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číslo 1

PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY
VYCHÁZÍ ZDARMA

CO NÁS ZAJÍMÁ
l NAŠI DRUŽSTEVNÍCI mají
před sebou tři důležité akce.
První z nich bude 30. března
t. r. SEMINÁŘ o alternativních
zdrojích tepla, poté 27. dubna
AKTIV PŘEDSEDŮ; obě akce
se uskuteční opět v aule Vysoké školy sociálně správní
na Nezvalově ul. a SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ se plánuje
na 25. května do Společenského domu Reneta.

… JARO vítají děti, ale hlavně naši starší spoluobčané.
Ti už mají určitě dost letošní
proměnlivé zimy a také „chůze“
po zmrzlých, klouzavých chodnících, které nebyly celé týdny
téměř uklizené, a to především
v části Podlesí. Ale teď už jen
voláme AŤ ŽIJE JARO!

Ať je třináctka šťastná
Když mě na jednom Shromáždění delegátů SBD Havířov napadlo, že bychom pro naše domácnosti potřebovali
alespoň malý „informátor“, který zaručí
kontinuitu mezi družstvem a občany,
netušila jsem, že se jeho vydávání protáhne na tolik let. Jak víte, jedná se o
čtvrtletník, vycházející v březnu, červnu, září a prosinci. A já si s úžasem
uvědomuji, že tímto číslem vstupuje-

me už do TŘINÁCTÉHO ROČNÍKU.
Čtvrtletník se mi už také zapsal do
života, plánujeme podle něho rodinné dovolené, já sama se dívám kolem
sebe pozorněji než normální chodec,
abych vás mohla upozornit na zajímavá místa v rubrice „Už jste tam byli?“
či na pořádané kulturní akce. Nesmí
chybět maličké inzeráty zajímavých
firem, jejichž služby mohou být pro

Oznámení

Změna sídla provozovny střediska „VÝTAHY“
Oznamujeme vám tímto, že provozovna střediska výtahů SBD Havířov je
od 1. 3. 2015 přestěhována z prostor na ul. Slunečná 6 a 8, Havířov-Podlesí do správní budovy Stavebního bytového družstva na ul. Hornosušská
2/1041, Havířov-Prostřední Suchá.
Telefonní kontakty a e-mailový kontakt zůstávají nadále v platnosti.
 596 411 021 – vedoucí útvaru výtahů
 605 502 512 – havarijní číslo
 miroslav.pys@sbdhavirov.cz

naše domácnosti potřebné, ani malé
rady pro hospodyňky a sem tam nějaký
vtip. Nejde o žádné velké noviny, ale
mám za to, že Havířovský družstevník
se už stal součástí našich družstevních domácností. Celá ta léta bylo o
čem psát. Komplexní opravy domů,
různé aktivy, shromáždění delegátů,
zajímaví spolupracovníci družstva,
osobnosti, o kterých bychom možná
ani nevěděli…
Ať tedy žije náš třináctý ročník. Přejme
si, ať je to ročník zajímavý, šťastný, se
spoustou dobrých zpráv, které předávám nejraději. Vždyť těch nepříjemných je kolem nás víc než dost, tak alespoň „malé noviny“, které nacházíme
ve schránkách, by měly přinášet jen
zajímavé a pozitivní informace. Uvítala
bych několik dopisovatelů z řad našich
občanů, třeba takových, jako je bývalá
paní učitelka Alena Urbánková. Těším
se na vaše náměty i příspěvky.

Hana Kuchařová

l OBYVATEL HAVÍŘOVA ubývá. V
průběhu uplynulého roku byl zaznamenán úbytek o 1100 lidí. Je pravda,
že z uvedeného počtu 750 lidí zemřelo,
ale hodně se jich stěhuje mimo Moravskoslezský kraj. Narodilo se 598
dětí, z toho bylo 300 chlapců. Když
to všechno sečteme, Havířov má nyní
76 348 obyvatel.
l DO TĚRLICKA i po novém chodníku. Pěší projdou nyní bezpečně z
Bludovického kopce až do nedalekého Těrlicka. Chodník lemuje silnici po levé straně a byl realizován
za více než 12 milionů korun.
l V HAVÍŘOVĚ MÁME více než 130
dárců krve. Jánského plaketu za 40
odběrů této nejdražší tekutiny získalo
22. ledna na slavnostním aktivu 63
dárců. Další dárci jsou držiteli Zlatého
kříže I., II. a III. stupně. Ocenění dárci
od města obdrželi dárkový poukaz
pro bezplatnou přepravu v systému
městské hromadné dopravy pro
letošní rok.
l PRŮMYSLOVÁ ZÓNA DUKLA má
prvního velkého zahraničního zájemce, a to pro výstavbu továrny
na výrobu zdravotnických setů. Zahájení provozu se předpokládá v
roce 2017 a práci zde najdou asi
tři stovky zaměstnanců.
l MĚSTSKÁ KNIHOVNA připravila
další zajímavou akci. Ve stálé expozici hornictví ve Společenském domě
Reneta byla pokřtěna knížka Jaroslava Císaře nazvaná GRILOVÁNÍ KUŘAT aneb Historky z hornictví, která
byla vydána v třítisícovém nákladu.

