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Z usnesení městských orgánů
Vybráno z usnesení Rady města Klášterce n.O.

Usn. č. 27/18/2003 - Rada 
města projednala a schvaluje 
pronájem čtyř dvoulůžkových 
pokojů v ubytovně v ulici 
Osvobozená 556 pro potřeby 
SBD, které bude provozovat na 
základě smluvních podmínek.

Usn. č. 35/18/2003 - Rada 
města projednala a schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy 
na sociální ubytovnu pro 
Stavební bytové družstvo 
Klášterec nad Ohří na dobu 
neurčitou se schválenými 
změnami a doplňky
b) provozní řád ubytovny.

Usn.č. 36/18/2003 - Rada 
města projednala a souhlasí s 

přidělením 3 místností v so-
ciální ubytovně pro dlužníky 
nájemného p. Romana Tirpáka 
v domě č.p. 457 a č.p. 458 v ul. 
Chomutovská po dobu 12 
měsíců.

Usn. č. 44/18/2003 - Rada 
města projednala a ukládá
a) veliteli MP provést kontrolu 
prodeje zábavné pyrotechniky 
v obchodním centru EDEKA
Odpovídá: velitel MP
Termín: ihned

b) trvalý dohled nad dodr-
žováním dopravního značení 
v oblasti parkování.
Odpovídá: velitel MP
Termín: průběžně

Zimní počasí a neuklizený chodník
Objevilo se zimní počasí i 

když zatím bez sněhu a s ním 
dotazy typu, kdo odpovídá za 
úraz  na neuklizeném chod-
níku?

K této problematice již bylo 
mnoho napsáno a řečeno. 
Vzhledem k tomu, že existují 
různé názory, dovolím si oci-
tovat k tomu uvedenou právní 
legislativu: Zákon č. 13/1997 
Sb. O pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Paragraf 27 odst. 4 zní: 
Vlastník nemovitosti, která 
k zastavěném území hraničí se 
silnicí nebo s místní komuni-
kací, odpovídá za škody, jejichž 
příčinou byla závada ve schůd-
nosti na přilehlém chodníku, 
která vznikla znečištěním, 
náledím nebo sněhem, pokud 
neprokáže, že nebylo  v mezích 
jeho možností tuto závadu 
odstranit, u závady způsobené 
povětrnostními situacemi a 
jejich důsledky tako-
vou závadu zmírnit.

K výše uvedenému 
§ přidávám ještě 
důvodovou zprávu 
autora zákona:

V § 27 odst. 4 návrh 
přejímá právní 
úpravu odklízení 
sněhu a posypu 
náledí na chodnících 
nejen z dosud platné 
úpravy, ale i z úprav 
předchozích (např. 
v Praze nejméně od 
roku 1883) a běž-
ných ve státech EU. 
Toto ustanovení není 
v rozporu s Listinou 
základních práv a 
svobod (čl. 4 odst. 1 a 

čl. 9 odst. 2 písm.c)), neboť jde 
o povinnost uloženou záko-
nem za účelem ochrany zdraví 
a práv druhých osob (tj. vylou-
čení úrazu chodců, které by 
jinak vznikaly při naplňování 
jejich práva obecného užívání 
veřejně přístupných chodníků). 
Touto otázkou se zabýval i 
Ústavní soud a svým nálezem 
uveřejněným pod č. 93/1994 
Sb., neshledal tuto povinnost 
vlastníků sousedních nemovi-
tostí jako protiústavní.

