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„Pseudohumanisté“
Poslední dobou se setkávám s názorem „humanistů a ochránců“, že stěhovat 

lidi na ulici není správné řešení a bylo by dobré problém řešit jinak. Většinou 
to slýchávám od lidí, kteří v panelových domech nebydlí a ani nejsou majitelé 
či správci bytových domů. Tito „humanisté“, při obhajobě svých názorů, ale 
zapomínají na hlavní problém, kvůli kterému vše vzniká. Je to problém nepla-
cení služeb spojených s užíváním bytu. Při rozhovorech většinou také zjišťuji, 
že „humanisté“ zpravidla rovněž mluví o něčem, o čem slyšeli spíše jen z dosle-
chu a nebo jen „papouškují“ názory svých politických bratří, či soudruhů. 

Přál bych každému takovému „humanistovi“, aby někdy okusil pocitu abso-
lutní bezmoci, který má majitel,  nebo správce domu, jehož nájemníci si neplní 
základní povinnosti, byť ztvrzené v nájemní smlouvě. Přál bych mu okusit 
bezmocnost správce, či majitele domu, když neplatič nejen, že neplatí služby, 
ale navíc třeba ještě neuklízí společné prostory, jeho děti ničí společný majetek, 
shromažďuje na schodištích harampádí, plní nepořádkem sklepní prostory, 
násilím otevírá svoji poštovní schránku, protože ztratil klíč, nezamyká dům, 
aby umožnil snadný přístup do domu svým známým a cpe do schránek sou-
sedů reklamní letáky, které je líný odložit na připravené místo.

Některé pojmenované problémy mohou možná působit malicherně, ale 
ony vůbec malicherné nejsou. Nejsou malicherné hlavně pro ty, kteří „tam“ 
rovněž bydlí, nebo se o byty starají.

Typickým znakem „humanistů“ je také to, že se nikdy neptají majitele či 
správce domů, jak dokázal uhradit faktury za tepelnou energii, za vodu, 
osvětlení společných prostor, za výtah, za likvidaci komunálního odpadu, 
když nájemník - neplatič nehradí služby. Nepozastaví se také většinou nad 
tím, že nájemník - neplatič sice nemá finanční prostředky na úhradu služeb 
spojených s užíváním bytu, ale na letní dovolenou u moře má zpravidla vždy. 
Dalším typickým znakem „humanistů“ je i to, že mají snahu svými názory 
plnit také noviny, ve slovní zásobě jim ale povětšinou chybí slova jako jsou 
odpovědnost, úcta k  zákonům, či úcta ke smluvním závazkům. 

Proto si myslím, že v těchto případech se jedná spíše o jakýsi pseudohuma-
nismus, který jednak v žádném případě nemůže problém s neplatiči vyřešit, 
ale hlavně - k vyřešení problému ani v nejmenším nepřispívá.                 J. Krejsa

Nájemné u družstevních bytů by mělo krýt náklady na běžné opravy i 
nákladnější rekonstrukce do budoucna, ne vždy se však prý daří získat 
dostatek prostředků. Výši nájemného si družstvo určuje podle konkrétního 
stavu domu. Záleží však na ekonomické situaci v daném regionu.

Nájemné u družstevních bytů by mělo krýt náklady na běžné opravy i 
nákladnější rekonstrukce do budoucna, ne vždy se však prý daří získat 
dostatek prostředků. Výši nájemného si družstvo určuje podle konkrétního 
stavu domu. Záleží však na ekonomické situaci v daném regionu. Vyplývá 
to z odpovědí Svazu českých a moravských bytových družstev pro ČTK. 

„Průměrné nájemné u družstevního bytu o velikosti 57 metrů čtvereč-
ních činilo v roce 2002 zhruba 1500 korun,“ řekl asistent předsedy svazu 
Vladimír Bližňák. V přepočtu na metr čtvereční to je kolem 26 korun. 
Včetně plateb za služby se celková úhrada za družstevní byt pohybuje 
podle Bližňáka v průměru kolem 3200 korun za měsíc. Maximální 
regulované nájemné bytů v domech soukromých majitelů a obcí činí 
v současné době zhruba 37 korun za čtvereční metr. Tyto domy jsou 
však většinou starší než družstevní, vyžadují proto více finančních pro-
středků k údržbě. Současná výše regulovaných nájmů podle majitelů 
nekryje ani náklady na běžné opravy. 

