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Řádné shromáždění delegátů pro-
běhlo v Estrádním sále Domu kul-
tury v Teplicích 17. května 2016. 
Svolaní delegáti na svém zasedání 
schvalovali mnoho záležitostí, kte-
ré přinesl a přinese nový rok. „Veli-
ce důležitým bodem jednání bylo 
přijetí změn ve stanovách družstva. 
Celkem bylo přijato 29 změn, kde 

se jedná převážně o drobné a tex-
tové úpravy, ale i důležité změny, 
například se jedná o změnu týka-
jící se nákupu a prodeje movitých  
i nemovitých věcí nad částku jeden 
milion korun. O něm bude rozho-

dovat nově shromáždění delegátů,“ 
prozradil předseda představen-
stva SBD “Mír“ Teplice Marek An-
drášek. 

Jaké další změny byly přijaty?
Řádné shromáždění delegátů dále 
schválilo výroční zprávu. Další důleži-
té body jednání nechyběly a jsem rád, 

že bylo odsouhlaseno snížení poplat-
ku za souhlas s podnájmem družstev-
ní garáže na 100 Kč měsíčně, původní 
poplatek byl 500 Kč. Přijali jsme nový 
domovní řád, který upravuje práva  
a povinnosti obyvatel družstevních 

objektů, je pro všechny závazný  
a měl by zajistit klidné soužití, napří-
klad v době od 22:00 hodin do 06:00 
hodin jsou bydlící i uživatelé bytů po-
vinni dodržovat v domě a v jeho bez-
prostředním okolí noční klid, práce  
s nadměrnou hlučností smí nájemce 
bytu provádět pouze v době od 08:00 
do 18:00 hodin mimo nedělí a svátků. 
Vývěsky, nápisy a další informační 
zařízení mohou být v prostorách 
domu a na domě umísťovány pouze 
s předchozím písemným souhlasem 
družstva. Tento souhlas nenahrazuje 
povolení příslušného orgánu státní 
správy, je-li ho třeba. Zakazuje se 
umisťování reklam a vývěsek na in-
formační tabuli sloužící pro podává-
ní důležitých informací týkajících se 
poskytování služeb spojených s by-
dlením a užíváním společných částí 
domu bez písemného souhlasu druž-
stva. O dalších novinkách v domov-
ním řádu se dočtete v následujícím 
čísle zpravodaje. Řádné shromáždění 
delegátů rozhodovalo také o zvýšení 
odměny delegáta objektu. Jsem rád, 
že právě tento bod byl odsouhlasen, 
protože si nesmírně vážíme práce 
našich delegátů. Bohužel není moc 
lidí, kteří by ocenili jejich namáhavou  
a každodenní práci. Proto jsem rád, že 
po dlouhých devíti letech se odměna 
delegátů zvýšila na 34 Kč měsíčně za 
obsazený byt. Původní odměna byla 
25 Kč. Nové odměny jsou účinné od 
1. června 2016. Předchozí zásady 
odměňování členů orgánů se ruší  
k 31. květnu 2016. Kromě odměn 
delegáta došlo ke změnám u odměn 
členů poradní komise představenstva 
(ekonomické, technické, členské a by-
tové). Odměny členům představen-
stva, kontrolní komise a delegátů jsou 
vypláceny měsíčně, odměny členům 
poradních komisí jsou vypláceny 
čtvrtletně.  Další řádné shromáždění 
delegátů již proběhlo v květnu a další 

nás čeká patrně v květnu nebo červ-
nu 2017.

V jaké finanční kondici je v současné 
době družstvo?
Jsem potěšen tím, že naše družstvo 
je v dobré hospodářské kondici. To  
s sebou přináší i pozitivní zprávu pro 
všechny družstevníky. To, že družstvo 
dosahuje kladného hospodářského 
výsledku za současně nastavených 
poplatků a plateb, je signál, že není 
určitě důvod pro jejich zvyšování.
Jestliže máme dostatek prostředků  
z jiných zdrojů, nemusíme navyšovat 
poplatky za správu, poplatky za admi-
nistrativní úkony, převody apod.  