Dále v odst. 7,  § 27 se hovoří 
o tom, že .... Obec stanoví naří-
zením rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůd-
nosti. A k tomuto odstavci 
vydala obec nařízení:  

1. Vyhlášku o ochraně život-
ního prostředí a čistotě města, 
čl. 2 Čištění chodníků

2. Nařízení o plánu zimní 
údržby místních komunikací.

Jaroslav Krejsa,
ředitel SBD

Přestěhovávání neplatičů nájemného do ubytovny „Korea“ by mělo 
započít již tento měsíc. Funkčnost jednoho z mála zařízení ubytov-
ny si osobně prověřil ředitel SBD Krejsa v místnosti koncipované 
jako kuchyňka pro asi 30 lidí. Takové kuchyňky jsou v areálu dvě.
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Telefonní čísla na správu SBD
  Spojovatelka  474 316 611
  Fax  474 316 610

Přímé volání na jednotlivé pracovníky správy družstva:
Sekretariát   Kalců  474 316 611
Bytové záležitosti Jelínková 474 316 612
Technik, opravy Dočekal 474 316 613
Pokladna  Mračková 474 316 614
Technik, opravy, TS Mozik  474 316 615
Ředitel  Krejsa   474 316 616
Ekonom  Veselá  474 316 617
Účetní   Chalupová  474 316 618
Účetní, mzdy Wasserbauerová 474 316 619

Telefonní čísla firem držících hotovost
pro bytové objekty SBD

Voda, kanalizace, topení, zámečnické práce
Stanislav Hlavsa, tel.: 474 319 156, 777 319 156

Elektroinstalace
Petr Jelínek, tel.: 474 376 027, 602 952 754

Plynoinstalace
Josef Bartoň, tel.: 474 332 588, 732 257 515

Výtahy
Petr Panuška, tel.: 474 374 481, 737 152 752

Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

z pevné sítě : 840 111 118, z mobilní sítě : 726 826 177
Severočeská energetika, a.s. 

v pracovní i po pracovní době tel.: 800 900 666

Severočeská plynárenská, a.s.
v pracovní i po pracovní době tel.: 1239

Zpráva domovníkům - posypová sůl
Posypovou sůl lze fasovat na žádanku v kovomatu pana 
Dolanského, Chomutovská 65 (vedle správy).

Tomáš Mozik, technik

www.sbdklasterec.cz

Celkové životní minimum rodiny (domácnosti) je vždy součtem částek 
životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby společně 
posuzovaných osob a jedné částky životního minima na domácnost. 
Měsíční částku životního minima (dále jen ŽM) lze zjistit ze dvou 
základních částek: „Částka pro děti a ostatní“ a „Částka potřebná k za-
jištění nezbytných nákladů na domácnost (společných potřeb domác-
nosti)“ činí:
Částka pro děti a ostatní: 
      - pro děti do 6 let   1 690 Kč
      - pro děti do 10 let   1 890 Kč
      - od 10 do 15 let   2 230 Kč
      - od 15 do 26 let (nezaopatřené)  2 450 Kč
      - pro ostatní občany   2 320 Kč
Částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (společných 
potřeb domácnosti) činí:
      - pro jednotlivce   1 780 Kč
      - pro dvoučlennou rodinu  2 320 Kč
      - pro tří nebo čtyřčlennou rodinu  2 880 Kč
      - pro pěti a více člennou rodinu  3 230 Kč
Dále je nárok na:
- Dětské příspěvky, jejíž výši ovlivňuje příjem podpory a věk dítěte. 
Přídavky se vyplácejí ve třech kategoriích v závislosti na čistých pří-
jmech rodiny v rozhodném období (tj. předchozím kalendářním roce). 

- Příspěvek na bydlení, se vyplácí těm, jejichž rodinný příjem nedo-
sáhl v rozhodném období (tj. předchozím kalendářním čtvrtletí) 1,6 
násobku životního minima. Příspěvek se vyplácí bez ohledu na vlastnic-
kou formu bytu a bez ohledu na to, jaké jsou skutečné náklady na byd-
lení. Žadatel musí být hlášen v bytě trvalému pobytu. Výše příspěvku 
s rostoucími příjmy rodiny klesá.

