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Chomutovská nemocnice patří 
mezi zdravotnická  zařízení, jež si 
nesou z minulých let břímě mnoha-
milionové zadluženosti. V poslední 
době se podařilo stav poněkud 
zlepšit, ale podle ředitele nemoc-
nice Milana Burši nelze hospodařit 
efektivně, dokud jsou podmínky fi-
nancování zdravotnictví nastaveny 
nesprávně. Poskytl o tom Chomu-
tovským novinám krátký rozhovor.

Kde jsou podle vás příčiny ztrá-Kde jsou podle vás příčiny ztrá-
tového hospodaření nemocnic?tového hospodaření nemocnic?

„Příčin je hned několik, vyjmenu-
ji alespoň některé z těch hlavních. 
Většina z nich se táhne z let dávno 
minulých. Neexistovala téměř žádná 
pravidla pro přerozdělování zdrojů 
ze státního rozpočtu prostřed-
nictvím okresních úřadů. Dodnes 
není definována síť zdravotnických 
zařízení. Zdravotní péče je hrazena 
na základě „historických paušálů“, 
vycházejících z předchozích vý-
konových úhrad, které už dávno 
neodpovídají současné realitě. 
Lůžková péče je finančně podhod-
nocena, je tu nadbytek akutních 

a nedostatek tzv. ošetřovatelských 
a sociálních lůžek. Nadbytek se 
týká i počtu samotných posky-
tovatelů zdravotní péče. Jediným 
předpokladem, který povede k na-
rovnání této nepříznivé situace, je 
systémová změna, jež by přinesla 
nové způsoby financování.“

Například?Například?
„Je třeba odstranit systém, kdy 

cena jednoho bodu je rozdílná 
pro privátní ambulance a nemoc-
nice. Mimochodem cena tohoto 
bodu rovněž dlouhodobě stagnuje. 
Rovněž je podle mě nesprávné, 
když pojišťovny hradí nemocnicím 
v různých regionech za stejnou 
péči částky, lišící se v řádu tisíců 
korun.“

Jaké tedy vidíte východisko?Jaké tedy vidíte východisko?
„Ministerstvo zdravotnictví musí 

přistoupit k systémovým krokům 
řešícím problematiku financování 
nemocnic komplexně, počínaje 
stanovením sítí zdravotnických 
zařízení a konče vícezdrojovým 
financováním. Jinak tu stále budou 
nemocnice, které budou v zisku, 

a vedle nich takové, které vzhle-
dem k rozdílným specifickým pod-
mínkám budou i nadále hospodařit 
se ztrátou. V takových nemocnicích 
prostě nelze hospodařit se ziskem, 
v nejlepším případě lze tuto ztrátu 
minimalizovat.“

Myslíte, že se může situace zlep-Myslíte, že se může situace zlep-
šit?šit?

„Vedení nemocnic na kumulující 
se problémy v jejich financová-
ní upozorňuje už řadu let. Ty se 
naplno projevily v momentě, kdy 
tato zdravotnická zařízení přešla 
pod kraje. Jejich vedení se ovšem, 
na rozdíl od bývalých zřizovatelů, 
situací a hledáním řešení usilovně 
a trvale zabývá. Naděje by tu tedy 
byla, otázkou zůstává, kdy, zda vů-
bec a do jaké míry se podaří kroky 
potřebné ke stabilizaci nemocnic 
zavést.“                                             (lm)

Systém financování nemocnic je nastaven špatně

V těchto dnech je to přesně rok od 
zavedení první ojedinělé elektronické zavedení první ojedinělé elektronické 
služby služby na Městském úřadě v Chomu-
tově. Od té doby občané využívají 
službu „Objednávání na úřad pomocí „Objednávání na úřad pomocí 
SMS“SMS“, konkrétně na registr silničních 
vozidel (vzor textové správy: OD HLP 
REZ zaslaná na tel. číslo 736 695 600). 
V soutěži „O nejlepší elektronickou 
službu v ČR“ byla oceněna druhým 
místem. Ve stejnou dobu byla také 
zavedena „Služba úhrady správních „Služba úhrady správních 
poplatků pomocí platebního termi-poplatků pomocí platebního termi-
nálu.“ nálu.“ To pro Chomutov znamenalo 
absolutní prvenství v celé ČR.

