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NEPØEHLÉDNÌTE
Novela obèanského zákoníku

Na stranì 7 vám pøinášíme nejdùležitìjší zmìny zákona, které se pøímo dotýkají všech uživatelù bytù.
Rozhodèí doložka
Více o této problematice najdete v èlánku právního oddìlení na stranì 7 a také
se mu vìnujeme na stranì 9 v textu
ekonomického oddìlení.
Kauce
Chcete-li vìdìt víc o podmínkách skládání zálohy, nalistujte stranu 9.
Webové stránky
Zaèátkem listopadu jsme spustili nové
webové stránky, o kterých píšeme na
stranì 2 a 3.
Požáry v bytových domech
Oheò je dobrý sluha, ale zlý pán.
Pøesvìdète se sami na stranì 4 a 5.

Vážení družstevníci,
dovolím si vás upozornit na novelu obèanského zákona, která se v nejbližší dobì promítne
do nájemních smluv. Jedná se hlavnì o rozhodèí doložku, která nám umožní rychlejší vymáhání dlužných èástek. Rozhodèí doložka
spoèívá v tom, že bìhem dvou mìsícù vzejde
rozhodnutí od rozhodce a následnì se stává
exekuèním titulem. Druhá zmìna, která se
promítne do nájemních smluv je kauce. Od tìchto opatøení si slibujeme úèinnìjší
snižování pohledávek. Zmìny, které pøinesla novela obèanského zákona, byly promítnuty do Stanov SBD, dokument byl schválen na shromáždìní delegátù a bude v plném znìní k nahlédnutí na stránkách www.sbdcv.cz.
Dále pokraèujeme v technickém zhodnocování bytových objektù a v pøípadì, že je pro
nì èerpán úvìr, žádáme o dotace z programu PANEL, kde máme dosud stoprocentní
úspìšnost. Jsem rád, že výsledek hospodaøení k úèetní závìrce devátého mìsíce je
opìt kladný cca 2.664 tisíc korun, což svìdèí o dobrém hospodaøení. Stav pohledávek
k devátému mìsíci roku 2006 je 22.127 tisíc korun, pøièemž ve stejném období v roce
2005 to bylo 27.493 tisíc korun.
Závìrem jedna dùležitá informace - na základì usnesení pøedstavenstva ze dne 31.
øíjna 2006, mùže pøedstavenstvo prominout poplatek z prodlení (penále) v maximální
výši 50% s úèinností od 1. ledna 2007. Do konce roku mùže pøedstavenstvo
prominout poplatek z prodlení (penále) ještì v maximální výši 80%.

Komunální volby 2006
Spoleènì s volbami do Senátu se 20. a 21. øíjna konaly také volby komunální. Do mìstského zastupitelstva v Chomutovì a Jirkovì
kandidovalo nìkolik èlenù družstva. Ve volbách uspìli dva, Dana Jurštaková a Petr Husák . Obìma jsme položili pár otázek.
Dana Jurštaková, 45 let, syn
Lubomír 24 let, dcera Dana 26
let. Zajímá se o starožitnosti,
hraje tenis, poslouchá rock,
pøesto si ráda zajde na operu.
Pracuje jako vedoucí støediska bytového hospodáøství
SBD Chomutov, na družstvu
pùsobí již 17 let.

Petr Husák, rodák z Chomutova, má dva syny a dva vnuky ve
vìku 3,5 roku a 6 mìsícù. Zajímá
se o chalupaøení, poslouchá jazz a
country, ze sportu má nejradìji kolo a lyžování. V souèasné dobì pùsobí také jako zastupitel Ústeckého kraje.

Z jakého dùvodu jste se rozhodla kandidovat?

Jaký impuls Vás vedl zúèastnit
se voleb do chomutovského zastupitelstva?

O politické dìní jsem se vždy zajímala a nebylo mi nikdy jedno,
co se ve mìstì dìje, asi to také bude tím,že mùj tchán byl od
roku 1990 až do roku 1998 v radì mìsta. Z tohoto dùvodu jsem
mìla také blíž ke všem problémùm ve mìstì, ale také k
úspìchùm, které se podaøilo vyøešit.

U mne nelze hovoøit o jednorázovém impulsu. Rád se pohybuji
mezi lidmi, rád s nimi pracuji a myslím, že mé životní zkušenosti a
má kvalifikace mohou být pro práci v zastupitelstvu pøínosem.
Zkušenosti ze zastupitelstva mìsta již mám, byl jsem jeho
èlenem v pøedminulém volebním období.

Na kandidátce do zastupitelstva jsem byla poprvé v roce 1998,
takže v tomto ohledu nejsem zaèáteèník, již jsem kandidovala
potøetí za sebou.
Pokraèování na stranì 9.

Ve volbách jste se stal èlovìkem, který mùže spolurozhodovat o dìní ve mìstì. Co konkrétního byste chtìl prosadit?
Pokraèování na stranì 9.
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Internetové stránky družstva se na
Každá solidní a dobøe fungující instituce v dnešní dobì provozuje své internetové stránky, kde prezentuje svou èinnost. Také my se snažíme modernímu
trendu pøizpùsobit. Proto jsme se v polovinì letošního roku rozhodli pro zmìnu
webových stránek, které byly psány v
jednoduchém html kódu. Rekonstrukci
www.sbdcv.cz jsme zadali chomutovské
firmì EVIS GROUP. Majitel firmy pan
Martin Volek pro nás pøipravil nejen novou grafickou podobu stránek, ale také
úpravu struktury a funkcí. Následující
zmenšený obrázek ukazuje starý web,
který jsme používali nìkolik posledních
let. Jeho éra skonèila poslední den mìsíce øíjna, od prvního listopadu se vám
budou po zadání adresy www.sbdcv.cz
zobrazovat stránky nové tak, jak je vidíte
na velkém obrázku vpravo.

Podoba stránek samozøejmì není
koneèná, obsah se bude neustále mìnit
podle aktuálních potøeb družstva. Proto
rádi pøivítáme jakékoli vaše nápady èi

podnìty. Co byste zde rádi našli? Historii
družstva, aktuální èinnost, inzerci? Abychom se mohli pøizpùsobit vašim potøebám, musíme znát váš názor.

Nové webové stránky družstva
fungují na adrese www.sbdcv.cz od
1. listopadu 2006.

