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3. základní škola v Chomutovì
Na Pøíkopech 895, tel.: 474 651 418

vyhlašuje
výbìrové øízení do 6. tøídy

s rozšíøenou výukou 

informatiky a výpoèetní techniky
pro školní rok 2004/2005

Výbìrové øízení probìhne 21. dubna 2004 na 3. základní 
škole v Chomutovì, Na Pøíkopech 895 od 8:00 hodin. 

Náležitosti k výbìrovému øízení: odevzdaná pøihláška 
(písemnì, nebo pøes internet) od 19. 4. 2004, okopíro-
vaná pøední strana pololetního vysvìdèení z 5. roèníku, 
psací a rýsovací potøeby, pøezùvky.

Bližší informace na tel.: 474 651 418 nebo na stránkách 
www.3zscv.cz odkaz „Výbìrové øízení“.

ProdejProdej
• Prodám upravený byt v os. vl. 3+1Prodám upravený byt v os. vl. 3+1, Školní 

pěšina, CV, teplé přízemí, klidný vchod. Na místě 
žaluzie, plovoucí podlahy, probouraná kuchyně 
s předsíní. Cena 350 tisíc. Tel. 603/183 862.

• Různé profilové železo za 10 Kč/kg Různé profilové železo za 10 Kč/kg - „I“ 
80, 100, 180, 200, 260, „U“ 80, 100, 120, 140, 160, 
200, 240, 260, „HE“ 100, 120, 140, „L“ 100/100/10, 
140/140/12. Dále klasická garážová vrata (2x2,37 
m) s rámem za 5 500 Kč. Tel. 723 577 178.

• Prodám jídelní kout bíle lakovaný Prodám jídelní kout bíle lakovaný s hně-
dým čalouněním: rohová lavice, 3 židle, oválný 
stůl. Zachovalý. Cena: 2 500 Kč. Tel: 606/631 301.

• Prodám ledničku s mrazákem Prodám ledničku s mrazákem zn. Goren-
je, 60x60 cm, výška 138 cm, rok výroby 1999 
s doklady, původní cena 14 590 Kč nyní 2 800 Kč. 
Tel: 723/657 178.

• Prodám staré dřevěné loukoťové kolo Prodám staré dřevěné loukoťové kolo re-
staurované, krásná dekorace do interiéru nebo na 
zahradu. Tel: 474/621 196.

• Prodám celoodpružené golfkyProdám celoodpružené golfky, přední 
otočná kola, polohovací, se stříškou, původní cena 
2 500 Kč nyní 1 200 Kč. Tel: 728/529 990.

• Prodám Ficus Benjamina Prodám Ficus Benjamina a palmu Washing-
tonia - vějíř. listy, krásné a dekorativní. Cena: 
5 000 Kč. Tel: 728/259 938.

• Prodám hluboký kočárek zn. ChiccoProdám hluboký kočárek zn. Chicco, po-
užívaný 5 měsíců. tm. modrý s motivem pejsků, 
polohovací záda, boční větrání, taška, pláštěnka. 
cena: 2 500 Kč. Tel: 777/285 023.

• Prodám restituční nároky Prodám restituční nároky za nevydané 
pozemky. Možno ihned - dobrá cena. Tel: 474/624 
075, 724/214 118.

• Nabízím lednici Calex Nabízím lednici Calex 170 l, mrazničku 
Calex 60 l. I jednotlivě. Cena: á 300 Kč. Tel: 
474/628 091.

• Prodám Chrysler Voyager Prodám Chrysler Voyager 3.0, benzín + LPG, 
r. v. 1990, barva černá, tónovaná skla, stav dobrý. 
Cena: 85 000 Kč. Sleva jistá. Tel: 777/194 020.

• Prodám vybavení bytu Prodám vybavení bytu 2+1 i jednotlivě, 
obývací pokoj, sedačka, televize, pračka, lednice, 
mrazák Gorenje, ložnice. Tel: 736/527 537.

• Prodám štěňata německé dogy Prodám štěňata německé dogy modré 
a černé s PP po šampiónech. Tel: 604/822 773.

• Prodám dětský kočárek, Prodám dětský kočárek, trojkombinace, 
tm. modro-žlutý, nafukovací kola, pláštěnka,, 
jeden rok záruční lhůta. Cena: 3 500 Kč. Tel: 
736/220 097.

• Prodám zahraduProdám zahradu, 4 ary, zděná podsklepená 
chata, 4 ovocné stromy, 3 okrasné stromy. Tel: 
605/422 199, 776/880 076.

