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Německá společnost pro 
podporu svobodného podnikání 

hledá 
komunikativní 

a ambiciozní lidi.
Možnost dobrého výdělku.

Na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

Tel.: 00491 622 075 387 
(paní Monika Reinhardt)

e-mail: Mrroxanna@iol.com

Den otevřených dveří v dopravním podniku
U příležitosti oslav 10 let provozu trolejbusové dopravy v Chomutově a Jirkově pořádá Dopravní podnik měst Cho-
mutova a Jirkova a. s. v sobotu 11. června 2005 od 10,00 do 12,00 hod. „Den otevřených dveří pro veřejnost“„Den otevřených dveří pro veřejnost“. Pro 
zájemce je připravena prohlídka trolejbusového a autobusového depa, která bude doplněna odborným výkladem. 
K dopravě do areálu dopravního podniku mohou návštěvníci využít speciálně vypravených trolejbusů z konečných 
zastávek Chomutov (poliklinika) a Jirkov (autobusové nádraží). Doprava speciálními trolejbusy bude zdarma.

Začátky prohlídek dopravního podniku Začátky prohlídek dopravního podniku 
s odborným výkladem: s odborným výkladem:     10,00 hod.
  10,30 hod. 
  11,00 hod. 
Jízdní řad speciálních linek: Jízdní řad speciálních linek:       
Chomutov, poliklinika  9,30  10,30 
Chomutov, u hřbitova  9,32  10,32
Chomutov, Palackého  9,36  10,36
Chomutov, aut. nádr.  9,39  10,39
Chomutov, zimní stadion  9,40  10,40
Chomutov, Březenecká I  9,45  10,45
Chomutov, Kundratická  9,46  10,46
Chomutov, sportovní hala  9,47  10,47
Chomutov, Březenecká II  9,48  10,48
Chomutov, Kamenná  9,50  10,50
Chomutov, Zahradni TIP  9,52  10,52
Chomutov, dopravní podnik Chomutov, dopravní podnik  9,54 9,54  10,54 10,54 

Jirkov, aut. nádr.  9,45  10,45
Jirkov, Červenohrádecká  9,46  10,46
Jirkov, Horník  9,50  10,50 
Jirkov, Vinařická I  9,51  10,51
Jirkov, Hornická  9,52  10,52
Jirkov, Dvořákova  9,53  10,53
Jirkov, Nové Ervěnice  9,55  10,55
Jirkov, Hrdinů  9,57  10,57
Chomutov, Písečná, zdrav. stř. 9,59  10,59
Chomutov, dopravní podnikChomutov, dopravní podnik 10,00 10,00  11,0011,00

Významní obchodní partneři DPVýznamní obchodní partneři DP
BARUM spol. s r.o., Objízdná 1628, Otrokovice
WETEST PNEU s.r.o., Nádražní 1980, Zlín
ZLINER s.r.o., Tř. Tomáše Bati 283, Zlín
KARBOTECHNIK s.r.o., Staniční 10, Plzeň
VELVANA a.s., Velvary
AKUMA a.s., Nádražní 84, Mladá Boleslav
KAROSA a.s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto
W.A.G. minerální paliva a.s., Na Pankráci, Praha
OMA CZ a.s., Jáchymovská 72, Ostrov
NOEL PLUS s.r.o., Dukelská 1585/12, Chomutov
Severočeská energetika a.s., Teplická 874/8, Děčín
ELEKTROLINE s.r.o., K Ládví, Praha
ESKO s.r.o., Jinonická 80, Praha
DYSK s.r.o., Seifertova 1479, Litvínov
PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce, Praha
IDEAS Advertising s.r.o., Revoluční 22, Chomutov
MUS a.s. právní nástupce, V. Řezáče 315, Most
UNITED Energy a.s., Teplárenská 2, Most - Komořany
EM TEST ČR s.r.o., Jiráskova 1284, Vsetín
EPOS s.r.o., Paseky 292, Zlín Želechovice
Pražská dopravní a.s., Pod Výtopnou 13/10, Praha
Podnikatelská pojišťovna a.s., Školní 999, Chomutov
KLH, Tolstého 738, Chomutov
SHR Czech Camion Servis CZ s.r.o., Josef Matoušek
Radětice 73, Bechyně

• zamìøení, výroba, montáž
• parapety, žaluzie, rolety, vrata
• sítì proti hmyzu
• prodej na splátky

ZAJÍMAVÉ ZAVÁD�CÍ CENY

PENÍZE Když vám je nechce nikdo půjčit

VOLEJTE 603 872 753
Pro zaměstnané, důchodce, OSVČ i s nulovým 
přiznáním - bez poplatku a ručitele -