Internet pomáhá šetøit váš volný èas
Internet je médium budoucnosti a naše
družstvo se snaží tomuto trendu pøizpùsobit. Stále více lidí má doma poèítaè
a poøizuje si také pøipojení k celosvìtové
síti. Internet nabízí informace, zábavu,
komunikaci, ale také šetøí volný èas.
Pøi tvorbì nových webových stránek
se snažíme, abyste na nich našli všechny dùležité vìci, které vám ulehèí jednání s družstvem. Na vám již známé adrese www.sbdcv.cz najdete všechna èísla
Zpravodaje. Chceme tak vyjít vstøíc tìm,
kteøí místo listování papírem zvolí ètení
pøímo na obrazovce svého poèítaèe.
Každé nové vydání umisujeme na web
ještì pøed jeho zasláním do tisku. Hodnì
z vás se tímto zpùsobem dozví dùležité
informace o nìkolik dnù døíve než ostatní družstevníci.
Zároveò pøipravujeme ke stažení rùzné formuláøe, pro které si zatím chodíte
pøímo na družstvo. Dnes vám pro zaèátek pøinášíme alespoò e-mailové adresy
zamìstnancù družstva.
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Úøední doba a kontakty na dùležité osoby
SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov

pondìlí a støeda
474
474
474
474

319
319
319
319

800
803
804
806

7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30

p o d a te lna + se kre ta riá t p øe d se d y
ve d o ucí e ko no m ické ho úse ku
ve d o ucí te chnické ho úse ku
se kre ta riá t e ko no m ické ho úse ku

474 319 808
474 319 809
474 319 810

sp rá vce info rm a è ní so usta vy
úèe tní
ve d o ucí úèe tní

474 319 811

p rá vní o d d ì le ní

474 319 811
474 319 815

o d d ì le ní p o hle d á ve k
ná jm y

474 319 816

e vid e nce èle nù

474 319 817

za ká zky

474
474
474
474
474
474
474
474

inve stice
p ro vo z te chnické ho úse ku
se kre ta riá t te chnické ho úse ku
styk s D S
vla stníci
o to p y
úèe tní S V J
re vizní te chnik e le ktro

319
319
319
319
319
319
319
319

818
819
820
822
824
825
828
829

No vo tná
Ing . P še nièka
Richte ro vá
Hyhla no vá
È a ne cká
G a hle r
P o nd ì líèko vá
K lo ub o vá
He id o vá
Tim èíko vá
S zilá g yio vá
M la d á
A ntono vá
S lá m o vá
A rva io vá
Juršta ko vá
È m ug ro vá
B uria no vá
B ure šo vá
È e sa l
Žo èko vá
E rd é lyi
P øib ilo vá
He jlo vá
Im ro vá
In g . Ficek

no vo tna @ sb d cv.cz
p se nicka@ sb d cv.cz
richte ro va @ sb d cv.cz
hyhla no va @ sb d cv.cz
ca ne cka @ sb d cv.cz
a d m in@ sb d cv.cz
p o nd e licko va @ sb d cv.cz
klo ub o va @ sb d cv.cz
he id o va @ sb d cv.cz
tim cikova @ sb d cv.cz
szila g yio va @ sb d cv.cz
m la d a @ sb d cv.cz
a nto no va @ sb d cv.cz
sla m o va @ sb d cv.cz
a rva io va @ sb d cv.cz
jursta ko va @ sb d cv.cz
cm ug ro va @ sb d cv.cz
b uria no va @ sb d cv.cz
b ure so va @ sb d cv.cz
ce sa l@ sb d cv.cz
zo cko va @ sb d cv.cz
e rd e lyi@ sb d cv.cz
p rib ilo va @ sb d cv.cz
he jlo va @ sb d cv.cz
im ro va @ sb d cv.cz
ficek@ sb d cv.cz

podzim doèkaly zmìny

Informace k
odeètùm mìøièù
tepla a vodomìrù
V letošním roce provádí odeèty
vodomìrù na teplou i studenou
vodu firma ULIMEX s.r.o., která
byla vybrána ve výbìrovém øízení. Tato firma zároveò provádí
odeèty mìøièù tepelné energie a
zpracovává pro naše družstvo
také vyúètování spotøeby tepla,
teplé a studené vody.
V prùbìhu mìsíce prosince budou pracovníci firmy provádìt
odeèty mìøièù spotøeby tepelné
energie a vodomìrù ve všech našich domech za rok 2006. Proto
bych chtìla upozornit všechny
uživatele bytù, tj. družstevníky i
vlastníky, na jejich povinnost vyplývající z vyhlášky 372/2001 Sb.
a vnitrodružstevní smìrnice, kterou se stanoví pravidla pro rozúètování nákladù na tepelnou
energii na vytápìní a nákladù na
poskytování teplé užitkové vody
mezi spotøebitele.
Uživatel bytu je povinen:

Dotace z programu PANEL
Jak jsem vás informovala v minulém vydání našeho Zpravodaje, v roce 2005 jsme
požádali o dotaci z programu PANEL na devìt našich domù. Nejprve jsme obdrželi
dotaci na pìt z nich, a to:
HS 280
HS 212
HS 620
HS 621
HS 810
tj. celkem

Školní 1538-39, Kadaò
Školní pìšina 5090-91, CV
Bystøická 1646, Kadaò
Bystøická 1647, Kadaò
Pod Bøízami 5231-33, CV

dotace ve výší
dotace ve výši
dotace ve výši
dotace ve výši
dotace ve výši

443.793,- Kè
389.971,- Kè
387.156,- Kè
346.199,- Kè
1.079.931,- Kè
2.647.050,- Kè

Po vyjasnìní dotaèních pravidel od 1.7. 2006 nám bylo Ministerstvem pro místní
rozvoj schváleno pøidìlení dotace i na zbylé 4 domy, a to:
HS 210
HS 290
HS 292
HS 770
tj. celkem

Kamenná 5086-87, CV
Pod Bøízami 5229-30, CV
Pod Bøízami 5237-39, CV
Školní 1540-41, Kadaò

dotace ve výši
dotace ve výši
dotace ve výši
dotace ve výši

555.302,- Kè
733.817,- Kè
756.234,- Kè
645.738,- Kè
2.691.091,- Kè

•umožnit instalaci mìøièù tepla a
provedení jejich odeètù. V opaèném pøípadì se vystavuje sankci, která èiní 1,6 násobek prùmìrné hodnoty spotøební složky
nákladù na 1m2 zapoèitatelné
plochy zúètovací jednotky.
•umožnit instalaci (výmìnu) vodomìrù a provedení jejich odeètù. Pokud instalaci nebo výmìnu
vodomìrù, pøípadnì provedení
jejich odeètù neumožní, vystavuje se sankci ve výši trojnásobku
prùmìrné hodnoty spotøební
složky nákladù pøipadajících na
1m2 podlahové plochy zúètovací
jednotky. Stejná sankce hrozí
uživateli bytu v pøípadì, že
vodomìr ovlivní (poškodí).
Vlasta Richterová

V letošním roce 2006 jsme pøedali na Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou banku
do Prahy žádosti o dotace z programu PANEL na 12 našich objektù, které jsou nebo
budou rekonstruovány a zatepleny. Jsou to HS 423, 191, 790, 630, 293, 294, 253, 331,
730, 254, 291 a 597.
Novela Vládního naøízení 299/2001 Sb., platná od 1.7.2006 pomìrnì ztížila pravidla
pro poskytování dotací. Stanovila, že jedním z dokladù, které patøí k žádostem o dotace
je tzv. energetický prùkaz, který musí zpracovat energetický auditor. Dále stanovila, že
práce na objektu nemohou být zahájeny døíve, než splníme všechny požadavky dle
uvedeného vládního naøízení a než podáme žádost o dotaci na Èeskomoravskou
záruèní a rozvojovou banku do Prahy. Znamená to vìtší nároènost nejen èasovou, ale i
na zpracování žádostí. Ale jak vidíte z uvedených výsledkù, pracovníci SBD si i s touto
situací poradili pomìrnì dobøe.
Vlasta Richterová
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Požáry v obytných domech
Pøi požárech v rodinných èi bytových
domech pøijde každoroènì o život
nìkolik desítek lidí a další stovky
obèanù utrpí zranìní. Požáry v domácnostech se tak rozhodující mìrou
podílí na celkovém poètu požárù s
tragickými následky. Pøi všech požárech bylo loni v Èesku usmrceno 139
lidí a dalších 914 osob se zranilo. A to
nemluvíme o znaèných materiálních
škodách, ztrátách na osobních vìcech apod. Co dìlat, abychom se vyvarovali vzniku požáru a zajistili svùj
domov pøed obávaným èerveným kohoutem?

stroje, zaøízení pro zásobování požární
vodou (nástìnné hydranty). Základní povinnosti právnických a fyzických osob
v oblasti požární ochrany stanoví zákon
è. 133/1985 Sb., o požární ochranì, ve
znìní pozdìjších a navazujících právních pøedpisù.

