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

TRVALE NÍZKÉ CENY OKEN
i VEŠKERÉHO PRÍSLUŠENSTVÍ

– Až 100x rychlejší než vytáčené 
připojení přes telefon

– Vyšší rychlost za srovnatelnou 
cenu s Internet Expres 

– Bezpečnější připojení bez rizika 
vysokých telefonních účtů 

– TURBO 250 za 299 Kč* měsíčně
– Připojení 1 Kč 
– Modem v ceně služby 
– 30 denní garance vrácení peněz
– Úspora 200 Kč měsíčně při odběru 

30 českých TV programů 
v nabídce KOMPLET

Objednávejte na www.karneval.cz | 844 111 116

* akční cena měsíčně bez DPH

TURBO 250 
Z A 299 Kč*

Občanské sdružení 
onkologických pacientů 
a přátel KAPKA 97

pořádá
25. 10. 2005 od 15.00 hodin 

v MÚSS Písečná 
(budova ředitelství)

besedu pro veřejnost 
a všechny zájemce

O vyšetřovacích metodách 
obecně a v onkologii 

z pohledu informování 
a přípravy pacientů sestrou.

Město Chomutov zastoupené Odborem správy majetku města
nabízí , v souladu s usnesením Zastupitelstva města Chomutov č. 69/ 04 a 009/ 05, 

 k odkoupení následující bytové jednotky, které jsou nabízeny s nájemníkem :

poř. č. u l ice č. p. č. b. vel ikost
vyvolávací cena 
(v Kč)