Následně od června 2004 se mo-
hou občané objednávat pomocí SMS 
na úsek cestovních dokladů (vzor 
textové správy: PAS HLP REZ odeslaná 
na tel. číslo 736 695 600). Přestože se 
na pracovišti cestovních dokladů tvo-
ří fronty, občané ji zatím dostatečně 
nevyužívají.

S velkým zájmem našich občanů se 
naopak setkala 3. elektronická služba 
spuštěná také v letošním červnu 
- „Informace o stavu vyřízení poža-„Informace o stavu vyřízení poža-
davku občana“davku občana“. Pomocí hromadně 
rozesílaných SMS (až 70 najednou) 
do mobilů se občané dozví, že si 
např. mohou vyzvednout zhotovený 
pas, řidičský nebo občanský průkaz. 
Tím jim odpadla starost a potřeba Tím jim odpadla starost a potřeba 

telefonického dotazování na náš telefonického dotazování na náš 
úřadúřad, zda již mají nový doklad vyho-
toven. Možnost zpětného vyrozumění 
nabízí úředníci občanům přímo na 
přepážce. Podle našich poznatků tuto 
službu nenabízí žádné město v České 
republice. A kolik veškeré SMS město 
stojí? Dosavadní platby za měsíc jsou 
pod hranicí 1 500 Kč!

Protože se platby občanů pomocí 
platebních karet během ročního vyu-
žívání zažily, zajistil odbor ekonomiky 
instalaci druhého platebního terminá-instalaci druhého platebního terminá-
lulu, který je umístěn hned v přízemí 
budovy v ul. Zborovská, a to na in-
formačním servisu. Zde může občan 
uhradit jakoukoliv platbu, a pokud 
nezná příslušný variabilní symbol, 
pracovnice úřadu ho podle jména 
okamžitě zjistí na monitoru počítače. 
Zejména se jedná o úhrady místních 
poplatků za odpady, psy, dále také ná-
jemné za nebytový prostor, zahrádku 
či nedoplatek na pokutě apod. 

Všechny uváděné služby jsou ob-Všechny uváděné služby jsou ob-
čanům poskytovány bez jakýchkoliv čanům poskytovány bez jakýchkoliv 
poplatků! poplatků! Při odeslání SMS zpráv 
občan hradí pouze její cenu pod-
le příslušného tarifu. A pokud jde 
o platební terminál, pak chce-li např. 
zaplatit kartou 500 Kč, z účtu je 
mu stržena pouze tato částka. Proto 
platební terminál zajišťuje našim ob-

čanům větší komfort obsluhy, vyšší větší komfort obsluhy, vyšší 
bezpečí a v neposlední řadě i větší bezpečí a v neposlední řadě i větší 
anonymituanonymitu, než platby provedené 
v pokladně nebo na poště. Navíc šetří 
i poplatky za složenku.

Vedení města vyhodnotilo dosavad-
ní pozitivní zkušenosti s uvedenými 
službami a rozhodlo zadat vývoj 
v pořadí čtvrté elektronické služby, 
„SMS-INFOCENTRUM“„SMS-INFOCENTRUM“. Našim obča-
nům například poskytne:
a) Dopravní zpravodajství ve městě Dopravní zpravodajství ve městě 

- plánované uzavírky komunikací, 
doba jejich trvání a návrh objízd-
né trasy, havárie, uzavírky ulic, ap. 
Obdobně pak dopravní omezení 
v našem městě.

b) Informace, kdy v jejich ulici pro-Informace, kdy v jejich ulici pro-
běhne komplexní blokové čištění. běhne komplexní blokové čištění. 
Občané si sami pomocí SMS zprá-
vy zjistí, jestli jim např. v době 

jejich dovolené nehrozí odtah 
vozidla.

c) Informace o termínu přistavení vel-Informace o termínu přistavení vel-
koobjemového kontejneru do jejich koobjemového kontejneru do jejich 
ulice. ulice. Občané si budou moci plá-
novat odstranění větších nepotřeb-
ných věcí a Technickým službám 
města Chomutov to bude redukovat 
nepravé černé skládky, které občané 
zakládají u nádob na odpady.

d) Informace o jednotlivých sečích Informace o jednotlivých sečích 
trávníků v obytných lokalitách trávníků v obytných lokalitách 
podle zpracovaného ročního har-
monogramu.
Na závěr tohoto přehledu elektro-

nických služeb poskytovaných na 
MěÚ Chomutov nabízíme občanům, nabízíme občanům, 
aby sami navrhli aby sami navrhli (tel.: 474 637 270, 
odboru dopravních a správních čin-
ností) okruhy informací, jež by mohlo okruhy informací, jež by mohlo 
SMS-INFOCENTRUM zajišťovat. SMS-INFOCENTRUM zajišťovat.           (rath)

Město Chomutov dále rozšiřuje komfort elektronických služeb
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 24. 11. v 10.00 hod.