• Prodám harmoniku pianovku Prodám harmoniku pianovku zn. Meridian, 
32 basů. Dále sekačku trávy, záběr 47 cm. Tel: 
604/412 749.

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

• Prodám Nokia 7110 Prodám Nokia 7110 za 2 000 Kč, stáří 
1 rok, velký displej, 6 řádků, velký seznam, adresy, 
kalendář, WAP, IR - Port. Tel: 605/ 511 301.

• Prodám kočárek zn. DeltimProdám kočárek zn. Deltim, černo stří-
brný, odpružený, nafukovací kola, používaný 
8 měsíců, původní cena 9 500 Kč, nyní 5 000 Kč. 
Tel: 604/159 061.

• Prodám rd. chatu samostatně stojícíProdám rd. chatu samostatně stojící, elek-
třina, voda, ústřední topení. Volný. Cena: 560 000 
Kč. Nová Ves. Tel: 605/437 914. 

• Prodám nový nábytekProdám nový nábytek, stěna, stolek, stůl, 
4 židle modré čalounění, světlý dub masiv. Tel:
474/622 919, 607/219 617.

Upozorňujeme inzerenty Upozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerci, že kancelář pro její 
příjem byla přestěhována do jiných prostor v rámci budovy staré rad-
nice. Nyní se nachází v místnosti č. 20, v sousedství kanceláře starost-
ky města. Nejsnadnější přístup je hlavním vchodem, kterým se vchází 
například do obřadní síně. Bezplatné řádkové inzeráty lze i nadále 
vhazovat do schránky vedle vchodu z Chelčického ulice. 

Ceník plošné inzerce: 16 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 20 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: 14. 4. v 10.00 hod.

• Prodám vnitřní dveře Prodám vnitřní dveře 80P 2/3 sklo - orna-
ment. Cena: 450 Kč. Tel: 732/732 343.

• Prodám 12 párů tvarovaných nožů Prodám 12 párů tvarovaných nožů na fré-
zování dřeva. Unašeč na průměr hřídele 25 mm. 
Nepoužité. Cena: 2 300 Kč. Tel: 474/620 268.

• Prodám truhl. frézkuProdám truhl. frézku, r. v. 1940 - litina 
a soustruh na dřevo včetně suportu - r. v. 1940 
- litina. Cena dle dohody. Tel: 721/580 413. 

• Prodám Opel Kadett Prodám Opel Kadett 18GSI, r. v. 1986, STK + 
EM do 01/05, šíbr, servo, centrál, křídlo, tažné zaří-
zení. Chomutov. Cena dohodou. Tel: 777/679 901.

• Prodám el. keramickou pec Prodám el. keramickou pec 65 x 105 cm, 
vypalovací prostor 40 x 60 cm, Chomutov. Odvoz 
nezajištěn. Tel: 605/456 473.

• Prodám koženou zatahovací stěnu Prodám koženou zatahovací stěnu na 
míru 3,5 x 2,6 m světlé kaštanové barvy, vhod-

né do panelového bytu, nutno vidět, levně. Tel: 
605/702 779.

• Prodám Škodu 120 LProdám Škodu 120 L, STK + EM do 12/05, 
havarovaná, nepojízdná (nefunkční přední nápra-
va), funkční motor - na ND. Cena dohodou. Tel: 
723/902 928.

• Prodám rybářský prut Prodám rybářský prut Mitchel 3,20 m, na-
viják Kondor, rybářské příslušenství vše v bezvad-
ném stavu. Cena: 1 700 Kč. Tel: 607/729 558.

• Prodám palandyProdám palandy. Cena: 1 000 Kč. Tel: 
732/785 769.

• Prodám sportovní kočárek Prodám sportovní kočárek zn. Knorr, taška 
zdarma, používaný rok a půl, původní cena 11 500 
Kč nyní 3 500 Kč. Tel: 605/838 095.

• Prodám kožené zachovalé sakoProdám kožené zachovalé sako, moderní 
z dovozu, na vyšší postavu. Cena: 700 Kč. Dále 
černý pogumovaný kabát úplně nový za 250 Kč. 
Tel: 732/208 722.

• Prodám třípásmové sloupové reproduk-Prodám třípásmové sloupové reproduk-
tory tory pro domácí poslech nebo k domácímu kinu. 
Cena: 700 Kč. Dohoda možná. Tel: 732/464 954.

• Prodám chladničku Calex Prodám chladničku Calex 210 za 500 Kč, 
plně funkční - zachovalá, dále disky na os. auto 
- rozteč šroubu 80 mm za 200 Kč 1 kus. Tel: 
474/392 065.