Proč je shromáždění delegátů důle-
žité a jaký je jeho význam?
Shromáždění delegátů je nejvyšší 
orgán družstva. Jeho schůze se koná 
jednou za rok. Letos tedy výjimečně 
dvakrát, protože se volilo nové před-
stavenstvo a kontrolní komise po pěti 
letech funkčního období. Při každém 
shromáždění mají delegáti možnost 
se osobně potkat, do jednoho dne 
se koncentruje celoroční družstevní 
život. Zde bych rád vyzdvihl neleh-
kou práci našich delegátů a zároveň 
jim poděkoval. Ti totiž musí během 
roku řešit běžné provozní problé-
my, investiční akce, opravy, ale třeba  
i nevraživosti sousedů. Je proto dob-
ře, že na rozhodování shromáždění 
delegátů se podílejí lidé, kteří se ka-
ždý den v roce starají o chod celého 
objektu a mají i o chodu samotného 
družstva dobrou představu. V loň-
ském roce proběhly volby delegátů 
ve všech objektech družstva, ke změ-
ně v osobě delegátů  došlo u zhruba 
30 z nich. Jsou to lidé, kteří za rok své 
práce nepochybně ukázali, že jsou 
těmi pravými na svých místech. ■              
            Karel Schön        

Ohlédnutí za 
Shromážděním 
delegátů
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Zpravodaj Stavebního bytového družstva “Mír” Teplice, zapsán do evidence periodického tisku s evidenčním číslem MK ČR E 22420; občasník, vydává Stavební 
bytové družstvo “Mír” Teplice, IČ 00035351, se sídlem Gagarinova 1558, PSČ 415 00 Teplice, 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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Společnost TERMOCON s.r.o. je stavebně montážní společností s pevnou pozicí na stávajícím trhu. 
Za dobu svého působení na českém trhu do roku 1996 zajistila sanace více než 1000 bytových 

panelových domů. 

CO NABÍZÍME:
• sanace a zateplení obvodových plášťů především panelových budov
• statické zajištění nosných konstrukcí, lodžií, balkónů a obvodových plášťů
• sanace betonových konstrukcí lodžií a balkónů 
• rekonstrukce střešních plášťů
• výměny výplní otvorů 
• úpravy a zateplení vnitřních konstrukcí 
• opravy a rekonstrukce TZB – silnoproudé rozvody ve společných prostorech a v bytech, 

silnoproudné rozvody v bytech, slaboproudé rozvody – domácí telefony, rekonstrukce 
vzduchotechniky, výměna rozvodů teplé a studené vody a kanalizace

• rekonstrukce výtahů
• dozateplení domu
• obnovující nátěry fasád
• úpravy interiérů 
• úpravy vstupů do domů
• zvětšování lodžií a balkónů 
• výstavba nových budov a objektů
• rekonstrukce stávajících staveb
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Unikát v Teplicích – balkóny se umístily dodatečně

Po celý duben panoval v ulici 
Doubravická v Teplicích čilý sta-
vební ruch. Místní panelový dům 
se dočkal zásadní proměny, na-
montovány byly nové balkóny. „Pr-
votní zájem vzešel od delegáta ob-
jektu, který vyslyšel přání místních 
obyvatel,“ říká předseda předsta-
venstva SBD “Mír” Teplice Marek 
Andrášek.

Celá akce byla náročná, zejmé-
na co se týká samotných příprav. „Je 
pravdou, že přípravy na samotnou 
realizaci byly náročné, především ča-
sově. Chtěli jsme vyslechnout všech-
ny družstevníky a znát jejich názor, 
jednat s potenciálními firmami, které 
by takto obtížnou činnost dokázaly 
provést,“ doplňuje Andrášek.

V první polovině dubna se sa-

motné práce v Teplicích rozeběhly  
a několik desítek metrů vysoký jeřáb 
začal umisťovat balkóny na svá místa.

„Provedení prací proběhlo výborně  
a nenastal žádný dramatický pro-
blém,“ prozrazuje Ing. Jakub Šilhán 
ze Stavebního bytového družstva 

“Mír”. Balkóny svým obyvatelům bu-
dou sloužit po dokončení celé stavby  
a předání díla. „Teoreticky jsou bal-
kóny připraveny k užívání ihned po 
jejich zavěšení, avšak obyvatelé musí 
počkat, až bude celá stavební akce 
dokončena a zkolaudována. Poté 
mohou začít balkóny využívat.“ říká 
Šilhán. 

A právě Ing. Jakub Šilhán z investič-
ního oddělní prozradil k výstavbě, ale  
i samotným začátkům více v rozho-
voru. 

Jak se celá myšlenka zrodila? 
Naše družstvo má několik objektů, 
kde nejsou balkóny. Tento byl jedním 
z nich. Prvotní požadavek přišel od 
družstevníků, kteří zde žijí. Ti se nás 
ptali, zda by nešlo technicky tento 
požadavek vyřešit.  Na nás v tu chvíli 
bylo, abychom poptali specializova-
né firmy, které by takto náročný úkon 
byly schopné provést. V letech 2013 
a 2014 tak začala celá investiční akce, 
která letos v dubnu finalizovala zavě-
šením balkónů. 