Omlouváme se všem, jejichž inzeráty 
se do tohoto vydání Chomutovských 
novin nevešly. Inzeráty budou zařazeny 
do příštího vydání.

Město Chomutov zastoupené Odborem správy majetku města
nabízí , v souladu s usnesením Zastupitelstva města Chomutov č. 69/ 04, 

k odkoupení následuj íc í bytové jednotky, které jsou nabízeny s nájemní kem :

poř. č.poř. č. u l iceul ice čpčp č.b.č.b. vel ikostvel ikost vyvolávací cena (v Kč)vyvolávací cena (v Kč) cena pozemkucena pozemku

1 Cihlářská 4031 1 1 +1 20 968 863

2 J iráskova 4097 14 1 +2 36 590 487

3 Gerstnerova 4130 3 1 +4 48 767 1 083

4 J iráskova 4159 41 1 +4 57 618 690

5 J irkovská 5006 19 1 +1 18 109 629

6 J irkovská 5007 1 1 +2 33 909 873

7 J irkovská 5008 7 1 +1 18 109 629

8 J irkovská 5008 11 1 + 3 42 271 1 002

9 J irkovská 5019 18 1 +2 34 063 799

10 Jirkovská 5021 1 1 +2 33 909 797

11 Písečná 5041 3 1 +2 34 628 1 077

12 Písečná 5069 12 1 +1 18 468 0

13 Školní pěšina 5099 2 1 +1 18 417 766

14 Školní pěšina 5099 5 1 +1 18 417 766

15 Kamenná 5121 10 1 +2 32 832 750

16 Kamenná 5123 5 1 +1 18 417 656

17 Kamenná 5125 8 1 +1 18 417 649

18 Kamenná 5125 18 1 + 3 41 245 1 020

19 Školní pěšina 5133 19 1 +2 32 832 1 092

20 Borová 5142 17 1 +2 27 497 972

21 Zahradní 5180 11 1 +1 18 945 956

22 Zahradní 5180 17 1 +1 18 945 956

23 Zahradní 5181 1 1 +2 32 070 1 308

24 Zahradní 5195 11 1 +1 19 951 543

25 Zahradní 5195 24 1 + 3 43 765 773

26 Zahradní 5197 3 1 +2 32 228 895

27 Skalková 5200 5 1 +2 32 228 1 415

28 Pod Břízami 5228 4 1 + 3 34 292 1 541

29 Pod Břízami 5240 17 1 +1 18 998 868

30 Pod Břízami 5241 1 1 +2 32 017 1 223

Byty jsou nabízeny formou výběrového řízení – „obálkovou metodou“, které probí há ve dvou kolech . Do první ho kola se mo -
hou přih lásit pouze vlastníci bytových jednotek ze společenství vlastní ků, ve kterém se nabízená bytová jednotka nachází . Do 
druhého kola se mohou přih lásit ostatní zájemci . V obou případech se mohou přih lásit pouze ti ,  kteří nemaj í žádné nesplněné 
závazky vůči městu . Zájemce bere na vědomí , že jedním z hodnotících kritéri í je i místo bydl iště, příp. pracoviště.
Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu : Město Chomutov, Odbor správy majetku města - DČ, Zborovská 
4602 , 430 28  CHOM UTOV
nebo odevzdá v podatelně MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov.
Nabídka bude předložena formou vyplněného tiskopisu, který si lze vyzvednout na MěÚ Chomutov, či vytisk-Nabídka bude předložena formou vyplněného tiskopisu, který si lze vyzvednout na MěÚ Chomutov, či vytisk-
nout z webových stránek MěÚ Chomutov - www.chomutov-mesto.cz.nout z webových stránek MěÚ Chomutov - www.chomutov-mesto.cz.
Obálka bude označena : VŘ – I. kolo (nebo II. kolo), číslo popisné/číslo bytu, na který zájemce posílá nabídku, VŘ – I. kolo (nebo II. kolo), číslo popisné/číslo bytu, na který zájemce posílá nabídku, 
adresa Město Chomutov, Odbor správy majetku města-DČ, Zborovská 4602, Chomutovadresa Město Chomutov, Odbor správy majetku města-DČ, Zborovská 4602, Chomutov.  Obálka , která nebude ob -
sahovat stanovené náležitosti , bude vyřazena z VŘ.
Nabídky budou při j ímány nejpozděj i do 03. 12. 2004, 11.00 hodin03. 12. 2004, 11.00 hodin ,  pozdější nabídky nebudou akceptovány. Výběr z nabídek 
bude proveden výběrovou komisí , stanovenou Radou města Chomutov.
Bl ižší informace podaj í pracovnice Odboru správy majetku města MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, I I .  poschodí , č. dv. 233 
- 234A , telefon 474 637 208 ; 474 637 262.