cena pozemku

1 B řezenecká 4471 8 1 +2 41 439 823

2 Stavbařská 4527 8 1 +2 40 997 919

3 Kundratická 4596 24 1 +4 65 778 550

4 Kundratická 4596 117 1 + 3 46 398 491

5 Kundratická 4596 140 1 + 3 46 398 491

6 Kundratická 4596 215 1 + 3 48 336 497

7 Holešická 4740 59 1 +2 38 133 408

8 J irkovská 5006 17 1 + 3 42 425 1 005

9 J irkovská 5007 2 1 + 3 42 169 1 001

10 J irkovská 5007 17 1 +3 42 169 1 001

11 Kamenná 5101 20 1 + 3 38 289 0

12 Kamenná 5102 13 1 +2 28 640 0

13 Kamenná 5104 17 1 + 3 38 283 0

14 Kamenná 5122 5 1 +2 30 934 864

15 Kamenná 5123 3 1 + 3 41 245 1 036

16 Kamenná 5123 6 1 + 3 41 245 1 036

17 Kamenná 5123 12 1 + 3 41 245 1 036

18 Kamenná 5124 3 1 +2 31 037 854

19 Kamenná 5125 19 1 + 3 33 089 888

20 Borová 5135 1 1 +2 31 498 1 021

21 Zahradní 5168 16 1 + 3 34 345 809

22 Zahradní 5169 6 1 + 3 35 456 1 441

23 Zahradní 5181 2 1 +4 43 024 1 636

24 Zahradní 5195 9 1 + 3 43 765 773

25 Skalková 5200 2 1 + 3 43 183 1 778

26 Růžová 5219 8 1 +4 41 913 1 811

27 Pod B řízami 5227 6 1 + 3 42 442 1 824

28 Kamenný Vrch 5270 19 1 + 3 42 283 923

29 Kamenný Vrch 5270 21 1 + 3 38 367 870

30 H utnická 5298 5 1 +4 56 095 1 525

Byty jsou nabízeny formou výběrového ř ízen í – „obál kovou metodou“, které probí há ve dvou kolech .  Do prvn í ho kola se mohou při h lás it pouze vlastn íc i bytových 
jednotek ze společenství v lastn í ků , ve kterém se nabízená bytová jednotka nachází . Do dru hého kola se mohou při h lásit ostatn í zájemci . V obou pří padech se mohou 
při h lás it pouze t i ,  kteří nemaj í žádné nespl něné závazky vůči městu . Zájemce bere na vědom í , že jedn í m z hodnotíc ích kritéri í j e i m ísto bydl iště, př í p . pracoviště.
Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu : Město C hom utov, Od bor s právy ma jetku města - DČ,  Zborovská 4602 , 430 28  C H O M UTOV, nebo 
odevzdá v podatel ně MěÚ C hom utov, Zborovs ká 4602 , C hom utov.
Nabídka bude předložena formou vypl něného t iskopisu , který s i lze vyzvednout na MěÚ Chom utov, č i vyt isknout z webových stránek MěÚ Chom utov - www.cho -
m utov- mesto.cz .
Každý zá jemce je povi nen předem u h rad it ka uci ve výš i 1 0 % na b ízené ceny, m i n i má l ně vša k 3 . 500, - Kč ( u na b ídek pod 35 t i s . Kč ) , na č. účtu 19 - 626 - 441/
0100, VS – „000 č. p. č. b.“ ( na př. 0003554002 ) . Doklad o za placen í ka uce bude součá stí na bíd ky.
O bá l ka bude označena : VŘ – I . kolo ( nebo I I . kolo ) , č ís lo popi s né/číslo bytu , na který zá jemce pos í lá na bíd ku , ad resa Město C homutov, Od bor správy ma jetku 
města - DČ, Zborovs ká 4602 , C hom utov. 
O bá l ka , která nebude obsa hovat sta novené ná ležitosti , bude vyřazena z VŘ . Rovněž budou vyřazeny na bíd ky, které nebudou obsa hovat doklad o u h razen í 
ka uce ! Nabídky budou při j í mány nej pozděj i do 03 . 11 . 2005, 11 .00 hod i n ,  pozdějš í nabídky nebudou akceptovány. Výběr z nabídek bude proveden výběrovou kom is í , 
stanovenou Radou města Chom utov.
B l ižš í i nformace podaj í pracovn ice Odboru správy majetku města MěÚ Chom utov, Zborovská 4602, I I .  poschodí , č .dv. 233 -234A , te lefon 474 637 208 ; 474 637 262.
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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: 26. 10. v 10.00 hod.

Upozorňujeme inzerentyUpozorňujeme inzerenty
i zájemce o inzerci,i zájemce o inzerci,

že příjem plošné 
i řádkové inzerce

provádí na přechodnou dobu
kancelář č. 54 na staré radnicikancelář č. 54 na staré radnici

(vchod z Chelčického ulice).

„Nemůžu najít práci, protože ne-
mám praxi.“ To je často zmiňovaný 
problém u lidí, kteří skončili studium 
na střední škole. Ačkoli by se mohlo 
zdát, že dlouhodobá nezaměstnanost 
je problémem, který se mladých lidí 
netýká, opak je pravdou. Právě nedo-
statek praxe je nejčastější překážkou 
v pracovním uplatnění. Na tento pro-
blém reaguje projekt „Kariéra“, reali-
zovaný v Mostě a Chomutově. 

Projekt trvá 24 měsíců a obsahuje 
celkem 8 diagnosticko-poradenských 
modulů, které jsou určeny pro 
uchazeče o zaměstnání do 25 let, 
kteří mají středoškolské vzdělání, 

Projekt „KARIÉRA“ – šance pro mladé lidi bez práce  
nebo jsou vyučeni v oboru a jsou 
nezaměstnaní déle než 6 měsíců. 
Jednotlivé moduly projektu „Kariéra“ 
jsou tříměsíční včetně jednoměsíční 
praxe u zaměstnavatele. Praxe bude 
odpovídat vzdělání a profesní orien-
taci účastníka modulu.  Na zdárně 
ukončenou praxi bude navazovat 
zaměstnání.  První dva moduly za-První dva moduly za-
čnou 1. a 2. listopadu v Chomutově čnou 1. a 2. listopadu v Chomutově 
a Mostě. Pro mladé lidi bez praxe a Mostě. Pro mladé lidi bez praxe 
se tak otvírá šance získat zaměst-se tak otvírá šance získat zaměst-
nání.  Pokud má někdo z mladých nání.  Pokud má někdo z mladých 
lidí o účast v modulech zájem, lidí o účast v modulech zájem, 
může se informovat na Úřadě práce může se informovat na Úřadě práce 
v Chomutově a Mostě. v Chomutově a Mostě. 

Hlavním cílem projektu je zvý-
šení účinnosti nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti. Realizáto-
rem projektu a příjemcem grantu 
z Evropského sociálního fondu je 
vzdělávací společnost ASISTA s.r.o. 
Projekt je spolufinancován také 
státním rozpočtem České republiky. 
Evropský sociální fond napomáhá 
rozvoji tím, že podporuje zaměst-
natelnost, podnikatelského ducha, 
rovné příležitosti pro muže a ženy 
a investicemi do lidských zdrojů. 
Partnery projektu jsou Úřad práce 
v Chomutově a Okresní hospodářská 
komora v Mostě a Chomutově.     (PI)

Dne 1. ledna 2006 nabývá účin-
nosti zákonné ustanovení, podle 
něhož k opuštění území při cestě k opuštění území při cestě 
do států Evropské unie lze jako do států Evropské unie lze jako 
cestovní doklad použít i občanský cestovní doklad použít i občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji, průkaz se strojově čitelnými údaji, 
pokud nemá oddělenu vyznačenou pokud nemá oddělenu vyznačenou 
část. část. Z toho vyplývá, že od počát-
ku příštího roku už nelze k cestám 
používat občanské průkazy typu 
identifikační karty bez strojově 
čitelných údajů.