S plynem zacházíme opatrnì
V poslední dobì došlo v Èesku k nìkolika výbuchùm s následným požárem, na
kterých se podílela opìt nedbalost a nesprávná manipulace se zaøízeními a spotøebièi na propan-butan a zejména pak
s tlakovými nádobami.

Hlavní viník: nedbalost
Na požárech v domácnostech má rozhodující podíl lidský faktor. Mezi nejèastìjší pøíèiny požárù patøí nedbalost pøi
vaøení, kouøení, zacházení s otevøeným
ohnìm - a již se jedná o zapomenuté
jídlo na zapnutém sporáku, nevhodnì
odložené nedopalky cigaret, svíèky ponechané bez dozoru blízko hoølavých
pøedmìtù a látek nebo použití hoølavých
kapalin (zejména benzínu) pøi zapalování kamen.
Jednou z pøíèin vysokého poètu úmrtí
pøi požárech je neopatrnost lidí pøi vytápìní svých domovù. Pøi používání topidel na tuhá paliva se vždy nedodržují
potøebná bezpeènostní pravidla, mnohdy se také zanedbává údržba kamen, krbù, komínù a jiných kouøovodù.
Jednotky požární ochrany tak v zimì
vyjíždìjí každý týden k požárùm komínù,
støech nebo nevhodnì uskladnìného
paliva. Jen bìhem ledna a února letošního roku zemøelo v celé republice kvùli
ohni celkem 38 lidí.
Ale pozor - nejen v zimì se mùžete
otrávit od topidla. Napøíklad u prùtokového ohøívaèe vody, populární karmy, hrozí
v létì pøi vysokých teplotách v pøípadì
nesprávného vìtrání otrava oxidem

"Budu hasiè jako táta." Dìti vùbec netuší, jak
nebezpeènì povolání si pøejí dìlat.
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uhelnatým, protože kvùli vysokým teplotám nemá komín správný tah a neodvádí
tak toxické zplodiny.
Je potøeba nechat si karmu alespoò
jedenkrát roènì zkontrolovat odborníkem a zajistit odvìtrávání místnosti.

Jsme obklopeni hoølavinami
Èeské domácnosti jsou v dnešní dobì
doslova pøeplnìny vybavením z materiálù, které se snadno vznítí a rychle hoøí
(napø. èalounìný nábytek, matrace, bytové textílie). I pøes rychlý zásah hasièù
už èasto není pomoci.
Vysoký poèet požárù v objektech pro
bydlení obecnì souvisí i s tím, že se lidé
cítí doma bezpeènì a podceòují drobné
nehody, by právì ony mohou vést ke
vzniku požáru. I nevhodnì odložená cigareta, èi kouøení v posteli, dokáže promìnit byt v hoøící past naplnìnou toxickými zplodinami. Pak zbývá jen málo
èasu na záchranu. Hasièi mnohdy v doutnající domácnosti naleznou již jen bezvládnou osobu, které už není pomoci.
Je proto nutné dodržovat základní bezpeènostní pravidla a pøijmout opatøení,
která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti. Každý vlastník objektu by mìl
zároveò peèovat o øádný technický stav
stavby vèetnì zaøízení.
V bytových domech musí být chodby,
schodištì, únikové cesty a východy volné pro úèely evakuace osob, èi k provedení pøípadného zásahu hasièù. V tìchto
objektech by mìly být umístìny napø.
funkèní a snadno dostupné hasicí pøí-

Náplò tìchto tlakových nádob tvoøí
zkapalnìný uhlovodíkový plyn (LPG).
Vzhledem k vysoké výhøevnosti, energetickému potenciálu i snadnému skladování je LPG používán v masovém mìøítku v domácnostech, ale i pro rekreaèní
úèely (vytápìní, vaøení, svícení atd.).
Již v okamžiku instalace propanbutanového zaøízení, popø. spotøebièe je
tøeba postupovat s rozvahou. Uživatel by
mìl v každém pøípadì využít odborné
pomoci a nepokoušet se zaøízení nainstalovat sám.
Instalaci jednoduché tlakové stanice
proto svìøte oprávnìným a øádnì vyškoleným odborníkùm nebo servisùm.
Pokud se jedná o nové spotøebièe, vždy
se øiïte návodem výrobce nebo pokyny
dodavatele.

Na co se vyplácí nezapomínat
Pøestože èas dovolených již pominul,
neuškodí si pøipomenout nìkteré užiteèné zásady, které se vyplatí dodržovat,
vzdalujeme-li se ze svých domovù na
delší èas.
Pøed odjezdem bychom nemìli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty
všechny spotøebièe. Obzvláštì riziková
je lednièka. Pokud ji mùžeme spoleènì
s mrazákem vyprázdnit, je nejlepší centrální vypnutí.
Pøed opuštìním domácnosti uzavøete
hlavní pøívody plynu a vody, elektrospotøebièe, u kterých je to možné, zcela odpojte od elektrické sítì, v pøípadì televizoru vyndejte také pøípojku antény.
Doporuèuje se rovnìž vypnutí jistièù
pro svìtelný a zásuvkový okruh. Chráníte tak váš majetek pøed poškozením èi
úplným znièením v pøípadì úderu bles-

mají èasto tragické následky
ku nebo prudkého výkyvu napìtí v elektrické síti. Zkontrolujte také, zda jsou
vypnuta svìtla, uzavøeny vodovodní kohoutky, zavøete dùkladnì všechna okna
a zajistìte je. Svou domácnost nezapomeòte zabezpeèit proti vloupání.
Pro pøípad, že by v dobì naší nepøítomnosti u nás doma pøesto došlo k nìjaké
nemilé pøíhodì, je dobré se domluvit se
sousedem èi známým a nechat u nìj
rezervní klíèe, aby hasièi mohli rychleji
zasáhnout.

Co dìlat když dojde k požáru
Pokud pøece jen dojde k požáru, snažte se v prvé øadì zachovat klid, nepodléhejte panice a jednejte racionálnì a co
nejrychleji. Dávejte si pozor, abyste se
nenadýchali toxických zplodin hoøení.
V žádném pøípadì nepøeceòujte své síly.
Lidské zdraví je vždy cennìjší než majetek. Rozhodnì se nepokoušejte pøípadný požár uhasit za každou cenu sami.
Ohrožený prostor co nejdøív opuste a
prostøednictvím telefonní linky 150 zavolejte hasièe, kteøí na místo dorazí za nìkolik minut. Pøi ohlášení vždy nejdøíve
uveïte, co se stalo, kde k tomu došlo.
Zmiòte také dùležité okolnosti, které mo-

TÍSÒOVÁ LINKA
HASIÈÙ
NON STOP

150
hou napomoci èi naopak zkomplikovat
zásah záchranáøù. Poté uveïte své jméno a pøímý kontakt na sebe.
Informace poskytl mjr. Ing. Zdenìk
Hošek, vedoucí oddìlení technické prevence ministerstva vnitra.

