanecké benefity:

Nástup mo�ný ihned, praxe vítána. Bli�ší informace poskytneme pøi osobním jednání.
Kontakt: , tel. è.: +420Lenka Hlavatá 777 482 195

Jedná se o ranní
i smìnný provoz.

Ve varnsdorfském centru Panorama bude  „70mm Weekend 2018“ 
v rámci 15. Filmového festivalu Nisa

Varnsdorfská škola inovuje na všech frontách
Varnsdorfská Vyšší odborná škola, 

Střední průmyslová škola a Střední od-
borná škola služeb a cestovního ruchu 
vstoupila do nového roku s mnoha zásad-
ními inovacemi. 

V prostorách školy na Kostelní ulici, kde je 
soustředěna výuka gastronomických obo-
rů, bylo vybudováno špičkové gastrostudio. 
Podle nejmodernějších trendů jsou nové 
prostory rozděleny na úseky Baristika – So-
meliérství, Cvičná kuchyně a Multimediální 
zázemí pro interaktivní výuku Kulinářského 
umění. Žáci tak mohou pracovat atraktivní 
formou, která kromě samotných videokur-
zů nabízí i množství online testů.

Zásadními změnami prochází i budova 
školy na Národní ulici, kde probíhá výuka 
oborů osobních služeb (kadeřnické, kosme-
tické a masérský salony). Rekonstruované 
prostory nabídnou lepší zázemí nejen pro 
žáky a jejich učitele, ale i pro širokou veřej-
nost, která nabízené služby hojně využívá. 
Na letošní jaro je navíc počítáno s komplet-
ním zateplením a výměnou oken budovy 
školy v ulici Mariánská a masivní revitali-
zací domova mládeže a přípravou výstavby 
sportovní haly na Bratislavské ulici. Strojí-

renské obory se v tomto roce dočkají dvou 
nových CNC strojů.

Velkou pozornost varnsdorfští upírají k 
uplatnitelnosti svých absolventů na trhu 
práce. Důkazem toho bylo i konání již 
tradiční Burzy fi rem, které se zúčastnily 
významné společnosti jako TOPOS, KSM 
CASTINGS CZ A.S., FESTOOL, HAAS+-

SOHN, VENTOS, TRATEC a KARNED 
TOOLS. Technické obory se momentálně 
těší velkému zájmu a právě toto setkání 
našich žáků a jejich potenciálních zaměst-
navatelů jednoznačně ukázalo, že možnost 
vzájemné komunikace obě strany vnímají 
velmi přínosně a pozitivně. 

Výborných výsledků dosahují ve Varn-

sdorfu i v uměleckých oborech. Společnou 
zajímavostí těchto oborů je absence hojně 
diskutované povinné maturity z matema-
tiky. 

Výuka však neprobíhá výhradně v pro-
storách školy. Žáci třetího ročníku oboru 
„Bezpečnostně právní činnost“ absolvo-
vali náročný třídenní kurz přežití ve volné 
přírodě. Bez ohledu na panující klimatické 
podmínky urazili „bezpečáci“ pěšmo téměř 
čtyřicet kilometrů a s patnáctikilometrovou 
zátěží na zádech. To vše ve spolupráci se 
Speciální pořádkovou jednotkou ředitelství 
policie Ústeckého kraje, která si pro žáky 
školy připravila intenzivní záchranářský 
kurz. Roli instruktora i pedagogického do-
zoru na sebe vzal ředitel školy, Ing. Bc. Jaku-
bec, který shrnuje svou účast následovně: „I 
v extrémních podmínkách a delším období 
zvýšené psychické i fyzické zátěže je dobrý 
kolektiv nedocenitelným zdrojem motivace 
a vůle překonávat všechny překážky. Škola 
by měla být pro žáky i vyučující především 
zábavná. Tento aspekt výuky se pak kladně 
promítá v celkové úspěšnosti absolventů 
nejen při maturitních či závěrečných zkouš-
kách, ale především v praxi.“