Podle majitelů domů by nájemné za metr čtvereční v současných regu-
lovaných bytech mělo v Praze začít na zhruba 60 korunách. „Na severu 
Čech či Moravy, kde jsou mnohem nižší ceny, by to mělo být zhruba na 40 
korunách za čtvereční metr,“ řekl ČTK předseda Občanského sdružení 
majitelů domů Tomislav Šimeček. Konečnou výši nájemného by pak 
měl určit trh. „To může být v severních Čechách ještě níž než oněch 40 
korun,“ podotkl Šimeček. 

Nájemné u družstevních bytů nesmí zahrnovat zisk. Naopak u domů 
majitelů by mělo pokrývat náklady a přinášet výnos. „Všude ve světě, kde 
trh s byty funguje, je výnos roven přibližně úrokové míře hypotečního úvěru 
z tržní ceny bytu,“ řekl Šimeček. U bytu s tržní cenou milion korun by 
při čtyřprocentní úrokové míře tento výnos činil 40.000 korun za rok. 
Měsíčně to je asi 3300 korun. 

Maximální možné zvýšení nájmů o deset procent za rok, na kterém 
se dohodla koalice, podle majitelů stále nedostačuje. Návrh zákona je 
tak podle nich v rozporu s Ústavou. Také Svaz měst a obcí považuje 
růst nájemného do deseti procent za rok za těžko přijatelný. Zároveň se 
obcím nelíbí, aby vytvářely přehled výše nájemného, jak navrhlo minis-
terstvo financí. Znamenalo by to prý další administrativní zatížení. 

Podle ministerstva pro místní rozvoj by přehled nájmů měl vytvářet 
Český statistický úřad. „Obce na to za prvé nemají kapacitu. Za druhé 
musí to být šetření profesionální, a to ve větší míře zajistí ČSÚ,“ řekl ČTK 
mluvčí MMR Petr Dimun. 

Kolik prostředků by majitelé měli z vybraného nájemného vložit 
zpět do údržby domu, navrhovaný zákon nestanoví. Ministr financí 
Bohuslav Sobotka (ČSSD) s takovou možností nepočítá. Neuvažuje 
o tom ani ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Pavla Němce 
(US-DEU). „Nebylo by to schůdné s ohledem na Ústavu,“ řekl Dimun. 

Podle poslední koaliční dohody regulované nájmy porostou třikrát po 
sobě až o deset procent, a to k 1. červenci letošního roku, 1. červenci 
následujícího roku a k 1. lednu 2006. Návrh zákona ještě musí projít 
sněmovnou a poté podepsat prezident.                                           (ČTK)

Nájemné ne vždy kryje náklady

Mnoha „humanistům“ by možná prospěla návštěva bytu některých nepřizpůsobových.
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Zpracovány energetické audity
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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 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

Otazníky kolem bydlení Kabelová televize v Klášterci nad Ohří
s jejími začátky a současnými provozem

SPOLEČNÉ PROSTORY A TEPLO 
Podle zák. Č. 406/2000 Sb., § 6 odst. 7 musí vlastník budovy 

vybavit do 31. 12.2004 vnitřní tepelná zařízení budov (radiátory) 
přístroji regulujícími dodávku tepelné energie (termoregulač-
ními ventily) konečným spotřebitelům. Musí být tyto regulační 
ventily s termostatickými hlavicemi osazeny i ve společných 
prostorách domu (prádelny, sušárny, kolárny apod.)? Nestačí 
osadit ventily pouze ve všech bytech a soustavu podle projektu 
vyregulovat?                                                   E. H., Pardubice 