Základní rady pro prevenci vzniku požárù
Tepelné a jiné spotøebièe instalujte, používejte a udržujte v souladu s návodem
výrobce.

Nenechávejte

bez dozoru otevøený plamen plynového sporáku, krbu nebo
grilu. Dbejte zvýšené opatrnosti pøi vaøení tak, aby nedocházelo ke vznícení
pøipravovaných potravin.

Vìnujte zvýšenou pozornost hoøícím svíèkám bìhem oslav, adventu a vánoèních svátkù, pøi památce zesnulých apod.

Pøi kouøení cigaret dbejte na dokonalé uhašení nedopalkù, nekuøte v posteli.
Pøi používání komínových tìles zajišujte pravidelné èištìní a kontrolu komínù
a kouøových cest ve lhùtách stanovených vyhláškou è. 111/1981 Sb., o èištìní
komínù.

Hasièský záchranný sbor Èeské
republiky
Základním posláním Hasièského
záchranného sboru Èeské republiky je
chránit životy a zdraví obyvatel a majetek
pøed požáry a poskytovat úèinnou pomoc pøi mimoøádných událostech. HZS
ÈR plní úkoly v oblasti integrovaného
záchranného systému, krizového øízení
a požární ochrany.
Pøíslušníkùm náleží služební stejnokroj a hodnost. Každý èlen sboru je i v dobì mimo službu, pokud není pod vlivem
lékù nebo jiných látek, které závažným
zpùsobem snižují jeho schopnost jednání, povinen provést zásah, popøípadì
uèinit jiná opatøení k provedení zásahu.

Služební pøísaha
„Slibuji, že budu chránit životy
a zdraví obyvatel a majetek pøed
požáry a jinými mimoøádnými
událostmi, a to i s nasazením vlastního
života. Pøi plnìní svých povinností se
budu øídit Ústavou, zákony a dalšími
právními pøedpisy, dùslednì plnit
rozkazy a pokyny svých nadøízených
a pøi svém jednání budu mít stále na
zøeteli obecný zájem.“
Složení služební pøísahy je podmínkou
vzniku služebního pomìru.

Pøi

zacházení s topidly dodržujte základní bezpeènostní pravidla, užívejte
výhradnì topivo pro dané topidlo urèené a nezapalujte oheò pomocí vysoce
hoølavých látek (napø. benzínu).

Zamezte pøístupu dìtí k možným zdrojùm otevøeného ohnì, zápalkám, zapalovaèùm apod.

Udržujte dobrý technický stav zaøízení vèetnì rozvodù el. energie a plynu.
Udržujte dobrý technický stav zdrojù vody, hasicích pøístrojù (pøípadnì jiných
zaøízení urèených pro hašení požárù).
Hasièi ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou
službou vyprošují zranìného z auta.
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Družstva pochází z 19. století
Každého družstevníka urèitì zajímá, kde se vzal pojem družstvo a proè
tento spolek vzniknul? Odpovìï jsme
našli u Stavebního bytového družstva
v Pøerovì, které se vydalo po stopách
až ke koøenùm družstev...

výstavbu levných nájemních bytù.
Bouølivý rozvoj této formy si záhy vyžádal pøijetí právního rámce. Tím byl øíšský
zákon è. 70 z roku 1873 Sb. Tento zákon
patøil a patøí mezi nejmodernìjší právní
akty své doby.

Velké problémy zaznamenalo družstevnictví za Protektorátu Èechy a Morava a zejména po roce 1948. Zatímco zemìdìlskému družstevnictví byl vnucen
systém sovìtských kolchozù, které ve
skuteènosti pravými družstvy ani nebyly
a spotøební a výrobní družstva byla využívána k likvidaci drobného podnikatelského stavu, byla bytová družstva nejprve podrobena milionáøské dávce a pak
byly pozdìji zlikvidovány majetkové podíly v družstvech a družstva byla podøízena režimu národních výborù. Živoøila
pak jako tzv. lidová bytová družstva.

Družstevnictví a to zejména bytové
není žádným komunistickým výmyslem,
jeho koøeny spadají do první poloviny
19.století. Hospodáøský a sociální vývoj
tehdejší doby vyvolal potøebu posílit již
tehdy tradièní principy sdružování sociálnì slabších vrstev obyvatelstva, aby na
principu obèanské a pracovní solidarity
spoleènì zabezpeèovali svou existenci a
vytváøeli pøíznivìjší podmínky pro samostatnou podnikatelskou èinnost.
První družstvo bylo založeno v roce
1844 dva-ceti osmi tkalci v Rochdalu v
Anglii.
Jeho autorem byl èeský právník rytíø
JUDr. Antonín Randa. Dùkazem tohoto
tvrzení je skuteènost, že po zániku Rakouska Uherska se stal základem právní
úpravy jak v Èeskoslovensku, tak i v Rakousku, kde mimo jiné ve smyslu pozdìjších novel platí dodnes.
Zákon velmi modernì rozlišoval jednotlivé druhy družstev a ve formách úpravy
respektoval pøedmìt jejich èinnosti.
V historii se proslavilo jako první družstvo, které s úspìchem dovedlo také v
praxi využít zásady družstevní svépomci. Z dnešního pohledu je jistì zajímavé,
že zakladatelé nijak nemátla stanoviska,
s jakými ve veøejnosti byl jejich poèin
chápán. Jejich práce byla sledována
ostatními s posmìchem a všeobecnì se
øíkalo, že ubozí tkalci se ze své bídy zbláznili.
Ti však ve své práci vytrvali a do-sáhli
vynikajících výsledkù, které se staly
trvalým vzorem. Krátce na to proniklo
družstevnictví i k nám. V roce 1847 bylo v
Praze založeno první spotøební a úvìrové družstvo, tzv. Pražský potravní a spoøitelní spolek.
Lidé nalézali smysl takového sdružování v posílení individuálního úsilí smìøujícího k dosažení konkrétního cíle. První družstva byla orientována na oblast
spotøeby èi vzájemnou výpomoc finanèní. Souèasnì se obèané zaèali sdružovat, aby posílili postavení malých øemeslníkù a spoleènì kooperovali ve výrobì.
Èasem se ukázala též schopnost spoleènì zajišovat i další služby, napøíklad
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K 1.lednu roku 1924 bylo v Republice
Èeskoslovenské 14.296 družstev. Tento
vývoj probíhal v celém moderním svìtì.
Dnes víme, že stejná analogie a obdobný vývoj procházel napøíklad v Kanadì,
USA, Nìmecku èi Japonsku.