Transport zraněného si v terénních podmínkách vyzkoušeli na vlastní kůži žáci třetí-
ho ročníku oboru „Bezpečnostně právní činnost“ při VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf.
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STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  70.000 KÈ

www.nejlepsistredni.cz

VYBER SI OBOR,

Gastronomie

Lesnictví

Prodej nemocnice - plnou parou vpřed
Transparentnost v první řadě
Přesně po třech měsících se sešlo kon-

cem března rumburské zastupitelstvo ke 
svému jednání. I tentokrát byla hlavním 
bodem situace kolem nemocnice. Když v 
říjnu toto zastupitelstvo vyhlásilo veřej-
nou soutěž na prodej akcií Lužické ne-
mocnice a polikliniky, a.s., byli členové 
vedení města Rumburk plní optimismu. 
Byli nadšeni, jak to rychle půjde a že 
nemocnici čekají světlé zítřky. Do prv-
ního kola veřejné soutěže se přihlásili tři 
uchazeči, z toho dva údajně splnili kva-
lifi kaci (AGEL a PENTA). Kdo obálky 
s nabídkami otevíral a kdo je vyhodno-
coval dodnes veřejnost a ani zastupitelé 
města neví. Mluví se o jakési pracovní 
skupině, ale ta nikdy zastupitelstvem 
a ani radou města jmenována nebyla. 
Nebyl také předložen žádný protokol z 
otevírání a vyhodnocení nabídek, a sa-
motné nabídky zastupitelé neviděli. Toto 
je proklamovaná transparentnost v pra-
xi v podání vedení rumburské radnice 
(ČSSD, ODS a Město lidem). Po té, co 
obě postupující společnosti podepsaly 
mlčenlivost /AGEL a PENTA/, jim byla 
zpřístupněna prvotní data o nemocnici. 
Po jejich získání a zřejmě vyhodnocení 
už dále společnost AGEL s prověrkou 
nemocnice nepokračovala. Bylo tedy 
téměř jisté, že nabídku podávat nebude 
a ve hře zůstane už jen PENTA HOSPI-
TALS CZ, s.r.o. 

Mlčení, mlžení a lži
V poslední den lhůty pro podání nabí-

dek, tedy 28.2.2018, nabídka společnosti 
PENTA HOSPITALS skutečně dorazila. 
Co se s ní přesně dělo po doručení měs-
tu nikdo neví. Protokoly opět předloženy 
nebyly, ale ještě téhož dne ji dostala na 
stůl rada města. Po té nastalo ze strany 
vedení města dlouhé ticho a mlžení.  Je-
dinou informaci, kterou zastupitelé do-
stali, byla od místostarosty Rumburku 
Aloise Kittla, že nabídku aktuálně zasílají 
právnímu zástupci k jejímu posouzení a 
rozklíčování. Další informace se zastu-
pitelé dozvěděli až z médií. Nejdříve to 
byla informace právě místostarosty Kitt-
la a tiskového mluvčího, /v kuloárech 
údajně přezdívaného, „mluvky“/ města 
Rumburk a bývalého šéfredaktora Dě-
čínského deníku Luďka Stínila o tom, 
že PENTA bude v rumburské nemoc-
nici investovat 180 milionů korun a že 
zachová celou stávající strukturu zdra-
votní péče. Po té se objevila informace, 
že s porodnicí se už nepočítá. Pak další 
informace, že nabídka počítá s úhradou 
ztráty nemocnice ve výši cca 30 milionů 
za rok 2017. Nabídku společnosti PEN-
TA zastupitelé města Rumburk obdrželi 
až 15.3.2018. Pro většinu z nich musel 
být její obsah nepochybně šok. 

▶ pokračování na straně 7

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA s.r.o. Rumburk
2. polské armády 627/15, Rumburk
tel.: 412 332 421, 604 204 127

AUTOSERVIS  nabízí:
• veškeré mechanické, klempí ské, lakýrnické i autoelektriká ské práce
• diagnostiku vozidla • klimaservis
• m ení emisí • p ípravu a zajišt ní STK
• laserovou geometrii náprav • pneuservis
• jsme smluvním servisem 
  Kooperativy, eské pojiš ovny, eské podnikatelské pojiš ovny

AUTOSALON ŠKODA - prodej voz  Škoda

UHELNÉ SKLADY KOPECKÝUHELNÉ SKLADY KOPECKÝUHELNÉ SKLADY KOPECKÝ
KRÁSNÁ LÍPA - vlakové nádra�íKRÁSNÁ LÍPA - vlakové nádra�íKRÁSNÁ LÍPA - vlakové nádra�í

- NOVÌ! - èerné uhlí - oøech 2
- Ledvické uhlí - kompletní sortiment
- Uhelné brikety
- Pytlované døevo - štípané

- NOVÌ! - èerné uhlí - oøech 2
- Ledvické uhlí - kompletní sortiment
- Uhelné brikety
- Pytlované døevo - štípané

- NOVÌ! - èerné uhlí - oøech 2
- Ledvické uhlí - kompletní sortiment
- Uhelné brikety
- Pytlované døevo - štípané

Uhlí Vám slo�íme
dopravníkovým pásem

Uhlí Vám slo�íme
dopravníkovým pásem

tel.:
mob:

412 383 264
603 503 678

tel.:
mob:

412 383 264
603 503 678

tel.:
mob:

412 383 264
603 503 678

Uhlí Vám slo�íme
dopravníkovým pásem

LEVNÌ A KVALITNÌLEVNÌ A KVALITNÌLEVNÌ A KVALITNÌ

ZEMNÍ PRÁCE
KOPECKÝ
ZEMNÍ PRÁCE
KOPECKÝ
- vykopeme Vám základy

rodinného domu

tel.: 603 503 678

- provedeme výkopy
bazénù, septikù a další

PØÍZNIVÉ CENY!PØÍZNIVÉ CENY!PØÍZNIVÉ CENY!

