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Rozhovor s 
editorem Karlem 
Schönem

Kubera se stal 
pošesté znovu 
primátorem

Co se podařilo v roce 2014
Vážení družstevníci, ké čištění topných soustav. nového automatu.

blíží se konec roku 2014 a nastává tak čas Pokud se podíváme na naši správní budovu, Jistě jste si také všimli změny ve vydávání 

hodnocení a ohlédnutí za uplynulým obdo- tak kdokoli, kdo k nám zavítá, uvidí několik tištěného zpravodaje. Ten se k Vám od léta 

bím. Nechci Vás zatěžovat dlouhým komen- změn. Na přelomu října a listopadu letošní- loňského roku dostává každý měsíc, nechybí 

tářem, ale několik novinek z letošního roku ho roku byla upravena úřední doba. V pon- barevné fotografie a myslím si, že naše tisko-

si nemohu nechat pro sebe. vina každý měsíc smysluplně informuje 

V průběhu roku se vedla důležitá jednání se družstevníky o všem důležitém. Na závěr 

skupinou ČEZ. Týkala se ceny tepla pro ohřev bych ještě rád zmínil poslední novinku, 

teplé vody. Podařilo se nám dosáhnout kterou máme na webových stránkách druž-

oboustranné diskuze, namísto dřívejšího stva, a jsou to audio zprávy. Články, které 

monopolního diktátu. Poprvé pro období například nedočtete do konce v tištěném 

roku 2015 také bude rozdělena cena tepla zpravodaji, si tak můžete poslechnout.

(pro topení) a tepla pro ohřev teplé vody. Vážení družstevníci, přeji Vám mnoho 

V některých domech postupně v roce 2014 radostných chvil při čtení listopadového 
dělí a ve středu jsou Vám tak pracovníci 

zavádíme čipy u vstupních dveří. Jde o čísla zpravodaje, které je tradičně plné infor-
našeho družstva k dispozici již od 7.00 

moderní technologii, která usnadní každé- mací, včetně zajímavých rozhovorů a foto-
hodin. Zavedena byla wi-fi síť a pokud bude-

mu bezpečnější vstup do domu. Další novin- grafií.
te muset chvilku v budově počkat, než si 

kou, která je vítána družstevníky, je chemic-
vyřídíte své záležitosti, můžete si dát kávu z JUDr. Ing. Marek Andrášek

Vedení družstva SBD Mír Teplice manželkou je 
nezapomíná ani na své nejstarší j e d n í m  z  
družstevníky. n e j s t a r š í c h  
Předseda představenstva Marek družstevníků. 
Andrášek proto v listopadu osobně V družstvu SBD 
navštívil a pogratuloval panu Mír je takřka 35 
Kašičkovi z Teplic k jeho významné- let a jak říká 
mu životnímu jubileu. Předal mu jeho paní, bydlí 
malý dárek a popřál mu k jeho 92. se jim dobře a jsou spokojeni. Vše nejlepší k 
narozeninám. Pan Kašička se svojí narozeninám přeje redakce Zpravodaje. 

ÚŘEDNÍ DOBA STAVEBNÍHO
BYTOVÉHO DRUŽSTVA MÍR

PONDĚLÍ          -12         13-177

STŘEDA            -12         13-177

Významné jubileum družstevníka

Co se podařilo v roce 
2014
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Primátorem Teplic se pošesté stal Jaroslav Kubera z ODS

Aktuálně z města

ŽivotopisŽivotopis

Zastupitelé v pátek 7. listopadu opět zvolili primátorem Teplic trátem," řekl Feri.

Jaroslava Kuberu. V tajné volbě získal 14 hlasů, tedy o hlas více Kuberovi protikandidáti Jiří Řehák (Volba PRO!Teplice) a Jaromír 

než má opozice.  Město povede už šesté volební období. Na spo- Kohlíček (KSČM) získali deset, respektive tři hlasy. Lídr Volby 

lupráci se dohodly vítězná ODS s ČSSD a TOP 09. Teplice mají i PRO!Teplice Jakub Mráček řekl, že hnutí chce být konstruktivní 

zřejmě nejmladšího člena rady. Stal se jím osmnáctiletý Dominik opozicí. „My jsme v zastupitelstvu proto, abychom pracovali a 

Feri. Náměstky primátora zastupitelstvo zvolilo Hynka Hanzu a prosazovali svůj program," řekl Mráček. Volba PRO!Teplice spo-

Radku Růžičkovou. Kubera řekl, že následující volební období je lečně s ANO zkoušela neúspěšně vyjednat koalici s TOP 09 a ČSSD 

pro něj poslední. bez vítěze voleb, tedy ODS. „Nenabízeli jsme ČSSD a TOP 09 horší 