Další rozvoj družstevního hnutí nastal
po vydání sociální encykliky papeže Lva
XIII. „Rerum novarum“ v roce 1891.
Družstevnictví bylo tehdy chápáno jako
alternativa k socialistickým hnutím.
Družstevnictví se na našem území rozvíjelo i po zániku Rakouska Uherska ve
svobodném Èeskoslovensku. Nový stát
a jeho pøední politici pochopili význam
družstev pro spoleènost a její rozvoj a tak
se družstevnictví tìšilo všestranné podpoøe státních orgánù, které je vhodnì
využívaly jako významný nástroj pro vytváøení konkurenèního prostøedí pro rozvoj výroby a zejména služeb. Speciální
podporu mìla zvláštì družstva bytová a
stavební.

Zhruba deset let po pøevzetí moci komunistický režim pochopil, že sovìtský
model výstavby pouze státních bytù je
ekonomicky neøešitelný, hledal proto
cestu jak do bytové výstavby ekonomicky zaangažovat obyvatelstvo. Byla tedy
opìt oprášena idea družstevní bytové
výstavby a následovalo vydání zákona
è. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbì a umožnìn vznik stavebních bytových družstev.
Bytové družstvo mìlo v socialismu rozporuplné postavení, na jedné stranì byla
pøevzata vìtšina pozitivních principù
pøedváleèné úpravy, jako je výhodný státem garantovaný úvìr, státní subvence,
ale i významná ekonomická úèast èlena
ve formì èlenského podílu. Od jiných
subjektù té doby se bytová družstva výraznì odlišovala relativní ekonomickou
samostatností a pøedevším v podstatì
stoprocentní ekonomickou úèastí èlenù
na provozu jednotlivých domù.
Už tehdy veškeré vytvoøené prostøedky byly vráceny zpìt do provozu domù,
tohoto stavu nebylo napøíklad u obecních domù dosaženo dodnes. Na druhé
stranì družstva trpìla rùznými známými
nepravostmi té doby, jako ovlivòovaný
výbìr pøedsedù družstev, násilné zapojení družstev do režimu státního plánu,
jehož výsledkem byla stabilizaèní družstevní výstavba, jejíž dùsledky pociujeme dodnes. Také panelové technologie,
jejichž výbìr družstva nemohla ovlivnit a
jejichž nejhorší dùsledky teprve pocítí.
(www.sbdprerov.cz)

Novela obèanského zákoníku
Hlavní zmìny pro nájemce

§
§
§

musí se sám bránit u soudu
musí se sám domáhat bytové náhrady
musí hlásit jména a poèet spolubydlících osob

Hlavní zmìnou proti stávajícímu stavu
je, že v nìkterých pøípadech mùže pronajímatel vypovìdìt nájem i bez pøivolení soudu. Pùjde o pøípad:

Novela obèanského zákoníku
vstoupila v úèinnost dne 31.
bøezna 2006.

!

neplacení nájemného po dobu více
než 3 mìsícù nebo o porušování
dobrých mravù

!

výpovìdním dùvodem mùže být i to,
když nájemník vèas (tj. do 15 dnù)
písemnì neoznámí pronajímateli
veškeré zmìny v poètu osob, které
žijí v bytì

!

pokud je nenahlásí ani do 1 mìsíce,
zákon to považuje za hrubé porušení povinností a je dán dùvod pro

výpovìï bez pøivolení soudu.
Obecnì platí, že nájemník nemá nárok
na bytovou náhradu v pøípadech, kdy je
dán dùvod pro výpovìï bez pøivolení
soudu. Pronajímatel mu musí poskytnout pouze tzv. pøístøeší (nejèastìji ubytovnu).
Výpovìdní lhùta je minimálnì tøímìsíèní, pro její zaèátek platí to, na co jsou obèané zvyklí již u výpovìdi z pracovního
pomìru.
Výpovìï musí být pouze písemná a
musí být nájemníkovi prokazatelnì doruèena (nejèastìji do vlastních rukou). Ve
výpovìdi musí být uveden její dùvod, výpovìdní lhùta a pøedevším pouèení nájemníka o možnosti podat do 60 dnù žalobu na urèení neplatnosti výpovìdi.
Za rok 2005 podalo SBD Chomutov jen
176 exekucí. V letošním roce 2006 se
poèet pøípadù rozrostl, zatím bylo
podáno 301 exekucí.

Rozhodèí øízení
Obvyklým zpùsobem jak dosáhnout
ochrany porušených nebo ohrožených
práv v rámci urèitého právního vztahu je
soudní øízení. Jeho délka ovšem nìkdy
zpùsobuje, že ochrana porušených nebo
ohrožených práv je výraznì oslabena,
ne-li zcela popøena. Ochrana práv je totiž
úèinná jen tehdy, je-li poskytnuta okamžitì, což v praxi soudù bohužel nebývá
vždy pravidlem.
Rozhodèí øízení pøenáší rozhodování o
právních sporech mezi úèastníky urèitého právního vztahu na rozhodce (jednoho nebo více), kteøí rozhodují bez zbyteèných formalit vydáním rozhodèího
nálezu. Ten je koneèným rozhodnutím
(nelze jej napadnout odvoláním), které je
v pøípadì nesplnìné uložené povinnosti
použitelné pøi výkonu rozhodnutí (nebo
exekuci) jako exekuèní titul.
Výhodou rozhodèího øízení je jeho
rychlost a také okamžitá vykonatelnost.
Proti soudnímu øízení jsou zde vyšší pøímé náklady, které je však tøeba porovnávat s nepøímými náklady pro pøípad
zdlouhavého a zatìžujícího soudního
øízení.
Základem rozhodèího øízení je platná

rozhodèí smlouva nebo rozhodèí doložka uzavøená stranami urèitého právního
vztahu.
Rozhodèí smlouva se mùže týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o
rozhodci) nebo všech sporù, které by v
budoucnu vznikly z urèitého právního
vztahu nebo z vymezeného okruhu vztahù (rozhodèí doložka).
Rozhodèí smlouva se mùže týkat jen
urèitého okruhu právních vztahù. Jde o
spory majetkové (ne spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo
vyvolané konkursem èi vyrovnáním),
ohlednì kterých mohou úèastníci uzavøít
smír. Smlouva musí být uzavøena písemnì.
Jana Szilágyiová
Tématem se budeme podrobnìji zabývat v dalším èísle Zpravodaje a text
bude brzy k nahlédnutí na internetu.
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Úvìry SBD na obnovu bytových domù
Letos pokraèuje realizace vìtších modernizací, rekonstrukcí a oprav bytových
domù jejichž financování nelze pokrýt
pouze z vlastních zdrojù pøíslušných
støedisek (z dlouhodobých záloh na opravy) a které je nutné dofinancovat z komerèních úvìrù od penìžních institucí.

zakázky a tím plnìní èi neplnìní kritérií
pro pøidìlení úvìru je nutné s ohledem
na tuto skuteènost øešit variantnì i technickou a obchodní pøípravu zakázky co
do jejího koneèného rozsahu.
Dalším okruhem problémù pro vèasné
a rychlejší uzavírání úvìrových smluv

splácení tìchto úvìrù (vèetnì dalších
nákladù spojených s pøidìlením a èerpáním úvìrù) je provádìno z finanèních
prostøedkù tìchto støedisek. Každý úvìr
je èerpán na konkrétní objekt a tento jej i
sám splácí.
Ing. Pavel Pšenièka