Uplatnění individuální automatické regulace teploty vnitřního 
vzduchu v ústředně vytápěných místnostech (zpravidla pomocí 
regulačních ventilů s termostatickými hlavicemi instalovaných na 
jednotlivých radiátorech) musí vždy provádět odborná firma na 
základě příslušného projektového řešení. Projektant obvykle řeší 
zavedení této regulace v topné soustavě celé budovy tak, že na 
omezený počet topných těles nenavrhuje na regulační ventily ter-
mostatické hlavice, aby se zabránilo při rychlé změně vnitřní teploty 
(např. vliv slunečního záření) náhlému uzavření všech topných těles 
se vznikem rázů v topné soustavě. Projektant si pro tento účel může 
vybrat i radiátory umístěné ve společných prostorách. Na vámi 
položenou otázku je možno odpovědět tak, že stačí osadit regulační 
ventily s termostatickými hlavicemi pouze v bytech (a případných 
nebytových prostorách), ve společných prostorách stačí instalovat 
armatury bez termostatických hlavic a celou soustavu dle projektu 
vyregulovat.                                                  Ing. Vincenc Staněk

Správa SBD nechala na základě povinnosti plynoucí ze zákona, 
zpracovat energetické audity všech našich objektů. Veškeré tyto 
audity jsou k dispozici k nahlédnutí na technickém úseku a to 
pro všechny družstevníky a vlastníky.        Technik SBD, Dočekal

V našem a několika dalších městech republiky se po roce 1989 začala 
diskutovat otázka možné výstavby Kabelové televize. Jako modernějšího 
systému a nástupce „STA“. Bylo rozhodnuto o výstavbě celého systému 
nových primárních a domovních rozvodů pro u STA již staré a málo kapa-
citní přívodní koax. kabely a jejích sériový způsob zapojení, kde i sousedé 
se mohou rušit poruchami na svých přijímačích. Dále to bylo pro otázku 
údolní polohy našeho města, kde pozemské TV a Rad. programy jsou zde 
většinou přijímány pouze odrazy signálu a nikoliv z přímé viditelnosti 
mezi TV vysilačem, převaděčem a anténními sestavami k přijímačům 
uživatelů.

V počátcích výstavby KT se rovněž začal tento v republice nový telekomu-
nikační systém zavádět do zákonných ustanovení a předpisů a tím se rov-
něž začala provozně tato oblast komplikovat. V té době ještě vedení města 
v dobré víře domnívalo, že užíváni rozvodu KT bude možné být při mírné 
dotaci města poskytováno zdarma, nebo za symbolický poplatek.

Začaly se ale rozšiřovat a zvyšovat zákonné požadavky autorských svazů, 
měnily se licenční a registrační podmínky, zvyšovala se náročnost na tech-
nologickou obnovu, doplňování a údržbu a realizovaly se první úplatné 
smlouvy na kvalitní zahraniční programy s českým dabingem. Postup času 
a praxe u této nové oblasti služeb občanovi ukázal, že bezúplatný provoz 
tohoto systému, jako i v zahraničí, není možný.

V roce 1994 se vedení města rozhodlo svěřit provozování Kabelové tele-
vize společnosti Kabelová televize Klášterec nad Ohři, s.r.o. (KTK,s.r.o.) 
a průběžně prověřovalo její péči o systém i služby. V roce 1997 došlo k 
odprodeji l. části systému KT této společnosti a po opět důsledném sle-
dování postupu KTK,s.r.o. ke službám, došlo až v roce 2002 k odprodeji 
druhé části systému.

K současné úrovni poplatků za užívání KT lze sdělit, že byly vždy před 
každou změnou velmi pečlivě zvažovány, jako i nyní k l. 5. 2004, kdy se 
rovněž i úprava daní promítla nejen přímo do naší služby, ale i do řady 
služeb, které je systém KT k provozu nucen používat.

Domníváme se, že především poplatek za současnou Omezenou 
nabídku bude nyní na delší období zmrazen, pokud nová legislativa z 
EU, nebo jiné razantní okolnosti změnu tohoto poplatku nově neurčí. 
Jsme si vědomi poměrně napjaté ekonomické situace v našem kraji 
a naše společnost rozhodně nemá zájem se výší poplatků vzdalovat 
od jakékoliv příjmové a zájmové skupiny obyvatel našeho města. K 
porovnání našeho současného poplatku 74,-Kč za Omez. nabídku lze 
použít např. ještě zatím platných 75,-Kč/měsíc pro ČT l a 50,-/měsíc 
pro Rozhlas, 30,-Kč za půjčení videokazety a 50 - 60,- Kč za vstupenku 
do kina. Naše Omezená nabídka poskytuje za 74,-Kč po celý měsíc 7 TV 
programů a 15 stereo rad. stanic.