Počet společně 
posuzovaných 

osob (členů 
domácnosti 
hlášených 
k trvalému 

pobytu)

Příjem rodiny (domácnosti) ve výši

1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM

1 668 445 223

2 870 580 290

3 nebo 4 1080 720 360

5 a více 1212 808 404

Nezaopatřené
díte

Příjem rodiny v násobcích životního minima

do 1,1 ŽM
zvýšené

od 1,1 do 1,8 
ŽM základní

od 1,8 do 3,0 
ŽM snížené

do 6 let 541 474 237

od 6 do 10 let 605 530 265

od 10 do 15 let 714 625 313

od 15 do 26 let 784 686 343

- Sociální příplatek, náleží rodiči, který pečuje alespoň o jedno nezao-
patřené dítě, jestliže příjem rodiny v rozhodném období (tj. předcho-
zím kalendářním čtvrtletí) nepřevýšil 1,6 násobek životního minima. 
Úroveň dávky ovlivňují různé sociální situace jako je zdravotní posti-
žení dítěte, nebo rodiče, osamělost rodiče. Se zvyšujícím příjmem se 
přípatek snižuje a je, tak výrazně diferencován. 

Nezaopatřené
díte ve věku

Příjem rodiny ve výši

1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM

do 6 let 634 423 212

od 6 do 10 let 709 473 327

od 10 do 15 let 837 558 279

od 15 do 26 let 919 613 307

- Rodičovský příspěvek, na něj má nárok rodič, který osobně celodenně 
a řádně pečuje alespoň o jedno dítě ve věku do 4 let a do 7 let, jde-li 
o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené a nebo dlouhodobě 
těžce zdravotně postižené. Výše se počítá jako součin částky na osobní 
potřeby rodiče a koeficientu 1,1, takže činí 2552 Kč. Když je rodič sám 
s vysokoškolákem potom dostane 2 695 Kč.
- Porodné je pro všechny stejné, zvýhodněny jsou vícečetné porody. Výše 
se počítá přes koeficienty a součty osobních potřeb dětí (1 690 Kč).

Počet dětí koeficient Výše porodného
1       5      8 450 Kč
2       6  20 280 Kč
3       10  50 700 Kč
4       10  67 600 Kč

Dále stát přispívá:
- zaopatřovací příspěvek, vykonává-li muž či žena vojenskou službu nebo 
civilní službu a nemají nárok na náhradu příjmu
- dávky pěstounské péče, pokud rodina převezla dítě do náhradní 
výchovy
- pohřebné pro toho, kdo jinému vypravil pohřeb

Zdroj: Nařízení vlády č. 333/2001 Sb. a MPSV, Jaroslav Krejsa

Poslední dobou se setkávám s tím, že se někteří naši spolubydlící dostanou do svízelné životní situace, kterou většinou řeší neplacením nájemného. Tímto 
krokem se většinou dostanou do spirály, ze které už není úniku. Na náš dotaz, proč například nájem za bydlení nehradí ze státní sociální podpory, mají 
neplatiči většinou připravenou odpověď, že vůbec neví o tom, že nějaká podpora existuje. A i proto vám dnes předkládám přehled o tom, na co má nárok 
občan, který klesne se svým příjmem pod hranici životního minima. 
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Poděkování za spolupráci v roce 2003Došlo na naši adresu

Zaznamenali jsme pro vás
Přinášíme Vám redakčně zkrácený článek o tom jak jedno velké 
pražské bytové družstvo řeší svoje neplatiče na úkor družstev, kde 
ceny za byty jsou ve srovnání z Prahou velmi malé a tím se vyplatí 
koupit byt v Chomutově, v Mostě a nebo v Klášterci a nastěhovat 
dlužníka. Chceme čtenáře jen upozornit, že tato praxe je naprosto 
legální a nelze asi nic vytknout, těm družstvům, které mají štěstí, že 
jejich byty jsou „dražší“ než naše. Samozřejmě, že toto stěhování má 
další druhotný vliv jako je čerpání státní sociální podpory a protože 
se většinou se jedná o problémové nájemníky, tak se nevylepší ani 
skladba občanů bydlících ve městě, možná naopak.

