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VŠEM ČLENŮM NAŠEHO DRUŽSTVA I JEJICH BLÍZKÝM
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC.
V NOVÉM ROCE 2021 HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ,
V OSOBNÍM I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ MNOHO OPTIMISMU,
ÚSPĚCHŮ, SPOKOJENOSTI A ŽIVOTNÍ POHODY!
ROK 2021 AŤ JE LEPŠÍ NEŽ TEN LETOŠNÍ A AŤ NÁS VŠECHNY
NEOPOUŠTÍ OPTIMISMUS A VÍRA V LEPŠÍ ČASY!
Ať se nám v našich bytech i nadále dobře a spokojeně bydlí!
Představenstvo
Kontrolní komise
Správa družstva

Poděkování členům družstva
Děkujeme všem členům družstva za aktivní podíl na činnosti družstva. Děkujeme za
důvěru v kvalitu a správnost našich rozhodnutí, za podporu všech rozhodnutí, která
jsme v řídících i ve volených orgánech družstva v průběhu roku přijali. Važme si
kvality a jistot bydlení v domech našeho družstva. Udržujme naše domy i nadále
v čistotě a pořádku. Je to vizitka naší životní kultury. Zůstaňme i v dalším roce
kolektivem, který bude vzorně hospodařit a chránit náš společný majetek a který
dokáže kdykoliv úspěšně odstranit zjištěné nedostatky a v rámci možností vyřešit naše
denní problémy.
Rok 2020 se navždy zapíše do paměti jako rok ve znamení pandemie covid-19 a s ní
spojených opatření, zákazů a omezení, tedy zcela nových životních situací; převrátilo to
životy nám všem. Snad nikdo jsme si nepředstavovali, že nás něco takového v dnešní
moderní době může postihnout, ale ukázalo se, že jistoty, které máme, na které jsme
zvyklí, nemusí být navždy, že jsou věci, které jen tak jednoduše nepřejdou, nevymizí.
Ovlivnitelné jsou však do značné míry osobním a zodpovědným přístupem každého
jednoho z nás.
Tímto upřímně děkujeme hlavně všem z Vás, kteří jste respektovali všeobecně platná
opatření i organizační opatření v rámci našeho družstva, když si to situace a předpisy
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vyžadovaly. Děkujeme všem, kteří jste projevili velký kus empatie, ohleduplnosti
a pochopení a potlačili jste osobní zájmy, když se situace nevyvíjela zrovna nejlépe, že
jste zkrátka přijali to, že i my – členové představenstva, kontrolní komise, zaměstnanci
– jsme taky jenom lidé, kteří mohou být vzniklou situací jakkoli dotčeni, že jsou
zkrátka záležitosti, které snesou odklad, a že zdraví a životy jsou na prvním místě.
Děkujeme.
představenstvo

Správa družstva v období vánočních svátků a na přelomu roku
Posledním dnem, kdy si lze na správě SBD Těšíňan (vč. pokladny) vyřídit své
záležitosti osobně (doporučujeme po předchozí domluvě), bude

pondělí 21. 12. 2020
v čase 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 16.30 hod.
pokladna dopoledne do 11.00 hod., odpoledne do 16.15 hod.
Od 23. 12. 2020 a v období mezi Vánocemi a Novým rokem bude na správě
družstva celozávodní dovolená.
Prvním dnem v novém roce, kdy bude opět možné na správě SBD Těšíňan (vč.
pokladny) vyřídit své záležitosti osobně (doporučujeme po předchozí domluvě), bude

pondělí 4. 1. 2021
Následující informace se týká členů-nájemců, kteří vlastní kartičku opravňující je
k úhradám v pokladně: Nájemné za prosinec 2020 lze v pokladně družstva
bez penalizace mimořádně uhradit ještě v pondělí 4. 1. 2021.
„Úřední“ hodiny na správě SBD Těšíňan, resp. hodiny, kdy si lze na správě SBD
Těšíňan (vč. pokladny) vyřídit své záležitosti osobně (doporučujeme po předchozí
domluvě), po Novém roce:
pondělí a středa (jsou-li pracovním dnem):
8.00 – 11.30 hod. (pokladna do 11.00) a 12.30 – 16.30 hod. (pokladna do 16.15)
I po Novém roce budou tedy víceméně platit organizační pravidla dle usnesení
26/4/2020, resp. 60/9/2020, která jsou zveřejněna v Aktualitách na internetových
stránkách družstva (http://www.tesinan.cz/). Ve zkratce (mimo jiné): minimalizovat
osobní řešení záležitostí a vždy, je-li to možné, upřednostňovat řešení telefonicky, emailem, písemně, upřednostňovat rezervační systém (předchozí telefonická/e-mailová
domluva), dodržovat obecně platná opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce rukou…).
Je zřejmé, že v průběhu času může docházet k různým úpravám – v závislosti na dalším
vývoji pandemie covid-19.

Telefonní čísla pro havarijní služby, a to i v průběhu vánočních svátků
HAMROZI, spol. s r.o. (elektro-voda-topení-plyn)
Lift Servis, spol. s r.o. (výtahy)
SPECTRA – p. Franek (Kabelová televize SBD Těšíňan)
Jakoš Jan, vedoucí TÚ – volat v mimořádných případech nebo
pokud nebude dostupné některé z havarijních čísel
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603 509 210
800 888 966
777 268 369
603 894 293