V kategorii Základní nabídky budeme i nadále usilovat o diváckou pří-
zeň případnými programovými novinkami s důrazem na český dabing. 
Výše poplatku za tuto nabídku je námi rovněž každoročně důsledně 
monitorována, tuto výši ale prioritně určují ceny za smluvní kódované 
programy, které jsme nuceni na zahraniční smlouvy hradit těmto part-
nerům v měnách USD a EUR. Dovolte nám ještě stručnou informaci k 
mimořádně zvýšenému počtu výpadků signálu KT v květnu 2004. Jarní 
bouřková období především v horských oblastech zapříčinila několikeré 
výpadky a opravy na vysilači Klínovec a místním TV. převaděči, který blesk 
přímo poškodil. Dále zde byly výpadky el. sítě energetiky a v závěru měsíce, 
tři dopolední výluky KT, kde naši a externí technici modernizovali  systém 
hlavní  řídící stanice proti bleskům a doplňovali zde novou technologii na 
zvýšení počtu TV kanálů. Děkujeme za pochopení situace, která je vždy 
nepříjemná i pro nás, kteří tuto službu poskytujeme. 

Naše záměry i pro budoucí provoz KT jsou od počátku stále stejné, tedy 
obměňovat a doplňovat nadále naše služby novými věcmi a poskytovat 
našemu uživateli co nejširší pohled do mediálního světa informací, pou-
čení a zábavy. To do budoucna bude pro nás, naše klienty-diváky a poslu-
chače vždy prioritou.

Na závěr si dovolujeme poděkovat za vaši nadálou důvěru našim služ-
bám a možnosti zveřejnění této informace v BULLETINU, které nám 
laskavě umožnilo vedení vašeho Bytového družstva.

Ing. Alexandr Froněk - jednatel KTK,s.r.o



Zveme vás na návštěvu nově otevřené
Vinotéky v Dlouhé ul. 667

v bývalé drogerii „Nalévané saponáty“.
Je tu velký výběr lahvových vín z Čech, Moravy,

to nejlepší z evropské produkce, ale i celého světa
(Chile, Argentina, Kalifornie, Austrálie, Jižní Afrika ap.).
Dále nabízíme 9 druhů sudových vín s možností koštu.

Dovezeme větší množství sudového vína na rauty,
větší rodinné nebo podnikové oslavy.

Otevřeno: Po - So  16 - 20 hod.
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Došlo na naši adresu

Provádíme výškové práce
Nátěry, spárování, montáž - demontáž, rizikové kácení, opravy střech ...

Sádrokartonářské práce
Příčky, kazetové podhledy, bytová jádra ...

Instalatérské a obkladačské práce
Tel.: 607 144 944

Kamila Rašpličková
ul. Kpt. Jaroše 373
Klášterec nad Ohří

Tel.: 603 963 407
Kosmetika, solárium,

masáže, manikůra, pedikůra.

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

Upozorňujeme družstevníky, že na správě družstva je ulo-
žen měsíčník Svazu bytových družstev „Družstevní bydlení“, 
měsíčník „Nový byt“ a zpravodaje některých bytových druž-
stev. Pokud by měl někdo zájem o shlédnutí, je možno v úřední 
den si tyto časopisy půjčit a prohlédnout.    M.Kalců, sekretariát

Správa SBD Klášterec nad Ohří nabízí nejvýhodnější nabídce k 
odprodeji v Klášterci nad Ohří tyto byty:

        1 + 3 - ulice Budovatelská č. p. 484, byt č. 19
        1 + 3 - ulice Příčná č. p. 559, byt č. 22

Bližší informace poskytne správa SBD na tel. 474 316 612 
- pí. Jelínková. Nabídky v zalepené obálce označené „neotvírat - 
nabídka - prodej bytu“ včetně adresy a telefonu zájemce doručte 
na sekretariát správy SBD do 12. 7. 2004 do 15 hodin.
Do nabídky dále uveďte způsob a termín úhrady nabízené 
částky. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.