Ke zprávě KK (kontrolní komise) pro minulé shromáždění 
delegátů rozdalo vedení družstva na jednání text, v němž se 
vyjadřuje k části zprávy, nazvané „SPOLUPRÁCE SBD POKROK 
S REALITNÍMI KANCELÁŘEMI V OBLASTI VYMÁHÁNÍ 
DLUHŮ“. Tato část zprávy KK spíše než negativní hodnocení 
činnosti právního oddělení obsahuje kritiku systému vymáhání 
pohledávek prostřednictvím mandatářů, který je zaveden již 
řadu let a současné právní oddělení jej převzalo. Změnu tohoto 
zavedeného systému KK opakovaně navrhovala. 

Domnívám se, že ze zprávy KK jasně vyplývá hlavní důvod, proč 
se touto záležitostí zabývala. Rozhodně se nejedná o to, zastávat 
se neplatičů, jak je KK podsouváno. V podstatě se jedná o „jed-
noduchý“ (to znamená ne nepochopitelný) problém a tedy i jed-
noduché řešení. Přičemž není nutné ani ukončit spolupráci s RK 
(realitními kancelářemi). Stačí pouze realitní kancelář odměnit 
adekvátní odměnou, včetně úhrady vynaložených nákladů, s tím, 
že byt zůstane k dispozici družstvu, které jej přidělí dle pořad-
níku či prodá, z čehož má zisk. V současném systému zůstává 
zisk realitní kanceláři, které je ponechána dispozice se získaným 
bytem. Např. RK vystěhuje neplatiče z bytu v Praze, který má 
hodnotu cca 1,5 mil. do bytu v Chomutově, kde byt má hodnotu 
cca 150 - 180 000 Kč, uhradí své náklady (úhrada dlužné částky, 
stěhování, adaptace bytu atd.) a byt přidělí zájemci za tržní cenu. 
Zisk zůstává RK.                              Zpracoval: Jaroslav Krejsa 

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem fi rmám, 
podnikajícím fyzickým osobám a organizacím za spolupráci v 
roce 2003, jejímž cílem bylo a je klidné bydlení našich členů. 

Obytný panelový objekt, který je plný instalací a zařízení 
různého druhu, vždy připravuje správci domu řadu překvapení, 
neboť jak praví jedno pravidlo: „co se rozbít může, rozbije se”. 
Naším úkolem je při těchto situacích minimalizovat škody na 
majetku družstva a nájemníků, a dále zabezpečovat nájemníkům 
klidné bydlení s dodávkou a poskytováním veškerých služeb, které 
jsou dnes pro většinu nájemníků již naprostou samozřejmostí. 

Poděkování patří zejména fi rmám přímo zabezpečující provádění 
běžných oprav: 

• Petr Jelínek - opravy elektroinstalace a hromosvodů,
• Stanislav Hlavsa - voda, topení, kanalizace atd., 
• Josef Bartoň - opravy plynoinstalace,
• Petr Panuška - servis a opravy výtahů
• Petr Krob - opravy společných televizních antén.