(red)

Vložena
mimořádná
příloha
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Dle zpracovaného harmonogramu
Stavebního bytového družstva Havířov
pro vyúčtování záloh na služby za
období 1–12/2014 bude:
1) doručeno vyúčtování jednotlivým
uživatelům jednotek do 30. 4. 2015,
2) období přijetí reklamací vyúčtování
od 1. 5. 2015 do 30. 5. 2015,
3) odeslání vzniklých přeplatků z vyúčtování služeb do 30. 6. 2015.
Přeplatky z vyúčtování služeb budou
zúčtovány následujícím způsobem:
1) v případě, že uživatel jednotky platí
měsíční nájemné a úhrady za plnění
spojená s užíváním jednotky (zálohy
na služby a příspěvek na správu společných částí domu) prostřednictvím

RETRO

l

za rok 2014

sporožirového účtu České spořitelny,
a.s., bude mu přeplatek zaslán na
tento účet,
2) pokud uživatel jednotky hradí vyjmenované měsíční úhrady z jiného
běžného účtu, než je sporožirový
účet a chce zaslat přeplatek na tento
běžný účet nebo jakýkoliv jiný běžný
účet, může o zaslání přeplatku požádat písemně, nebo elektronickou
poštou, a to do 12. 5. 2015 (původní
žádosti podané v minulosti budou
akceptovány),
3) všem ostatním uživatelům, kteří provádějí úhradu předmětných

RETRO

l

měsíčních úhrad jiným způsobem
a nepožádají o zúčtování přeplatku
prostřednictvím běžného účtu ve stanoveném termínu, budou přeplatky
zaslány poštovními poukázkami.
Žádosti o zaslání přeplatků na běžný
účet lze podat v podatelně družstva
(v sídle SBD Havířov na adrese Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá,
735 64 Havířov – přízemí č. kanceláře
115), zaslat poštou na adresu družstva nebo elektronicky na e-mailové adresy:
info@sbdhavirov.cz nebo
drahomira.kudlackova@sbdhavirov.cz
Simona Komendová
ekonomická náměstkyně

RETRO
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SPOLEHLIVÁ
PRACOVNICE
POSKYTUJE:
– úklidové služby
– sociální služby
– společnost ke starším lidem
– vaření
– pomoc v rodinách

CENA DLE SLUŽBY: 70–100 Kč/hod.

KONTAKT:
tel. 776 255 011
spolehlivapomocnice@seznam.cz
Živnostenské oprávnění – poskytování
služeb pro rodinu a domácnost

RETRO

l

RETRO

Ještě pamatujete na trochu jiný vzhled ulice Emila Holuba a Dlouhé třídy?

Kr ásné
a
veselé
velikonoce

Společné prostory v domě

Na tomto místě bychom se v krátkosti chtěli věnovat problematice soužití v bytovém domě, a to zejména
v souvislosti s užíváním společných
prostor takového domu, kterými jsou
především vchody, chodby, schodiště, výtahy, prádelny, kočárkárny,
kolárny a sušárny.
Pokud bydlíte v družstevním domě,
nebo v domě kde již funguje společenství vlastníků jednotek, víte, že vás
ke způsobu užívání bytů a společných
prostor zavazují stanovy družstva,
domovní řád případně stanovy společenství vlastníků jednotek. Všechny
tyto dokumenty vycházejí z obecně
platné legislativy.
Říkáte si možná v tuto chvíli, že vás
chceme zase poučovat a strašit
předpisy a zákony, ale je důležité si
uvědomit, že nedodržování těchto
předpisů může vést k újmě na zdraví
či velkým majetkovým škodám, které
by se mohly v konečném důsledku

dotknout vás všech. V nejkrajnějším
případě pak ke ztrátě družstevního
podílu či bytu v osobním vlastnictví.
A tak se zamyslete, než pustíte do
domu cizí osobu, než odložíte ve
společných prostorách nepatřičný kus
nábytku nebo uskladníte nebezpečnou či hořlavou látku, než vejdete do
domu se zapálenou cigaretou nebo
zde odhodíte nedopalek cigarety, než
vyhodíte ze schránky nežádoucí letáky
na zem, než necháte bez povšimnutí
poškozený rozvod elektřiny, plynu a
mějte na paměti, že tímto chováním
zvyšujete zásadním způsobem bezpečnostní rizika a ohrožujete tak nejen
sebe, ale i své sousedy. Dbejte na to,
aby výtahem nejezdily vaše malé děti
k jízdě výtahem nezpůsobilé, aby vaši
zvířecí miláčci neznečišťovali společné
prostory. Všímejte si podezřelého
chování svých sousedů, které může
vést k uskladňování závadných věcí
v bytě a následnému šíření nežádou-

cího hmyzu či jiného chování, které
by vedlo k znehodnocení společného
majetku nebo ohrožení zdraví.
Domníváme se, že pokud se nešvary
a prohřešky proti obecně platným
pravidlům podchytí hned v počátku
jejich vzniku, může to přispět k příjemnému a bezproblémovému soužití
v domě a tato skutečnost může také
následně sehrát významnou roli, pokud budete chtít převést družstevní
podíl ke svému bytu či prodat svůj
byt v osobním vlastnictví. Zodpovědné
chování vás všech může také ušetřit
nemalé finanční prostředky určené
na opravy a údržbu.
Věříme, že většina z vás členů a klientů
našeho družstva se zodpovědně chová
a stav vašich domů tomu nasvědčuje.
Prevence však nikdy není dost a
je lepší upozorňovat a vysvětlovat,
než likvidovat škody nedozírných
následků.
Organizačně-právní útvar
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Informační
portál