ZEMNÍ PRÁCE
KOPECKÝ
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Ve Šluknově bude „ŠLUKNOVSKÝ SPRÁVŇÁK“ 
Šluknov – V pondě-

lí šestnáctého dubna 
se bude v prostorách 
Šluknovského zámku 
konat soutěž Šluk-
novský správňák. 

Jedná se o soutěž pro děti všech věko-
vých kategorií z celého Šluknovského 
výběžku, kde budou soutěžit v poskyto-
vání LAICKÉ první pomoci. Nejde tedy 
o klasickou soutěž, jaké jsou zaměřené 
na mladé záchranáře. Soutěžící budou 
zasahovat v modelových situacích, které 
se co nejvíce budou přibližovat reálným 
situacím, se kterými by se mohli ve svém 
životě potkat. Také pomůcky, které bu-
dou mít k dispozici, budou vycházet z 
dané situace.  Soutěžit budou tříčlenná 

družstva, která je nutné do soutěže pře-
dem písemně přihlásit. Akce začíná v 9 
hodin v parku zámku ve Šluknově, kde 
družstva obdrží mapu se zakreslením 
soutěžních stanovišť a rozpis časů, kdy 
se mají dostavit ke splnění úkolu.  Úkoly 
budou probíhat na území města Šluknov, 
v blízkém okolí zámku, a s ohledem na 
bezpečnost dětí nebudou trasy křižovat 
rušné hlavní silnice. Záštitu nad soutěží 
převzal RNDr. Stanislav Rybák, náměs-
tek hejtmana pro zdravotnictví a sociální 
péči Ústeckého kraje. Akci pořádá s pod-
porou města Šluknov nezisková organi-
zace z Varnsdorfu, která sdružuje záchra-
náře, hasiče a pedagogy a také Červený 
kříž Šluknov.  Děti se tak mohou naučit 
hrou, jak někomu zachránit život. 

Jiøíkovská 1533
408 01 Rumburk
info@asauto.cz

LETNÍ PNEU
I PØEZUTÍ
ZA BEZVA
CENY

JARNÍ AKCE
pøi zakoupení 4 nových pneu DOSTANETE DÁREK

4 VENTILY

Navíc Vám zlikvidujeme staré pneu.

V HODNOTÌ 100 KèZDARMA

KLIMATIZACE
plnìní + èištìní klimatizace 990 Kè

dezinfekce klimatizace technologií Saniflux 490 Kè
pøi objednání obou slu�eb DOSTANETE DÁREK

www.asauto.cz
+420 776 111 900+420 776 111 900

www.asauto.cz
+420 776 111 900

Jiøíkovská 1533, 408 01 Rumburk
(cca 100m nad �eleznièním pøejezdem po pravé stranì)

tel.: 776 111 900 • info@asauto.cz • www.asauto.cz

LETNÍ
PNEU

860 Kè

PØEZUTÍ
osobních a SUV automobilù

ZDARMA

13" ji� od

PNEUSERVIS • KLIMASERVIS • DIAGNOSTIKA • DOVOZ AUT

vèetnì DPH

12", 13"

NE� VÁM VYMÌNÍME PNEU

OBÈERSTVÍME VÁS

ji� od 440 Kè
(165x70x13)

vèetnì DPH

Brilantis 2

Vsaïte na kvalitu a znaèku

KOMPLETNÍ

Krásnolipští schválili rozpočet, na investice půjde 
44 milionů korun

Krásná Lípa – Na posledním zasedání 
zastupitelstva města Krásná Lípa schválili 
krásnolipští zastupitelé rozpočet města. 