Správa SBD odprodá nejvyšší nabídce:
• počítač značky Triline Pentium 200 MHz, 32MB RAM, HDD 
2,0GB, síťová karta 10MB/s, Monitor Daewo 14“, klávesnice 
Chicony a myš Logitech třítlačítková.
• počítač značky Triline Pentium 100 MHz, 32MB RAM, HDD 
2,0GB, síťová karta 10MB/s, zvuková karta Crystal, Monitor AOC 
15“, klávesnice Unikey a myš Microsoft dvoutlačítková.  

Počítače je možno si prohlídnout na správě SBD. Bližší informace 
podá pan František Dočekal, kancelář č.:16, tel.: 474 316 613. 
Nabídky dejte do zalepené obálky s označením „Nabídka odpro-
dej počítače-Neotvírat“. Nabídky doručte na sekretariát správy 
SBD do 30. 6. 2004 do 15:00 hodin. SBD si vyhrazuje právo 
nevybrat žádnou z nabídek.

Správa SBD Klášterec nad Ohří pronajme nově zrekonstruované 
prostory - kanceláře v 1. patře objektu Chomutovská 64 (vedle 
správy SBD). Jedná se o 2 nebytové prostory těchto rozměrů: 
        - 1. kancelář - dvě místnosti (17,02 a 23,73 m2), WC,
        - 2. kancelář - jedna místnost (23,70 m2), WC.  
Společná kuchyňka. Možnost připojení na Český telekom a 
internet. Bližší informace podá pan Tomáš Mozik na správě SBD 
nebo na tel: 474 316 615.

Nabídky SBD

Vážení spoluobčané, obdrželi 
jsme společně dopis týkající 
se privatizace bytového fondu 
města Klášterce. Jistě, zjistili jsme, 
že dopis není nikterak povzbuzu-
jící. Pan starosta se v uvedeném 
dopise snaží upozornit možná 
v dobré víře na, starosti, které 
nastávají při koupi bytu.

Jsem přesvědčen, že přes 
veškeré negativní aspekty 
při spravování majetku, je 
v Klášterci značný počet 
občanů, kteří jsou schopni 
uvedený majetek spravovat. 
Důkazem je, že i v Klášterci 
již existují společenství vlast-
níků bytů, kteří se umějí 
postarat o správu a údržbu 
svého majetku. Ostatně je nám 
zřejmě známo, že privatizace 
byt. fondu byla již uskuteč-
něna před léty v ostatních 
částech republiky, ovšem za 
poloviční náklady za m2. Bylo 
by zbytečné označovat viníky 
za, zpoždění privatizace byt. 
fondu v našem městě, je však, 

ale skutečností, že občan pro-
dělá desítky tisíc, názor na toto 
téma máme jistě každý svůj. 

Nutno připomenout těm, 
kteří budou navrhovat a 
schvalovat prodejní ceny, aby 
vzali v úvahu léta minulá, kdy 
docházelo k prodeji nemovi-
tostí a majetku města za velmi 
zajímavé ceny.

Nedopusťme, aby připra-
vovaná privatizace byla pro-
vedena způsobem, jakého si 
těžkopádného velkého byto-
vého družstva s připravenými 
„funkcionáři“. V případě tako-
véto privatizace si u dělejte 
sami představu co by zname-
nal jednotlivec.

O případném dalším snad 
někdy až příště. Pro zajímavost 
uvádím, že v 1. etapě privati-
zace v Kadani bylo nabídnuto 
459 bytů a pouze cca o 46 bytů 
nebyl zatím projeven zájem. 
Tyto údaje svědčí o značném 
zájmu o privatizaci bytů.

Lhotský Zdeněk

Připravované a probíhající investiční akce SBD
Objekt:  Akce:

Pod Stadionem 406-408 výměna oken na západní straně
Budovatelská 485 výměna 52 ks oken - lodžie
Budovatelská 484 regulace ÚT
Budovatelská 482 výměna 53 ks oken - lodžie
17.listopadu 472-475 oprava venk. omítek - západní strana
17.listopadu 472-475 regulace ÚT
17.listopadu 520-521 výměna oken - jih
17.listopadu 522-523 výměna oken - jih
Krátká 641  výměna oken - východ
Krátká 642-643  výměna oken - východ
Luční 655-656  výměna oken - lodžie
Žitná 648-649  regulace a měření ÚT
Žitná 650  regulace a měření ÚT
Dlouhá 667-668  výměna oken
Družstevní 541-542 výměna oken - jih
Lipová 564  výměna oken - lodžie
Lipová 565  výměna oken - východ
Lipová 567-568  výměna oken - lodžie
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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.