Můžeme tuto akci označit za unikát-
ní? 
Jak jsem již uvedl, není mnoho firem, 
které jsou schopny na dům, který 
stojí několik desítek let zavěsit zcela 
nové balkóny. Osobně bych si dovolil 
označit tuto akci za ojedinělou a my-

slím si, že v podobném rozsahu jsme 
jedni z prvních v Teplicích, kteří toto 
realizovali.

Lidé v okolí mohli pozorovat velký 
jeřáb, který práci prováděl. Jak ná-
ročné bylo samotné umístění?
Jeřáb musel být umístěn před objekt 
z toho důvodu, že v případě, že by 
byl na boční straně domu, mohl by 
poničit komunikaci. Kotvy s háky byly  
v místě budoucích balkonů připrave-
ny již v předstihu. Pomocí jeřábu byly 
vyjmuty části parapetů v místě no-
vých balkonových dveří. Poté již jeřáb 
zdvihl celou hotovou konstrukci jed-
notlivých balkonů a zavěšoval je do 
jejich pozic. Současně s tím proběhla 
montáž nových balkonových sestav, 
balkonových dveří a okna. ■                           
                               Karel Schön
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Přijmeme na HPP spolehlivé řemeslníky na pozici:

INSTALATÉR
Požadujeme: •  Vyučení v oboru
 •  Praxe výhodou
 •  Řidičský průkaz - řízení osobních 

automobilů - skupina B
 •  Trestní bezúhonnost
     Nabízíme: •  práci na dobu neurčitou
 •  místo výkonu práce v Teplicích a okolí
 •  firemní mobil (i pro soukromé účely)
 •  výhodou svářecí průkaz
 •  příspěvek na stravné (stravenky / diety)

Nástup možný ihned

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt: Ladislav Jurica
Tel.: 606 622 404, e-mail: ladislav.jurica@instas.cz

Postavit výtah v domě? 
V Teplicích není problém. 

Vynášíte každý den těžké tašky 
po schodech, po náročném pracov-
ním dni Vás bolí každý krok na scho-
dech při výstupu k Vašemu bytu?  
Znamená to jediné. Bydlíte v domě 
bez výtahu. Situace zejména v ma-
lém domě o dvou až třech patrech 
se zdá být neřešitelná, ale na našem 
příkladu Vám ukážeme, že to lze. 

Dům ve Vančurově ulici 2768 
je jasným důkazem, že když se lidé 
domluví, lze provést i takto nároč-
nou úpravu v objektu. „Místní paní 
delegátka si opatřila nadpoloviční 
většinu hlasů k realizaci výstavby 
výtahu, a proto bylo možné při-
stoupit k hledání té nejlepší možné 
firmy, která by výtah začala v domě 
stavět,“ popisuje začátek výstavby 
nového výtahu ve Vančurově ulici 
v Teplicích bytový technik SBD “Mír“ 
Teplice Ivana Doležalová. V dubnu 
probíhaly práce na vykopání pro-
hlubně, následně se bude budovat 
strojovna, která bude odhlučněná, 
aby nerušila obyvatele domu. Po 
vyzdění dna výtahové šachty se 
bude pokračovat konstrukcí výtahu. 
Celkové dokončení montáže výtahu 
bylo plánováno na druhou polovinu 
května letošního roku a nyní jsou 
práce dokončené. ■                       

                   Karel Schön
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Soutěž o proměnu bytu
SBD “Mír” Teplice připravilo na 

rok 2016 pro Vás všechny družstevní-
ky zajímavou soutěž o atraktivní ceny.  
V průběhu letošního roku se můžete 
přihlásit do soutěže „Nejlepší promě-
na bytu“. Pokud se chystáte rekon-
struovat svůj byt, nezapomeňte se 
přihlásit.

 „Jsme si dobře vědomi toho, 
že naši družstevníci postupně re-
konstruují své bytové jednotky,  
a proto bychom rádi byli nápomocni 
naší novou soutěží,“ říká předseda 
představenstva SBD ”Mír“ Teplice Ma-
rek Andrášek. Každý družstevník má 
nyní možnost zapojit se do soutěže. 
Stačí na emailovou adresu: zpravo-
daj@sbdmir.cz poslat fotografie re-
konstruovaného místa před úpravou, 
stručný popis prací a následně vyfotit 
místnost po dokončení. „Budeme moc 
rádi, když se do naší soutěže zapojí co 
nejvíce družstevníků. Odborná komi-
se následně rozhodne o prvních třech 

místech. Na první tři nejlepší proměny 
čekají ceny v nemalé hodnotě,“ do-
dává Marek Andrášek. Soutěž bude 
ukončena 31. října 2016. Slavnostní 
vyhlášení proběhne v prosinci v pro-
storách správní budovy SBD “Mír” Tep-
lice. 