Dále bych chtěl poděkovat podnikajícím fyzickým osobám nebo 
fi rmám, které provádí příležitostné opravy, zajišťují dodávky 
investičních akcí nebo fi rmám a organizacím spolupracující se 
správou SBD:
• fa Bytový podnik Klášterec n. O., tepelné hospodářství - Ing. Šroubek, 
p. Malast a p. Auf, • fa Česká asistenční, Chomutov - p. Lejsek, • fa 
Danad, Klášterec nad Ohří - p. Zrůstek, • Daniel Bleha, Klášterec nad 
Ohří, • fa Deratizace Bechyňová - pí Naučová, • fa Elpos, Klášterec 
nad Ohří - p. Pilský, • fa Euro Trust, Chomutov - p. Kittler, • Eva 
Pincová, Klášterec nad Ohří, • Iva Bártová, Klášterec nad Ohří, • 
František Křížek, Kadaň, • František Putyera, Klášterec nad Ohří, 
• Jan Lazarčík, Kadaň, • Jaroslav Hošta, Klášterec nad Ohří, • Jiří 
Bezděk, Klášterec nad Ohří, • Jiří Chramosta, Kadaň, • Jiří Mänzel, 
Klášterec nad Ohří, • fa Kadyo, Vejprty - p. Kadlec, • fa Kabel1, 
Klášterec n. O. - pí Oudová, p. Ouda a p. Ábelovský • Kabelová 
televize Kadaň, • Kabelová televize Klášterec nad Ohří - p. Froněk, 
• Knihařství Přibíková, Kadaň, • Komunikace Ježek - p. Ježek st. a 
p. Ježek ml., • fa Koncept Fast - p. Plšek, • Ladislav Knap, Klášterec 
nad Ohří, • Lubomír Kučera, Chomutov, • Městská Policie Kadaň, • 
Městská Policie Klášterec nad Ohří, • Městský úřad Kadaň - Stavební 
úřad, • Městský úřad Klášterec n. O., odbor MHaŽP a Stavební úřad, • 
Miroslav Dolanský, Klášterec nad Ohří, • fa NERO.COM, Chomutov, 
• Petr Horský, Klášterec nad Ohří,  • fa Prevence PO, Chomutov, • fa 
První krušnohorská realitní kancelář, Kadaň - p. Borovec, • Přemek 
Popovský, Ratíškovice, • Stanislav Potůček, Klášterec nad Ohří, • 
fa Profi real, Kadaň - p. Kovář, • Roman Jamečný, Kadaň, • fa RTT, 
Tušimice - p. Pašek, • Dagmar Poldová, Klášterec nad Ohří, • SBD 
Chomutov - p. Čížek, • SČE Kadaň - p. Panoška, • SČVaK, Kadaň - pí. 
Kázmerová, • fa SIAR, Ostrov - p. Zekucia, • Služby města Kadaně, • 
Tepelné hospodářství Kadaň - p. Špelina, • fa Ulimex, Ústí nad Labem 
- p. Nemejta, • fa Uniprogram, Klášterec nad Ohří - p. Hájek, • Václav 
Roučka, Chomutov, • Viktor Weilguny, Klášterec nad Ohří, • fa VIZAB, 
Klášterec nad Ohří - p. Vitouš, - Zahradnictví Mana, Klášterec nad 

Ohří - p. Mana, • fa Ing. Josef Mraček, Policie ČR - p. Zmrhal.
Všem těmto osobám, fi rmám a organizacím ještě jednou 

děkujeme za spolupráci a těšíme se na další i v následujících 
měsících a letech.                                          Tomáš Mozik, technik

Bytový podnik, Klášterec nad Ohří s.r.o.
SBD, p. Jaroslav Krejsa – ředitel, Klášterec nad Ohří

Věc: Stížnost na kvalitu TUV                V Klášterci n. O. dne: 22.12.2003

Na základě mého jednání s provozním náměstkem SČVaK 
– středisko Most panem Holovčákem Vám sděluji, že SČVaK 
si je vědom problému s kvalitou dodávané vody. Především má 
problémy s velkým obsahem manganu a železa. Tato skutečnost 
nemá vliv na závadnost vody, ale bohužel se projevuje zakalením, 
a to především teplé užitkové vody.

Dohodli jsme se proto s panem náměstkem na odkalení v mís-
tech, kde je výskyt tohoto problému největší. Odpuštění vody 
půjde k tíži SČVaK.