Kulatá výročí si letos připo-
mínají dvě chomutovské základ-
ní školy, ZŠ v ul. Na Příkopech 
110 let a ZŠ v ul. Akademika 
Heyrovského 30 let od založe-
ní. Jubileum oslaví společným 
společenským večerem, který 
proběhne 26. listopadu od 20 
hodin v divadle. Pořadatelé zvou 
všechny bývalé žáky, rodiče bý-
valých i současných žáků, bý-
valé členy obou pedagogických 
sborů i současné učitele ze škol 
všech stupňů.                                (r)

Zajímavé příběhy ze života lidí, 
kteří jsou chomutovskými rodáky, 
ale odstěhovali se do zahraničí, 
shání Středisko knihovnických 
a kulturních služeb. Prosí proto 
případně i jejich příbuzné, aby 
tuto informaci svým rodinným pří-
slušníkům žijícím v cizině předali. 
„Vydali jsme doposud dva sborní-
ky o kulturních a společenských 
osobnostech Chomutova, ten třetí 
se chystá v dohledné době. Najdete 
v nich známé osobnosti, o kterých 
se můžete dozvědět spoustu zají-
mavých věcí. A tak nás napadlo, 
že by se další podobná publikace 
skládala z těch lidí, kteří museli 
z jakéhokoliv důvodu naší republi-
ku opustit a dokázali něco význam-
ného v jiné zemi, s čím se museli 
přitom potýkat a co je v cizině na-
příklad překvapilo, ať už příjemně 
či naopak,“ vyjádřila se ředitelka 
SKKS Marie Laurinová a dodala, že 

základní informace lze najít i na 
webových stránkách zařízení. Ná-
měty zasílejte na adresu Střediska 
knihovnických a kulturních slu-
žeb, Studovna, Palackého 4995/85, 
430 01 Chomutov nebo na e-mailo-
vou adresu knihovna@skks.cz.         
                                                          (mile)

Středisko má zájem o příběhy
Chomutováků žijících v cizině

ProdámProdám
• Prodám Ford Scorpio 2.8, Prodám Ford Scorpio 2.8, 4x4, r.v. 85, 

pojízdný (s vadou převodovky). Cena doho-
dou (levně). Tel: 776 268 723, po 14. hod.

• Prodám Škodu Forman Prodám Škodu Forman r.v. 92, silná 
koroze, bez TP, pojízdný, cena 7 000 Kč. 
Chomutov. Tel: 608 409 988 (ne SMS).

• Prodám levně starý nábytekProdám levně starý nábytek, se-
dačku, stolek a peřiňák. Dále téměř nové 
horské kolo Olpran modré barvy za 1 800 
Kč. Tel: 606 405 418.

• Prodám knihyProdám knihy: Včelička - Policejní 
hodina, Pacner - Atomoví špióni, Kaplický - 
Čtveráci. Cena: 50 Kč/ks. Tel: 607 890 539.

• Prodám nové bílé plné dveře Prodám nové bílé plné dveře 60 
pravé za 1 000 Kč. Tel: 603 985 607.

• Prodám přívěsný vozík Prodám přívěsný vozík za os. auto, 
bezvadný stav, cena dohodou. Tel: 603 
737 054.

• Prodám pásovou ocel Prodám pásovou ocel 80 mm x 6 
mm, délka 3,2 m, nové, nepoužité kusy. 
Levně. Tel: 474 621 196.

• Mám jedno z prvních videíMám jedno z prvních videí, je ně-
kdo sběratelem? Tak se ozvěte! Tel: 737 
639 141.

• Prodám dvě soupravy lůžkovin Prodám dvě soupravy lůžkovin 
z ovčího rouna, nové, královská verze, 
vhodné pro alergiky, původní cena 20 000 
Kč nyní 10 000 Kč. Tel: 474 626 589.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 1+1, plastová 
okna, Zadní Vinohrady, 5. patro, ihned vol-
ný. Cena: 155 000 Kč. Tel: 721 102 207.

• Prodám trojkolku Prodám trojkolku na dvojčata v zá-
ruce. Cena: 6 000 Kč. Přidám velmi pěkný 
sporťák na dvojčata. Tel: 736 698 480.

• Daruji starší nábytek Daruji starší nábytek za odvoz. Tel: 
737 851 342.

• Prodám RD v CV Horní VsiProdám RD v CV Horní Vsi, dům je 
po vnitřní rekonstrukci, nová střecha, dům 
má novou půdní vestavbu a v přízemí byt 
3+1, k domu patří i nebytový prostor 
s restaurací. Tel: 604 207 401.

• Prodám nový střešní nosič Prodám nový střešní nosič na vozy 
Felicia a Favorit. Původní cena 930 Kč, nyní 
700 Kč. Tel: 604 927 875.

• Prodám 1 klec čtverhrannou Prodám 1 klec čtverhrannou 
a 1 klec kulatou na andulky, přidám krme-
ní, 2 péřové polštáře 70 x 90 cm. Nové. Tel: 
606 122 385.

• Prodám leštěnou stěnu, Prodám leštěnou stěnu, ořech, 3 m 
dlouhá, 150 v, 2 díly, úložné prostory na 
sklo, knihy, prádlo + 4 zásuvky, starší typ, 
vhodná do malého bytu, rozkl. gauč - lev-
ně. Tel: 474 688 818.

• Prodám krátký kožich Prodám krátký kožich - panenka 
- pravý beran, hnědá barva, velmi pěkný, 
pravý kožich pes - světlý, zánovní. Vel. 38 
- 40. levně. Volat večer. Tel: 474 655 566.

• Prodám funkční žehličku Prodám funkční žehličku Azur Ex-
cel plus Philips, dále el. šicí stroj Veritas 

- funkční, světlé provedení. Volat večer. 
Tel: 474 655 566.

• Prodám dr. byt Prodám dr. byt 1+1 proti Delvitě, 
velmi čistý a slušný vchod, možno od-
koupit do os. vl. Cena dohodou. Tel: 604 
617 318.

• Prodám levně zachovalou Prodám levně zachovalou obývací 
stěnu, světlé dřevo, velký úložný prostor, 
lze i do rohu, délka 5,2 m. Volat večer. Tel: 
474 655 566.

• Prodám ideální polovinu Prodám ideální polovinu bývalé ško-
ly na Klínech, objekt je patrový - 200 m2 
+ pozemek 200 m2, vytápěno ústředním 
topením. V objektu bydlí správce. Cena 
k jednání: 750 000 Kč. Tel: 602 467 861.

• Prodám psací stůlProdám psací stůl, otočné židle, 
poličky, gauč, konf. stolek, kuchyňský stůl, 
židle, koberce, skříňky, válendu. Tel: 723 
066 269.

• Prodám golfky ZekiwaProdám golfky Zekiwa, polohovací, 
košík, bouda, dobrý stav, po 1 dítěti. Cena: 
1 200 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel: 
736 683 550.

• Levně prodám nebo vyměním stará Levně prodám nebo vyměním stará 
rádiarádia, 2 dětská kola, 3 páry kol. bruslí, 
diaprojektor a bar. pohádky. Tel: 602 846 
052.

• Prodám holubníkProdám holubník, králíkárnu, vo-
liéry pro ptáky, kotce pro psy. Tel: 606 
919 511.

• Prodám pěkné palandyProdám pěkné palandy, dřevo - ma-
siv. Tel: 606 919 511.

• Prodám sokol. kroniku Prodám sokol. kroniku + kroniku 
českoslov. tabák. průmyslu, pamětní list 
E. B., sadu fotografií T. G. M. a českých 
i cizích herců a jiné týkající se této doby. 
Tel: 737 837 772.

• Prodám žaluzie Prodám žaluzie předokenní na 
2 okna, meziokenní na 2 okna, alu-metalý-
za, dovoz Německo. Tel: 474 656 100.