Do soutěže se přihlásilo již ně-
kolik družstevníků. Jednou z nich je 
i paní Martina Bouzová. „Rekonstru-
ovali jsme byt v ulici Opavská 2614  
a práce byly skončeny letos v únoru. 
Měnili jsme přežité dispozice bytu, za-
chována byla jen část jedné původní 
příčky dělící ložnice. Bylo docíleno vět-
šího prosvětlení bytu díky odstranění 
příček v kuchyni a koupelny pomocí 
luxferové řady. Kompletně byly vysta-
věny příčky, obložena a vybavena kou-
pelna, vyměněny podlahové krytiny  
a zrekonstruovaná kuchyň. Byly zre-
konstruovány také rozvody vody, elek-
třiny i plynu.“ říká Martina Bouzová. ■             
           Karel Schön

Dle oznámení dodavatele te-
pelné energie ČEZ Teplárenské a.s. 

bude v letošním roce provedena 
odstávka teplé vody a to v termínu 
od 17. července ve 21.00 hodin do 
20. července 2016 v 7.00 hodin. 

Při ukončení prací v kratším ča-
sovém termínu, dojde k dřívějšímu 
zprovoznění napáječů a obnovení 
dodávek. Odstávka se týká všech 
domů napojených na centrální záso-
bování teplou vodou od uvedeného 
dodavatele. Domů, u kterých je do-
dávka teplé vody pomocí solárního 
ohřevu a nebo tepelných čerpadel, 
se odstávka netýká.■                        
                                           M. Vopasek

Odstávka teplé vody
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Sídlo provozovny:

Teplická 44/548
419 01 Duchcov

Tel.: +420 417 835 418
Mobil: +420 777 760 280
E-mail: sakar@sakar.cz
www.sakar.cz

Shromáždění delegátů Staveb-
ního družstva “Mír” Teplice se usku-
tečnilo 29. března 2016 od 17:00 
hodin v prostorách Estrádního sálu 
Domu kultury v Teplicích. Celkem 
bylo pozváno 190 delegátů, z toho 
se dostavilo 153 delegátů, tj. 80,5 %, 
tzn., že shromáždění bylo schopno 
usnášení. Z 9 členů představenstva 
se dostavilo 8 členů. Nedostavil se  
Ing. Miroslav Kubů, který byl omluven  
z důvodu nemoci. 

Jednání shromáždění zahájil  

a řídil, z pověření představenstva 
družstva, předseda představenstva 
JUDr. Ing. Marek Andrášek. Ten při-
vítal přítomné delegáty a přivítal  
a představil hosty stavebního druž-
stva, kterou byla Mgr. Ing. Daniela 
Paparegová – notářka. 

Na programu bylo i představe-
ní kandidátů na členy představen-
stva družstva pro funkční období  
2016 – 2021: JUDr. Ing. Marek Andrá-
šek, Ing. Svatava Hakrová, Miroslav 
Hurda, Ing. Miroslav Kubů, Libuše 
Navrátilová, Zdeněk Neudert, Johan-
na Ortnerová, Bc. Milan Pokorný, Jiří 
Reissig, Roman Schlöser, Mgr. Petr 
Štych, Jaroslava Tomsová, Mgr. Lukáš 
Valenta, Mgr. Stanislav Vašků, Jarmila 
Vošahlíková, Ing. Lucie Žídková.

Na programu bylo také předsta-
vení kandidátů na členy kontrolní 
komise družstva pro funkční období 
2016 – 2021: Mgr. Dáša Doležalová, 
Ing. Zdeněk Kotala, Zdena Pavlíčková, 
Martin Parůžek, Lucie Reichenbacho-
vá, Martin Senický, Miroslav Vašta. 

Kandidáti se ve svém představe-
ní zmiňovali o délce svého členství  
v družstvu a nastínili své vize, které 
by chtěli v chodu družstva, po svém 
zvolení, naplnit. Nikdo z delegátů ani 
nenavrhl hlasovat o tajné volbě, takže 

volba mohla proběhnout veřejně.
Shromáždění delegátů násled-

ně zvolilo za členy představenstva 
pro funkční období 2016 – 2021 
kandidáty v tomto pořadí podle 
počtu hlasů:
1. JUDr. Ing. Marek Andrášek 147 hla-
sů
2. Ing. Svatava Hakrová 111 hlasů 
3. Zdeněk Neudert 102 hlasů 
4. Jaroslava Tomsová 93 hlasů 
5. Mgr. Stanislav Vašků 90 hlasů 
6. Mgr. Petr Štych 88 hlasů 
7. Ing. Miroslav Kubů 84 hlasů
8. Ing. Lucie Žídková 81 hlasů 
9. Roman Schlöser 78 hlasů