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

4

AUTOŠKOLA PECHOUŠ

zahajuje v úterý 29. 6. 2004 od 18:00 hodin

další kurs uchazečů o ŘP
v učebně Panorama

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

PRONÁJEM

PRODÁM

VÝMĚNA

VAŠE INZERCE

� Prodám garsoniéru v Klášterci 
nad Ohří. 
Kontakt: 736 629 845

� Prodám dr. 2+1 v Kadani. 
Kontakt: 728 521 981

� Prodám dr. 1+1 v Klášterci nad 
Ohří. Kontakt: 354 527 879

� Prodám garsoniéru v Klášterci 
nad Ohří. 
Kontakt: 474 372 284

� Prodám 2+1 ( s balkonem, 
stavební úpravy) v osobním 
vlastnictví v Ostrově n. O. Cena 
700.000,-. Kontakt: 604 691 981

� Velmi levně prodám prosklené 
dveře (levé, 80 cm) a starší roto-
ped. Kontakt: 723 930 516

� Prodám zánovní přírodní pulty 
a regály ze světlého dřeva - cena 
dohodou. Kontakt: 777 281 197

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

� Vyměním dr. 2+1 za dr. 4+1. 
Kontakt: 737 723 043

� Vyměním dr. 3+1 za 1+1. 
Kontakt: 776 678 198

� Vyměním státní byt 3+1 za 
1+1. Kontakt: 776 703 659
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výroba, montáž

Hliníkové od 190,- Kč/m²                    Látkové od 290,- Kč/m²
• shrnovací plastové dveře plné i prosklené
• čalounění dveří na počkání u zákazníka
• sprchové boxy, vanové zástěny
• venkovní termoizolační rolety od 1 090,- Kč/m²

Telefonicky:  474 682 888, 603 719 231
  474 342 305, 603 364 749

SLEVA
z montáže30%Po předložení

tohoto inzerátu 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.

Roman
JAMEČNÝ

Komplexní bytová údržba

Roman
JAMEČNÝ

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

Roman Jamečný:
hotovost:

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

� Nabízím k pronájmu dr. byt 
4+1 na novém sídlišti. Nájem 3 
měsíce dopředu. 
Tel.: 603 963 407 - po 18 hodině.

ÚČETNICTVÍ
účetní agenda včetně zpracování mezd, lesingu, 

DPH, odpisů majetku, daňové přiznání.
Libuše Janáčková

Dlouhá 533, Klášterec n.O.
tel.: 732 484 052

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 •

� Koupím garáž nebo najmu 
eventuelně koupím pozemek na 
stavbu. Tel.: 737 304 618

� Koupím dr. 2+1 (3+1) nebo 
v osobním vlastnictví. Platba v 
hotovosti. Kontakt: 604 954 091

� Koupím byt 1+2 (1+1) 
bezbariérový s výtahem. 
Kontakt: 474 373 404 po 18. hod.

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Poskytujeme množstevní slevy, možnost platby ze 
stavebního spoření !!!
Standardně dodáváme zámky k uzamčení systé-
mu ZDARMA!!!     Montáž zasklení 5-6 hodin !!!

Montujeme pouze schválené

a certifikované systémy.

Rámový posuvný systém GLASA®

Bezrámový posuvný systém OPTIMI®

I BEZ SLEV VÁM ZARUČÍME
NEJNIŽŠÍ CENU ZASKLENÍ !!!
CENY Z ROKU 2003 ZŮSTÁVAJÍ ! 

(PŘESVĚDČETE SE)

Provozovna:
Areál letiště Pesvice
Tel/Fax    474 684 630
mobil            602 249 912
                         602 249 930
www.glasspapr.cz
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