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Upozornění na daňové povinnosti
občanů města Klášterce n.O. v roce 2006

Publikace „Historie SBD Klášterec“

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

Usn. č. 50/6/2005 - Zastupitelstvo 
města projednalo a A) schva-
luje program prevence krimina-
lity Klášterec nad Ohří 2006 B) 
ukládá zpracovat Žádost o státní 
účelovou dotaci na program 
PARTNERSTVÍ 2006.

Usn. č. 53/6/2005 - Zastupitelstvo 
města projednalo a A) schvaluje 
rozpočet města Klášterce nad 
Ohří na rok 2006 v objemu 374 
033 tis. Kč B) stanovuje jako 
závazný ukazatel nepřekročení 
rozpočtu odboru jako celku.

Usn. č. 59/6/2005 - Zastupitelstvo 
města projednalo a neschvaluje 
změnu OZV č. 1 / 2005 k zabez-

pečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku při chovu a držení 
zvířat, zejména psů a koček 

Usn. č. 62/6/2005 - Zastupitelstvo 
města projednalo a A) bere na 
vědomí informace o průběhu 
projednávání návrhu zadání 
změny č. 2 územního plánu sídel-
ního útvaru Klášterec nad Ohří
B) trvá na trase severní - severní 
varianta (trasa tunelová) obchvatu 
I/13 Klášterec nad Ohří   
C) ukládá starostovi města uplat-
nit námitku k navrženým trasám 
obchvatu silnice I/13 Klášterec 
nad Ohří a to ve smyslu trvání na 
trase severní  - severní varianta 
(trasa tunelová).

Začátkem roku 2006 dostáváte, prostřednictvím domovních sa-
mospráv, domů publikaci, která byla vydána k 40. výročí založení 
SBD Klášterec nad Ohří. Oficiálním dnem vzniku družstva je při-
tom datum 9. červen 1965.

V publikaci jsme se snažili zachytit začátek a život začínajících 
družstev až do konce osmdesátých let, kdy byla dokončena kom-
plexní bytová výstavba. Vedle dobových materiálů najdete v publi-
kaci také mapky, fotografie našeho družstva i města, jména pracov-
níků družstva a mnoho dalších písemných materiálů.    

Touto publikací jsme chtěli hlavně posílit sounáležitost s druž-
stvem, ale také s naším městem. Možná jsme vás také chtěli vy-
bídnout k tomu, aby jste prohlédli své domácí archívy a popřípa-
dě nám zapůjčili další dobové fotografie, které bychom pak rádi 
prezentovali v našem bulletinu. Zapůjčený materiál po skenování 
samozřejmě vrátíme v pořádku.

Věřím, že vás publikace zaujme a někteří (asi hlavně ti starší) si 
jistě vzpomenou na doby, které jsou popisovány a zachyceny na 
zveřejněných fotografiích.                                             Jaroslav Krejsa

POSYPOVÁ SŮL
Připomínám všem domovníkům, že posypovou sůl lze fasovat na 
žádanku:
- v Kovomatu - Miroslav Dolanský, Chomutovská 65 (vedle správy),
- v prodejně Rybářské potřeby, výroba klíčů - Daniel Bleha, Příčná 561 
  (při odběru 50 kg odvoz zdarma).                         Tomáš Mozik, technik

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento poplatek se platí  za každou osobu, která je trvale hlášena na 
území města Klášterce nad Ohří. Pro rok 2006 se sazba poplatku 
nemění, zůstává ve výši 500,- Kč na osobu / rok.

Splatnost poplatku:
roční platba: 500,- Kč na  osobu     splatnost: 15. února
čtvrtletní platba: 125,- Kč na  osobu
splatnosti:
1. čtvrtletí do 15. března 2. čtvrtletí do 15. května
3. čtvrtletí do 15. srpna  4. čtvrtletí do 15. listopadu

Občanům, kteří hradí poplatky za odpad prostřednictvím SIPO (tzv. 
inkasem), budou tyto platby i nadále sráženy čtvrtletně  v SIPU.

Poplatek ze psů
Tento poplatek platí každý držitel psa, který je trvale hlášen na úze-
mí města Klášterce nad Ohří.

