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DOBROVOLNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ DRAŽBY 
dle zákona č. 26/2000

číslo
poř.

číslo 
Popisné/ 
č. NP

ulice, město pozemková
parcela číslo o výměře, popis

Uži-
vatelé 
b.j./NP 

dražební jistota
/v Kč/ nejnižší podání /Kč/

01 950 Beethovenova
Chomutov

3103 – zastavěná plocha – 385 m2
3037/3 – ostatní plocha – 68 m2 1/0 636.000,- 3.176.050,-

02 578 Na Moráni
Chomutov

4223 – zastavěná plocha – 104 m2
4222/1 – zahrada – 1268 m2 1/0 127.000,- 632.100,-

03 4200/301 Bezručova 
Chomutov

Nebytový prostor v přízemí o veli-
kosti 24,9 m2 – garáž 0/0 12.000,- 60.000,-

04 4210/301 Jiráskova
Chomutov 

Nebytový prostor v podzemním 
podlaží o velikosti 15,6 m2 0/0 10.000,- 50.000,-

05 4596/303 Kundratická
Chomutov 

Nebytový prostor ve 2. patře o 
velikosti 16,7 m2 0/0 8.000,- 40.000,-

06 4596/317 Kundratická
Chomutov

Nebytový prostor v 6. patře o veli-
kosti 19,7 m2 0/1 12.000,- 60.000,-

07 4436/303 Komenského
Chomutov

Nebytový prostor garáž o výměře 
23 m2 0/1 15.000,- 75.000,-

08 4436/301 Komenského
Chomutov

Nebytový prostor garáž o výměře 
30,2 m2 0/0 16.000,- 80.000,-

1.  Dražebník: Josef Ašenbrener, IČO 44243537, Václavská 3544, Chomutov, PSČ 430 03, zastoupeno: Josefem Ašenbrenerem
2.  Zápis na dražbu se provádí od 14.00 do 16.00 hodin v místě konání dražby. Zápis na dražbu se provádí od 14.00 do 16.00 hodin v místě konání dražby. Dle dražebního řádu je nutné při zápisu v den draž-

by doložit doklad o zaplacení dražební jistoty na účet č. 2119210207/0100, variabilní symbol: č.p. dražené nemovitosti, vedený u účet č. 2119210207/0100, variabilní symbol: č.p. dražené nemovitosti, vedený u 
Komerční banky v Chomutově, nebo v hotovosti k rukám dražebníka. Komerční banky v Chomutově, nebo v hotovosti k rukám dražebníka. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 24. 5. 2004 a 24. 5. 2004 a 
končí zahájením dražbykončí zahájením dražby.

3.   Prohlídky dražených nemovitostí byly stanoveny na 10. 6. a 17. 6. 2004 ve 14.00 hod.10. 6. a 17. 6. 2004 ve 14.00 hod. Sraz zájemců je v Městském divadle Chomutov 
č.p. 552 ul. B.Němcové v salonku. Pokud nebude umožněna řádná prohlídka předmětu dražby, bude provedena v rámci možností.

4.   Jednotlivé dražební vyhlášky, podrobný popis nemovitostí včetně znaleckých posudků všech objektů a dražební řád bude k dispo-
zici při prohlídkách. 

       Kontaktní osoba: Josef Ašenbrener, tel.: 474 686 325, 474 629 018, 777 223 772, 604 610 681, e-mail: josef.asenbrener@tiscali.czKontaktní osoba: Josef Ašenbrener, tel.: 474 686 325, 474 629 018, 777 223 772, 604 610 681, e-mail: josef.asenbrener@tiscali.cz

Místo konání:Místo konání:  Městské divadlo Chomutov, B. Němcové 
č. p. 552, Chomutov v banketním salonku 

Datum konání:Datum konání:  23. června 2004 (středa) od 16.00 hodin

Provádíme malby, nátěry, tapety.Provádíme malby, nátěry, tapety.
Rozumné ceny.Rozumné ceny.
tel.: 723 483 735 - Stanislav Hajnýtel.: 723 483 735 - Stanislav Hajný

Zastupitelé nesouhlasí se sloučením zdejší nemocnice s mosteckou

Svaz diabetiků ČR, územní 
organizace Chomutov pořádá 
Aktiv diabetiků, který se koná Aktiv diabetiků, který se koná 
24. června od 15.30 hodin 24. června od 15.30 hodin ve 
Středisku kulturních a knihov-
nických služeb, ve druhém pa-
tře č. dveří 51. Na programu je 
přednáška o speciální zdravotní 
obuvi. Zlínská firma nabídne 
prodej vhodné obuvi nejen pro 
diabetiky, ale i pro jakékoliv or-
topedické vady. Rovněž se před-
staví firma z Kolína vyrábějící 
diavýrobky DIANELLA.