Shromáždění delegátů zvoli-
lo za členy kontrolní komise pro 
funkční období 2016 - 2021 tyto 
kandidáty v pořadí podle počtu 
hlasů:
1. Mgr. Dáša Doležalová 107 hlasů
2. Martin Senický 94 hlasů
3. Zdena Pavlíčková 91 hlasů

Poté nastal čas pro diskuzi, kdy 
jeden z delegátů poděkoval všem 
delegátům, že se dostavili na shro-
máždění a vyjádřil svou spokoje-
nost, že může bydlet v družstevním  
bytě a nechápe aktivity skupiny lidí, 
kteří se snaží družstvu škodit. Pan 

Miroslav Vašta, bývalý člen kont-
rolní komise, pogratuloval vítězům  
a poděkoval těm, kteří mu dali hlas  
i za názor těm, kteří mu hlas nedali. 

Na závěr předsedající schůze 
JUDr. Ing. Marek Andrášek poděko-
val všem za klidný a trpělivý průběh 
jednání a za všechny zvolené členy 
poděkoval za obdržené hlasy a ozná-
mil delegátům příští konání řádného 
shromáždění delegátů. 

„Velice si vážím názoru všech na-
šich delegátů a všech našich druž-
stevníků. Pro mě jsou důležité názory 
všech zúčastněných stran. Rozhodně 
bych byl nerad, abych slyšel pouze 
chválu, ale pokud má někdo výhra-
dy k práci našeho družstva, ať nám 
je řekne a mi ho vždy vyslechneme  
a pokud to bude v našich silách  
a názorově se shodneme, tak budeme 
hledat nové cesty. Aktivita několika 
jedinců, která provázela letošní před-
volební kampaň, dle mého názoru 
nebyla nejšťastnější. Chtěl bych záro-
veň poděkovat všem družstevníkům 
a delegátům, kteří vidí, že družstvo 
funguje velice zdravě, což se i odráží 
v kladném hospodářském výsledku,“ 
uvedl po skončení shromáždění de-
legátů předseda představenstva SBD 
Marek Andrášek. ■         Karel Schön

Shromáždění delegátů rozhodlo o vedení družstva do dalších let

JUDr. Ing. Marek Andrášek
předseda představenstva

Jaroslava Tomsová
místopředsedkyně

Ing. Svatava Hakrová
místopředsedkyně

JUDr. Ing. Miroslav Kubů
člen představenstva

Zdeněk Neudert
člen představenstva

Roman Schlöser
člen představenstva

Mgr. Petr Štych
člen představenstva

Mgr. Stanislav Vašků
člen představenstva

Ing. Lucie Žídková
člen představenstva
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S platností od 1. 6. 2016 došlo na technickém úse-
ku k organizačním změnám. Veškerou pracovní agendu, 
kterou doposud zajišťovala paní Ivana Krejčová, bude 
zajišťovat v plném rozsahu paní Ivana Doležalová, kan-
celář č. 4, telefonní spojení 417 941 736, 602 173 410.

Objekty, které doposud spravovala paní Ivana Do-
ležalová budou rozděleny mezi bytové techničky paní 
Danuši Pelcovou, Evu Tesárkovou a Janu Zemanovou 
následovně (viz tabulka). Věřím, že se toto opatření 
nikterak neprojeví na kvalitě, spolehlivosti a ochotě 
bytových techniček, kterým se rozsah jejich lokalit  
a činností značně rozšíří.                                  
                                                      Andrea Kubíková