• Prodám tmavohnědý kožich Prodám tmavohnědý kožich velur 
I. jakost, límec lama. Tel: 474 656 100.

• Prodám nové péřové deky Prodám nové péřové deky 3+3, nej-
vyšší kvalita, sleva. Tel: 474 656 100.

• Prodám byt v OV Prodám byt v OV 1+2+L v 1. patře 
v Horní Vsi. Cena: 300 tis. Kč. Tel: 607 
283 667.

• Prodám pol. golfkyProdám pol. golfky, tm. modré 
s bílou ozdobou, košík, taška, slunečník, 
půl roku používané. Cena: 1 500 Kč. Tel: 
732 201 480.

• Prodám koženkovou sedací Prodám koženkovou sedací soupra-
vu 3+2, světle hnědá barva, dále koberec 
3,5 x 5,5 m téže barvy. Cena: 11 000 
Kč. Vše nové, lze i jednotlivě. Tel: 607 
283 667.

• Prodám dámské kožené kozačky Prodám dámské kožené kozačky 
nad kolena vel. 38, dále dvoukazeťák 
s rádiem. Vše levně. Tel: 474 659 490.

• Prodám nové letní pneu Prodám nové letní pneu 195/65/15, 
4 ks, původní cena 6 400 Kč, nyní 4 500 
Kč. Dále 4 ks nových zimních pneu obuté 
na elek. Škoda. Cena: 2 500 Kč/ks. Tel: 732 
967 720.

• Levně prodám dětský pokojLevně prodám dětský pokoj, komo-
da, skříň, regály, skříňka, stůl + 4 židle, 

letiště - možno i odděleně + noční stolky 
+ čelo. Tel: 608 866 430.

• Prodám H. F. sadu Prodám H. F. sadu na Nokia 6210 
nebo 6310, původní cena 4 000 Kč, nyní 
1 800 Kč, možno i s nalepovací anténou. 
Tel: 606 117 627.

• Prodám pozemek Prodám pozemek 1 500 m2  na 
Nechranicích - lokalita Tušimice. Možnost 
přikoupení 1 000 m2 do spoluvlastnictví. 
Tel: 606 117 627.

KoupímKoupím
• Koupím pokojové akváriumKoupím pokojové akvárium, min. 

80 l a více, s příslušenstvím, ale možno 

i jednotlivě. Může být i rohové, není však 
podmínkou. Tel: 603 259 114.

• Koupím přebalovací pult Koupím přebalovací pult v dobrém 
stavu. Tel: 604 658 997.

OstatníOstatní
• Studentka VŠ nabízí doučování Studentka VŠ nabízí doučování 

předmětů ZŠ nebo ekonomické před-
měty pro SŠ. CV a okolí. Tel: 604 740 
786.

• Hledám práci jako pomocná kuchař-Hledám práci jako pomocná kuchař-
ka ka - důchodkyně. Nabídněte práci. Tel: 737 
412 383.

• Vyměním 1+2 na Palackého Vyměním 1+2 na Palackého za 1+1 
s balkonem nejlépe Stavbařská ul. nebo 
u Plusu u Luny. Volat večer mezi 18. - 20. 
hod. Tel: 604 523 134.

• Za 1 kus čok. Studentská pečeť Za 1 kus čok. Studentská pečeť 
a oříškové kapučíno a oříškové kapučíno daruji 6 ks záclon 
ve velmi dobrém stavu na chatu i do bytu. 
Tel: 607 650 766.

• O. S. na louce hledá canisterapeutaO. S. na louce hledá canisterapeuta. 
Tel: 723 190 410.

• Hledám pronájem Hledám pronájem bytu 1+1 v CV. Tel: 
608 534 418.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž s el. energií v ul. 
Heydukova  v CV proti č. p. 3772. Tel: 474 
688 791, 604 814 028.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 jedné osobě, 
zařízený, na Březenecké, platba 3 500 Kč 
měsíčně. Tel: 737 851 342.

• Pronajmu garsonku Pronajmu garsonku s příslušen-
stvím, s balkonem slušnému zájemci. Tel: 
737 104 381.

• Hledám pronájem garážeHledám pronájem garáže, do konce 
března, centrum CV, za rozumnou cenu. 
Tel: 737 750 634.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 v rodinném dom-
ku kousek u Globusu, nejlépe dlouhodo-
bě, jen seriózně, nájem 4 500 Kč včetně 
energie. Tel: 731 756 686.