e-Domovník

Tento informační portál jsme zpřístupnili výborům samospráv, společným výborům a výborům společenství vlastníků jednotek v květnu
loňského roku, kdy jsme také uskutečnili 5 jeho prezentací. Potěšil
nás zájem našich funkcionářů o nový softwarový produkt, neboť prezentací se zúčastnilo 151 zástupců samospráv a společenství vlastníků jednotek.
Nový portál nahradil původně užívaný s používáním e-Domovníka, kterou
portál S3 a dnes již můžeme říci, že jsme realizovali v loňském roce. Dále
záměna těchto softwarových produktů se zaměříme na optimalizaci úložišť
byla rozhodnutím správným, jelikož dokumentů tak, aby dokumenty bye-Domovník je pro jeho uživatele
ly ukládány přehledně co do časové
daleko zdařilejším a příjemnějším posloupnosti jejich vzniku. Důležitým
softwarem, což dokazuje také stálý úkolem bude zpřístupnit prezenční
zájem o portál. V období od 1. 1. 2015 listiny, které by mohli funkcionáři vydo 10. 2. 2015 jsme na portále zazna- užít pro členské schůze samospráv
menali 344 návštěv uživatelů, což je
respektive shromáždění společenství
stav srovnatelný s loňským rokem, kdy vlastníků jednotek. Pokusíme se také
jsme ve sledovaném období od 13. 5. řešit problematiku tzv. „alertů“ nebo2014 do 5. 10. 2014 zaznamenali na
li upozornění, které by e-Domovník
portále 1442 návštěv uživatelů.
odeslal na e-mailovou adresu funkPortál e-Domovník v současné době cionářů v případě, že dojde v portánabízí funkcionářům zejména informa- lu k uložení nového dokumentu či
provedení změny v zobrazovaných
ce o jednotkách v příslušném domě, o
jednotlivých uživatelích, podnájmech, údajích.
o aktuálně platných předpisech ná- V listopadu letošního roku dle harjemného (příspěvku na správu spo- monogramu obešleme výbory salečných částí domu) a úhrad za plnění mospráv a společenství, které dospojená s užíváním jednotek, prove- sud portál nevyužívají, abychom tak
dených a naplánovaných revizích, získali další příznivce e-Domovníka a
informace o funkcionářích výborů a
mohli v konečném důsledku odbourat
delegátech. V dokumentech u každé- předávání sestav (přehledy hospoho domu jsou pak uloženy přehledy daření, salda nájemného apod.) v lishospodaření (provoz domu, dlouho- tinné podobě, což bylo jedním z cílů
dobé zálohy), salda nájemného, vy- zpřístupnění portálu.
účtování služeb a zápisy z členských Pokud váš výbor samosprávy, společschůzí samospráv, výborových schůzí, ný výbor či výbor společenství vlastníshromáždění společenství vlastníků ků jednotek dosud k e-Domovníkovi
jednotek. Jsou zde také uloženy sta- nemá přístup a tento článek vyvolal
novy družstva, usnesení posledního váš zájem o jeho používání, můžete
shromáždění delegátů, kontakty na
se obrátit na správce sítě družstva
havarijní služby, vzory pozvánek na
p. Martina Hurycha (e-mail: martin.
schůze či náhradní schůze členských hurych@sbdhavirov.cz), který vám
samospráv nájemců a vzory zápisů přidělí přístupové heslo a seznámí
z těchto schůzí. Nově jsme také na vás v případě vašeho zájmu s jeho
používáním. Na správce sítě se také,
portál umístili průkazy energetické
prosím, obracejte neprodleně v přínáročnosti budovy (PENB).
V letošním roce se budeme v soula- padě, že zaznamenáte potíže s vaším
du se stanoveným harmonogramem již přiděleným přístupovým heslem
prací na e-Domovníkovi věnovat od- či zobrazovanými údaji v e-Domovstraňování potíží se zobrazováním do- níkovi.
Simona Komendová
kumentů a přístupů, které vyplynuly
ekonomická náměstkyně
z provedené ankety o spokojenosti

Už jste tam byli?

Čekárna na „Vidrholci“
Jistě se někdy dostanete na naše
hlavní autobusové nádraží v Havířově-Podlesí, které prochází velkou
rekonstrukcí. Je to jistě správné,
když se po letech provozu vylepšuje, modernizuje. Jenže ouha… V
nové menší „rotundě“ byste marně
hledali vlídnou čekárnu. Je tam sice
zastřešený prostor s několika železnými sedátky, ale fouká-li ledový vítr,
leje jako z konve, či sněží a je mráz,
marně se budete ohlížet po kousku
teplého místečka… Uvnitř „rotundy“
ho nenajdete, tam jsou umístěny jen
potřebné kanceláře. Ale co cestující,

kteří – nedej bože – budou muset
delší dobu čekat na svůj spoj, přestup a podobně? Za nevlídného
počasí pěkně vymrznou… Slyšela
jsem, že je to proto, aby se v čekárně
nezdržovaly různé „nepřizpůsobivé
živly“. Ale co ti takzvaně „normální“
slušní cestující? Musí se „přizpůsobit“ těm, kteří vše ničí…? Nevyřešila
by problém spíše častější kontrola
prováděná našimi městskými strážníky nebo stálá civilní ostraha? Tak
nevím, kdo a komu se bude v Havířově přizpůsobovat…
(hak)

Výborné mažoretky
Mažoretky KALA působí v Havířově
od roku 1991 pod hlavičkou Městského kulturního střediska. Dívky jsou
zařazeny do kategorií – od pětiletých
až po maturantky, kdy s tímto sportem bohužel často končí – hlavně
kvůli studiu mimo Havířov. Mažoret-

ky dosáhly skvělých úspěchů, získaly desítky titulů z mistrovství Evropy
i světa. V poslední době obdrželo
město Havířov ocenění Mezinárodní
federace mažoretkového sportu za
činnost této úspěšné formace mažoretek.
(hak)
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Skvělá výstava

Jak dobře víme, v Havířově se o kulturní vyžití starají pěkné kulturní domy.
Ve městě máme také krásně opravené
kino Centrum se dvěma sály, ve foyeru se konají různé zajímavé výstavy.
V KD L. Janáčka, ve výstavní síni W.
Wünscheho byla v úterý 3. března zahájena velice zajímavá výstava obrazů
akademického malíře Martina Pawery, který patří v našem státě k nejvýraznějším osobnostem. Kromě své
tvorby se už léta stará nejen o mladé
nadané lidi v Základní umělecké škole
B. Martinů, ale je také pedagogem na
VŠ. Martin Pawera pořádá tuto výstavu
právě i se svými žáky, kteří si ho velice
oblíbili. Až do konce března můžete v
KD L. Janáčka v Havířově-Podlesí tuto
skvělou výstavu obdivovat. Už jen na
vernisáži byly přítomny více než čtyři
stovky návštěvníků. Úvodního slova
se ujal Mgr. Břetislav Uhlář, redaktor
Moravskoslezského deníku. Přišla řada pedagogů, ale třeba i poslankyně Parlamentu České republiky paní
Milada Halíková. Pawerovi, který se
věnuje především figurální tvorbě, poblahopřál také ředitel ZUŠ B. Martinů
Václav Horský. Rozhodně si nenechte
tuto kulturní událost ujít.