Celkové výdaje budou činit 112 milionů 
korun a na investice z toho půjde 44 milionů. 
Je pozoruhodné, že v Krásné Lípě se nečerpá 
žádný úvěr. Vše vyřešili krásnolipští zastupite-
lé dotačními, případně vlastními prostředky. 
„Také máme podány tři žádosti o podporu 
z programu Ministerstva životního prostředí 
pro obce v národních parcích, v souhrnné 
částce zhruba čtyř milionů korun“, uvedl sta-
rosta města Jan Kolář. Jde například o výmě-
nu svítidel veřejného osvětlení v okrajových 
částech města, nebo o úpravu expozice v 
Domě Českého Švýcarska a opravu městské-
ho orientačního systému. Největší investicí 

roku V Krásné Líě bude ale rekonstrukce a 
dostavba T-klubu nad sídlištěm v celkovém 
plánovaném nákladu zhruba deseti milionů 
korun, kdy 9 milionů bude hrazeno z dotace, 
kterou se krásnolipské radnici podařilo získat.  
Další velkou akcí bude zvýšení bezpečnosti 
v ulicích Školní a Komenského, kdy dojde k 
úpravám komunikací, chodníků, parkovišť 
i celkového dopravního režimu. V současné 
době se fi nalizují podklady a vlastní realizaci 
akce. Předpokládané náklady jsou asi šest a 
půl milionu korun. 

Bohatou investiční činnost si může vedení 
Krásné Lípy dovolit díky dlouhodobému 
úspornému hospodaření, kdy si dokázali 
vytvořit fi nanční rezervy ve výši přes třicet 
milionů korun.



Rumburk – Plicní ambulance MUDr. 
Jany Kulhavé, která dříve sídlila v pro-
storách rumburské polikliniky, byla 
přemístěna. 

Pacienti mohou chodit do nových 
prostor plicní ambulance, které jsou ne-
daleko polikliniky. Jedná se také o Jirás-

kovu ulici, ale číslo popisné je 109/13. V 
budově, která je na konci ulice, byl kdysi 
rentgen a sídlí zde také zubní ordinace 
MUDr. Hany Nykodýmové.  Plicní am-
bulanci MUDr. Jany Kulhavé najdou pa-
cienti v přízemí této budovy.  

Plicní ambulance MUDr. Kulhavé 
v Rumburku byla přemístěna
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KVALITNÍ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ŠLUKNOVSKA

S Filipem jde všechno líp!

Naši školení pracovníci Vám rádi zajistí následující:Naši školení pracovníci Vám rádi zajistí následující:
»
»
»
»
»
»

 

 

  

DO
M

OV
 „SRDCE V DLANÍCH“ Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov, 

Filipov 65/2, 407 53 Jiříkov, tel.: 412 338 397, e-mail: info@ddfilipov.cz
Pečovatelská služba, osobní asistence, 

kontaktní pracoviště: Londýnská 564, Jiříkov, 
Bc. Podzimková Jana, DiS. - tel.: 604 298 497 nebo email: podzimkova@ddfilipov.cz

Uvaříme a oběd dovezeme přímo k Vám, možnost i dietní stravy.
Nakoupíme Vám a doprovodíme, kam bude potřeba.
Pomůžeme Vám v domácnosti, úklid... (žehlení a praní v prádelně Domova).
Pomůžeme Vám při osobní hygieně.
Zapůjčíme Vám polohovací lůžka včetně antidekubitních matrací (prevence proležení) a další kompenzační pomůcky.
Pomůžeme Vám při získávání a vyřizování různých sociálních příspěvků.

Ing. Bc. Jan Sembdner
ředitel domova

Naši školení pracovníci Vám rádi zajistí následující:

www.ddfilipov.cz

PLICNÍ
AMBULANCE
MUDr. Jany Kulhavé

pøemístìna na adresu
Jiráskova 109/13

Rumburk
tel.: 412 511 556

UHELNÉ SKLADY
MIKULÁŠOVICE

HHEIZPROFI KOLDOVÁ s.r.o.

MIKULÁŠOVICE 3 • TEL.: +420 , +420775 665 255 777 281 292

KVALITNÍ HNÌDOUHELNÉ BRIKETY

UHLÍ LEDVICE O1 ŠTÌRKY PÍSKY

K POU�TÍ V KRBECH,
KAMNECH A TRADIÈNÍCH VYTÁPÌCÍCH ZAØÍZENÍCH

, ,

DOPRAVA A SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKOVÝM PÁSEM

www.heizprofi.cz

Provozní doba:
po zavøeno
út - pá 8:00 - 16:00
so 8:00 - 12:00

Zámek ve Šluknově 
zve na výstavu 

EGYPT DAR NILU
Šluknov - Zámek ve Šluknově si pro ná-

vštěvníky připravil další zajímavou akci. 
Jedná se o výstavu s názvem „EGYPT 

DAR NILU“ a je ze soukromé sbírky slo-
venského cestovatele a sběratele Jána Hert-
líka. Jak již napovídá název, diváci si mohou 
prohlédnout repliky plastik, bust panovní-
ků, soch vládců, nebo obrazů navozujících 
atmosféru starověkého Egypta. Výstavu 
organizátoři zahájí vernisáží 14. dubna v 
šestnáct hodin. Otevřena bude denně, a 
to včetně víkendů od deváté dopolední do 
sedmnácté. Egyptské zajímavosti mohou 
návštěvníci vidět do 21. června.