• Prodám dvoupéřák Prodám dvoupéřák - otevírání horem za 500 
Kč. Dále dvě černá koženková saka, velikost 44 
a 50, nová (p.c. 1 200 Kč), nevhodný dárek. Cena: 
500 Kč/kus. Dále dlouhý kožich z umělé kožešiny, 
nový. Cena: 500 Kč. Kadaňsko. Tel: 474/392 065.

• Prodám krásný dětský proutěný hluboký Prodám krásný dětský proutěný hluboký 
kočár, kočár, zdobený porcelánem a krajkou, velká 

kříž. kola, snadná údržba, barvy plymo šam-
paň. Tel: 602/744 644.

KoupěKoupě
• Koupím zahradnické nářadí Koupím zahradnické nářadí (rýč, hrábě, 

kolečko...). Tel. 777/608 328.
• Koupím byt v osobním vlastnictvíKoupím byt v osobním vlastnictví, Píseč-

ná, Zahradní, do 180 000 Kč. Tel: 604/966 885.
• Koupím zánovní mikrovlnou troubuKoupím zánovní mikrovlnou troubu. Na-

bídněte. Tel: 732/856 574.
• Koupím ocelovou zárubeň Koupím ocelovou zárubeň na dveře 80 L. 

Tel: 474/625 796.
• Koupím garáž Koupím garáž v Horní Vsi nebo na Březenec-

ké u Penny. Tel: 604/864 903.
• Koupím plechové turistické štítkyKoupím plechové turistické štítky. Mohou být 

na turistické holi. Platí stále. Tel: 721/751 423.

• Odborové sdružení Čech, Odborové sdružení Čech, 
Moravy a Slezska MO Chomutov Moravy a Slezska MO Chomutov 
pořádá ve svém rekreačním zaří-pořádá ve svém rekreačním zaří-
zení ve Vlkově u Rakovníka pro zení ve Vlkově u Rakovníka pro 
děti letní tábory děti letní tábory v termínech 2. 7. 
– 17. 7., 17. 7. – 31. 7. a 31. 7. – 14. 
8. 2004. Informace a přihlášky 
jsou k dispozici v kanceláři OS 
ČMS Mostecká 37 (proti restauraci 
Hradčany), 1. poschodí, každou 
středu od 10 do 12 a od 14 do 
16 hodin. Telefonicky nepřetržitě 
na telefonní číslo 728/621 653 
(p. Šindelář). Cena poukazu je 
2 600 Kč.

• Filozofické zamyšlení Tomá-Filozofické zamyšlení Tomá-
še Pfeiffera v rámci cyklu Tvore še Pfeiffera v rámci cyklu Tvore 
lidského stupně staň se člověkem lidského stupně staň se člověkem 
proběhne ve čtvrtek 22. dubna od 
16 hodin v budově ZvŠ Chomutov, 
ul. 17. listopadu.                            (r)

Omlouváme se všem, jejichž Omlouváme se všem, jejichž 
inzeráty se kvůli nedostatku inzeráty se kvůli nedostatku 
místa do tohoto čísla nevešly, místa do tohoto čísla nevešly, 
zveřejníme je příště. zveřejníme je příště. 

• Koupím zachovalé dřevěné zdvojené okno Koupím zachovalé dřevěné zdvojené okno 
do přístavku za dům, šířka 80 - 90 cm, výška 80; 
90; 100 nebo 120 cm. Tel: 474/625 796.

• Hledám starší domek na horách Hledám starší domek na horách poblíž 
CV, možnost měsíčních splátek, prosím solidní 
jednání s ověř. smlouvou. Děkuji, pište SMS. Tel: 
728/454 644.

• Koupím Škoda FavoritKoupím Škoda Favorit, od r. v. 1992, uveďte 
dokdy je platná STK + EM, barvu, celk. stav, vyba-
vení a požad. cenu. Tel: 605/408 457.

• Koupím lovecké trofeje Koupím lovecké trofeje na celé lebce, tro-
feje divočáků, jelení a daňčí shozy, neposílat SMS. 
Tel: 606/757 593.

• Koupím pneu pneumat Koupím pneu pneumat 165 SR13 TUBELES 
a BARUM 165 R13 RADIAL OR11. Tel: 721/746 952.

• Koupím dr. byt 1+2 Koupím dr. byt 1+2 i menší v nižším patře. 
Nejlépe střed města - sídliště ne! Tel: 474/652 
303.

• Koupím pozemek za účelem stavby RD, Koupím pozemek za účelem stavby RD, 
minimálně 15 000 m2. Jen KÚ Chomutov. Volat od 
12. do 14. hod. Tel: 603/513 933.