(Dokončení ze str. 1)
3. Pan Toman a pan Kulík se 3. Pan Toman a pan Kulík se 

ohradili proti vyúčtování tepla ohradili proti vyúčtování tepla 
- vyjádření najdete v článku na 
1. a 2. straně.

4. Paní Šindelářová se dotazo-4. Paní Šindelářová se dotazo-
vala, jak bude radnice postupovat vala, jak bude radnice postupovat 
v případě přemnožených holubů.v případě přemnožených holubů.

Je všeobecně známo, že stano-
vením legálního způsobu regulace 
populace zdivočelých holubů ve 
městech se zabývají odborníci ne-
jen v ČR. Metody, jako je trávení 
nebo krmení přípravky, které sni-
žují jejich reprodukční schopnosti, 
nejsou povoleny. Město vysadilo za 
tímto účelem ve městě dva sokoly 
stěhovavé. Jejich monitoring však 
byl již ukončen a sokoli byli pře-
dáni do majetku PZOO. Vysazení 
dravců, kteří přirozeným způso-
bem částečně likvidují populaci 
holubů, je však jen malým člán-
kem v celkovém systému regulace. 
Občané si právem stěžují na jejich 
přemnožení, ale řada z nich holuby 
neustále krmí. Často je vidět hejna 
holubů u popelnic, kde neukáznění 
občané neudržují pořádek. Zlepše-
ní situace je tedy možné pouze za 

předpokladu změny chování právě 
těchto občanů. Majitelé a správci 
by měli zajistit své objekty proti 
hnízdění a nasedání holubů, obča-
né by je neměli krmit a měli by 
udržovat pořádek kolem popelnic. 
Také veterináři doporučují jedinou 
účinnou metodu - prevenci. Teprve 
potom dojde jistě ke snížení počtu 
holubů.

5.5. Pan Zdobinský se pozastavil Pan Zdobinský se pozastavil 
nad tím, že když město věnuje pe-nad tím, že když město věnuje pe-
níze do nové zeleně, proč jsou na níze do nové zeleně, proč jsou na 
Palackého ulici na ozdobném pásu Palackého ulici na ozdobném pásu 
uprostřed silnice suché stromyuprostřed silnice suché stromy. 
Podle vyjádření odboru životní-
ho prostředí potřebují stromy do 
tří let od jejich vysazení kvalitní 
pěstební péči. V případě těchto 
stromů tomu tak pravděpodobně 
nebylo a loňská vedra jejich za-
nedbání ještě umocnila. Jedenáct 
uschlých stromů bylo minulý 
týden odstraněno a následně se 
začaly vysazovat nové javory. Prá-
vě na základě připomínky občanů 
byly tyto stromy reklamovány 
a radnice proto děkuje lidem za to, 
že na danou záležitost upozornili.  
                                                       (mile)

Co zaznělo na květnovém briefingu

Při stávající nevyjasněné koncep-
ci zdravotnictví v kraji i republice 
odmítli chomutovští zastupitelé na 
svém posledním jednání variantu 
možného sloučení chomutovské 
nemocnice s mosteckou. Zastupitele 
o záležitosti informoval zastupitel 
MUDr. Miroslav Šofr, který je jedním 
z členů strategického týmu, jenž je 
poradním orgánem ředitele zdejší 
nemocnice. Podle slov místosta-
rosty a zároveň krajského radního 
Jana Řeháka si nechala rada Ústec-
kého kraje vypracovat zprávu, která 
analyzuje současnou situaci obou 
nemocnic a uvažuje i s variantou 
možného sloučení těchto dvou 
zdravotnických zařízení, nicméně 
postrádá konkrétní čísla, kolik by 

případné sloučení přineslo úspor. 
„Restrukturalizace naší nemocnice 
již probíhá, jdeme tedy úspornou 
cestou. Nikde však není psáno, že 
by se měly nemocnice rušit. Nebu-
deme přece dělat kroky před tím, 
než nový ministr zdravotnictví 
předloží v říjnu letošního roku no-
vou koncepci zdravotnictví,“ vyjád-
řil se zastupitel a poslanec MUDr. 
Jaroslav Krákora a dodal, že obě 
nemocnice patří navíc k největším 
zaměstnavatelům v okrese. „Naše 
onkologie řeší spádovou oblast 
s počtem 600 000 obyvatel, ale 
zdravotní pojišťovny hradí za po-
skytovanou péči až třikrát nižší 
částky než například v Ostravě, 
systém úhrad prostě není jednot-
ný“ reagoval rozčarovaně zastupitel 