Problémy mohou vzniknout 
také při společném cestování dětí 
zapsaných v občanském průkazu 
rodičů, pokud tyto děti nebudou 
mít vlastní cestovní doklad. Dítě 
zapsané v občanském průkazu 

rodiče neprokáže státní občanství, 
neboť do občanského průkazu se 
zapisují i děti – cizinci. Na roz-
díl od občanského průkazu se do 
cestovního pasu rodičů zapisují 
pouze děti, které jsou státními 
občany České republiky. Dalším 
rozdílem je, že do občanského 
průkazu rodičů se místo data na-
rození a pohlaví zapisuje rodné 
číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto 
vnitrostátní identifikační údaj, 
může být nesrozumitelné pro cizí 
státní orgány. Proto ministerstvo 
vnitra nedoporučuje cestování dětí 
zapsaných v občanském průkazu 
rodičů bez vlastního cestovního 
dokladu.                                             (r)

Občanský průkaz jako cestovní doklad
do států Evropské unie – upozornění

Potěšilo nás...
Chtěla bych poděkovat Cho-

mutovským novinám za to, že 
zde máme my, občané, možnost 
zveřejňovat řádkové inzeráty. Tři 
měsíce jsem měla prodej bytu 
zadaný u realitní kanceláře a za 
tu dobu se nestalo vůbec nic, 
jen vyinkasovala peníze v řádech 
tisíců. Pak jsem si inzerát na 
prodej bytu dala poprvé do Cho-
mutovských novin, protože jsem 
si uvědomila, že se dostanou do 
ruky všem obyvatelům města. 
Hned první den se mi ozvalo de-
vět zájemců a druhý den byl byt 
prodaný. Koupil ho ode mě starší 
pán, který nemá přístup na inter-
net a neorientuje se v nabídkách 
realitních kanceláří.

    Kamila Habudová, důchodkyně

ProdejProdej
• Prodám krásnou rohovou sedací Prodám krásnou rohovou sedací 

soupravu soupravu rozkládací. Stáří 2 roky. Cena 
7 500 Kč. Dále prodám skoro nový skleník 
tmavé dř. Cena 2 500 Kč. Tel. 602 1a53 814, 
474 624 075.

• Prodám sportovní kočárek Prodám sportovní kočárek trojkombi-
naci zn. Deltim s nafukovacími koly. 100% 
stav. Zdarma přidám pláštěnku. Cena 
1 800 Kč. Tel. 775 613 638.

• Prodám kočárek – sesle Prodám kočárek – sesle – přehazo-
vací rukojeť, polohovací záda, nánožník. 
Velmi dobrý stav. Cena 500 Kč. Tel. 775 
613 638.

• Prodám ancistrusi zlatý chovný Prodám ancistrusi zlatý chovný 
18 měsíců starý, živorodky mečovky 
a paví očka. Vše levně. Tel. 474 659 026.

• Prodám pro el. vláčky Prodám pro el. vláčky ovl. trafa 
a jiné věci, relátka, klávesová tlačítka, 
panelové měřáky, stab. zdroje. Nové. Tel. 
721 388 297.

• Prodám nerezový kuchyňský dřez Prodám nerezový kuchyňský dřez 
39x45 cm, pákovou vanovou baterii s dl. 
otočným ramenem a sprchou – rozteč 
10 cm. Bezvadný stav. Cena 500 Kč. Tel. 
776 107 995.

• Prodám bílou plechovou vanu Prodám bílou plechovou vanu 
160 cm dlouhou, nepoškozenou, za 500 Kč 
a dále prodám bezdrátový telefon Pana-
sonic za 800 Kč. Tel. 736 223 755.

• Prodám vnitřní prosklené dveře Prodám vnitřní prosklené dveře 80L 
i 80P, dále deskové radiátory 140x60 cm 
o výkonu 1 000 W. Tel. 732 732 343.

• Garáž u válcoven Garáž u válcoven (bývalá polikli-
nika) vyměním za garáž v Horní Vsi v 
ul. Bezručově, Václavské apod. Tel. 732 
275 799.

• Prodám kontaktní Prodám kontaktní hodinkový otáčko-hodinkový otáčko-
měr měr (o – 48 000 ot./min.). Zánovní – 1 200 Kč.
Tel. 474 620 268, navečer.