Jednou z motivací, proč se Kubera postavil do čela kandidátky, variantu než s Jaroslavem Kuberou, domnívali jsme se, že s ohle-

byla situace v ODS. „Původně jsem už nechtěl kandidovat, ale dem na proklamace před volbami budou nakloněni nějaké změ-

samozřejmě mě mrzí stav ODS celorepublikově a toto je malá ně," řekl Mráček. Podle šéfky ČSSD Dagmar Waicové jednání 

drobná pomůcka, že jsme neztratili všechny pozice. A je to důkaz, ztroskotala na personálních otázkách. „Bylo tam velké personální 

že když je člověk skromný a pokorný, tak se dá i s pravicovou politi- vyhrocení. A to už pro nás bylo od začátku nečitelné," řekla Wai-

kou prorazit," řekl Kubera. V následujících čtyřech letech chce cová. Koalice má v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu jen 13 

spolupracovat nejen s koaličními partnery, ale i s opozicí. „Mají hlasů. V opozici skončila hnutí ANO, Volba PRO!Teplice a komu-

úžasnou chuť a aktivity, je spousta věcí, kde se shodneme, kde nisté.

žádný problém nebude," doplnil Kubera.

Klíčový čtrnáctý hlas získala menšinová koalice od jediného 

zástupce Hnutí Pro sport a zdraví - Teplice Michala Kasala. Ten 

řekl, že ho k podpoře vedly především programové priority. S 

podporou koalice počítá i dál. „Znamená to bianco šek na celé 

volební období za předpokladu, že bude dodržováno to, co je v 

programových prioritách. Jestliže se od toho (koalice) odchýlí, 

tak nikoli," řekl Kasal, který se stal předsedou finančního výboru 

zastupitelstva. Opozice obsadí i další dva výbory, kontrolní a nově 

zřízený výbor pro dopravu a dotace. Jedním z radních se stal osm-

náctiletý student Dominik Feri za Hnutí Teplice - TOP 09. „Chci se 

zaměřit zejména na kulturu, protože v té jsem se dosud angažo-

val, a mým cílem je vytvořit spojku mezi mladými lidmi a magis-

Jaroslav Kubera se narodil v roce 1947 v Lounech. Vystudoval 
gymnázium, poté studoval matematiku na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v Brně a zahraniční obchod na Vysoké škole 
ekonomické v Praze, ani jedno nedokončil. 

v letech 1967 až 1969 pracoval v oddělení dovozu Sklo 
Unionu Teplice a do roku 1990 v obchodním oddělení 
Elektrosvitu Teplice, v letech 1990 až 1994 byl tajemníkem 
Městského úřadu Teplice; v Senátu, kde působí od roku 2000, byl 
mimo jiné předsedou mandátového a imunitního výboru

členem ODS je od 1992, 
nyní je místopředsedou oblastního sdružení strany v Teplicích; 
na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KsČ

je ženatý, má dvě dcery

Kariéra: 

Členství a funkce v politických stranách: 

Rodina: 
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Vážení družstevníci,

v rámci své pravidelné rubriky bych se rád blíže věnoval nej-

častějším situacím, které mohou vyvstat ve vztahu družstvo - 

družstevník.  Vzhledem k tomu, že jsme poslední dobou 

zaznamenali nárůst nešvaru spočívajícího ve zhoršené plateb-

ní morálce z řad některých družstevníků, bude se můj první 

příspěvek zabývat právě tímto tématem.

Byť včasná a řádná úhrada nájemného spolu se zálohami na 

služby spojené s užíváním družstevního bytu patří mezi 

základní povinnosti každého družstevníka, z mnoha různých 

příčin se stává, že se někteří družstevníci dostanou do prodle-

ní, které má pro ně několikeré právní důsledky, např. povin-

nost uhradit úrok z prodlení, poplatek za vyhotovení přísluš-

ného úkonu (upomínka při dosažení výše dluhu přes 10.000,- 

Kč, výstraha před vyloučením z družstva, posléze vyloučení z 

družstva samotné), přičemž tím nejtvrdším je právě vyloučení 

z družstva. K tomuto kroku se však družstvo uchyluje velmi 

nerado a až v nejzazším případě. Jelikož si je družstvo vědomo 

té skutečnosti, že žijeme v době nelehké, stavíme na první 

místo komunikaci s družstevníkem a nalezení řešení, které 

povede k postupnému umoření vzniklého dluhu, např. for-

mou splátkového kalendáře, který lze dohodnout v kanceláři 

č. 19 (tel. kontakt: 417941718) nebo č. 35 (tel. kontakt: 

417941722), a to v úředních hodinách či po předchozí telefo-

nické dohodě i mimo úřední dny.