• Koupím dětskou postýlkuKoupím dětskou postýlku. Tel: 606/514 153.
• Koupím mince SRN Koupím mince SRN (neplatné), feniky, mar-

ky. Platí stále. Tel: 721/751 423.
• Koupím na Fiat Regatu Koupím na Fiat Regatu pravé přední a zadní 

dveře (zapušt. kliky). Tel: 606/842 753.

PronájemPronájem
• Pronajmu garáž Pronajmu garáž v centru CV 100 m od 

Prioru, dlouhodobě. Tel: 607/991 446. 
• Pronajmu zařízený byt 1+1 Pronajmu zařízený byt 1+1 na Písečné. Tel: 

474/651 548.
• Svobodná matka Svobodná matka s 2 dětmi hledá pronájem 

2+1 do 5 500 Kč na dobu neurčitou na smlouvu 
v CV, nemám na tři nájmy dopředu. Spěchá, po-
mozte! Tel: 721/176 846.

• Pronajmu 1+1 Pronajmu 1+1 v osobním vlastnictví Březe-
necká, nájem + vratná kauce 4 500 Kč + 7 000 Kč. 
Tel: 608/807 168.

• Pronajmu byt 1+3 Pronajmu byt 1+3 v osobním vlastnictví 
Horní Ves, nájem + služby 6 500 Kč, vratná kauce 
9 000 Kč. Spěchá! Tel: 608/807 168.

• Pronajmu byt 1+2 Pronajmu byt 1+2 v osobním vlastnictví 
Kyjická ul., nájem + vratná kauce 6 000 Kč + 
8 000 Kč. Tel: 608/807 168.

• Pronajmu byt 2+1 Pronajmu byt 2+1 v Ervěnicích, nájem 5 000 
Kč, vratná kauce 15 000 Kč. Tel: 602/837 475.

• Slušná žena se dvěma většími dětmi hle-Slušná žena se dvěma většími dětmi hle-
dá levný pronájem zahrádky dá levný pronájem zahrádky v CV i v okolí. Tel: 
737/182 226.

VýměnaVýměna
• Vyměním státní byt Vyměním státní byt 1+1 v CV, Poděbradova 

ulice nad autobusovým nádražím za státní nebo 
družstevní 1+1 na Písečné. Tel. 603/183 862.

• Vyměním druž. 2+1 Vyměním druž. 2+1 v CV, Březenecká za 
menší byt nejlépe v lokalitě Zadní Vinohrady. Tel: 
732/417 494.

• Vyměním byt 3+1 v os. vlastnictví Vyměním byt 3+1 v os. vlastnictví na Bře-
zenecké za 1+1 v os. vlastnictví nejlépe ve stejné 
lokalitě. Tel: 605/459 277.

• Vyměním 1+2 st. ul. Palackého Vyměním 1+2 st. ul. Palackého za 1+1 ul. 
Stavbařská + doplatek. Tel: 604/523 134.

• Vyměním státní byt 1+3 ul. Legionářská Vyměním státní byt 1+3 ul. Legionářská 
za byt 1+2 nejlépe Březenecká + střed města. Tel: 
736/711 226.

• Vyměním byt 1+2 Vyměním byt 1+2 I. kat. střed města státní 
za 1+1 nebo garsonku I. nebo II. kat. Tel: 608/000 
490.

• Vyměním, případně koupím byt 1+3 Vyměním, případně koupím byt 1+3 malý 
v okolí Kamencového jezera za 1+3 tamtéž. Tel: 
737/139 497.

OstatníOstatní
• Hledám brigáduHledám brigádu, štuky, malování a různé 

zednické práce, Chomutov a Jirkov. Tel: 605/527 
250.

• Krycí siamský kocour Krycí siamský kocour - hledám pro naší 
roční siamku bez papírů. Pište SMS s kontaktem. 
Tel: 776/895 519.

• Sháním výuku fran. jazyka Sháním výuku fran. jazyka pro mírně 
pokročilého, cca 2 hodiny týdně odpoledne. Tel: 
723/ 363 498.

• Pro svého hodného a citového syna 46 let Pro svého hodného a citového syna 46 let 
s vlastním bytem hledám hodnou a slušnou ženu 
bez závazků. Tel: 474/627 398.

• Provedu zednické práceProvedu zednické práce, štuky, mnich. 
omítky 30 - 100 Kč/m2, omítky nad 40 m2, vyma-
lování zdarma. Jen víkendy. Tel: 605/511 301.

• Hledám brigádu na víkendyHledám brigádu na víkendy, zednické 
práce, omítky, štuky, obklady, dlažby apod. Tel: 
605/511 301.