Pravda o nabídce – koupíme nemocnici 
za 1,- Kč a chceme po městu minimálně dal-
ších 100 milionů korun k tomu

Kupní cena za celou nemocnici je totiž v na-
bídce uvedena jedna koruna česká. 

O tom, že by PENTA měla uhradit za město 
ztrátu nemocnice za rok 2017, se v nabídce ne-
píše. Vedení nemocnice však dodnes ani neví, 
kolik ztráta za minulý rok vlastně je a stále 
uvádí svůj optimistický odhad ze srpna mi-
nulého roku. Podle nich by to mělo být něco 
přes třicet milionů korun. V nabídce také není 
řešeno, kdo bude hradit ztrátu nemocnice za 
část tohoto roku do eventuelního prodeje. 
Odhadem se může jednat o dalších patnáct až 
dvacet milionů korun. Rozsah zdravotní péče 
je v nabídce popsaný zcela obecně. Nikde není 
uvedeno kolik lůžek, kde na odděleních bude, 
jak je to u lůžkové péče v ČR běžné uvádět. 
Nabídka neobsahuje dokonce ani garance na 
období pěti let, tak jak je požadováno v pod-
mínkách veřejné soutěže (článek II./bod 4.2). 
A investice? Ty jsou PENTOU odhadovány 
na 182 milionů korun na období deseti let. Ale 
nikde v nich žádné investice na dokončení bu-
dovy polikliniky nebo sestěhování a dostavbu 
do areálu chirurgie nelze najít. Investice jsou 
uvedeny pouze obecně a neurčitě. Co však v 
nabídce uvedeno je, že PENTA požaduje po 
městu Rumburk nevratný příspěvek ve výši 
alespoň 100 milionů korun na provedení 
těchto investic v období nejvýše 10 let. Pokud 
uvážíme, že za bývalého Švábova vedení se 
ročně v nemocnici investovalo mezi 15 až 25 
miliony korun a nestačilo to, tak odhadované 
investice ve výši 182 milionů korun na 10 let 
logicky nic zásadně změnit nemůžou. Lidově 
řečeno tyto finance jsou zcela nedostačující. 
Další „perlou“ nabídky je to, jak je v ní řešeno 
vypořádání ručení města Rumburk za revol-
vingový úvěr nemocnice ve výši sedmnácti 
milionů korun Komerční bance. PENTA v 
nabídce sice uvádí, že před podpisem kupní 
smlouvy má být toto ručení města ukončeno, 
ale už se nikde neuvádí, že toto ručení za úvěr 
převezme. Vzhledem k tomu, že nemocnice 
bez ručení města nebo PENTY úvěr od ban-
ky nedostane, a bez tohoto 17 milionového 
úvěru není schopna fungovat, muselo by asi 
město ještě před podpisem smlouvy těchto 17 
milionů do nemocnice „nalít“. Tak by mohlo u 
banky dojít k ukončení ručení města. Celkově 
lze zhodnotit, že nabídka PENTY je neúplná, 
nesplňuje všechny podmínky veřejné soutěže 
a je tudíž neakceptovatelná.

Co dál? Ohneme to! Stejně tomu nikdo 
nerozumí.  

Součástí podmínek veřejné soutěže byl i 
termín 31. března, do kdy se má rozhodnout 
o tom, zda město některou nabídku vybere 
nebo zda všechny odmítne. Vedení města 
proto vzhledem k „nejasnostem“ v nabídce 
vyvolalo jednání s PENTOU. To se uskuteč-