Závěrem si dovolím popřáti Vám příjemný závěr listopadu a 

vězte, prosím, že tu jsme pro Vás, a proto se na nás neváhejte 

včas obrátit, neboť společnými silami můžeme předejít zhor-

šení již tak nešťastné situace.

Sloupek Mgr. Radima F. Drážďaňského Novinka na webových stránkách 
Stavebního bytového družstva „Mír” Teplice 

zajímavým zdrojem informací, 

ale mnohdy je pro jejich délku 

často nestihnou přečíst až do 

konce. Díky audio podobě si je 

budou moci vychutnat v plném 

znění,“ dodává Andrášek. Audio-

téka a její obsah, je koncipován 
Stavební bytové družstvo Mír si 

tak, aby co nejlépe vyhověl 
pro Vás připravilo novinku v podo-

zejména starším členům druž-
bě tzv. Audiotéky. V nové rubrice, 

stva. Navigace na webových 
kterou naleznete na webových 

stránkách je maximálně zjedno-
stránkách bytového družstva, si 

dušená a názorná.
budete moci v pohodlí domova 

Audio podoba článků vzniká ve 
poslechnout novinky, které se dějí 

spolupráci s editorem tištěného 
v našem městě a družstvu. 

zpravodaje SBD Mír Karlem Schö-
„Rubrika Audiotéka byla spuštěna 

nem. „Hlas pana Schöna mnoho 
začátkem listopadu letošního 

našich družstevníků velice dobře 
roku. Družstevníci zde mohou 

zná z minulosti, kdy moderoval a 
získat zajímavé postřehy, které se 

staral se o zpravodajství v Rádiu 
každý měsíc objevují v našem 

Tep v Teplicích a následně v Rádiu 
tištěném zpravodaji,“ říká předse-

Blaník. Přeji Vám mnoho příjem-
da představenstva SBD Mír Teplice 

ných chvil u naší nové Audiotéky,“ 
Marek Andrášek.

sdělil na závěr předseda předsta-
Články, které vycházejí v tištěné 

venstva SBD Mír Teplice Marek 
podobě, jsou pro čtenáře určitě 

Andrášek.

Zpravodaj Stavebního bytového družstva Mír” Teplice, občasník vydává Stavební bytové družstvo ” “Mír” Teplice, IČ 000 35 351, se sídlem 
Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu DrXXVI, vložce 
297. Příspěvky a náměty přijímáme na  zpravodaj@sbdmir.cz. Editor: Karel Schön
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JUDr. Ing. Marek Andrášek

předseda představenstva

Nejste spokojeni s probíhající rekonstrukcí ve Vašem domě? 

Nejste spokojeni s průběhem prací a s přístupem firem? 

Nenechávejte si Vaše připomínky pro sebe.

Rád bych všechny družstevníky upozornil. Pokud se setkáte během 

oprav na domech s něčím, co si myslíte, že není ideální, dejte nám o 

tom vědět.

 

První, kdo by měl zaznamenat případnou nekvalitně odvedenou práci 

dodavatelské firmy, je technik družstva. Pokud nejste spokojeni s 

jeho prací, obraťte se, prosím, na vedoucí technického úseku paní 

Andreu Kubíkovou. A pokud i nadále budete mít pocit, že není vše v 

pořádku, jsem Vám k dispozici osobně, jako se stalo v případě předání 

domu v ulici Májová 1474 - 1476, kde jsme dostali zpětnou vazbu od 

družstevníků.  



Rozhovor

Karel Schön: „Zpravodaj by měl působit pozitivně.”
SBD Mír v Teplicích od léta letošního roku vydává ve zbrusu nové podobě tištěný Zpravodaj. Jeho obsah, včetně grafické 

podoby, má na starosti Karel Schön. Každý měsíc pro Vás družstevníky přináší společně s pracovníky SBD Mír důležité infor-

mace a praktické rady. 