CHOMUTOV
ZIMNÍ STADION

474 624 135

Cenová bomba kol
Osazení ALIVIO , kotouèové 
brzdy, zapletená kola 
 7.990,–
Osazení ACERA, kotouèové 
brzdy, zapletená kola 
 6.490,–
Treking – ALIVIO  7.999,–

OTEVØENO
PO – PÁ 8 – 18, SO 8 – 12

Oznámení  zm ny adresy. 
Vážení klienti,

 dovolujeme si Vám oznámit, že Informa ní a poradenské 

 centrum eskomoravské stavební spo itelny, a.s.  v Ruské 

 ul. p.77, Chomutov 1, zm nilo své sídlo.Nyní nás najdete 

 na adrese Blatenská 1099, Chomutov 1(30 m od sv telné

 k ižovatky u Delvity.) 

S  p est hováním nedochází ke zm n  telefonních ísel.

 Po-Pá 9.00 – 17.00 hod. 

 Informa ní a poradenské centrum Chomutov, Blatenská 1099 

 Tel.: 474 651 940, e-mail: ipc-chomutov@cmss-oz.cz

Síť turistických volnočasových 
zařízení, turistika bez hranic je 
název projektu Hospodářské a so-
ciální rady Chomutovska, který byl 
podán do programu EU Phare CBC 
a schválen hodnotitelskou komisí v 
listopadu 2004.

Předmětem projektu, jehož rea-
lizace začala dnem 1. února 2005, 

je zmapování cyklotras a cyklos-
tezek na území Krušnohoří (čes-
ká i německá část) a zpracování 
kvalitních map a prezentačních 
materiálů. Ty budou obsahovat se-
znamy a označení turisticky atrak-
tivních míst včetně infrastruktury 
cestovního ruchu. Cílem společ-
né práce je vybudovat ucelenou 
informační síť turistických tras 
a stezek, doprovodné infrastruk-
tury a služeb cestovního ruchu 
tak, aby uspokojila potřeby turis-
tů v oblasti sportovní, rekreační 
i poznávací a tuto síť prezentovat 
v turistických mapách a průvodcích. 

Realizace projektu povede k roz-
voji turistiky včetně cykloturistiky 
a tím k ekonomickému a hospodář-
skému rozvoji celé lokality. Mezi 

cílové skupiny patří především 
obyvatelé Euroregionu Krušnohoří, 
ale také návštěvníci přicházející 
do regionu.

Zahraničním partnerem projektu 
je organizace Tourismusverban-
des Erzgebirge e.V. z Annaberg-
-Buchholz, která má již bohaté 
zkušenosti s účastí v přeshranič-
ních projektech, kde sehrála roli 
jak vedoucího projektu, tak i part-
nera. Do výše zmíněného projektu 
se zapojí prostřednictvím účasti na 
pořádaných workshopech, předává-
ním zkušeností a při spolupráci na 
tvorbě mapy. 

Zájemci o další informace mohou 
kontaktovat úřad Hospodářské a soci-
ální rady Chomutovska, tel. 474 628 
288, e-mail info.ohkcv@tpcv.cz

Projekt pomůže k rozvoji turistiky a cykloturistiky

Světový výrobce a vývozce
strojně broušených křišťálových
bižuterních kamenů a perlí

přijme

obráběče a brusiče kovů nebo zámečníka
Požadujeme:
� SOU (výuční list)
� minimálně pět let praxe v oboru
� samostatnost
� dobrý zdravotní stav
� hodnocení od bývalého zaměstnavatele

Pracovní náplň:
� broušení na rovinné brusce
� většina činností jsou opakující se operace
� místem výkonu práce je Jirkov

Písemné nabídky s uvedenými osobními údaji a kontakty zasílejte na adresu:
Preciosa, a. s., závod 5, Mostecká ulice 333, 431 11 Jirkov
nebo po domluvě odevzdejte osobně
na personálním oddělení, tel. 474 446 356

PRECIOSA, a. s.
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Město Chomutov v současné době připravuje vybudování nové lokality na výstavbu 
rodinných domků. Jedná se o lokalitu Filipovy rybníky, která se nachází v oblasti Čer-
ný Vrch v prostoru za Integrovanou střední školou energetickou Na Průhoně. Záměr 
města je vybudovat v předstihu základní infrastrukturu, tedy rozvod inženýrských sítí 
(dešťová a splašková kanalizace, vodovod, rozvody elektro a slaboproudu, plynovod, 
veřejné osvětlení) a komunikace a plochy pro pěší. 