Blok 246

Padesátka není žádné stáří

Řeknu vám - překvapil mě fakt, že některé naše domy už mají za sebou
PADESÁTKU. Je to krásný věk, i když má ještě daleko do měst se sedmisetletou tradicí. Ale náš Havířov je zcela jiné město. Vznikl na „zelené
louce“, jako bydliště pro mladé lidi, toužící po vlastním bydlení, ale také
po stálé a dobře placené, i když těžké práci. Však se také vžil výraz „jdu
do roboty“… Když jsem toto rčení použila jednou před mnoha lety v Praze, tak jeden vedoucí pracovník na mě hleděl jako „zjara“ a prý v Praze
se „nerobí“, nýbrž pracuje. Ale to bylo dávno. Dnes se moc „nerobí“ ani
u nás, dobrá práce se stala vyhledávanou vzácností…
Ale vraťme se k té PADESÁTCE. Protože bydlím ve čtvrti Podlesí, zeptala
jsem se hned na OBS č. 2 vedoucí paní Zetochové, které domy už tu
padesátku oslavují. A tady máme
seznam „našich oslavenců“. (Určitě
mnozí v některém domě bydlíte a
vzpomínáte si na jeho začátky.)
Seznam „padesátníků“ z OBS číslo 2
1. Blok 238, Dlouhá třída 85a, 85b,
85c, Havířov-Podlesí; předseda ČS
Zdeněk Sladčík, předsedkyně společného výboru Alžběta Šťastná
2. Blok č. 239, Dlouhá třída 87a,
87b, 87c, Havířov-Podlesí; předseda ČS Ing. Milan Marel
3. Blok 243, 17. listopadu 18, 20
22, Havířov-Podlesí; předseda ČS
Radim Schimanietz
4. Blok 244, Kmochova 2, 4, 6, Havířov-Podlesí; předsedkyně ČS Mgr.
Anna Solářová
5. Blok 245, Kosmonautů 5, 7, 9,
Havířov-Podlesí; předseda ČS Jan
Šesták
6. Blok 246, Kosmonautů 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Havířov-Podlesí; předseda ČS Vladimír
Haber

7. Blok 247A, Kosmonautů 29, 31,
Havířov-Podlesí; předsedkyně ČS
Věra Nováková
8. Blok 247B, Kosmonautů 33, 35,
Havířov-Podlesí; předsedkyně ČS
Ludmila Trunkátová
9. Blok 250A, E. Krásnohorské 1,
3, 5, Havířov-Podlesí; předsedkyně
ČS Gabriela Šárovská
10. Blok 250B, Přemyslova 3, 5,
7, 9, 11, Havířov-Podlesí, předseda
ČS Viliam Čmarada
11 Blok 251, Kosmonautů 37, Havířov-Podlesí; předsedkyně ČS Ivana Hlobilová
12 Blok 252, Kosmonautů 39, Havířov-Podlesí; předsedkyně ČS Jana Vlachová
13 Blok 253, E. Krásnohorské 7,
Havířov-Podlesí; předseda ČS Jindřich Pluhař
14 Blok 254, Přemyslova 1, Havířov-Podlesí; předseda ČS Jiří
Gwuźdź
Do redakce jsem také pozvala pana
Vladimíra Habera, předsedu výboru
samosprávy, který bydlí právě v jednom z těch domů-padesátníků, aby
mi pro vás tak trochu onu historii přiblížil. Ale jsou prostě věci, které ni-

kdo neovlivní. Jak se říká – člověk
míní… Pan Haber přijít nemohl, zabránila mu v tom zdravotní indispozice a hospitalizace v nemocnici. Ale
v domě, který slaví padesátku, jsou i
další zdatní družstevníci, jako třeba
pan Milan Karpíšek, který se o pár
řádků o svém domě postaral. A tak
vám mohu nabídnout povídání o domě 246 na ul. Kosmonautů. Možná,
že dalších třináct „oslavenců“ má životopisy dosti podobné.

Náš dům
„Byl dokončen v polovině roku 1965
a téhož roku na podzim se do něj začali stěhovat první obyvatelé. Dům je
to velký, má více než 200 bytových
jednotek. Obyvatelé, kteří sem přicházeli, byli velmi spokojeni s novými moderními byty, vybavenými vším
potřebným. Byli to převážně horníci z
různých šachet, ale nechyběli ani pracovníci z kovoprůmyslu a stavebnictví.
Průměrný věk byl tenkrát asi 27 let.
Samozřejmě, že upravenost kolem
domu nebyla tak dobrá jako nyní,
chyběla i některá občanská vybavenost, ale dobré bylo, že se vše vylepšovalo velmi rychle. V okolí jsme měli
poměrně dost škol, školek a družin.
O správu domu se starala samospráva i SBD Havířov. Různé nedostatky
se postupně odstraňovaly, prováděly
se nutné opravy. Dům ožíval malými
dětmi, rodiny se rozrůstaly… Bydlelo
se tu dobře.
Dnes je dům zateplený, o řádný chod
se stará samospráva v čele s panem
Vladimírem Haberem a mohu říci, že