S uzavíráním úvìrových smluv bylo
zapoèato v roce 2003 a do konce roku
2005 bylo uzavøeno celkem 13 úvìrových smluv v celkové výši 36 600 tisíc
korun. V roce 2006 pak bylo uzavøeno
celkem 21 úvìrových smluv v celkové
výši 55 676 tisíc korun.
Jedná se o úvìry, jejichž pøehled
najdete v tabulce vpravo.
Problematikou úvìrù se zabývalo i letošní èervnové shromáždìní delegátù a
to s ohledem na požadavek penìžních
ústavù na schválení úvìrového limitu,
zástavy objektu a pozemku na shromáždìní delegátù. Projednány a schváleny
byly zámìry celkem 42 hospodáøských
støedisek s celkovým úvìrovým limitem
ve výši 103 200 tisíc korun (detail viz
Zpravodaj èíslo 2 z letošního èervence).
Z tìchto hospodáøských støedisek bylo
dosud uzavøeno u ÈSOB,a.s. 13 úvìrových smluv, u kterých jsme splnily podmínky penìžního ústavu pro pøidìlení
úvìru. Pro vlastní uzavøení úvìrových
smluv je nutné naplnit nìkterá kritéria
banky na úrovni SBD (výsledek hospodaøení, celkové úvìrové zatížení, výši
pohledávek z nájmù) tak na úrovni konkrétní DS-HS žádajícího o úvìr.

jsou nejasné, mìnící se nebo i odmítavé
postoje nìkterých vlastníkù bytových
jednotek ke zpùsobu financování svého
podílu na pøipravované akci v prùbìhu
pøípravy úvìrové smlouvy.

Zde se jedná o projednání a schválení
základních parametrù úvìrù (úvìrový limit, splatnost úvìru), zástavy objektu a
pozemku na èlenské schùzi minimálnì
2/3 èlenù DS-HS. Dalším požadavkem
na úrovni DS-HS je výše pohledávek.
Zde banka vyžaduje naplnìní dvou kritérií u pohledávek po splatnosti 30 dnù:

Další úvìrové zatížení za SBD je limitováno dosažením pøíslušného kritéria
zadluženosti, které v souèasné dobì
pøedstavuje možnou celkovou výši úvìrù
v èástce cca 220 milionù korun. Úvìrový
rámec schválený pøedstavenstvem v
lednu 2006 je pro komerèní úvìry ve výši
200 milionù korun.

V návaznosti na novelu Obèanského
zákoníku èíslo 40/64 Sb. (novela èíslo
107/2006 Sb.) a promítnutí této novely
shromáždìním delegátù v èervnu letošního roku do stanov družstva bude družstvo na veškeré nové uzavírané nájmy k
bytùm od 1.1.2007 používat nové znìní
nájemních smluv.

•podíl pohledávek z nájmù na

Z dosavadních èerpaných úvìrových
smluv je zùstatek komerèních úvìrù k
30. záøí 2006 ve výši 31,3 milionu Kè,
vèetnì úvìrù na družstevní bytovou výstavbu - anuit pak 100,4 milionu korun. V
okamžiku doèerpání všech dosud uzavøených smluv vzroste úvìrové zatížení
družstva na celkovou èástku cca 153
milionù.

Nejvýznamnìjšími zmìnami je zahrnutí do nájemních smluv záležitosti složení penìžních prostøedkù k zajištìní
nájemného a úhrad za plnìní poskytovaná v souvislosti s užíváním družstevního
bytu a k úhradì jiných závazkù v souvislosti s nájmem (dále jen kauce) a doplnìní titulu rozhodèí doložky. Smyslem
tìchto dodatkù je rozšíøení možností k
zajištìní pohledávek z nájmu a urychlení
rozhodovacího procesu pøi jejich
vymáhání.

mìsíèním pøedpisu nájmu nesmí
pøekroèit 24%

•podíl dlužníkù na celkovém poètu
uživatelù bytù nesmí pøekroèit 8%
S naplnìním požadavkù banky za
SBD nejsou v souèasné dobì problémy,
jiná situace je u nìkterých DS-HS, kdy
výše pohledávek z nájmù jsou nad hranicí uvedených kritérií. S ohledem na možný vývoj pohledávek v prùbìhu pøípravy
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K problematice úvìrù je ještì nutné
zdùraznit, že veškeré úvìry se týkají
konkrétních hospodáøských støedisek a i

Nové nájemní
smlouvy k bytùm

Rozhodèí doložka
rozhodování sporù pøenesly na rozhodce (jednoho nebo více).
Dùvodem, pro který sporné strany preferují rozhodèí øízení oproti klasickému
soudnímu øízení, je øada výhod rozhodèího øízení. Rozhodèí øízení je oproti øízení soudnímu rychlejší, pružnìjší, efektivnìjší, je øízením ménì formálním, poskytuje sporným stranám vìtší prostor pro
uzavøení smíru, je hospodárnìjší, v dùsledku své neveøejnosti šetøí soukromí
sporných stran.

Všechny spory, které vzniknou z nájemní smlouvy a v souvislosti s ní,
které se nepodaøí odstranit vzájemným jednáním, budou s koneènou
platností rozhodovány ve smyslu zákona èíslo 216/1994 Sb. o rozhodèím
øízení a o vý-konu rozhodèích nálezù
jedním rozhod-cem, na jehož osobì
se strany v nájemní smlouvì dohodly.
Rozhodèí doložka uvedená smluvními
stranami ve smlouvì znamená, že
smluvní strany dohodou vylouèily z rozhodování sporù mezi nimi pøípadnì
vzniklých obecné soudy a pùsobnost k

Rozhodèí øízení je jednoinstanèní,
èímž dochází k døívìjší vykonatelnosti
rozhodèích nálezù (tj. rozhodnutí ve vìci
samé) a døívìjšímu uspokojení vìøitele.
V nájemních smlouvách družstva se dle
zákona èíslo 216/1994 Sb. pro rozhodèí
øízení urèuje, že se bude konat jen na
základì písemných podkladù bez konání
ústního jednání, rozhodèí nález bude
vynesen bez písemného odùvodnìní a
spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti.
Za projednání sporu pøed rozhodcem
se vybírá paušální poplatek bez ohledu
na hodnotu pøedmìtu sporu, který je povinen zaplatit žalobce pøi podání žaloby.
Není-li paušální poplatek zaplacen,
rozhodce rozhodèí øízení nekoná.

Kauce
Ve smyslu § 686a obèanského
zákoníku a èlánku. 39 odstavec 3)
Stanov je nájemce povinen složit
kauci do výše trojnásobku (ve výši
trojnásobku) mìsíèního nájemného
a zálohy na úhradu za plnìní poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
Penìžní prostøedky je nájemce povinen složit ve lhùtì 30 dnù ode dne
uzavøení smlouvy o nájmu na zvláštní úèet pronajímatele družstva nebo
hotovì v pokladnì SBD Chomutov.
V pøípadì, že pronajímatel byl
oprávnìn penìžní prostøedky z kauce èerpat (dluhy na nájmu), je nájemce povinen kauci doplnit do její pùvodnì stanovené výše v nájemní
smlouvì ve lhùtì jednoho mìsíce
ode dne, kdy nájemce obdržel oznámení o èerpání kauce. Uvedenou pohledávku je pronajímatel oprávnìn
zapoèíst jednostrannì proti pohledávce nájemce z kauce. Pokud pronajímatel nebyl oprávnìn kauci èerpat, je po skonèení nájmu povinen
nájemci nebo jeho právnímu nástupci vrátit složené prostøedky vèetnì pøíslušenství za dobu, po kterou
byla kauce složena a to ve lhùtì 3
mìsícù ode dne, kdy nájemce byt
vyklidil a vyklizený ho pøedal pronajímateli.