Oznámení družstevníkům: Organizační změny na technickém úseku

Počet bytových jednotek Technik
Objekt č. 123 Přítkovská 1645 -1646, 415 01 Teplice 48 Zemanová
Objekt č. 124 Fibichova 1825-26, 415 01 Teplice 46 Zemanová
Objekt č. 125 Nedbalova 1827 - 1826, 415 01 Teplice 46 Zemanová
Objekt č. 126 U Červeného kostela 1829 - 1830, 415 01 Teplice 46 Zemanová
Objekt č. 127 Scheinerova 1831 - 1833, 415 01 Teplice 69 Zemanová
Objekt č. 128 Scheinerova 1835, 415 01 Teplice 23 Zemanová
Objekt č. 129 Přítkovská 1652, 415 01 Teplice 40 Zemanová
Objekt č. 130 Přítkovská 1651, 415 01 Teplice 40 Zemanová
Objekt č. 135 Přítkovská 1650, 415 01 Teplice 40 Zemanová
Objekt č. 141 Vančurova 2768; 415 01 Teplice 11 Zemanová
Objekt č. 142 Vančurova 2771; 415 01 Teplice 11 Zemanová
Objekt č. 143 Vančurova 2769; 415 01 Teplice 11 Zemanová
Objekt č. 158 Přítkovská 1613 - 1614; 415 01 Teplice 48 Zemanová
Objekt č. 160 Májová 1477, 415 01 Teplice 12 Pelcová
Objekt č. 161 Jana Koziny, 415 01 Teplice 77 Pelcová
Objekt č. 162 Havířská 1441 - 1442, 415 01 Teplice 42 Pelcová
Objekt č. 163 Májová 1474 - 1476, 415 01 Teplice 36 Pelcová
Objekt č. 164 Přítkovská 1498 - 1501, 415 01 Teplice 48 Pelcová
Objekt č. 165 Unčínská 1509 – 1511, 415 01 Teplice 24 Pelcová
Objekt č. 166 Maršovská 1457, 415 01 Teplice 77 Pelcová
Objekt č. 167 Maršovská 1512, 415 01 Teplice 77 Pelcová
Objekt č. 168 Maršovská 1520, 415 01 Teplice 40 Pelcová
Objekt č. 169 Přítkovská 1502 – 1503, 415 01 Teplice 16 Pelcová
Objekt č. 194 Unčínská 1549 – 1552, 415 01 Teplice 44 Pelcová
Objekt č. 196 Unčínská 1666, 415 01 Teplice 40 Pelcová
Objekt č. 197 Krušnohorská 1665, 415 01 Teplice 20 Pelcová
Objekt č. 501 Unčínská 1553, 415 01 Teplice 40 Pelcová
Objekt č. 502 Unčínská 1554, 415 01 Teplice 40 Pelcová
Objekt č. 503 Unčínská 1555, 415 01 Teplice 40 Pelcová
Objekt č. 504 A. Staška 1706 - 1707, 415 01 Teplice 46 Tesárková
Objekt č. 505 A. Staška 1708 - 1709,  415 01 Teplice 46 Tesárková
Objekt č. 506 A. Staška 1710 - 1711,  415 01 Teplice 46 Tesárková
Objekt č. 507 A. Staška 1712 - 1713, 415 01 Teplice 46 Tesárková
Objekt č. 524 Přítkovská 1609 - 1610, 415 01 Teplice 48 Zemanová
Objekt č. 525 Přítkovská 1611 - 1612, 415 01 Teplice 48 Zemanová
Objekt č. 526 A. Staška 1714 - 15, 415 01 Teplice 46 Tesárková
Objekt č. 527 A. Staška 1716 - 17, 415 01 Teplice 46 Tesárková
Objekt č. 528 Edisonova 1641 - 1642, 415 01 Teplice 48 Tesárková
Objekt č. 529 Edisonova 1643 - 4, 415 01 Teplice 40 Tesárková
Objekt č. 601 A.Staška 1718 - 1719, 415 01 Teplice 46 Tesárková
Objekt č. 602 A. Staška 1720 - 21, 415 01 Teplice 46 Tesárková
Objekt č. 630 Trnovanská 1528 - 35, 415 01 Teplice 192 Tesárková
Objekt č. 636 J. Hory 2211, 415 01 Teplice 11 Tesárková
Objekt č. 637 J. Hory 2767, 415 01 Teplice 11 Tesárková
Objekt č. 638 J. Suka 2704 - 5, 415 01 Teplice 18 Tesárková
Objekt č. 639 J. Suka 2506 - 07, 415 01 Teplice 18 Tesárková
Objekt č. 640 J. Šafaříka 2519, 415 01 Teplice 17 Tesárková
Objekt č. 641 J. Šafaříka 2520, 415 01 Teplice 17 Tesárková
Objekt č. 653 J. Hory 2365, 415 01 Teplice 8 Pelcová
Objekt č. 881 Vančurova 2768, 415 01 Teplice 13 Zemanová
Objekt č. 882 Vančurova 2776, 415 01 Teplice 13 Zemanová
Objekt č. 883 Vančurova 2770, 415 01 Teplice 11 Zemanová
Objekt č. 116 Garáže Anger 144 Zemanová



KAVEO

ZAVÁDĚCÍ
CENY!!!

  Výhody zasklívání lodžií a balkónů

   Zvýšení teploty vedlejších místností

*

  Snížení spotřeby energie

*

 * Snížená hlučnost z okolí

 *  Zvýšení zabezpečení bytu

* Ochrana před prachem

* Celoroční využití

Vzorková prodejna

Alejní 2783, Teplice

Tel.: 725 751 234

www.lumon.cz

NOVINKA NA TRHU
V ČESKÉ REPUBLICE

SKANDINÁVSKÝ  DESIGN  A  KVALITA

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ A LODŽÍÍ

s
.r
.o

.

Naše firma disponuje technickým         
a materiálovým zázemím a profe-
sionálním přístupem. S vývojem  trhu 
a potřebami zákazníků jsme pro vás 
připravili nabídku na zasklívání 
balkónů a lodžií, kterou si vám tímto 
dovolujeme představit (realizace již     
i v Teplicích - Nová Ves,  Javorová ul.).