Pokud Vám bude nahlášen výskyt špinavé vody TUV, kon-
taktujte p. Aufa, který zařídí s příslušným pracovníkem SČVak 
odkalení dané lokality.               S pozdravem Ing. Zdeněk Šroubek, 

finanční ředitel

Tímto chci poděkovat všem těm, kteří se zasloužili o řešení stíž-
nosti na kvalitu TUV dodávané Bytovým podnikem Klášterec nad 
Ohří s.r.o. a přál bych si, aby posun směrem k péči o odběratele 
byl trvalým jevem.                                        Jaroslav Krejsa, ředitel SBD

Upozornění pro vlastníky
Upozorňujeme vlastníky, kteří si v roce 2003 převedli byty do 
osobního vlastnictví, že jsou povinni přiznat daň z nemovitosti 
a to do 31. ledna 2004.                           Marie Veselá, vedoucí EÚ

Připravované a probíhající investiční akce SBD
Objekt:  Akce:
17.listopadu 472-475 oprava venkovních omítek - záp. strana
Krátká 642-643  výměna dom. telefonů a zvonk. tabla
Dlouhá 531  výměna dom. telefonů a zvonk. tablaPronájem nebytového prostoru - zřízení prodejny

Samospráva objektu 17.listopadu 522-523 hodlá pronajmout 
část nebytových prostor za účelem zřízení prodejny. Bližší 
informace poskytnu zájemcům o zřízení nového prostoru na 
správě SBD, kanc. č.: 15, tel.: 474 316 615. 

Tomáš Mozik, technik SBD
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SAZBA - K@DYO Vejprty, TISK Akord s.r.o., Chomutov.

TOTO ČÍSLO VYŠLO V NÁKLADU 2 100 ks.

Montáž žaluzií a silikonového těsnění do oken a dveří
Petr KAŠPER

Družstevní 541, Klášterec nad Ohří
Tel.: 474 374 593 (zázn.), 607 753 237
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AUTOŠKOLA PECHOUŠ

zahajuje v úterý 20. 1. 2004 od 18:00 hodin
další kurs uchazečů o ŘP

v učebně Panorama
Tel.: 474 376 759, 474 372 090, 604 912 204

Petr Jelínek, Lipová 567/6
Tel.: 474 376 027, 602 952 754

Montáže a revize elektro včetně hromosvodů, například:
• vystavování přihlášek k odběru el. energie •

• opravy a montáže el. instalací v bytech •
• výměny zvonkových tabel a domácích telefonů •

PRODÁM

VÝMĚNA

VAŠE INZERCE

� Prodám dr. byt 3+1 v 7. patře, 
mnoho stavebních úprav.
Kontakt: 602 688 697

� Prodám dr. 2+1.
Kontakt: 603 452 809

KOUPÍM
� Koupím 2+1 - pouze v Kadani, 
balkon podmínkou.
Kontakt: 732 505 528

� Koupím dr. 1+1.
Kontakt: 603 719 778

� Koupím dr. byt 1+1 nebo 2+1v 
Klášterci. Kontakt: 732 376 019

� Koupím dr. 4+1 na novém 
sídlišti. Kontakt: 728 834 961 - 
po 18 hodině.

� Koupím garáž v Zahradní ulici 
- nebo jinde ve starém městě. 
Kontakt: 602 623 353

http://http://
w w w.sbdk lasterec.czw w w.sbdk lasterec.cz

� Prodám prosklené dveře - 1 x 
levé (80), 1 x pravé (80), 1 x pravé 
(70). Cena za kus 500 Kč.
Kontakt: 603 774 706

RŮZNÉ

� Vyměním dr. 3+1(Luční ul.) za 
1+1 (nebo garsonku) a doplatek. 
Tel.: 728 725 515, 604 127 561

� Vyměnín dr. 3+1 (92 m) za dr. 
2+1. Kontakt: 604 930 357

� Vyměním dr. 4+1 za dr. 2+1 a 
doplatek. Kontakt: 721 211 398

Firma

Stanislav Hlavsa
instalatéři - topenáři

Firma

Stanislav Hlavsa
instalatéři - topenáři

tel./fax 474 319 156       mob.tel. 777 319 156
e-mail: hlavsa.s@seznam.cz 

Věnujeme se rekonstrukcím vodovodních a kanalizačních rozvodů, včetně rekonstrukcí 
bytů, interiérů a bytové údržby. Montáž bezdotykových vodovodních baterií dle vyhlášek 
Ministerstva zdravotnictví a ostatních zařizovacích předmětů. Rozvíjíme svou činnost 
v oblasti služeb.