Komunální volby 2006
Pokraèování rozhovoru ze strany 1 s Danou Jurštakovou.

Pokraèování rozhovoru ze strany 1 s Petr Husákem.

Ve volbách jste se stala èlovìkem, který má možnost spolurozhodovat o dìní ve mìstì. Je nìco konkrétního, co
byste chtìla prosadit?

To vyplývá z mého politického pøesvìdèení. Pøedevším bych
chtìl, aby se výraznì posílila vstøícnost radnice (magistrátu) k
mladým lidem a k sociálnì potøebným. Pøi tom bych nechtìl
vynechat ani drobné podnikatele a inteligenci.
Dále pomoci pøi obnovì a rozvoji bytového fondu a to a už ve
vlastnictví mìsta, tak soukromém èi družstevním.

Myslím, že v Jirkovì je co vylepšovat. V poslední dobì jsme s
mými kolegy z ODS pracovali na vytvoøení podmínek pro
rozvoj prùmyslových zón na území mìsta. Chceme podpoøit
rozvoj bydlení a také se zamìøíme na rozvoj zelenì, chceme
profilovat Jirkov jako zahradní mìsto. Jde mi o Jirkov, jako
celek ,mìsto krásnìjší a èistìjší o mìsto bezpeèné a pøíjemné
místo pro bydlení. Je tøeba lidem naslouchat a diskutovat s
nimi o problémech.
Myslíte si, že èlenství v zastupitelstvu ovlivní Vaši práci a
soukromí?
Pokud svou práci v zastupitelstvu budu dìlat zodpovìdnì, tak
mì urèitì ovlivní, ale bude to právì na úkor mého soukromí.
Cítíte se teï po svém zvolení více politikem nebo jste stále
stejná jako døív?
Má práce v zastupitelstvu teprve zaèíná, takže se o zmìnách
nedá mluvit. V politice se však pohybuji už nìkolik let, takže
vìøím, že ne. Myslím si, že jsem stále stejná.

Myslíte si, že Vaše èlenství v zastupitelstvu ovlivní Vaši další
práci a soukromí?
Každá veøejná èinnost ovlivòuje i soukromí. Ale u mne to zásadní
zmìna nebude, nebo již veøejnì pracuji delší dobu.
Napøíklad v Krajském zastupitelstvu.
Chystáte se nìjak v Chomutovì využít Vaše zkušenosti z
krajského zastupitelstva?
To samozøejmì. Práce zastupitelù
na rùzné úrovni je podobná. Ale v
mìstském zastupitelstvu nabírá konkrétnìjší podobu pøedevším smìrem
k obèanùm. Nejvíce mi pomohou
zkušenosti z práce ve finanèních orgánech kraje.
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Mol - nepøítel potravin a svetrù
Malý nenápadný motýlek dokáže
snad na všech místech, kde se objeví,
natropit poøádnou neplechu. Nepohrdne potravinami ani dalšími organickými látkami. Lidovì se mu øíká
mol, ale odborníci mu dali název zavíjeè. Na svìtì ho existuje hned nìkolik
rùzných druhù.

Nejznámìjším motýlkem je pro vìtšinu
z nás Zavíjeè domácí (latinsky Pyralis
farinalis), který byl postupnì zavleèen do
celého svìta.
Den pøeèkává na stìnách budov a na
stropech. Hojnì se vyskytuje v mouce,
obilí nebo jiných semenech. Létá pouze
za soumraku a v noci nebo pokud se cítí
ohrožen.
Housenky mola žijí v truhlièce z vláken,
kterou si spøádají, a pøi nedostatku potravy se živí také trusem a uhynulými housenkami svého druhu. Uskladnìné produkty znehodnocují zapøádáním a svými
exkrementy.
Dalším velmi rozšíøeným molem je
blízký pøíbuzný Zavíjeè mouèný (latinsky Ephestia kuehniela). Pochází z Asie
odkud byl zavleèen do Ameriky a Evropy.

Zavíjeè mouèný dokáže napáchat velké škody

Jedná se o malého motýlka velikosti 20
až 25 milimetrù, který má olovìnì šedá
pøední køídla s pøíènými lomenými liniemi
a malými skvrnkami èerné barvy. Vyskytuje se v mlýnech a pekárnách, skladech
a výrobnách tìstovin, výrobnách krmiv,
ale i domácnostech. Jeho housenky škodí na mouce, mouèných výrobcích, tìstovinách, sušeném ovoci a zeleninì, ale
10

i sušených rostlinách, houbách èi kakaových výrobcích.
Vývoj housenek je závislý na teplotì,
druhu potravy a dalších faktorech, za
prùmìrných podmínek obvykle trvá 65
dní. Kukla je nejprve žlutohnìdá, pozdìji
zèerná. Celý cyklus od vajíèka po dospìlého mola trvá za pokojové teploty asi tøi
mìsíce. Pøi nižších teplotách se mol
vyvíjí i déle než pùl roku.
Mezi moly se øadí také Zavíjeè šatní
(latinsky Tineola bisselliella). Mol šatní
se dá snadno poznat od zavíjeèe potravinového. Mol šatní se totiž odlišuje od
ostatních bìžnìjších druhù molù pøedevším svým hedvábným leskem a velmi
svìtlými køídly.

Zavíjeèi jsou mnohdy velmi krásní - na obrázku
Zavíjeè domácí (latinsky Pyralis farinalis).

Dospìlý jedinec mola šatního nepøijímá žádnou potravu. Na našem obleèení
se živí pouze housenka, která za svùj vývoj deseti násobí svou velikost. Živí se
organickými látkami, pøedevším kousky
šatù z pøírodních materiálù (vlna, kožešiny, textilie s tuky a skvrnami potu) nebo
koberci a èalounìným nábytkem. Na
ponièených textiliích zanechává spøadené ulièky.
Šatním molùm se nejlépe daøí ve vytápìných a nevìtraných prostorách s teplotou 19 - 25°C. Samièky kladou až dvì
stì vajíèek. Velmi dùležitá je tedy prevence (vìtrání, vhodné skladování,
úklid, kartáèování odìvu).
Proti obtížnému hmyzu nemusíte hned
použít chemické prostøedky. Díky jednoduchým trikùm se obtížných škùdcù
zbavíte a navíc zabráníte i tomu, aby se
do vaší domácnosti vraceli. Prevence se
provádí pomocí známých sáèkù s levandulí nebo ramínky z cedrového døeva.
Napadené textilie vyperte nejménì na 60
stupòù Celsia nebo je zabalené do
igelitového sáèku vložte do mraznièky.

Podobnì pøitažlivý je také Zavíjeè kukuøièný
(latinsky Ostrinia nubilalis).