Nabízíme bezrámový posuvný sys-
tém z hliníkových profilů. Segmenty 
lze posouvat jednoduše a lehce za sebe. 
Předností systému je snadná manipu-
lace a obsluha a bezúdržbový 
provoz.

V případě zájmu nás navštivte             
v Alejní ulici 2783, volejte na tel.     
725 751 234 nebo pište na e-mail: 
kaveo@kaveo.cz.

ZDARMA - Poradenství,
zaměření a cenová kalkulace

inzerce
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Kontakty na pracovníky SBD “Mír” Teplice
Spojovatelna

Podatelna, spojovatelka V. Košvicová 417 941 711

Pohotovost 417 941 737

Úsek předsedy

Sekretariát I. Fähnrichová 417 941 749 602 151 829

Předseda JUDr. Ing. M. Andrášek 417 941 749

Ekonomický úsek

Vedoucí úseku Ing. I. Mandzáková 417 941 720

Sekretariát H. Cihelníková 417 941 716 724 217 313

Účtárna

Hlavní účetní, zástupce vedoucí ekonomického úseku L. Turková 417 941 728 725 050 951

Účtárna provozní, vlastníci, členské vklady P. Vašíčková 417 941 728

Účtárna provozní, nebytové prostory, fakturace Z. Prečuchová 417 941 726

Účtárna finanční L. Humplová 417 941 726

Účtárna mzdová H. Patočková 417 941 732

Pokladna P. Kovandová 417 941 727

Nájemné

Vedoucí oddělení R. Hetzeová 417 941 730 602 767 315

Nájemné I. Málková 417 941 729

Nájemné I. Máslová 417 941 731

Technický úsek

Vedoucí úseku A. Kubíková 417 941 717

Sekretariát H. Cihelníková 417 941 716 724 217 313

Investiční oddělení

Investiční oddělení, zástupce vedoucí technického úseku Z. Schwarzerová 417 941 715 602 178 922

Investiční oddělení Ing. Jakub Šilhán 417 941 740 724 050 564

Investiční oddělení Š. Hajšo 417 941 740 724 939 001

Bytoví technici

Bytový technik E. Tesárková 417 941 724 602 173 413

Bytový technik J. Zemanová 417 941 738 602 173 414

Bytový technik D. Pelcová 417 941 721 602 173 412

Evidence revizí a reklamací A. Štangelová 417 941 735 602 147 237

Údržba zeleně, kontrola úklidu v objektech I. Doležalová 417 941 736 602 173 410

Energetik M. Vopasek 417 941 714 602 173 411

Organizační úsek

Vedoucí organizačního úseku - prokurista Mgr. Radim F. Drážďanský 417 941 722

Evidence členů a vlastníků

Vymáhání pohledávek L. Čandová 417 941 718

Nájemní smlouvy, dědictví, převody družstevních podílů, podnájmy D. Pokorná 417 941 723 602 644 412

Nájemní smlouvy, dědictví, převody družstevních podílů, podnájmy J. Škorvánková 417 941 733 602 644 412

Stížnosti, samosprávy - delegáti D. Rauerová 417 941 734 724 332 292

Správce počítačové sítě J. Procházka 417 941 725

   Hlášení havárií   417 941 711 (provozní hodiny)   
 
  417 941 737 (mimo provozní hodiny)  
  

   Provozní hodiny  Úřední hodiny
   Po 7:00 - 17:00 7:00 - 12:00      13:00 - 17:00 
   Út 7:00 - 15:30            -
   St 7:00 - 17:00 7:00 - 12:00      13:00 - 17:00
   Čt 7:00 - 15:30            -
   Pá 7:00 - 12:00            -

Další důležitá telefonní čísla:
poruchy dodávky el.energie - nepřetržitě    840 850 860
poruchy dodávky plynu - nepřetržitě    840 113 355
poruchy dodávky pitné vody - nepřetržitě    840 111 111
poruchy dodávky tepla a teplé užitkové vody - nepřetržitě  800 900 083 
jednotné číslo tísňového volání    112
hasiči       150
záchranná zdravotnická služba     155
policie ČR      158
městská policie Teplice     156
městská policie Krupka     417 861 107
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Vyluštěte tajenku a vyhrajte poukázku v hodnotě 1000 Kč do Café 
Restaurant Beethoven. Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu Ga-
garinova 1558, Teplice, 415 01. Na obálku, prosím, napište ZPRA-
VODAJ SOUTĚŽ. Správné odpovědi můžete také zasílat na email  
zpravodaj@sbdmir.cz. Nezapomeňte, prosím, uvést Vaše telefonní číslo, 
na kterém Vás budeme v případě výhry kontaktovat. 