Základní identifikace lokality:
• počet rodinných domků 24
• celková plocha pro RD 15 844 m2

• průměrná plocha na 1 RD 660 m2 (od 600 m2 do 1 400 m2)
• RD navrženy jako satelitní, samostatně stojící

Na základě úpravy projektu se podařilo snížit předpokládanou prodejní 
cenu stavebního pozemku určeného k výstavbě rodinných domků inzerova-
nou v únoru letošního roku z původně uváděných 1 100,– Kč na maximálně 
950,– Kč/m2. 

Dovolujeme si vás opětovně v případě zájmu vyzvat k podání „nezávazné“ žádosti 
o prodej pozemku na výstavbu rodinných domků v uvedené lokalitě na Odbor správy 
majetku města Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Žádost lze získat přímo na tomto odboru, případně na webových stránkách města 
www.chomutov-mesto.cz. Další informace podá na tel. čísle 474 637 472 Pavlína Ko-
lářová, e-mail: p.kolarova@chomutov-mesto.cz.

Pozemky k výstavbě rodinných domů

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: 8. 6. v 10.00 hod.

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 30. 6 . 20 05 v 1 5 ,0 0 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 8 v p ř ízem í budov y M ěÚ C hom utov, Zborovs ká 46 02 veřej né 
v ýběrové ř ízen í by tů na opravu na v lastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady
Domovn í správa C H E PA – u l .  Křiží kova

U l ice čp. + č. bytu Vel i kost Vy volávací cena Náklady na opravu

Osvobození 3538/4 1 + 3  16. 500,- Kč 201 .000,- Kč

Pionýrů 3780/4 1 +2  12.705,- Kč 112.400,- Kč

Domovn í správa DOS PRA - u l .  Březenecká

Kundratická 4596/23 1 + 3  26.100,- Kč   61 . 210,- Kč

Borová 5143/ 9 1 +2  24.400,- Kč   56. 500,- Kč

Dřínovská 4743/14 1 +2  26.150,- Kč   66. 840,- Kč

17. l istopadu 4566/3 1 +2  25.650,- Kč   69. 570,- Kč

Zahradní 5180/19 1 + 3  24. 200,- Kč   63 .910,- Kč

Písečná 5063/17 1 + 3  33 .735,- Kč   76.600,- Kč

Kamenná 5103/ 9 1 +2  24.700,- Kč   53 . 200,- Kč

Zahradní 5180/3 1 + 3  32.610,- Kč   68 .350,- Kč

Kamenná 5120/3 1 +2  23 . 850,- Kč   54.950,- Kč

Kamenný Vrch 5276/2 1 +4  35. 200,- Kč   64. 210,- Kč

Kamenná 5092/12 1 + 3  24.050,- Kč   69.300,- Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedené domovn í s p ráv y.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 30. 06. 2005 , v době od 1 3 ,00 hod . do 1 5 ,00 hod .  v kancelář i  
OS M M , 2 . patro, č .  dv. 233 

Zá jemc i o zí s ká n í by tu formou veřej ného v ýběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved l e povi n ností uvedenýc h v č l .  6 „ Pravi -
del p ro při dělová n í by tu v ma jetku města C hom utova“, při p rezentac i před ložit p latný obča n s ký p rů kaz a potvrzen í 
peněžn í ho ú stavu o za p lacen í d ražeb n í j i stoty ve v ýš i 1 0 % v y vo lávac í ceny by tu .

Číslo účtu - 6015-626441/0100 (uvedení pomlčky NUTNÉ !) , variabilní symbol – 22223006, specifický symbol – rodné číslo

ProdejProdej
• Prodám elektr. sekačku Prodám elektr. sekačku Black&Decker 

typ GR 348, nová, jednou použitá, původní 
cena 3 500, na prodej za 3 000 Kč. Tel. 607 
736 853. 

• Prodám koťátka britské modré kočkyProdám koťátka britské modré kočky. 
Odběr koncem června. Očkovaná a odčerve-
ná. Rodiče i koťátka je možno vidět. Pouze 
SMS na tel. 721 413 135.

• Prodám kočárek šedivé barvy Prodám kočárek šedivé barvy s pře-
hazovací rukojetí po jednom dítěti. Dobrý 
stav. Velmi pěkný. Cena 1 800 Kč. Tel. 737 
475 508.

• Prodám zachovalé chlapecké oblečení Prodám zachovalé chlapecké oblečení 
a obuv na 1-3 roky. Levně. Tel. 606 292 935.

• Prodám stůl pro počítač, Prodám stůl pro počítač, tiskárnu, scan-
ner atd. barvy sv. hnědé, š-112, v-75, m-65 cm. 
Cena 1 400 Kč. Tel. 777 812 268.