Karle, prozraďte nám, jak dlouho v Tepli- daje SBD Mír? Můžeme na závěr ještě zabrousit do vašeho 

cích žijete? Nápad vznikl při náhodném společném soukromí?  Jak rodina bere vaše pracovní 

Celý život jsem bydlel v Litvínově. Před čtyř- setkání s předsedou SBD Mír Teplice Mar- nasazení, jak trávíte volný čas?

mi lety jsem se teprve do Teplic přestěhoval. kem Andráškem. Velice mne zajímají podob- Když mám volný čas, tak se ho snažím trávit s 

Musím však podotknout, že do Teplic jsem né tiskoviny a sleduji vývoj internetového rodinou, přítelkyní Danou a tříletým synem 

téměř každý den dojížděl za prací, jelikož od zpravodajství, proto jsem vyslovil myšlenku, Vojtou. Ve volném čase jezdíme na kolech, v 

roku 1996 jsem pracoval v Rádiu Tep jako jak zpravodaj zlepšit, zpestřit, aby si každý 

zpravodaj a moderátor, následně v Rádiu družstevník v něm nalezl cosi svého. Navíc se 

Blaník. Poté, co byla zrušena severočeská mi velice líbí myšlenka pana předsedy dostat 

redakce v Teplicích, jsem přešel v roce 2006 se blíže k lidem, a proto od léta vzniká tato 

do televizního zpravodajství, kde jsem měl verze zpravodaje, včetně barevných fotogra-

na starost celý Ústecký kraj, včetně Teplicka fií. Zpravodaj by měl působit pozitivně a 

hlavně ho každý družstevník dostane do své 

schránky pravidelně každý měsíc. Zabrání se 

tak i různým pomluvám, drbům a dalším.

Můžeme nakouknout pod pokličku Zpravo-

daje? Jak vzniká a kolik lidí ho tvoří? 

Samozřejmě. Zpravodaj vzniká jednoduše. 

Na začátku každého měsíce si společně 

sednu s předsedou družstva panem Andráš-

kem, kde si řekneme jistou představu, co by 

se v novém čísle mělo objevit. Následně je 
zimě chodíme bruslit. Naším obrovským a okolí. Od roku 2007 jsme společně s kole-

pak na mně, abych zajistil šest stran textu a 
koníčkem je plavání. Ač se nerad chlubím, gou natáčeli reportáže z Ústeckého kraje do 

fotografií. Můžete si říct, že šest stran je 
musím zmínit naše veliké úspěchy, protože hlavní zpravodajské relace pro TV Prima a až 

málo, ale myslím, že v současné chvíli je 
jsem na to hrdý.  Se synem jsme se stali v roce 2010, právě po přestěhování do Tep-

počet stran dostačující. Zavedli jsme společ-
atrakcí teplického Aquacentra. Již ve dvou lic, jsem novinářskou činnost částečně ome-

ně s Markem Andráškem několik nových 
letech byl schopen přeplavat 25 m bazén. zil a začal se věnovat jiným činnostem, které 

rubrik a na dalších se pracuje, tak se nechte 
Přítelkyně si oblíbila i fitness, takže se do však k novinářské práci mají blízko.

překvapit. 
centra vydáváme společně. Dle mého názo-

ru by rodina měla spolu trávit co nejvíce Čemu se tedy nyní věnujete?
Když jste zmínil novinky, tak jednou z 

času, a to si myslím, že se nám daří. Rodina Na konci roku 2010 jsem zahájil pro mě dvě 
posledních je vytvoření Audiotéky. Jak 

významné spolupráce. Tou první byla práce 
nápad vznikl a co to je?

pro Městský úřad v Bílině, kde jsem dodnes 
V nové rubrice, kterou lze nalézt na webo-

tiskovým mluvčím. Tou druhou a ještě z 
vých stránkách bytového družstva, si druž-

mého pohledu významnější spolupráci jsem 
stevníci mohou z pohodlí domova poslech-

zahájil s Krajským úřadem Ústeckého kraje, 
nout novinky, které se dějí v bytovém druž-

kde natáčíme reportáže o novinkách v 
stvu a městě. Rubrika Audiotéka byla spuš-

Ústeckém kraji, o jeho zajímavostech a aktu-
těna začátkem listopadu letošního roku. 

álním dění. Navíc tento rok se podařil usku-
Články, které vycházejí v tištěné podobě, 

tečnit záměr dokumentárních filmů pro 
jsou pro čtenáře určitě zajímavým zdrojem 

Ústecký kraj, kde představujeme například 
informací, ale mnohdy je pro jejich délku 

ta nejromantičtější místa našeho kraje, mě v mé práci maximálně podporuje a pomá-často nestihnou přečíst až do konce. Díky 
krátký film také vznikl o cyklostezkách či o há. Jsem za to nesmírně rád, protože bez audio podobě si je budou moci vychutnat v 
školství a další. domácí pohody by se někdy náročné projek-plném znění.  Audiotéka a její obsah, jsou 

ty nemohly uskutečnit. Takže jí za vše moc koncipovány tak, aby co nejlépe vyhověly 
Aktivit tak máte hodně. Jak ale vznikl děkuji.  zejména starším členům družstva. 
nápad podílet se na tištěné podobě Zpravo-
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