Krákora. Kdyby se však podařilo 
tuto systémovou chybu odstra-
nit, došlo by pravděpodobně i ke 
zlepšení ekonomické situace obou 
nemocnic. Místostarosta Řehák do-
konce zmínil, že ani dohoda mezi 
oběma nemocnicemi nebyla splně-
na. „Chomutov měl zrušit lůžkové 
kožní, oční a ORL oddělení, která 
zůstanou v Mostě, a naopak mos-
tecká nemocnice měla přesunout do 
Chomutova plicní oddělení. Chomu-
tovská nemocnice svou část dohody 
dodržela, mostecká však nikoli,“ 
doplnil informace Jan Řehák. Zastu-
pitelé se shodli na tom, že budou 
na svá jednání zvát pravidelně ře-
ditele chomutovské nemocnice, aby 
je informoval o dění kolem tohoto 
zdravotnického zařízení.           (mile) 



Finanční nástroje v ochraně přírody a krajiny po vstupu do EU - Evropské fondy
(příloha článku na straně 2)
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V uplynulých dnech vstoupily 
v platnost drobné změny v MHD a ve-
řejné osobní linkové dopravě. Cílem 
provedených změn je zlepšení do-
pravních služeb na linkách a spojích 
provozovaných DP měst Chomutova 
a Jirkova a.s.. Jedná se především 
o zlepšení dopravní obslužnosti síd-
lišť v Jirkově nad převaděčem. 

 Celostátního termínu změn jízd-
ních řádů DP dále využil k úpravě 
jízdního řádu na lince 520 005 (Jir-
kov - Chomutov - Praha). Cílem těch-
to změn je opět zlepšení služeb. 

- na trolejbusové a autobusové linky, 
projíždějící v Jirkově ulicí Student-
ská, bude nově obousměrně zařa-
zená zastávka HornickáHornická.

- linka 520 200 (Jirkov - Chomutov 
- Březno - Tušimice) bude nově 
vypravována ze zastávky Jirkov, Jirkov, 
aut. nádraží aut. nádraží a bude obousměrně 
obsluhovat i zastávky Červenohrá-Červenohrá-
decká, Jiráskova a U chatydecká, Jiráskova a U chaty.

- na všech linkách linkové dopravy 
bude obousměrně zrušena za-
stávka Vinařická I (nezaměňovat 
se zastávkou MHD Vinařická I) 

a bude nově nahrazena současnou 
zastávkou MHD HorníkHorník. Autobusy, 
které projížděly ulicí Žižkova bu-
dou projíždět ulicí VinařickáVinařická.

- na lince MHD č. 8 u spoje s odjez-
dem ve 14.40 hod. z Droužkovic 
dochází k prodloužení spoje do 
průmyslové zóny (zastávka Prů-Prů-
myslová zóna Imyslová zóna I).

- na lince 520 005 (Jirkov - Chomu-
tov - Praha) u spojů, které zajíždí 
na zastávku Louny, aut. nádraží Louny, aut. nádraží 
budou nově obousměrně zařazeny 
i zastávky Louny, ČSAD - Louny, Louny, ČSAD - Louny, 

Luna a Louny, U SpravedlnostiLuna a Louny, U Spravedlnosti. Při 
zpáteční jízdě (tj. odjezd z Prahy) 
budou autobusy na spojích dojíž-
dějících do Jirkova, aut. nádraží Jirkova, aut. nádraží 
nově projíždět zastávky MHD 
Kundratická, Sportovní hala, Bře-Kundratická, Sportovní hala, Bře-
zenecká II, Kamenná, Zahradní TIP, zenecká II, Kamenná, Zahradní TIP, 
Písečná zdrav. stř. a Jirkov HrdinůPísečná zdrav. stř. a Jirkov Hrdinů.
Upozorňujeme, že všechny uve-

dené změny se týkají pouze linek 
provozovaných Dopravním podnikem 
měst Chomutova a Jirkova a.s.. Nové 
jízdní řády, kde již jsou nové změny 
zahrnuty, najdete na www.dpchj.cz.