nilo 12. března v Praze v sídle PENTY. Na 
tomto jednání vedení města přislíbilo pro-
dloužení lhůty pro vyhodnocení nabídek z 
31. března do 30. dubna. Zastupitelstvo města 
většinou hlasů zastupitelů toto prodloužení 
schválilo. Zdrželi se jen čtyři zastupitelé - 
J.Trégr, V.Staněk, E.Dvořák a D.Dvořák. Za-
stupitel Trégr a Staněk přitom logicky argu-
mentovali, že nabídka nesplňuje podmínky 
veřejné soutěže a není tedy co vyjasňovat. To 
je skutečně v podmínkách vyhlášené soutěže 
uvedeno. Po termínu odevzdání nabídek ne-
smí uchazeč nabídku měnit ani doplňovat. 
Možné je jen vyjasnění. V odůvodnění návr-
hu na prodloužení předloženém místostaros-
tou Kittlem je však uvedeno, a to na jednání 
opakovaně i zaznělo, že lhůta se prodlužuje 
kvůli tomu, aby PENTA mohla nabídku do-
plnit, dopracovat nebo podat nabídku dru-
hou, novou. Pokud k tomu tedy dojde, tak se 
bude nepochybně jednat o porušení podmí-
nek veřejné soutěže (článek II./bod 9.).       

Vzhledem k tomu, že veřejnost se pravdu 
od vedení města Rumburk zřejmě nedozví, 
přinášíme vám podmínky veřejné soutěže, 
nabídku společnosti PENTA, zápis z jednání 
s PENTOU i návrh materiálu pro jednání 
zastupitelstva na našich internetových strán-
kách www.sluknovsky-vybezek.cz. Zveřejňo-
vané materiály byly projednány na veřejném 
zasedání zastupitelstva města Rumburk, jsou 
tudíž nepochybně veřejné.

Nemocnice bez gynekologicko-porod-
nického a dětského oddělení

Kdo sledoval zmíněné zastupitelstvo měs-
ta Rumburk, určitě zaregistroval překvapivé 
prohlášení zastupitele MUDr.Vondráčka. 
Ten uvedl, že vlastně od začátku, tedy už 
přes tři roky říká, že je nesmyl v rumburské 
nemocnici držet gynekologicko-porodnic-
ké a dětské oddělení. A že už se mělo dávno 
zrušit. Dodal, že je prý potřeba smířit se s fak-
tem, že porodnice už tady nikdy nebude a s 
převozem rodiček vlastně ani problém není, 
protože personál záchranky je každé tři mě-
síce školen na řešení porodů v sanitce. Škoda, 
že tento svůj názor pan doktor nesdělil svým 
voličům ještě před volbami. 

Nemocnice v agónii, zbavme se jí, jinak 
nás čeká konec, tedy zřejmě bankrot  

Někteří jiní zastupitelé jako Jiří Pimpara, 
Alois Kittl, Bronislava Nedvědová, nebo tře-
ba Petr Dubravec, se ani moc netají tím, že se 
nemocnice chtějí zbavit za každou cenu. To, 
že jim jde vlastně hlavně o zachování rozsahu 
zdravotní péče, jim může snad už věřit jen 
absolutní naivka. Zastupitel Petr Dubravec, 
který je současně členem představenstva a ře-
ditelem nemocnice dokonce řekl, že dnes už 
je jasné, že město není schopno do budoucna 
nemocnici samo provozovat a nemá ani na 
to, aby provedlo její restrukturalizaci. Pokud 
prý se nemocnice rychle „nezbavíme“, čeká 

jí konec. Pro čtenáře překládá-
me - „čeká nás jinak bankrot“. 
Je velice zvláštní slyšet tato slova 
od člověka, který nese jednu z 
hlavních odpovědností za totální 
personální a ekonomický rozvrat 
a úpadek nemocnice, a který za 
to ještě dostal přidáno až k 100 
tisícům měsíčně.

Zástupci kraje? Hloupý, lžou a křiváci
Na jednání zastupitelstva dorazil i náměstek 

hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. 
Jeho snahou nepochybně bylo obrousit hra-
ny a obnovit jednání města s vedením kraje. 
Jaroslav Foldyna byl očividně zaskočen. Od 
zastupitelky Bronislavy Nedvědové se totiž 
dozvěděl, že buď to špatně pochopil, a je tedy 
„hloupý“, nebo mu další náměstek hejtmana 
Martin Klika podal nepravdivé informace, 
tedy mu „lhal“. Dále bylo řečeno, že na kraji 
jsou vlastně „křiváci“ a největší z nich má být 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Rozpaky pak vzbudila výzva MUDr.Von-
dráčka směrem k Jaroslavu Foldynovi, aby u 
ministra zdravotnictví zajistil, aby pan minis-
tr Adam Vojtěch nemocnici podepsal deseti 
milionovou dotaci na přístrojové vybavení. 
Tu jim nedávno ministerstvo téměř po dvou 
letech čekání zamítlo. Rozpaky to budí, pro-
tože pokud město nemocnici prodá PENTĚ, 
tak by oněch 10 milionů korun skončilo právě 
u této společnosti a ne u města.