Hubení zavíjeèù v domácnostech nutnì pøedchází likvidace zdroje výskytu, kterým bývá
uskladnìná mouka, tìstoviny
a podobné potraviny. Housenky lze dobøe separovat spolu
se zámotky prosátím suroviny.
Používáme-li sprej je tøeba pøedem provést dùkladný úklid
zamoøeného místa, abychom
odstranili všechny zámotky.
Aerosol používáme asi ètyøikrát do roka podle stupnì zamoøení a konkrétních podmínek. Kompletní ošetøení
objektù, kde se vyskytuje zavíjeè, se provádí plynováním
HCN. Vždy berte v úvahu, že v
teplých bytech má mol tøi generace roènì, v nevytápìných
prostorách jednu až dvì.

BABSKÉ RADY

Hrajte s námi SUDOKU
Tuto hru vymyslel Howard Garnes v roce 1979 a publikoval ji pod
názvem „Number Place“. Své velké obliby se doèkala v Japonsku,
odkud se pozdìji vrátila zpìt pod názvem sudoku.
Sudoku se stalo velmi populárním na konci roku 2004 ve Velké
Británii a postupnì se šiøí do celé Evropy. Vychází nejen v novinách a magazínech, ale pøedevším na internetu. Dnes existuje
pøibližnì 30 milionù webových stránek, které se zmiòují o sudoku.
Sudoku bývá oznaèováno „hrou roku 2005“ èi „nejpopulárnìjším
hlavolamem souèasnosti“. V polovinì února 2006 se v Brnì konalo první mistrovství Èeské republiky v sudoku. První oficiální titul
mistra republiky získala žena, jednatøicetiletá Jana Tylová z Ústí
nad Labem. Ještì letos v bøeznu Tylová porazila na prvním
svìtovém šampionátu v italském mìstì Lucca všech 87 soupeøù z
dvaadvaceti zemí a stala se tak historicky první mistryní svìta.
Popularita sudoku pøimìla organizátory XVII. mezinárodního
festivalu šachu, bridže a her Czech Open 2006 zaøadit do programu turnaje také sudoku. Soutìž se uskuteènila koncem èervence
v Pardubicích. Turnaj sudoku vyhrál Èech Tomáš Zavoral s èasem
2 minuty a 55 vteøin.
Cílem hry je doplnit chybìjící èísla 1 až 9 v pøedem dané
tabulce. Tato tabulka je rozdìlená na 9x9 polí, která jsou
seskupena do 9 ètvercù (3x3). K pøedem vyplnìním èíslùm
je potøeba doplnit další èísla tak, aby platilo, že v každé
øadì, v každém sloupci a v každém z devíti ètvercù byly
použity vždy všechny èísla jedna až devìt. Poøadí èísel
není dùležité. Èísla se nesmí opakovat v žádném sloupci,
øadì nebo v malém ètverci.
Základní metodou øešení je vyhledání vhodných èísel
(variant) pro jednotlivé pole tak, že postupnì pro každé
prázdné pole vezmeme èísla od 1 do 9 a prohledáme vždy
pøíslušný sloupec, øádek a ètverec, zda už tam èíslo není.
Pokud není, zapíšeme si ho jako možnou variantu do pole
(malým písmem, aby se to nespletlo s øešením). Pokud pro
pole vyjde jako varianta jen jedno èíslo, doplníme ho jako
øešení do pole a proškrtáme toto èíslo ve variantách v
polích ve stejném sloupci, øádku a ètverci. Takto mùžeme
pøijít na další jednoznaènì vhodná èísla do bunìk.
Provádíme dokola dokud nám vychází nìjaké
jednoznaèné varianty. Touto metodou jdou vyøešit jen
lehké hlavolamy, obtížnìjší vyžadují kombinaci více metod
øešení.
Pokud už nám nevycházejí jednoznaèné varianty, lze
najít další vhodná èísla tak, že budeme prohledávat
varianty v øádcích, sloupcích a sektorech a hledat tam
jedineèná èísla. Napø. pokud pro nìkterý øádek jsou
varianty 123, 128, 1238 a 125, tak jedineèné èislo je 5 v
poslední variantì (nevyskytuje se v žádné další variantì ve
stejném øádku).
Na první pohled se zdá øešení lehké, nicménì opak je pravdou.
Obtížnost Sudoku není dána poètem skrytých políèek, ale jejich
vzájemnými vazbami, které na první pohled nejsou vidìt. Tìžká
sudoku mohou prùmìrnì zkušenému luštiteli zabrat kolem 15 – 60
minut.
zdroj encyklopedie Wikipedie (www.wikipedia.org)
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Humor ze života
aneb tohle znáte
Policisté mají dobrý den a tak udìlují
peníze za bezproblémovou jízdu. Zastaví první auto a oznamují: "Blahopøejeme
vyhráváte 10 tisíc za vzornou jízdu, co s
nimi udìláte?" Šofér: "Asi si koneènì
udìlám øidièák." Na to povídá manželka
sedící vedle: "Neposlouchejte ho, když
se napije, neví, co øíká." To probudí spícího spolujezdce vzadu: "Já jsem vám
øíkal, že s tím kradeným autem daleko
nedojedeme." Z kufru se ozve: "Už jsme
za hranicema?"

Paní Nováková si ète v magazínu pro
ženy, najednou vytøeští oèi, vstane a bez
rozpakù ubalí manželovi parádní facku.
"Za co?" - "Za tøicet let nekvalitního sexu!" Pan Novák tiše sedí a pøemítá, pak
vstane a ubalí manželce facku také. "Za
co?" - "Odkud ty mùžeš vìdìt, jak vypadá kvalitní sex?"
Chlapík jede ve skupince aut rychlostí
110km/h v místì kde je devadesátka. Zastaví ho policista a muž se brání: "Proè
já? Vždy kolem mì jelo minimálnì pìt
dalších stejnou rychlostí." Policista: "Rybaøíte?" "Jo," odpoví chlapík. "A podaøilo
se vám nìkdy chytit VŠECHNY ryby?"

Naše realitní kanceláø se vìnuje zprostøedkování prodeje, pronájmu a výmìn bytù
družstevních a v osobním vlastnictví. Zabýváme se prodejem a poptávkou veškerých
realit. Zajišujeme také kompletní servis (nájemní smlouvy, kupní smlouvy, znalecké
posudky, návrhy na vklad u katastrálního úøadu, úvìry atd.). Do 24 hodin provedeme
odhad nemovitosti pro potøebu dìdického øízení (dùm, byt, garáž, pozemek).

mobil: 732 557 886
Chelèického 255
web: www.rk-parex.com (nad Mexickou restaurací)
e-mail: parex@centrum.cz
430 01 Chomutov

BOHUSLAV KRATOCHVÍL

ÈIŠTÌNÍ KANALIZACE
smluvní partner SBD

HAVARIJNÍ
SLUŽBA

Mladý adept právnické fakulty dostane
u zkoušek otázku: Co je to podvod?
"Podvod je, když mì teï necháte propadnout." Profesor se ptá: "Jak to?"
"Protože paragraf 265 trestního zákoníku zní: Kdo zneužije nevìdomosti nìèí
aby jej poškodil, dopustí se podvodu..."

Havarijní služba SBD
Chomutov

nonstop
602 446 520
Zpravodaj èíslo 3/2006 byl vydán nákladem 8.300 výtiskù a zdarma dodán pro
vnitøní potøebu všem družstevníkùm. Své pøipomínky a námìty pište na
redakce@sbdcv.cz, za všechny podnìty pøedem dìkujeme.
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