výsledky jsou příkladné. Dům prošel
komplexní opravou, máme nové zateplení, okna, stupačky.
Život však běží rychle, hodně původních obyvatel už není mezi námi,
ostatní utěšeně stárnou… Mladých
obyvatel nepřibývá, ale přesto zde
bydlí mnozí z dětí těch původních
obyvatel. Jsme spokojení, že okolí je
bohaté na zeleň, ale i místa pro děti,
které si mají kam vyběhnout. Bydlíme
v klidné lokalitě, kde silniční provoz je
na přijatelné úrovni. Máme zde dobře
dostupnou obchodní síť, lékaře, kulturní dům Leoše Janáčka s kinem i
divadlem, které do Havířova zajíždí
z Českého Těšína a Prahy. Také veřejná doprava je dostupná, což nám,
starším, určitě vyhovuje. Mladým se
parkovacích míst nedostává, ale v
dnešní přeautomobilizované době
je to problém všech lokalit.
Musím říci, že budeme-li se o náš
dům starat tak, jako dosud, ještě další
generace zde mohou najít v budoucnu pěkné bydlení. A tak bych našemu domu rád popřál mnoho zdaru
do další padesátky.“
Tolik pan Milan Karpíšek.
Hana Kuchařová
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Jak správně používat
termoregulační ventily v bytech
Instalace termoregulačních ventilů (TRV) na otopných tělesech bytů je
povinností dle zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií) v platném
znění. Hlavním účelem jejich instalace je snížení energetické náročnosti
a tím nákladů na vytápění v obytných místnostech.
Jak fungují TRV
Termoregulační ventil umožňuje regulování přednastavené požadované teploty v jednotlivých místnostech
bytu zcela automaticky, bez nutnosti
jakékoliv obsluhy. Řízení teploty v místnosti zajišťuje termoregulační hlavice,
která ovládá regulační kuželku ventilu.
V hlavici je zabudovaný prvek snímající teplotu. Je to velmi citlivý senzor,
který na základě změny okolní teploty
plynule otevírá nebo zavírá ventil a tím
reguluje výkon otopného tělesa. Ventil
odstavuje otopné těleso z provozu
v té chvíli, kdy v prostoru, ve kterém
je umístěná termostatická hlavice, je
dosažena požadovaná teplota (nastavená na termostatické hlavici). Je
třeba si uvědomit, že TRV zohledňuje i tzv. „tepelné zisky“ (teplo ze slunečního záření, ze sporáku při vaření,
teplo vydané uživateli bytu a jinými el.
přístroji v bytě). Velmi zjednodušeně
řečeno – není třeba topit ústředním
topením, pokud teplo získáme jiným
způsobem ve svém bytě. Správnou regulaci nám obstará dobře nastavená
termoregulační hlavice.

Jak nastavit teplotu na TRV
V prvém případě si je třeba uvědomit,
že pokud je dům zateplený, pak je také
zaregulován přívod centrálního tepla
do domu na jeho patě. K tomuto účelu
slouží tzv. regulační (směšovací) stanice, ve které je regulován přívod tepla
do domu. Je to velmi významné zařízení, které má podstatný vliv na celkové
úspory tepla v domě. Proto je velmi
důležité věnovat náležitou pozornost
jejímu provozu a také zajistit servis
tohoto zařízení. Správným nastavení
hodnot zařízení stanice lze dosáhnout
hospodárného vytápění domu. Toto
je základní regulace přívodu tepla do
domu.
Regulačním prvkem v jednotlivých
místnostech bytů jsou TRV.
Na termoregulační hlavici je stupnice,
kde lze orientačně nastavit požadovanou teplotu v místnosti.
Stupnice má následné
údaje:
* – nastavení na nezámrznou teplotu
cca 6 °C (odpovídá nastavení ve sklepních prostorách a v bytech by neměla
být vůbec využívána)
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1 – nastavení na cca 12 °C (odpovídá
nastavení na domovních schodištích,
v zádveří)
Půlměsíc – nastavení na cca 14 °C
(odpovídá nočnímu nastavení na sníženou teplotu)
2 – nastavení na cca 16 °C (odpovídá nastavení domácí dílny pro kutily
nebo ložnice)
Mezi 2–3 – nastavení cca 18 °C (odpovídá nastavení na chodbách bytů)
Sluníčko 3 – nastavení cca 20–21 °C
(odpovídá nastavení v obývacím pokoji, kuchyni, jídelně). Je to základní
a doporučené nastavení.
Mezi 3–4 – nastavení cca 22 °C (odpovídá nastavení v pracovnách a dětských pokojích)
4 – nastavení cca 24 °C (odpovídá
nastavení v koupelně)
5 – nastavení cca 28 °C (odpovídá nastavení na plaveckém bazéně a v bytě
by se nemělo užívat)
Z výše uvedeného přehledu je doporučeno nastavení na 3. Nedoporučuje se
nastavení na * a také vyšší než 4.
Ke kontrole nastavení stupnice na TRV
je doporučeno využít vnitřního pokojového teploměru a dle naměřených
hodnot nastavit termoregulační hlavice
v jednotlivých místnostech.
Při nadměrném vytápění si je třeba
uvědomit, že každé zvýšení teploty
vzduchu v místnosti o 1 °C zvyšuje náklady na tepelnou energii asi o
6–8 %.
Jak správně používat TRV a
jak sami můžeme funkci TRV
ovlivnit
1) Pro správnou funkci TRV je třeba
zajistit, aby v okolí termostatické hlavice nedošlo k omezení proudění
vzduchu nebo dokonce k zakrytí hlavice (nábytkem, záclonou, krytem radiátoru). To by znamenalo omezení její
funkce. Teplota se v jejím okolí zvýší a
ventil uzavře přívod, což má za následek snížení teploty v místnosti.
2) Při větrání a bezprostředně po
něm TRV uzavřeme – zabráníme tak
otevření ventilu v důsledku prudkého
snížení teploty vlivem větrání. Po vyrovnání teploty v celé místnosti (cca
po 15 min.) lze TRV opět nastavit na
požadovanou teplotu. Není potřeba jej
nastavovat na maximum a následně
zastavovat, ventil je plně otevřen a radiátor maximálně topí, dokud se teplota neblíží teplotě nastavené na hlavici
TRV. S přibližováním pokojové teploty