agitace
balkon
blaho
blok

činorodost
dveře

emoce
empirie
entita

fax
hlasování

inzerce
jeřáb

komitét

lhůta
metoda
narození

nátěr
odvětví

pakt
panelák
parapet

procedura
průčelí
přání

rozkvět
ručení

řasy

sekce
schůze

sifón
situace
statut
tabata

tým
ukotvení

unikát
většina

vyhláška
zdraví

zevnějšek
zvrat

inzerce

Výherce osmisměrky získal cenu od Lázní Teplice v Čechách
Dárkový voucher do restaurace Beetho-

ven v Teplicích v posledním čísle získal pan 
Antonín Vrzák. Poukaz v hodnotě 1.000,- Kč za 
něj převzala z rukou Yvety Slíškové, obchodní 
ředitelky společnosti Lázně Teplice v Čechách, 
a předsedy představenstva SBD “Mír” Teplice 
Marka Andráška, dcera pana Antonína Vrzáka. 

„Jsem za tatínka moc šťastná a chtěla bych na-
šemu družstvu poděkovat za možnost soutěžit 
o takto krásnou cenu. Celá rodina si výhru užije 
a už nyní se všichni těšíme, až budeme moci 
chutnat místní speciality. Na večeři půjde naše 

celá početná rodina a ještě jednou moc děkuji 
za možnost s Vámi soutěžit," říkala po předání 
voucheru dcera výherce.  

„Jsme rádi, že naši družstevníci mají mož-
nost se v našem Zpravodaji dočíst o aktuálních 
novinkách, které se dějí v souvislosti s druž-
stvem, ale také si zasoutěžit o hodnotné ceny. 
Držím palce při luštění další osmisměrky. Jeden 
z Vás se může těšit na další poukaz v hodnotě 
1.000,- Kč do restaurace Beethoven," říká před-
seda představenstva SBD “Mír” Teplice Marek 
Andrášek. ■                                    Karel Schön

Í N K Á L E N A P Í O E T A P V Š

V T B T Z M I V R N D C U F A T E

A N L É V O E S O E V A T A R K V

R U A T R C Ř E C Č Ě T A X A E Ě

D D H I A E T K E U T I T U P C T

Z V O M T Ě Á C D R V G S K E A Š

C E K O V O U E U R Í A E O T U I

S Ř V K Č I N O R O D O S T T T N

A E Z N U A U A A R Í A N V J I A

E O N Y Ě N T E T L E O C E I S R

R Z S Á I J M Ů E I K C Ř N B I O

P A Ů K T P Š Č H L T Á R Í E F Z

Ř E Á H I Ě Ů E A L B N T E H Ó E

Á T O R C R R B K V E N E V Z N N

N T I E P S P L H L A S O V Á N Í

Í E I C M E T O D A P A K T Ý M I

T A B A T A A K Š Á L H Y V Í C H
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Jedinečný výběr zrnek pouze druhu Arabica. To je základ 
Lázeňské kávy a celého kávového menu, které mnohé 
láká do Café Restaurantu Beethoven v teplické Lázeňské 
uličce. Stylová lázeňská kavárna a restaurace vévodí 
historické pěší zóně ve středu Teplic.
Zdejší pivní speciál Mistr lázeňský si nenechte ujít. Svrch-
ně kvašené pivo je výjimečně chuťově plné a odkazuje na 
způsob vaření piva v Beethovenově době. Na slavného 
komponistu plně navazuje i prostor, kde v roce 1811 
Ludwig van Beethoven skutečně pobýval a tvořil. Stěny 
pokrývají původní Beethovenovy partitury z děl, která 
skicoval právě v Teplicích. Mezi nimi byla i Devátá, 
nejznámější hudební dílo všech dob. Osvětlení restaura-
ce se seskupuje do obláčků z not a výrazná květinová 
výzdoba vychází z historického pojetí letní louky. Café 
Restaurant Beethoven vždy byl nekuřácký a jako stvořený 
pro vyznavače opravdu dobré kávy, pohodového poseze-
ní a mistrovsky nadčasové kuchyně. Vše se špetkou 
lázeňské elegance.

CAFÉ RESTAURANT BEETHOVEN
www.beethovencafe.cz
Po – Ne  11:30 – 23:00

Rezervace stolu na tel.: 417 977 153
Vlastní pivo, oblíbená Lázeňská káva 

a skvělá kuchyně. Příležitostí k návštěvě 
jsou pravidelné klavírní večery, vždy ve 

středu a v pátek od 18 hodin.
 

Do Lázeňské uličky za příběhem starého 
mistra a na výbornou kávu