V MHD a veřejné linkové dopravě došlo od 13. června ke změnám 

V dramaturgickém plánu mul-
tižánrového festivalu Otevřeno, 
který probíhá až do neděle na ně-
kolika místech Chomutova, došlo 
k některým změnám.
Pátek: u divadla Pátek: u divadla - 18.00 DNO - diva-
delní představení, 19.00 Studio Je-
žek a Čížek - Zvířátka a Petrovští
kostel sv. Ignáce kostel sv. Ignáce - 23.00 Divadlo 
ANPU - Svatební košile
Sobota: Sobota: odpadly sbory v altánu 
v parku
zahradní restaurace u divadla zahradní restaurace u divadla - na-
víc 19.00 Činoherní studio Ústí nad 
Labem - Plechovka
letní kino letní kino - 19.45 sledování fotbalo-
vého zápasu ČR - Nizozemí
hypermarket Globus hypermarket Globus - 10.00 Vor-
spiel, 11.00 V. Strasser - Bublinová 
show, 12.00 chůdaři, 13.00 Divadlo 
DNO
Neděle: Neděle: Teatr Novogo Fronta 
vystoupí od 17.00 na náměstí 
1. máje.                                                    (r)

V sobotu 5. června se uskuteč-
nil v kostele sv. Ignáce rozlučkový 
koncert vokálně instrumentálního 
souboru chomutovského gymná-
zia. V.I.S. se takto vždy na konci 
školního roku loučí se svými 
členy, kteří odmaturovali. Letošní 
koncert byl však loučením zásad-
nějším. Byl to poslední koncert za-
kladatele a sbormistra V.I.S., pana 
Mgr. Davida Švorce.

Během deseti let svého působení 
na gymnáziu udělal Mgr. Švorc ve-
liký kus práce. Předmětu hudební 
výchova, který bývá chápán jako 
předmět odpočinkový a únikový, 
vybudoval prestiž. Davidovi ale 
nestačila „jen“ práce ve vyučo-
vacích hodinách. Pro studenty se 
zájmem o muziku založil vokálně 
instrumentální soubor, z něhož 

se stalo uznávané hudební těleso. 
V.I.S. je znám chomutovské kultur-
ní veřejnosti z mnoha koncertů 
a dalších veřejných vystoupení. 
Věhlasu si dobyl i v rámci re-
publiky, kdy po několik let vozil 
ocenění z celorepublikové soutěže 
pěveckých sborů. V.I.S. si získal 
uznání i na mezinárodním poli. 
Naposledy to bylo v Belgii, odkud 
sbor přivezl ve své kategorii nej-
vyšší ocenění.

Mgr. David Švorc zaujal studen-
ty jako učitel, muzikant i jako 
člověk. Svým nástupcům zanechal 
pomyslnou laťku výkonnosti na-
sazenou velmi vysoko. Nejen pro 
chomutovské gymnázium, ale pro 
školství vůbec je škoda, že se roz-
hodl učitelství zanechat. Davide, 
děkujeme.

Rozlučkový koncert: Díky, Davide!

VEŘEJNÁ NABÍDKA VEŘEJNÁ NABÍDKA ze dne 16. 6. 2004

BYTY NA SVÉPOMOC BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady- oprava bytu na vlastní náklady

Domovní správa QARK - ul. Na BělidleDomovní správa QARK - ul. Na Bělidle
Ulice Čp. + č. bytu velikost Vyvolávací cena Náklady na opravu
K. Buriana 3581/1 1+2 12.108,- Kč  206.000,- Kč
Selská 3767/1 1+2 12.702,- Kč  182.000,- Kč

Domovní správa DOSPRA – ul. BřezeneckáDomovní správa DOSPRA – ul. Březenecká
Jirkovská 5055/2 1+3 33.370,- Kč  54.510,- Kč
Zahradní 5194/6 1+4 32.595,- Kč  72.514,- Kč
Dřínovská 4743/72 1+1 16.450,- Kč  60.114,- Kč
Kamenná 5125/24 1+3 32.610,- Kč  75.310,- Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správyProhlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy

Bytem ve veřejné nabídce se rozumí byt, na který nebyla pro nezájem uzavřena smlouva 
o nájem bytu ve veřejném výběrovém řízení.
Byt bude pronajat prvnímu zájemciprvnímu zájemci, který před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
složí částku, rovnající se vyvolávací ceněčástku, rovnající se vyvolávací ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kri-
téria platná pro účast ve veřejném výběrovém řízení.
Číslo účtu – 2103480237/01002103480237/0100, Variabilní symbol – rodné číslo
Informace: p. Pučálková – tel: 474 637 263

Ministerstvo zemědělstvíMinisterstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředíMinisterstvo životního prostředí

Název 
programu

Horizontální plán
rozvoje venkova

Operační plán
zemědělství

Operační plán
infrastruktura LIFE - NATURE

Příjemce
dotace

soukromý rolník nebo
firma a některé VŠ liší se dle titulu dle titulu (obce, kraje, občan. sdruž., 

nezisk. org.)
široký okruh (kraje, ne-
vlád. org., agentury)

Podání
žádosti

na státní zemědělský intervenční 
fond prostř. pozemkového úřadu na MZe  na MŽP do Bruselu 

prostřed. MŽP

Výše 
dotace dle titulu max. 100 % neziskové org.

50 % ziskové
max. 80 %
(náklady > 0,5 mil Kč) max. 75 %

Trvání 
programu  do roku 2006  do roku 2006  do roku 2006  do roku 2006

Oblast 
podpory

Rozvoj venkova:
• Předčasné ukončení zemědělské 

činnosti
• Méně příznivé obl. (LFA) a oblas-

ti s environment. omez. (E-LFA)
• Agroenvironment. opatření (AEP)
• Lesnictví
• Zakládání skupin výrobců
• Technická pomoc

• Investice do zem. majet-
ku

• Zlepšení zprac. zeměděl 
výrobků

• Lesní hosp.
• Posílení přizpůs. a roz-

voje venkov. obl.
• Odbor. vzdělávání
• Rybářství
• Technická pomoc

• Modernizace a rozvoj dopravní 
infrastruktury celostátního vý-
znamu (gesce min. dopravy)

• Snížení negativních důsledků 
dopravy na ŽP (min. dopravy)

• Zlepšování environment. infra-
struktury ŽP (MŽP)

• Technická pomoc

území v systému 
NATURA 2000

Další
podmínky

-Registrace v registru půd
-doba programu 5 let
-nárok na podporu při splnění všech požadavků

ProdejProdej
• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 v osobním vlastnic-

tví na Zahradní v CV. Cena dohodou. Tel: 
777/592 614.

• Prodám lekníny červeno růžovéProdám lekníny červeno růžové. Vo-
lejte večer. Tel: 474/626 403.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví, 
Školní Pěšina, nebo pronajmu za 8 500 Kč 
měsíčně. Stav velmi dobrý, plovoucí podla-
hy, žaluzie. Tel: 724/214 199.

• Prodám Škodu 120 LSProdám Škodu 120 LS, r. v. 1980, po-
jízdná, tažné zařízení. Cena: 2 500 Kč. Tel: 
603/923 017.

• Prodám modelovou železnici Prodám modelovou železnici vel. TT 
(lokomotivy, vagóny + příslušenství). Cena 
dohodou. Volat po 18. hod. Tel: 603/923 
017.

• Prodám garáž Prodám garáž na Písečné, cena doho-
dou, nejvyšší nabídce. Tel: 723/358 730.

• Prodám motorovou kosuProdám motorovou kosu. Tel: 602/243 
534.

• Prodám Hyundai Accent Prodám Hyundai Accent 13i, 12 V, 
r. v. 1996, 2 x airbag, servo, defend lock, 
alarm, nové pneu + zimní. Vůz lehce potu-
něn. Modrozel. metalíza. Cena: 95 tis. Kč. 
Tel: 606/427 286.

• Prodám skútr SimsonProdám skútr Simson, velmi pěkný 
stav, r. v. 1990. Najeto 7 985 km. Cena: 
12 000 Kč. Tel: 606/115 608.

• Prodám dveře Prodám dveře L i P bílé 65 x 200 cm, 
2 ks za 200 Kč/ks. Dále váhu decimálku 
za 200 Kč a váhu se stupnicí za 200 Kč, 
disky na os. auto - rozteč šroubu 80 mm 
za 200 Kč. Kadaňsko. Tel: 474/392 065.