• Prodám komplet 12-ti párů frézo-Prodám komplet 12-ti párů frézo-
vacích nožů vacích nožů s unašečem na průměr 25, 
nepoužité, různé tvary. Cena 2 200 Kč. 
Tel. 474 620 268, navečer.

• Prodám masážní křesloProdám masážní křeslo, dvoufritézu, 
vitrínu na zmrz. a 10 antikorových vani-
ček, pokladnu a mlýnek na kávu do obcho-
du. Ceny dohodou. Tel. 603 162 977.

• Prodám kajak Prodám kajak Gumotex Traveler. Nový 
15 000 Kč, nyní za 6 000 Kč. Tel. 474 688 
431 nebo 604 687 491.

• Prodám zahrádku v Droužkovicích Prodám zahrádku v Droužkovicích 
se zahradním domkem se zahradním domkem o 16 m2, pozemek
384 m2, 15 stromů, elektřina, pitná voda 
na pozemku. Tel. 602 368 594.

• Pronajmu prostory vhodné pro sta-Pronajmu prostory vhodné pro sta-
vební, dopravní firmy vební, dopravní firmy - 3x garáž, velká 
parkovací plocha, obytný dům. Tel. 777 
680 096, Černovice u Chomutova.

• Prodám výkonný vysavač Prodám výkonný vysavač zn. 
Electronic v perfektním stavu. 1600 W, 
5 filtrový, hepa. Pořizovací cena 3 000 Kč 
a nyní za 1 000 Kč. Tel. 721 179 172.

• Prodám houpací křeslo z ratanu Prodám houpací křeslo z ratanu 
a světlé skříňky do dětského pokoje 
nebo jako předsíňový nábytek. Cena 300 
Kč za kus. Tel. 721 179 172, Chomutov.

• Prodám štěňátko trpasličího srnčí-Prodám štěňátko trpasličího srnčí-
ho pinče ho pinče s PP (k odběru). Malý něžný 
kamarád. Tel. 474 659 523.

• Prodám Mazdu 323 Prodám Mazdu 323 - spolehlivá, 
STK do 6/07. Levně. Tel. 737 520 532.

• Prodám ihned samoodmrazovací Prodám ihned samoodmrazovací 
lednici lednici s mrazáčkem a mrazák tříšup-
líkový. Vše v dobrém stavu. Rodinné 
důvody. Tel. 731 528 330.

BytyByty
• Byt 4+1 na Kamenné Byt 4+1 na Kamenné ve slušném vcho-

dě vyměním za 2+1 na Březenecké nebo 
prodám. Cena dohodou. Tel. 604 114 395.

• Prodám byt 1+1 Prodám byt 1+1 po rekonstrukci na 
Březenecké. Cena dohodou. Popř. i proná-
jem. Tel. 776 767 842. 

• Vyměním družstevní byt Vyměním družstevní byt v Chomu-
tově 2+1 v centru za obecní byt v Praze. 
Doplatím. Tel. 604 370 077.

• Prodám rodinný dům v Chomutově Prodám rodinný dům v Chomutově se 
dvěma bytovými jednotkami, nebytovými 
prostory s restaurací a menším dvorkem 
se zahrádkou. Cena dohodou. Tel. 604 
207 401.

• Prodám byt 1+1 a 1+3 Prodám byt 1+1 a 1+3 v Chomutově 
nebo pronajmu. Levně. Tel. 732 404 790.

• Pronajmu 1+3 v Horní Vsi Pronajmu 1+3 v Horní Vsi za 5 500 
Kč + energie. Kauce jeden nájem předem. 
Tel. 603 763 471.

• Prodám družstevní byt 1+2 Prodám družstevní byt 1+2 bez balko-
nu v Hornické ulici, 5. patro. Cena 280 000 
Kč. Tel. 474 688 431 nebo 604 687 491.

• Koupím byt 1+1 Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v centru 
Chomutova, v klidném prostředí. Spěchá. 
Tel. 605 927 238.

• Koupím byt jakékoli velikostiKoupím byt jakékoli velikosti. I zadlu-
žený. Tel. 608 222 978, 731 156 600.

• Koupím vilu nebo dům Koupím vilu nebo dům v centru 
Chomutova k bydlení a podnikání. Tel. 
731 270 341. 

• Koupím byt v osobním vlastnictví Koupím byt v osobním vlastnictví v 
Chomutově (Jitřenka, Severka, Dehtoche-
ma). Tel. 602 180 723

 Koupě Koupě
• Koupím talíře Koupím talíře – skl. a s kolečky do 

mikrovlnné trouby Daewoo. Tel. 605 456 
473.

• Koupím dodávkuKoupím dodávku. Cena do 30 000 Kč. 
Tel. 721 707 179 nebo 732 404 790.