Sazby poplatku činí ročně:
v částech města Lestkov, Klášterecká Jeseň, Útočiště,  Suchý Důl, 
Rašovice, Ciboušov, Hradiště :
za  jednoho psa……………………………………………Kč 100,-
u rodinného domu v Klášterci nad Ohří :
za jednoho psa ………… …………………………………Kč 400,-
v nájemním, družstevním,  podnikovém obytném domě a v domě 
s byty v osobním vlastnictví s  více než  dvěma byty:
za jednoho psa  …. ….…………………………………  Kč 1 200,- 
za  psa, jehož držitelem  je uživatel invalidního, starobního a vdov-
ského důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmů: 
za jednoho psa……… ….…………………..…………   Kč  200,-
Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%.

Splatnost místního poplatku ze psů:
-  nečiní-li poplatek více než 400,- Kč ročně, nejpozději do 31.3. 
běžného roku
- činí-li poplatek více než 400,- Kč ročně, ve čtyřech poměrných 
splátkách vždy nejpozději do   31.3., 31.5., 31.8. a 30.11. běžného 
roku.                  Jana Zákorová, vedoucí ekonomického odboru MěÚ

Všechny závazné předpisy a směrnice družstva,
také všechna dosud vydaná čísla BYTu

(ve formátu *.pdf) naleznete na 
http://www.sbdklasterec.cz  
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Evropská unie neschválila Výjimku
a hrozí zdražení výstavby bytů 

h t t p : / / w w w . s b d k l a s t e r e c . c zh t t p : / / w w w . s b d k l a s t e r e c . c z

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 zálež., nájem 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
Roman Jamečný, tel.: 777 165 525, 777 165 527

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

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

 Jednotné číslo tísňového volání   112
 Ohlašovna požárů    150
 Rychlá záchranná zdravotnická služba  155
 Policie České republiky   158

INDIKÁTORY NEMĚŘÍ SKUTEČNOU SPOTŘEBU TEPLA 
Jsme panelový bytový dům o cca 20 bytech. Montují se u nás elek-

tronické rozdělovače topných nákladů. Některé byty mají zasklené 
balkony a i přes zimu při slunečném počasí balkonem vyhřívají byt 
(na balkoně bývá za zimního slunečného dne i ke 30 °C).

Neovlivní tato situace měření tepla? Zajímalo by mě také, od 
jaké teploty měřiče měří a zda nemůže docházet k letnímu načí-
tání. Jaký je rozdíl mezi jednočidlovým a dvoučidlovým elektro-
nickým rozdělovačem topných nákladů?                   M. Š., Praha 

Rozdělovače topných nákladů (indikátory vytápění), ať jde o 
odpařovací či elektronické měřiče, neměří skutečnou spotřebu 
tepla, ale pouze indikují činnost radiátorů. V případě zasklení 
balkonu se sníží tepelná ztráta příslušné místnosti a navíc se zvýší 
tepelný zisk od slunečního záření. V případě, že jsou radiátory 
vybaveny automatickými regulačními ventily s termostatickými 
ventily, bude provoz radiátoru u takovéto místnosti patřičně regu-
lován, a tím se sníží počet dílků, které zaznamenává příslušný 
poměrový měřič (rozdělovač topných nákladů). Je proto důležité, 
aby současně s uplatněním rozdělovačů topných nákladů byly 
uplatněny i automatické termostatické ventily. U elektronických 
rozdělovačů topných nákladů lze zaznamenávání údajů mimo 
topné období vyloučit. U odpařovacích (kapalinových) rozdě-
lovačů topných nákladů nelze letní.r odpor kapaliny vyloučit 
a musí se proto vhodným způsobem korigovat. Elektronické 
rozdělovače topných nákladů vyhodnocují povrchovou teplotu 
radiátorům, teplotu vzduchu v místnosti a dobu trvání tohoto 
rozdílu teplot. Objektivnější je teplotu vzduchu v místnosti sledo-
vat dalším samostatným prostorovým čidlem, i když se to zřejmě 
projeví v ceně měřiče.                                     Ing. Vincenc Staněk

Otazníky kolem bydlení Poděkování za spolupráci v roce 2005
Jako každým rokem bych chtěl v prvním vydání našeho bulletinu v 

novém roce poděkovat všem firmám, podnikajícím fyzickým osobám 
a organizacím za spolupráci v roce 2005, 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 nemilých překvapení. 
Naším úkolem je při těchto situacích minimalizovat škody na majetku 
družstva a nájemníků, a dále zabezpečovat nájemníkům klidné byd-
lení s dodávkou a poskytováním veškerých služeb, které jsou dnes pro 
většinu nájemníků již naprostou samozřejmostí. 