• Pohlídám vaše dítěPohlídám vaše dítě, jsem důchodkyně žijící 
v rod. domě na klidném místě. Tel: 732/213 305.

• Hledám brigádu Hledám brigádu na léto v CV a okolí, jsem 
absolvent gymnázia v CV a 4. semestrem studuji 
VŠE v Praze. Tel: 777/640 579.

• Budou VelikonoceBudou Velikonoce, potřebujete uklidit byt, 
zašít prádlo, vyprat, vyžehlit, pohlídat děti. Zavo-
lejte! Tel: 605/709 380.

• Labrador, nabízím krytí Labrador, nabízím krytí - chov. žl. pes, HD 
1/8, plnochr. CAC, r. CAC, VTM, V3, V4. ZK: OVVR, 
ZOP, VZ1. Vždy výd. Tel: 606/403 689.

• 55/170 babička hledá pohodového dědečka. 55/170 babička hledá pohodového dědečka. 
Za vaše lumpárny i rady vám dají plno lásky a po-
hody. Tel: 723/824 247.

• Daruji štěňátka belgických ovčáků Daruji štěňátka belgických ovčáků - tervue-
renů - odběr začátek dubna. Tel: 602/481 954.

• Invalidní rozvedený šedesátník Invalidní rozvedený šedesátník s mladým 
srdcem hledá průvodkyni nejen Chomutovskem. 
Najdu tě? Tel: 723/563 984.
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Upozornění pro řidiče, kteří parkují svými vozidly v Chomutově
Vzhledem k tomu, že se v poslední době strážníci MěPo Chomutov stále častěji setkávají s případy, kdy řidiči 
porušují zákaz stání v křižovatkách a často si nejsou vědomi žádného svého přestupku, cítí MěPo potřebu, 
poskytnout přesné informace o způsobu stání na těchto místech a vysvětlit tak pojmy překážka silničního 
provozu, hranice křižovatky a stání před přechodem pro chodce. 
Překážka silničního provozu:Překážka silničního provozu:
Zákon 361/2000 Sb. § 27 písm. d) - řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m 
před hranicí křižovatky a 5 m za ní - tento zákaz neplatí v obci na křižovatce ve tvaru „T“ na protější straně 
vyúsťující pozemní komunikace. 
Zák. 361/2000 Sb. § 27 písm.c) - řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší 
než 5 metrů před ním. 
Toto vše platí, pokud to není navíc omezeno DZ B29 zákaz stání.
Hranice křižovatkyHranice křižovatky
Dle ČSN 736 100 - Názvosloví silničních komunikací - křižovatky ČSN 736 102 je pod číslem 302 definice 
hranice křižovatky:
„Hranice křižovatky je čára spojující krajní body příčných řezů křížících se komunikací v místě, v němž se 
mění jejich původní příčný řez pro konstrukční uspořádání křižovatky.“
Jinými slovy se jedná o začátek poloměru zakřivení křižovatky. 

\\\ - Místa, kde vytvářejí stojící vozidla překážku silničního provozu a mohou být odtažena.

V atraktivním prostředí Husova náměstí otevřela svou chomutovskou po-
bočku Živnostenská banka, v těchto měsících expandující do celé republi-
ky. Klientům a zájemcům o informace je k dispozici každý všední den od 
9.00 do 13.00 a od 13.45 do 16.30 hodin.                                                          (r)

Do 8. 4. : Do 8. 4. : Palackého zadní trakt 
- rozvodna u 4445, Dehtoche-
ma uvnitř u 4270, Patočkova 
- parkoviště u Moniky u 3865, 
Zadní Vinohrady - parkoviště 
u 4658, K. Buriana u 3582, Lipská 
- parkoviště u kina Oko, Krátká - 
Hobly, vozovka naproti 4316.
13. 4. - 15. 4.: 13. 4. - 15. 4.: Bezručova u 4201 
- parkoviště, Hornická u 4108 - 
parkoviště, M. Kopeckého u 4814 
- výměník, Komenského 4429 

- parkoviště, Přemyslova - par-
koviště u Kamencového jezera, 
Přemyslova u 1231 - vozovka.
15. 4. - 19. 4.: 15. 4. - 19. 4.: Jiráskova - parko-
viště u 4159, M. Pujmanové - par-
koviště pod schody, Cihlářská 
- chodník za klubem důchodců, 
Březenecká 4455 - parkoviš-
tě, Erbenova u 2966, Grégrova 
u 3774 - hřiště, Šafaříkova 
- chodník k Luně, Havlíčkova - 
vozovka podél ZŠ u 2700.

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů


