
1 8/22

Daniel Gletník - malíř, který ví 
Daniel Gletník je opavský malíř, který po více než 20 letech přechází pod 
křídla naší společnosti. Jeho vize je provádět nátěry a nástřiky fasád  
velkých budov, stříkat průmyslové haly a komerční areály, využívat svých 
zkušeností a pomáhat lidem k lepšímu bydlení tím, že bude poskytovat 
rady a doporučení jak nejlíp vymalovat vlastní byt nebo dům. Také umí 
stříkat radiátory, nábytek, auta… co si vymyslíte > to můžete mít. Pokud 
tedy máte zájem o jeho služby, kontaktujte naší Opavskou obchodní 
organizaci ÓóÓ s.r.o. , nebo více na webu gletnik.eu 
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Měsíčník 
Opava.City 

JSI TY 

ÚBLO 7 3+1 74M2 
BYT NA PRODEJ 

3.500.000 KČ

APARTMÁN 1+KK  
NÁKLADNÍ 41 32 M2 
CENA 2.600.000 KČ

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE  
REKLAMA  

5000 KČ / MĚSÍC

Cena nátěru 

interiéru 

malířskou 

barvou Hetmal je 

55 Kč / m2 

A to se vyplatí 

OPAVA.CITY

Soutěž s Opava.City _pošli sms na tel. 773 113 504___napiš nám svůj email a přezdívku a vyhraj 

malíře na 1 den zdarma!

http://www.opava.city
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PRODEJ.TO! 
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Byt 3+1 74 m2 s 
garáží a zahradou 
Nabízíme na prodej družstevní byt ve vesnici Úblo v 
okrese Opava v bytovém domě se 4 byty. Byt se 
nachází v přízemí a jeho součástí je sklep, půda, 
hospodářská budova s garáží a zahrada. Byt je prostorný 
74 m2 se třemi ložnicemi a kuchyní. V bytě probíhala 
rekonstrukce ( 2022 ), jsou zde nové podlahy v předsíni a 
kuchyni, nová koupelna s vanou, elektřina, omítky atd. V 
bytě jsou nová plastová okna, dřevěné parkety v 
pokojích. V tuto chvíli nabízíme byt bez kuchyně, kterou 
si může nový majitel vybrat dle svých představ. V bytě je 
topení na tuhá paliva ( dřevo, uhlí ), voda ze studny i 
voda z řádu. pohledu umístění, které je v klidné části 
obce a nabízí klid a venkovní prostor. Majitel si 
vyhrazuje právo prodat byt za nejvyšší cenu. Volejte 773 504 113

První číslo a vydání našeho měsíčníku 

Opava.city navazuje na měsíčník ÓÓÓ, 

který si získal vysokou popularitu a 

pozornost lidí. S cílem rozšířit naši 

zpravodajskou činnost, jsme se rozhodli 

přejmenovat náš časopis a rozšířit ho 

mezi co nejvíce lidí v Opavě a okolí. 

Na prodej

Apartmán 
41a  

1+kk 36 m2 s 

terasou v 

historické budově na Nákladní 
41a Opava. Prohlídky každou 
sobotu od 13:00. Cena bytu není stanovena 
vzhledem k situaci na realitním trhu. Byt získá ten, 
kdo podá nejvyšší nabídku po dohodě s majitelem. 
Byt má sklep i terasu 4m2. K dispozici jsou i 
garážová stání. Ihned k nastěhování. Osobní 
vlastnictví. Volejte pro více info 608 840 408

Na prodej

http://www.opava.city
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