k nastavené teplotě omezuje ventil přítok topné vody, až se při jejím dosažení
uzavře úplně.
3) Při odchodu z bytu na delší dobu,
nastavíme TRV na nižší požadovanou
teplotu a po návratu ho opět nastavíme na požadovanou teplotu. Ušetříme
tak značné náklady na teplo. Při krátkodobém opuštění bytu (přes noc, do
zaměstnání apod.) však nesnižujeme
teplotu o více než 3–4 stupně, protože
spotřebované teplo na opětovné ohřátí
vzduchu a stěn místnosti je mnohem
větší než teplo, které by bylo třeba
k udržení teploty.
4) Zásadní chyby jsou při větrání bytů.
Chybné je větrání tzv. otevřením ventilačního křídla na delší dobu (vyjma
kuchyně při vaření). Dlouhodobým otevřením ventilačky se ochladí vzduch i
zdi místnosti a je pak potřeba mnohem
větší spotřeby tepla k jejich opětovnému ohřátí a tím dosažení požadované
teploty v místnosti. Je proto nanejvýš
vhodné větrat místnosti v zimě intenzivně a krátce.
Termoregulační ventily jsou velice významné prvky otopné soustavy, které při jejich správném využívání, jsou
nám schopny ušetřit značné náklady
na vytápění bytů. Pokud se však užívají
jako staré typy ventilů, tzn. „otevřenozavřeno“, pak je zcela potlačena jejich
funkce a také narušen chod celé otopné soustavy v domě.
V případě potřeby jakýchkoliv dalších
informací o používání termoregulačních ventilů nebo o regulaci topení
v domě se přijďte informovat na technický úsek SBD, kde vám rádi poradíme.
Ing. Jiří Jančar
technický náměstek

Máte slovo

Velmi by mě, a jistě nejen mě, zajímal
váš názor na naše havířovské vlakové
nádraží. Je to budova stavěná v tzv.
„bruselském stylu“ a patří pevně k našemu městu. Jen je tak trochu neumytá, zanedbaná a opomíjená, jako
pohádková Popelka. V minulém roce
se spustila lavina debat o tom, co s
nádražím. Také v našem HD jsme se o
problému zmiňovali a rozhodně se přikláníme k rekonstrukci, vyčištění okolí,
novému parkovišti za výškovým domem pro jeho obyvatele a ponechání
této jedné z nejzajímavějších budov
města tam, kde je.
Napište nám, co si myslíte vy?
O to, aby stávající nádraží dále žilo, jen
v jiném, novém šatě, se velmi přičiňuje
i mladý spolek architektů „DŮL ARCHITEKTURY“. Na našem nádraží již tento
sympatický spolek uspořádal různé
akce včetně rozsvícení vánočního stromu či besedy s občany. S předsedkyní
spolku Ing. arch. Lucií Chytilovou a
místopředsedou Ing. arch. Adamem
Guzdkem jsme ve spojení. Jsou to mladí, dynamičtí lidé, kteří ctí krásu, byť
dnes již zanedbanou. A mají pravdu.
Lze jim jen držet palce při jednání s
Magistrátem města i Českými drahami.
Vždyť nádraží je vlastně mladý „čtyřicátník“, jehož životnost byla plánována
na 100 let.
(hak)
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Směrnice č. 1/2015
o stanovení úhrad za provádění úkonů mimo úkony spojené
s obvyklým užíváním bytů, garáží,
nebytových prostor a rodinných domů
I.
Účel
Touto směrnicí se stanovuje výše úhrad za úkony vyjmenované touto směrnicí,
které jsou vyžádány členem družstva, či jsou konány v zájmu členů družstva,
a to mimo rámec obvyklého užívání bytů, garáží, nebytových prostor nebo
rodinných domů.
II.
Druhy úhrad
Úhrady za vyjmenované úkony se stanovují takto:
A. Úhrady za úkony spojené s nakládáním s byty, garážemi, rodinnými
domy a nebytovými prostory
1) úkony spojené s převodem družstevního podílu (dále
jen PDP) mezi příbuznými v řadě přímé (na sourozence,
manžela (-ku), bývalého manžela, děti, rodiče,
registrovaného partnera)
bez zpoplatnění
2) úkony spojené s PDP na osobu cizí
a) PDP k bytu, rodinnému domu, garáži
4 200,- Kč
b) PDP k témuž bytu, rodinnému domu, garáži provedenému
v intervalu do 1 měsíce od data předcházejícího PDP
8 000,- Kč
c) PDP k témuž bytu, rodinnému domu, garáži provedeného
v intervalu od 2 do 4 měsíců od předcházejícího PDP
6 000,- Kč
d) P
 DP k témuž bytu, rodinnému domu a garáži provedeného
v intervalu od 5 do 6 měsíců od předcházejícího PDP
5 000,- Kč
3) úkony spojené s podáním žádosti o souhlas s výměnou bytu,
garáže, rodinného domu
500,- Kč
4) ú
 kony spojené s přenecháním bytu, garáže, rodinného domu
nebo části k dočasnému užívaní jinou osobou (podnájem)
a) na dobu podnájmu do 1 roku (včetně)
500,- Kč
b) za každý další započatý rok podnájmu
100,- Kč
5) úkony spojené s činností pro nebydlící členy a pro členy,
kteří požadují přidělení družstevního bytu, garáže či
rodinného domu (roční úhrada)
67,- Kč
6) ú
 kony spojené s převodem jednotky do osobního vlastnictví,
včetně vyhotovení smlouvy
4 000,- Kč
B. Úhrady za úkony spojené se stavebně-technickou činností
1) ú
 kony spojené s realizací komplexní opravy na domě
(zajištění stavebního dozoru, přípravných prací, podání
žádostí o dotace, zajištění financování bankovním úvěrem)

1,75 %

2) úkony spojené s realizací komplexní opravy na domě
(zajištění stavebního dozoru, přípravných prací)