• Prodám dvě černá koženková sakaProdám dvě černá koženková saka, 
vel. 44 a 50, nová (původní cena 1 200 Kč) 
nyní 500 Kč/ks. Možno poslat na dobírku. 
Dále daruji slušné oblečení po děvčatech. 
Kadaňsko. Tel: 474/392 065.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 v CV, bal-
kon v mezipatře. Klidná lokalita u JŠ, MŠ, 
ZŠ, volný 23. 8. Volat mezi 9 - 19 hod. Tel: 
603/806 029.

• Prodám kočárek trojkombinaciProdám kočárek trojkombinaci, červe-
né, modré a zelené kostičky. Velká kolečka, 
nenafukovací. K tomu přidám zdarma dět-
skou vaničku. Tel: 603/806 029.

• Prodám sportovní kočárek Prodám sportovní kočárek golfk. typ, 
boudička s okénkem, košík, přehazovací 
rukojeť, skládací. Cena: 500 Kč + golfky 
zdarma. Tel: 604/110 901.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 u Povodí Ohře v níz-
ké zástavbě. Tel: 737/216 150.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 3+1 bez úprav, 
velký s balkonem, v domě ve výborném 
stavu. Pěkné prostředí CV Svahová. Tel: 
608/529 943.

• Prodám hokejovou výstroj Prodám hokejovou výstroj (bran-
kářskou + hráčskou) na věk 9 - 12 let. 
Tel: 777/024 021.

• Prodám řadovou garáž Prodám řadovou garáž v Otvicích. 
Cena dohodou. Tel: 732/722 054.

• Prodám na Favorita hlavu motoruProdám na Favorita hlavu motoru, ta-
chometr černý i hnědý, přední díl výfuku, 
zadní plast pod číslo, př. masku, gumu na 
podl. Tel: 732/722 054.

• Velmi levně prodám nenáročné ma-Velmi levně prodám nenáročné ma-
mince kojenecké oblečení mince kojenecké oblečení 0 - 6 měsíců 
- zavinovačky, košilky, dupačky. Cena: 
10 - 15 Kč/ks. Tel: 608/866 430.

• Levně prodám dětský pokoj Levně prodám dětský pokoj - skříň, 
komoda, police, peřiňák, jídelní stůl rozkl. 
+ 4 židle, péřovou deku, horské kolo. Tel: 
608/866 430.

• Prodám světlou stěnu Prodám světlou stěnu třídílnou za 
3 000 Kč. Tel: 607/890 100.

• Prodám součástky na Fiat Prodám součástky na Fiat 126P/650E 
r. v. 1987. Kompletní motor, zadní nárazník 

se světly a dveře, přední nárazník, kom-
pletní zadní světla, blinkry, autobaterie 
44Ah záruka do 11. 6. 04. (500 Kč), kom-
pletní palubní skříňku. Tel: 604/188 620.

• Prodám trapézové plechyProdám trapézové plechy, použité, 70 
x 285 2 ks, 100 x 70 2 ks, 70 x 200 3 ks. 
Cena dohodou. Plechy pozink. + nátěr. Tel: 
474/652 396.

• Prodám kuch. linku 1.5 m Prodám kuch. linku 1.5 m dlouhou za 
1 000 Kč. Dále hrob v CV v přední části za 
2 500 Kč. Tel: 474/686 077.

• Prodám dětské chodítkoProdám dětské chodítko, kolotoč nad 
postýlku Chicco, plast. vaničku s lehátkem 
modrou, vše téměř nepoužité. Tel: 777/796 
270.

• Prodám novou chatu Prodám novou chatu 25 m2 na Ne-
chranické přehradě, okrasná zahrada 600 
m2, elektřina, voda, odpad. jímka, chem. 
WC, sprchový kout, velmi pěkné, nutno 
vidět. Tel: 777/796 270.

• Prodám pračku se ždímačkou Prodám pračku se ždímačkou zn. 
Kombi, velice zachovalá, 600 Kč. Tel. 
605/704 239.

Z důvodu nedostatku místa ten-
tokrát nevychází kupon pro řádko-
vou inzerci, ze stejných důvodů se 
omlouváme všem, jejichž řádkový 
inzerát se do tohoto čísla nevešel 
- zveřejníme ho příště. Řádkovou 
inzerci tentokrát výjimečně příjí-
máme i bez kupónu v jakékoliv 
jiné psané formě. Uzávěrka plošné 
i řádkové inzerce je ve středu 30. středu 30. 
června v 10 hodinčervna v 10 hodin.