Poděkování patří zejména firmám přímo zabezpečující provádění 
běžných oprav: 
• Roman Jamečný - voda, topení, kanalizace atd., • Petr Jelínek - opravy 
elektroinstalace a hromosvodů, • Josef Bartoň - opravy plynoinstalace, • 
Petr Panuška - servis a opravy výtahů, • Petr Krob - opravy společných 
televizních antén.

Dále bych chtěl poděkovat podnikajícím fyzickým osobám nebo 
firmám, které provádí příležitostné opravy, zajišťují dodávky investič-
ních akcí nebo firmám a organizacím spolupracující se správou SBD:
• Daniel Bleha, Klášterec nad Ohří, • fa Deratizace Bechyňová - pí 
Naučová, • fa Euro Trust, Chomutov - p. Kittler, • Eva Pincová, Klášterec 
nad Ohří, • Iva Bártová, Klášterec nad Ohří, • František Křížek, Kadaň, 
• František Putyera, Klášterec nad Ohří, • fa Hutz-EL, Klášterec nad 
Ohří, • Jan Lazarčík, Kadaň, • Jaroslav Hošta, Klášterec nad Ohří, • 
Jiří Bezděk, Klášterec nad Ohří, • Jiří Chramosta, Kadaň, • Jiří Mänzel, 
Klášterec nad Ohří, • Jiří Svoboda, Chomutov, • fa Kadyo, Vejprty - p. 
Kadlec, • fa Kabel1, Klášterec nad Ohří - pí Oudová, p. Ouda, • Kabelová 
televize Kadaň, • Kabelová televize Klášterec nad Ohří - p. Froněk, • 
Knihařství Přibíková, Kadaň, • Komunikace Ježek - p. Ježek st. a p. Ježek 
ml., • Ladislav Knap, Klášterec nad Ohří, • Lubomír Kučera, Chomutov, 
• fa Městská energie, Klášterec nad Ohří - p. Auf, • Městská Policie Kadaň, 
• Městská Policie Klášterec nad Ohří, • Městský úřad Kadaň - Stavební 
úřad, • Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor MHaŽP a Stavební úřad, 
• Miroslav Dolanský, Klášterec nad Ohří, • Petr Hlavsa, Klášterec nad 
Ohří, • Policie ČR, obvodní oddělení Klášterec nad Ohří, • fa Prevence PO, 
Chomutov, • fa První krušnohorská realitní kancelář, Kadaň - p. Borovec, 
• Přemek Popovský, Ratíškovice, • Stanislav Hlavsa, Klášterec nad Ohří, • 
Stanislav Potůček, Klášterec nad Ohří, • fa Profireal, Kadaň - p. Kovář, • 
fa Renegade, Sokolov, • fa Renova, Solnice - p. Myšák, • fa RTT, Tušimice 
- p. Pašek, • Dagmar Poldová, Klášterec nad Ohří, • SBD Chomutov - p. 
Čížek, • SČVaK, Kadaň - pí. Kázmerová, • Skupina ČEZ, Chomutov, • fa 
SIAR, Ostrov - p. Zekucia, • Technické služby Kadaň, • Tepelné hospodář-
ství Kadaň - p. Špelina, • 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.

Všem těmto osobám, firmám a organizacím ještě jednou děkujeme za 
spolupráci a těšíme se na další i v následujících měsících a letech. 

Tomáš Mozik, technik

České republice stále hrozí, 
že bude muset od roku 2008 
zvýšit daň z přidané hodnoty 
na byty a vytápění domácností. 
Ministři financí Evropské unie 
se nedohodli na prodloužení 
výjimek do roku 2015.