1,25 %

3) ú
 kony spojené s realizací oprav (investic) vyšších než
20 000,- Kč/b.j.
a) bez potřeby zajištění bankovního úvěru

1,25 %

z celkových stavebních nákladů (včetně DPH)

z celkových stavebních nákladů (včetně DPH)

z celkových stavebních nákladů (včetně DPH)

 b) včetně zajištění bankovního úvěru

1,75 %

z celkových stavebních nákladů (včetně DPH)

4) ú
 kony spojené s výstavbou nových bytů, rodinných domů,
nebytových prostor, včetně garáží (zajištění stavebního
dozoru, přípravných prací, podání žádostí o dotace, zajištění
financování bankovním úvěrem)

1,75 %

z celkových stavebních nákladů (včetně DPH)

5) úkony spojené s činností koordinátora BOZP na staveništi

0,40 %

z celkových stavebních nákladů (včetně DPH)

6) úkony družstva spojené se žádostí o vydání souhlasu
k provedení stavebních úprav
a) v bytě, nebytovém prostoru, garáži, rodinném domě
(včetně výměny oken)
300 Kč
b) v nebytovém prostoru sloužícím k podnikání
2 000,- Kč
7) úkony spojené s hromadnou žádostí o vydání souhlasu
k provedení stavebních úprav na společných částech domů,
zejména výměna oken, zasklení lodžií
300,- Kč
8) úkony družstva spojené s vydáním dodatečného souhlasu
k povolení stavební úpravy
a) v bytě, nebytovém prostoru, garáži, rodinném domě
(včetně výměny oken)
2 000,- Kč
b) nebytovém prostoru sloužícím k podnikání
10 000,- Kč

9) úkony družstva spojené s projednáním žádosti o souhlas
družstva se změnou účelu užívání družstevního bytu,
garáže, nebytového prostoru, rodinného domu
300,- Kč
10) úkony družstva spojené s projednáním žádosti o souhlas
družstva ke stavebním úpravám spojených se změnou
účelu užívání (sloučení, rozdělení bytu, garáže, nebytového
prostoru, rodinného domu) + úhrada všech účelně
vynaložených výdajů s tímto spojených
500,- Kč
11) úkony družstva spojené s realizací změny prohlášení
vlastníka + úhrada všech účelně vynaložených výdajů
s tímto spojených
1 000,- Kč
12) úkony družstva spojené s vydáním souhlasu s umístěním
technického zařízení
a) pro potřeby uživatele bytu, domu, garáže
300,- Kč
b) pro účely podnikání
500,- Kč
C. Úhrady za úkony ostatní
1) Platby v hotovosti nad 50,- Kč v pokladně SBD Havířov
(max. 3 různé platby od jednoho plátce na 1 pokladní doklad) 10,- Kč
2) Kopírování donesených listin (úhrada za stránku)
5,- Kč
3) Kopírování vyžádaných listin (úhrada za stránku)
10,- Kč
4) Vystavení potvrzení pro orgány státní správy na jimi vydaný
tiskopis
25,- Kč
5) Vystavení souhlasu s umístěním sídla firmy
300,- Kč
6) Vystavení potvrzení o členství v družstvu (člen družstva je
povinen uhradit v případě, požaduje-li toto vícekrát než
jednou za kalendářní rok)
250,- Kč
7) Vystavení ostatních potvrzení, prohlášení, duplikátů, souhlasů
a jiných dokladů, a to na vlastní žádost
250,- Kč
8) Odeslání písemnosti (upomínka, výzva)
a) obyčejným psaním
35,- Kč
b) psaním s prokázáním odeslání do sféry doručení
60,- Kč
9) Sepsání dohody o uznání a úhradě dluhu
50,- Kč
10) Při zasílání veškerých finančních částek ze zahraničí budou
z každé částky takto zasílané sraženy náklady účtované
družstvu dle platných ceníků České pošty,
případně peněžních a bankovních ústavů.
11) Při úhradě peněz na bankovní účet družstva v jiné než
platné měně v ČR budou náklady s tímto příjmem spojené
sraženy z této úhrady, případně proúčtovány k tíži plátce.
12) Úkony spojené s individuální žádostí o propočet zůstatku
úvěru (bez následně realizované splátky úvěru)
200,- Kč
13) Úkony spojené s individuální žádostí o provedení
mimořádné splátky úvěru + úhrada všech skutečně
vynaložených výdajů s tímto spojených (zejména poplatky
bance, sankce banky za předčasné splácení apod.)
1 500,- Kč
14) Úhrada za tisk složenek (za 1 kus)
5,- Kč
15) Úkony spojené s vystavením refaktury za úřední ověření
vodoměrů u domů se svévolně zrušenými zálohami
za servis vodoměrů
5,- Kč
16) Úkony spojené s vydáním stanov
a) v tištěné podobě
100,- Kč
b) na CD
200,- Kč
17) Úkony spojené s vydáním energetického průkazu v tištěné
podobě
50,- Kč
III.
Daň z přidané hodnoty
1) Všechny výše uvedené úhrady v této směrnici jsou uvedeny bez daně
z přidané hodnoty. K uvedeným úhradám bude platná výše daně
z přidané hodnoty dopočtena, pakliže to vyžaduje platná legislativa České
republiky.
IV.
Závěrečná ustanovení
1) Pokud je současně provedeno více úkonů vymezených touto směrnicí, pak
se jednotlivé úhrady sčítají.
2) Touto směrnicí se ruší směrnice č. 1/2011.
3) Tato směrnice byla schválena představenstvem družstva dne 27. 1. 2015.
4) Účinnost této směrnice se stanovuje od 1. 2. 2015.
JUDr. Ivan Kožušník
předseda představenstva
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Knihovna
vonící kávou

Co umí ocet

V našem HD jsme již v září 2014 psali,
jak cenný je v našich domácnostech
takzvaně „obyčejný“ OCET. Dnes
opět pokračujeme s tím, co dalšího
můžeme octem vylepšit.