Perlou zastupitelstva byl však samotný zá-
věr. Místostarosta Pimpara si zřejmě myslel, 
že jsou mikrofony již vypnuté. Jinak by ne-
mohl říci, že zastupitelstvo bylo dlouhé kvůli 
nepřipravenému Foldynovi. Doslova řekl, že 
takové „nepřipravené lemply“ nemá rád. No, 
jediné co na to asi lze napsat je - „ještě blbější 
než jsme si mysleli“. 

Starosta Rumburku Jaroslav Sykáček pří-
tomen nebyl

V kuloárech zastupitelstva se také peprně 
diskutovala i nepřítomnost starosty města 
Jaroslava Sykáčka na tomto jednání zastu-
pitelstva, který ještě pár dnů před tím tančil 
na plese města. Pro celou řadu přítomných 
to zase ale až takové překvapení nebylo. Ně-
kteří přítomní to o přestávkách komentovali, 
že pan starosta se již v minulosti mnohokrát 
vyhnul nepříjemným, nebo rizikovým jedná-
ním a byl zkrátka „nemocen“. Padla dokonce 
velmi ostrá slova, například „to se z toho Jarda 
zase po...“.

Ničeho se nebojme, máme ve vedení 
schopné lidi

Na toto poslední jednání rumburského 
zastupitelstva bylo hodně smutné se dívat. 
Neznalost, zmar, nerozhodnost, a nikdo neví 
jakým směrem jít. Nikdo celou záležitost ni-
kam smysluplně a jasně nesměřuje. Pouze 
pár zastupitelů má jasno. Koaliční zastupitelé 
to bohužel většinou nejsou. Kdyby bývalé ve-
dení nemocnice /Švábovo/ přišlo s prodejem 
nemocnice za jednu korunu, určitě bychom 
se o tom dočetli v palcových titulkách Děčín-
ského deníku, a zajisté by to nebylo příjemné 
čtení. Ale dnes se nic neděje. Občané Rum-
burku mohou být asi klidní. Za město totiž 
vede jednání o prodeji místostarosta Alois 
Kittl. Ten už vlastně má zkušenosti s bankro-
tem Jednoty Rumburk, a také nynější ředitel 
nemocnice Petr Dubravec. Ten má údajně 
mezi známými a bývalými celníky přezdívku 
„traktorista“, kvůli své původní kvalifi kaci. 

Vedení města Rumburk si ale ani na chvíli 
nepřipouští, že by mohlo náhodou dělat něco 
špatně. Možná by mohlo, místo nevybíravého 
a nekonečného útočení na vedení kraje, hle-
dat právě s Ústeckým krajem, potažmo s jím 
vlastněnou Krajskou zdravotní a.s., smyslupl-
né řešení celé situace.                                      -red-
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FORTUNA NÁRODNÍ LIGA   
ne 8. 4. 16:30 FK Varnsdorf a. s. - FK Olympia a.s.  
ne 22. 4. 17:00 FK Varnsdorf a. s. - FK Ústí nad Labem, a.s.  
ne 29. 4. 17:00 FK Varnsdorf a. s. - SFC Opava a.s.  
ne 13. 5. 17:00 FK Varnsdorf a. s. - FK Pardubice a.s.  
ne 20. 5. 17:00  FK Varnsdorf a. s. - FC MAS Táborsko a.s. 

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH  
so 7. 4. 16:30 FK Mikulášovice - SK Velký Šenov 
so  7. 4. 16:30 TJ Krásná Lípa - FK Český lev Těchlovice 
so  7. 4. 16:30 Slovan Jiřetín p. J. - TJ Spartak Boletice n.L. 
so 7. 4.  16:30 TJ Tatran Rybniště - TJ.Dolní Habartice 
so 14. 4. 17:00 SK Velký Šenov - TJ Tatran Rybniště 
ne 15. 4. 17:00 SK PLASTON Šluknov „B“ - TJ Krásná Lípa 
so 21. 4. 17:00 FK Mikulášovice - SK PLASTON Šluknov „B“ 
so 21. 4. 17:00 TJ Krásná Lípa – TJ SK Markvartice 
so 21. 4. 17:00 SK Slovan Jiřetín p. J. - TJ Tatran Rybniště 
so 28. 4. 17:00 SK Velký Šenov - SK Slovan Jiřetín p. J.  
so 28. 4. 17:00 TJ Tatran Rybniště - SK Verneřice  
ne 29. 4. 17:00 SK PLASTON Šluknov „B“ - FK Těchlovice 
so 5. 5. 17:00 FK Mikulášovice - TJ Spartak Boletice n.L. 
so 5. 5. 17:00 TJ Krásná Lípa - TJ.Dolní Habartice 
ne 6. 5. 17:00 SK PLASTON Šluknov „B“ - SK Velký Šenov 
so 12. 5. 17:00 SK Velký Šenov - SK Verneřice  
so 12. 5. 17:00 SK Slovan Jiřetín p. J. - FK Malšovice 
so 12. 5. 17:00 TJ Tatran Rybniště - TJ Krásná Lípa 
so 19. 5. 17:00 FK Mikulášovice - TJ Tatran Rybniště 
so 19. 5. 17:00 TJ Krásná Lípa - SK Slovan Jiřetín p. Jedlovou 
ne 20. 5. 17:00 SK Šluknov „B“ - TJ Spartak Boletice n.L. 