„Jednání potvrdilo, že nová 
německá vláda nezměnila 
postoj a zablokovala dohodu o 
změnách v DPH“, řekl ministr 
f inancí Bohuslav Sobotka 
nových státech unie se všechny 
výjimky nižší DPH, které končí 

v letech 2007 a 2008, prodlou-
žit do roku 2015. Jinak bude 
ČR muset zvýšit DPH u bytů 
a vytápění domácností z pěti 
procent základní sazbu, která 
činí 19 procent, což by vedlo 
ke zdražení. Zároveň se podle 
návrhu měla natrvalo povolit 
snížená sazba DPH na restau-
race a lokální služby, mezi 
které patří například kadeř-
níci, čistírny, opravny obuvi či 
videopůjčovny. 

(DCh ze dne 7/12/2005)
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Pouze dva občané se zajímali
o regeneraci sídliště Panorama

Využívání mobilů při haváriích

V Kadani na podobnou akci 
přišlo dvacet občanů, ale u nás 
přišli pouze dva obyvatelé síd-
liště Panorama. Mrzí mě to, 
protože akci pořádanou městem 
jsme avízovali dlouho dopředu 
vylepením pozvánek do vcho-
dů našich jednotlivých domů. 
Je to škoda, protože prezentace 
regenerace sídliště se vedle ve-
doucího odboru místního hos-
podářství p. Kabáta zúčastnili 
místostarosta ing. Saitz a sta-
rosta města p. Houška.

Přitom právě „Panorama“ pat-
ří k nejhůře hodnoceným sídliš-
tím v našem městě a to hlavně co 
do složení obyvatel, stáří budov 
a infrastruktury a toto negativní 
hodnocení se poté odráží i v ce-
nách při prodeji bytů.    

Projekt regenerace sídliště 
Panorama představil ve Spo-

lečenském domě Panorama 
architekt Ladislav Komrska, 
který uvedl úvodem, že nejhor-
ší na tomto sídlišti je dopravní 
řešení, od čehož se odvíjí vlast-
ně celý život na sídlišti. V pra-
xi by to mělo znamenat, že se 
připravuje komunikace, která 
by měla odvést část dopravy 
ze sídliště. Dále by zde měly 
vzniknout pěší stezky a chod-
níky. Počítá se zvětšením počtu 
parkovacích míst, laviček a vy-
budováním toalet. Návrh dále 
počítá až se třemi chráněnými 
dětskými hřišti.

Prezentace sídliště nebyla jis-
tě poslední a proto věřím, že se 
ještě ozvou občané bydlící na 
sídlišti, kteří se zúčastní a nebo 
nám písemně sdělí své připo-
mínky a návrhy k připravované 
regeneraci sídliště.        J. Krejsa

Regenerace sídliště „C“ v Kadani

Dne 21. listopadu proběhla 
na Městském úřadě v Kadani 
veřejná prezentace projektu re-
generace sídliště „C“, které se 
zúčastnilo více jak 20 občanů. 
Zapojením obyvatel do tohoto 
projektu, město sleduje mož-
nost získat připomínky a ná-
měty občanů, kteří v dotčeném 
území bydlí a tím bude zaruče-
no, že navržená regenerace síd-
liště bude účelná a bude sloužit 
občanům.     

Na regeneraci sídliště lze získat 
dotaci z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj - „Regenerace 
panelových sídlišť „. Program 
hlavně sleduje úpravu vnějších 
prostorů a výstavbu objektů, 
které sídliště doplňují - komu-
nikace, chodníky, veřejná zeleň, 
veřejné osvětlení, sportoviště i 
drobná architektura, jako jsou 
například přístřešky na domov-
ní odpad.

Finanční prostředky z toho-
to programu již byly čerpány 
v předchozích létech a s jejich 
pomocí například probíhá v 
současnosti úprava sídliště „B“ 
v ulici U stadionu. 

V projektu se předpokládá do-
končení rekonstrukce chodníků 
a to z důvodu, že musí být dosta-
tečně široké pro zimní údržbu, 
bezpečné, musí dopravit osoby 
na invalidním vozíku.

V místě křížení s místními 
komunikacemi bude přechod 

vybaven na vybraných místech 
intenzívním osvětlením a tech-
nickými prvky ke zpomalení 
jízdy. Částečně budou zvýšeny 
plochy pro parkování vozidel. 
Navrženy budou nové přístřeš-
ky na domovní odpad včetně 
jejich jiného umístění. Počítáno 
je s úpravou centrálních spor-
tovních ploch i dílčích, drob-
ných sportovišť a dětská hřiště 
budou vybavena podle standar-
dů Evropské unie.