 Poradí si se rzí
Zrezly vám šroubky, matky a další
dílenské pomůcky? Pak je namočte do octa a nechte nějakou dobu
působit. Budou jako nové.

 Strhávání tapet
Staré tapety umí být pěkně odolné,
když se jich chceme zbavit. Ale zkuste je postříkat octem a uvidíte, jak
půjdou dolů.

 Zatočí s plísní v koutě
Pokud bojujete s plísní ve vlhkém
koutě místnosti, naplňte bílý vinný
ocet do ostřikovače a zasaženou
zeď jím postříkejte.

 Naleští okna
Přidejte ocet do vody s tradičním
prostředkem, který používáte na mytí
oken. Nejenže si usnadníte mytí, ale
sklo se bude krásně lesknout.

 Lesklé šperky

Jaro se hlásí

Jaro, na které všichni netrpělivě
čekáme, se pomalu, ale jistě blíží.
Nejenže ho ohlašují první sněženky
na zahrádkách, jehnědy či kočičky,
ale v Havířově u OD Permon se opět
upravuje malý, ale skvělý zmrzlinářský krámek příjemného Makedonce,
který nedávno dorazil. Jeho výborná
zmrzlina bude opět oblažovat děti i
dospělé. A až bude tepleji, přijde k
chuti i dobrý koktejl nebo káva podávaná u malých stolků před krámkem.

(hak)

Na Zelený čtvrtek se vždy snídaly takzvané jidášky, na paměť toho, kdo zradil Ježíše… Chcete si
je zkusit připravit i vy? Nabízíme
vám recept.

Tradiční jidášky

Na těsto: 1 balení buchet v prášku, 200 ml vlažného mléka, 150 g rozpuštěného másla, trochu rumu, 50 g rozinek.
Na zdobení: 50 g plátků mandlí, nebo sekané ořechy, 1 rozšlehané vejce
V míse smícháme obsah sáčku buchet v prášku s práškovým droždím (je
součástí balení buchet), přidáme mléko, máslo, rum a rozinky. Pod utěrkou
necháme vykynout 60–80 minut. Potom těsto vyklopíme na vál, rozdělíme na
dílky (asi 12 ks). Vyválíme válečky o délce cca 20 cm, vytvarujeme do spirály.
Položíme na vymazaný nebo pečicím papírem vyložený plech a ještě 20 minut
necháme kynout na teplém místě. Potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme
plátky ořechů nebo mandlí. Pečeme asi 25 minut při 180 °C, plynová trouba
stupeň 3–4. Po vyjmutí z trouby sypeme vanilkovým cukrem smíchaným s
cukrem moučkovým.
Dobrou chuť

Pár rad do kuchyně

Sýr do mrazáku

Pivo k sekané

Když potřebujeme nastrouhat měkký
sýr, vložíme ho na chvíli do mrazničky
a struhadlo potřeme olivovým olejem.
Sýr se pak nelepí a neucpává dírky
na struhadle.

Když pečeme sekanou, podléváme ji
čas od času černým pivem. Zvýrazní
se tak chuť pečeného masa a navíc
šťáva získá správný říz.

Ovoce neklesá

Když naklepáváme maso, vložíme ho
nejdříve do mikrotenového sáčku. Vyhneme se tak potřísnění kuchyňské
linky.
(red)

Aby při pečení moučníku s ovocem
čerstvé nebo kandované ovoce nekleslo na dno, nejprve ho obalíme v
polohrubé mouce.

Maso v sáčku

Nedomyšlené odečty

V dopoledních hodinách mne navštívil
pracovník distributora plynu, aby provedl pravidelný odečet. V dnešní době
to jde rychle: elektronickým zařízením
zaznamená čárový kód měřidla, zapíše
si naměřené hodnoty, poděkuje a jde dál.
Perfektní práce… jenže takhle to zvládne
jen v několika bytech, ve kterých – jako
v mém případě – bydlí nějaký důchodce. V ostatních případech je jeho první
putování marné. Na závěr tedy vyvěsí
u vchodu informaci, kdy přijde znovu, s

požadavkem, aby byl někdo přítomen.
Nechci zde řešit, proč se firma úporně
snaží odečty organizovat v dopoledních
hodinách, i když tam pak posílá zaměstnance alespoň dvakrát. Při pohledu
na vyvěšenou informaci o následné
návštěvě mne zarazila jiná věc: na letáčku je seznam bytů, ve kterých nebyl
nikdo v dopoledních hodinách zastižen.
Zcela bezplatná informace pro ty, kteří
také potřebují vědět, ve kterých bytech
dopoledne nikdo není, že?
(pp)

2/15

Zlaté či stříbrné „začernalé“ šperky na chvíli namočte do octa a potom vyleštěte suchým hadříkem.
Budou jako nové.

Knihám nakloněný festival KNIHFEST,
jak jej nazvaly knihovnice z pobočky
na ulici Šrámkově v Havířově-Podlesí,
byl doslova nabitý událostmi pro děti i
dospělé. Ozvláštnilo ho i podávání velmi dobré kávy připravované pojízdnou
kavárnou KOHHI Café, a to po oba
dny – tedy 5. a 6. března 2015.
Knihovnice si navíc samy vytvořily
pěkná trička s barevným nápisem
KNIHFEST a všem příchozím se maximálně věnovaly. Na čtvrteční večer
si pozvaly pana Aleše Nitru z Raškovic, který přítomné publikum provedl pořadem „S kytarou kolem světa“.
Sklidil zasloužený potlesk.
Součástí KNIHFESTU byl i malý knižní
jarmark – prodávání vyřazených knížek před budovou knihovny – samozřejmě za pakatel. Celá akce byla velice příjemná, ozvláštněná také milými
výtvarnými dílky – knižními záložkami
a vtipnými kovovými „plackami“. Budou-li se podobné akce opakovat, bude to jen dobře. A vy určitě přijďte!
(hak)

Velikonoční
recept
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