OKRESNÍ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH  
ne 8. 4. 17:00 TJ Jiskra Staré Křečany - FK Dolní Podluží 
ne 15. 4. 15:00 FK Dolní Poustevna - TJ Jiskra Staré Křečany 
ne 15. 4. 16:00 FK Chřibská - FK Františkov nad Ploučnicí 
ne 15. 4. 17:00 FK Dolní Podluží - Fotbal klub Bynovec 
ne 22. 4. 17:00 TJ Staré Křečany - FK MULTITEX Huntířov 
ne 29. 4. 16:00 FK Chřibská - FK Dolní Podluží, z. s. 
ne 29. 4. 17:00 TJ Staré Křečany - FK Česká Kamenice „B“ 
ne 6. 5. 15:00 FK Dolní Poustevna - FK Chřibská 
ne 6. 5. 17:00 TJ Jiskra Staré Křečany - Fotbal klub Bynovec 
ne 13. 5. 16:00 FK Chřibská - FK MULTITEX Huntířov 
ne 13. 5. 17:00 FK Dolní Podluží – FK Dolní Poustevna 
ne 20. 5. 17:00 TJ Jiskra Staré Křečany - FK Chřibská

Fotbal

Informace
Zubní pohotovost 

Víkendy a svátky, ordinační hodiny od 8 do 11 hodin.
Informaci před návštěvou vždy ověřte na uvedeném 

telefonním čísle.
 

7. – 8.4.2018 MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
14. – 15.4.2018 MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I,tel.: 412 519 622
21. – 22.4.2018 MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
28. – 29.4.2018 MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 412 535 930
1.5.2018 MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
5. – 6.5.2018 MDDr. Klevetová Magdalena
J.Š.Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
8.5.2018 MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
12. – 13.5.2018 MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
19. – 20.5.2018 MDDr. Barcal Pavel
J.Š.Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
26. – 27.5.2018 MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 298

Prodej nemocnice - plnou parou vpřed
▶ pokračování ze strany 1

 
• Montáž antén, DVB-T2 a satelit  
• Opravy elektroniky a plochých televizor  
• FreeSAT - 102 program  za 149,-K  m sí n  
• Kosti kuje vám obraz?, M ení signálu 
• programování TV/SAT 

Jan Melo, Skalní 190, Rumburk 
tel: +420604548274, email: j.melo@seznam.cz 
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Od 1. dubna 2018 se rozšiřuje sortiment jízdenek Labe–Elbe 
Ústecký kraj - 

Jízdenky, které 
umožňují neo-

mezené jednodenní cestování v rámci 
integrovaných dopravních systémů Do-
pravy Ústeckého kraje  a VVO, budou 
nově k dispozici ve čtyřech variantách.

První varianta 1 + 2 je určená pro ces-

tování jednoho dospělého a maximálně 
dvou dětí do 15 let, druhou variantu 2 + 4 
mohou využívat dva dospělí s maximálně 
čtyřmi dětmi do 15 let, třetí varianta jíz-
denky je určena pro skupinu maximálně 
pěti osob bez omezení věku. Poslední typ 
jízdenky Labe–Elbe zůstává stejný jako 
doposud a je určen pro celodenní přepra-

vu jednoho jízdního kola nebo psa.
Jízdenky Labe–Elbe jsou oblíbené jak u 

cestujících v Ústeckém kraji, tak v Sasku. 
Jaroslav Komínek náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství 
vysvětluje, že nabídkou nových variant 
jízdenek dochází jednak ke sjednocení 
podmínek v obou dopravních systémech, 

ale také ke zlevnění přeshraničního ces-
tování pro dvojice a rodiny s dětmi.

Jízdenky Labe–Elbe lze využít ve všech 
autobusech, vlacích, v MHD, na turistic-
kých lodích a přívozech, tedy všude, kde 
platí tarif DÚK nebo tarif dopravního 
svazu VVO.
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