Z diskuse vyplynuly potře-
by obyvatel sídliště, které ko-
respondují s výše uvedenými 
návrhy. Občané hlavně pouka-
zovali na: nevhodné umístění 
domovního odpadu, deficit 
parkovacích stání, nepřístup-
ný parter některých domů pro 
nutný příjezd vozIdel (opravy, 
stěhování, záchranná služba), 
dílčí nedostatky ve vybavení 
sportovních zařízení, chybějící 
cyklostezka s propojením do 
centra města, bezpečné přecho-
dy, problematika volného po-
hybu psů a požadavky na dílčí 
úpravy pěších tras.

Náměty občanů jsou většinou 
ve shodě s navrženými změna-
mi, a tak se dá předpokládat, že 
v dohledné době se sídliště „C“ 
postupně zrekonstruuje a stane 
se důstojným obytným celkem, 
který obstojí v městské konku-
renci nově vznikajících obyt-
ných souborů.    Jaroslav Krejsa

Výskyt hlodavců
V poslední době se opět začali v našich objektech vyskytovat 

ve větší míře hlodavci (potkani, myši). 
Objektům, kde se hlodavci ve společných prostorách či okolo 

objektu často vyskytují, doporučuji provedení deratizace ob-
jektu – položení nástrah proti hlodavcům. Deratizace jednoho 
vchodu stojí cca 200,- Kč.                   Tomáš Mozik, technik SBD

Používání mobilních telefonů 
značně napomáhá zajišťovat 
bezproblémový chod obytných 
budov ve správě našeho druž-
stva. Číslo na mobilní telefon 
nájemníka nám zejména pomá-
há při odstraňování závad a ha-
várií. Zaměstnanci správy SBD 
tak mohou neprodleně zajistit 
přístup do potřebného bytu, 
kde k závadě či havárii došlo. 
Telefonní číslo na mobilní te-
lefon nájemníka však máme v 
databázi jen u některých bytů. 

Nahlášení telefonních čísel na 
správu družstva mohu všem 
nájemníkům jen doporučit. 

Pokud se rozhodnete své číslo 
správě SBD sdělit, je možné na-
hlásit jej buď:
- osobně na správě SBD, kanc č. 15
- telefonicky na čísle 474 316 615 
- „esemeskou“ na číslo 603 830 246 
(SMS musí obsahovat jméno, adre-
su a tel. číslo), 
- zaslat na elektronickou adresu 
mozik@sbdklasterec.cz.

Tomáš Mozik, technik SBD

Připravované a probíhající investiční akce SBD
Objekt:  Akce:

Pod Stadionem 401-403 vymalování schodišť
Pod Stadionem 406-408 výměna vodoinstalace
Na Vyhlídce 476-479 oprava schodů u předních vchodů
Žitná 646  oprava střechy



Montáž žaluzií a silikonového těsnění do oken a dveří
Petr KAŠPER

Tel.: 607 753 237

• STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • 

• STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • 

BYT - INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY SBD KLÁŠTEREC, Vydává 
SBD Klášterec n.O., řídí redakční rada - Bc. Jaroslav Kohout, Ing. Theodora 
Varadyová, Karel Háša. Adresa redakce:  Chomutovská 61, 431 51 Klášterec 
nad Ohří, tel. 474 316 611, fax 474 316 610, E-mail: podatelna@sbdklasterec.cz. 
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správ-
nost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřej-
ňují. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory vydavatele.      