• Prodám osvětlení a ozvučení na diskoté-Prodám osvětlení a ozvučení na diskoté-
ku ku - profi, nové, eventuálně zprovozním. Tel. 
777 860 337.

• Nabízím psací stroj Nabízím psací stroj PAILA RD PATENT 
APPLIE - kovový kufřík. Tel. 474 626 491.

• Nabízím 10 ks kovových lakovaných Nabízím 10 ks kovových lakovaných 
držáků držáků na květinové truhlíky na balkón, 
křišťálový lustr, moderní stojací lampu, zá-
řivkové těleso pod linku. Levně - nové. Tel. 
607 174 869.

• Prodám dětský kočárek Prodám dětský kočárek zn. Micrus 
s nafukovacími koly - trojkombinace, ve 
velmi dobrém stavu. Přidám zimní pytel 
a tašku na přenos miminka. Cena 3 000 Kč. 
Tel. 605 285 607.

• Prodám automatickou bubnovou pračku Prodám automatickou bubnovou pračku 
Tatramat mini na 4 kg prádla, v-60, š-40, h-
60 cm. Velmi zachovalá. Cena dohodou. Tel. 
474 626 357.

• Prodám šatní skříň trojdílnou Prodám šatní skříň trojdílnou zlatavě-
hnědé barvy se zrcadlem - cena 1 500 Kč 
a menší dvoulůžko 140x200 tmavě hnědé 
polohovací s úložným prostorem. Tel. 474 
656 246, 723 370 702.

• Prodám horské kolo Prodám horské kolo dětské zn. Superior 
barvy zelené, věk 6 - 9 let. Cena 1 500 Kč. 
Tel. 721 282 373.

• Prodám starší rozkládací sedací soupra-Prodám starší rozkládací sedací soupra-
vu vu hnědé barvy za 700 Kč a hnědou leštěnou 
obývací stěnu za 1 000 Kč. Tel. 724 015 785.

BytyByty
• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 2+1 s balkonem, 

7. patro, Holešická ul., Chomutov. Ihned volný. 
Tel. 474 624 278.

• Prodám byt Prodám byt 4+1 v os. vl., Kamenná ul., 
menší úpravy, cena 280 000 Kč. Tel. 776 
798 007.

• Pronajmu byt Pronajmu byt v Chomutově 1+1 velký, 
dlouhodobě. Tel. 777 348 151.

• Vyměním byt Vyměním byt 1+1 (půdní vestavba) 
v Nových Ervěnicích, slušný vchod, za 1+1 
v Cv Horní Vsi (Jitřenka, Severka, Luna). Tel. 
731 709 743.

• Vyměním státní byt Vyměním státní byt 1+3 v Jirkově Na 
Borku za státní 1+2 v Chomutově. Tel. 603 
787 821.

• Pronajmu byt Pronajmu byt 1+2 na Březenecké. Tel. 
602 453 939, 723 466 676.

• Prodám byt Prodám byt 1+2 v osobním vlastnictví 
bez balkónu ve 2. poschodí v Cihlářské ul. 
Volný od června. Tel. 604 951 939.

• Prodám slunný byt Prodám slunný byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v centru Chomutova, 54 m2, ulice 
Mostecká, balkón, sklep, klidný vchod. Volný 
ihned. Cena 275 000 Kč. Tel. 728 282 233 po 
17. hod.

• Pronajmu nebo prodám byt Pronajmu nebo prodám byt 1+2 velký na 
Zahradní ul. Tel. 723 466 676, 602 453 939.

• Prodám dvoupatrový dům Prodám dvoupatrový dům (nebytový 
s možností bytový) - 12 místností, podskle-
pený, zahrada, příjezd, parkování u náměstí, 
u zastávek MHD. Tel. 602 180 723.

• Vyměním státní byt Vyměním státní byt 3+1 v Jirkově za 
státní byt 1+0 nebo 1+1. Tel. 604 126 229.

• Prodám rodinný dům Prodám rodinný dům v Chomutově se 
dvěma bytovými jednotkami a k tomu nále-
žící nebytové prostory s restaurací a dvorek 
se zahradou. Tel. 604 207 401.

KoupěKoupě
• Koupím 900 ks očištěných cihelKoupím 900 ks očištěných cihel. Tel. 

604 687 491.

OstatníOstatní
• Hledám lidi na spolupráciHledám lidi na spolupráci. Tel. 603 

787 821.
• Omítky, štuky, fasádu, Omítky, štuky, fasádu, provedu i jiné 

zednické práce. Tel. 732 167 124.