LEVNÉ CESTOVÁNÍ S CILINDREM
Zahájen prodej zájezdů na léto 2004!

Slevy za včasné objednání do 31.1.04 až 15%!!
Každý objednavatel obdrží
navíc dárek! U leteckých 
zájezdů + sleva 1% od Cilindru. 
Slevy pro seniory, učitele, ......

Tuzemsko: Zakupte si včas svou 
chatu, či chalupu za super cenu!
Lyžování v zahraničí vlastní
doparavou i autobusem od 3900,- Kč

Letecky za teplíčkem: EGYPT:7790 s PP/8d, 8990/12d, 9990/15d. 
Kanárské o.: 9990/8dní, Gambie 18990, Thajsko: 20990 Madeira

CILINDR: Jednota -ul. Petlerská tel.: 474 376 315

Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří na základě spolupráce 
s pojišťovací makléřskou společností Česká asistenční spol. s.r.o. 
uzavřelo pojištění pro rok 2004 u Pojišťovny České spořitelny ,a.s., 
která na základě této skutečnosti poskytne členům našeho družstva 
prodejní slevu ve výši 20 % pro občanské pojištění:  
  - domácnosti 
  - budov - rekreační nemovitosti, zahradní domky.
Bližší informace k této prodejní slevě Vám poskytne  pojišťovací mak-
léř pan Lejsek na tel. číslech:

602 345 567, 474 651 496, 474 651 497 nebo 476 101 137

Roman
JAMEČNÝ

Komplexní bytová údržba

Roman
JAMEČNÝ

Provozovna:
tel./fax:
E-mail:
http//:

Roman Jamečný:
hotovost:

Jungmanova 621, KADAŇ
474 345 482
jamecny@jamecny.cz
www.jamecny.cz
777 165 527
777 165 525

Prima travels s.r.o. tel.: 474 376 149, 777 728 280
Komerční centrum nad OP Prostějov a Kovomatem

CESTOVKA NA VAŠÍ STRANĚ
Slevy za rychlé rozhodnutí až  14 %  - informujte se!
V zimě za teplem EGYPT -  děti ZDARMA  do 15 let         

KANÁRY  - leden – týden bez jídla za 8990,- Kč
děti zdarma nebo za 1.990,- Kč

Hledáte tip na výlet v zimě?  

Aquapark BABYLON – vstupenky s 10 % slevou
ZÁJEZDY na  EURO 2004  15. ,19. , 23.6. 

letecky  za 9.990,- + cena vstupenky dle výběru
busem  na 3 zápasy zákl. skupiny 12. – 26.6. 04
za cenu od 14990,- apart. BS  + cena vstupenek

Vezměte celou rodinu  k moři a Vy jděte na fotbal!
THAJSKO, BRAZÍLIE  - charterovým letem 

svozy na letiště z Klášterce 
Vstupenky online – ND, muzikály, atd.

LORD OF THE DANCE 15., 16.3. v prodeji  

Vám všem  přejeme do roku 2004  mnoho spokojených dní 
a  především pevné zdraví  a mnoho štěstí!

Správa SBD Klášterec nad Ohří nabízí
nejvyšší nabídce k odprodeji byt č. 2, Dlouhá 537 v Klášterci n.O.

Byt je o velikosti 4+1 ( 88,70 m2)
Bližší informace poskytne správa SBD na tel. 474 316 612 - pí. Jelínková. 
Nabídky v zalepené obálce označené „neotvírat - nabídka - prodej bytu“ 

včetně adresy zájemce doručte na sekretariát správy SBD do 12. 1. 2004 do 
15 hodin. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.