SAZBA - K@DYO, TISK Akord s.r.o., Chomutov.
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PRODÁM

VAŠE INZERCE

� Prodám dr. 3+1(Budovatelská). 
Volný od 2/06. 
Kontakt: 474 332 476

� Prodám 3+1 v osob. vlastnictví 
v ulici Na Vyhlídce.
Kontakt: 723 192 803

� Prodám dr. 3+1 (pěkný) v Dlou-
hé ulici. Kontakt: 731 220 291

� Prodám (pronajmu) atyp. byt 
5+1 (dvoupodlažní) v osobním 
vlastnictví v ulici 17.listopadu. 
Kontakt: 603 471 711

� Prodám dr. 4+1 (Příčná 562), 
nová koupelna, pěkný, spěchá. 
Tel.: 605 133 767, 604 112 129    

KOUPÍM

h t t p : / / w w w . s b d k l a s t e r e c . c zh t t p : / / w w w . s b d k l a s t e r e c . c z

Roman
JAMEČNÝ

Komplexní bytová údržba

Roman
JAMEČNÝ

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

Roman Jamečný:
hotovost:

Polní 1701, KADAŇ
474 345 482
jamecny@jamecny.cz
www.jamecny.cz
777 165 527
777 165 525

Petr Jelínek, Polní 654
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 •

� Koupím byt 3+1(4+1) družstevní 
nebo ve vlastnictví v Klášterci nebo 
v Kadani. Tel.: 728 941 838

� Koupím byt 1+1 v Klášterci. 
Kontakt: 737 668 595

� Koupím dr. byt 1+1 nebo 1+1 v 
osobním vlastnictví v Klášterci. 
Kontakt: 606 888 608 

RŮZNÉ

Alena Kotlanová - Realitní kancelář
- prodej a pronájem domů a bytů

- úvěry na bydlení s vkladem 0,- Kč
Nádražní 176 (AN - bud. cukrárny), Klášterec n.O.

Tel.: 774 944 344

Ing. Iva Pechoušová
projektová činnost 

rodinné domy, stavební úpravy, rekonstrukce, 
přestavba bytových jader, kanalizace, vodovod, plynofikace

Žitná 646, 431 51 Klášterec nad Ohří
mobil: 737 884 215

� Prodám garáž (staré město). 
Kontakt: 723 942 150

� Prodám zánovní elektr. šipkový 
automat - levně. Tel.: 607 953 951   

� Daruji 2měsíční štěňata křížen-
ce (knírač). Malá velikost, různé 
barvy. Kontakt 602 450 078  

� Prodám starší dětský pokoj 
(skříňka dvoudveřová, skříňka jed-
nodveřová, šuplíky, knihovnička, 
velký psací stůl-8 šuplíků, stolní 
lampa). Vše za 1.500,- odvoz even-
tuelně zajistím. Tel.: 775 367 808

� Prodám rybářské náčiní ( 2 tel. 
pruty, podběrák, vezírek, vidličky, 
olůvka, háčky). Cena Kč 1.000,-.
Kontakt: 474 371 171 

� Prodám na FIAT PUNTO 2 
zimní kola (komplet) 165/70-13.
Kontakt: 604 912 204

� Prodám Škoda 125L, modroše-
dá barva, garážovaná, první ma-
jitel, najeto 68 tisíc, výborný stav, 
bez koroze. Kontakt: 603 598 474

� Prodám stěňata labradorského 
retrívra-čistokrevná, krémová. 
Odběr v půlce ledna.
Kontakt: 777 305 033

ODĚVY – TEXTIL
Butik KATARINA

Velikosti S – XXXXL
přestěhován do Limgusáku naproti Plusu

AUTOŠKOLA PECHOUŠ

zahajuje v úterý 17. 1. 2006 od 18:00 hodin
další kurs uchazečů o ŘP

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

www.prima-travels.cz

Prima travels s.r.o. 
tel.: 474 376 149
        777 728 280

CESTOVKA NA VAŠÍ STRANĚ
HOME CREDIT – DOVOLENÁ NA SPLÁTKY

Nabízíme Vám možnost koupit si dovolenou na splátky,
vše vyřídíme  na počkání u nás v kanceláři. 

Do 20000,- Kč nemusíte ani dokladovat příjem ani ručitele!

Katalogy LÉTO 2006 jsou zde. 
 SLEVY ZA RYCHLOU REZERVACI AŽ 13 %

DĚTI AŽ DO 15 LET ZCELA ZDARMA. 
 Hledáte last minute? Zkuste na www.prima-travels.cz!

Garantované svozy na letiště ZDARMA z Klášterce !!!  
Vstupenky online – muzikály, divadla, koncerty. 

Cestovní pojištění online!
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