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VZPOMÍNKA
V neděli 6. května uplynuly čtyři roky od

chvíle, kdy nás navždy opustil 
Jaroslav Parma. Novinář, reportér,
sportovní komentátor, znalec umění, 

betlémář. Otec, manžel, kamarád, přítel,
inteligentní a čestný člověk. 

Věříme, že všichni, kdo jste ho znali, jste
mu, stejně jako my, věnovali tichou 

vzpomínku. Čest jeho památce.
Redakce.

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 4. května oslavila paní Anna Starychová
z Blanska své 70. narozeniny. 

Do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti přejí dcery Xavera, Ludmila

a Mirka s rodinami.

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 16. května se dožívá 85. let náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Alois Jeneš z Blanska.

Tatínku milý, posaď se na chvíli, ať Ti můžem přát, vždyť je Ti
pětaosmdesát. Hodně zdraví, stálé píle, ať máš všechny chvilky

milé. To Ti chceme přát a 16. května s Tebou oslavovat.

Dcera Hanka, zeť Libor, vnoučata Liborek, Anetka, Matoušek
a pravnoučci Radeček s Lukáškem posílají pusinku.

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 6. května oslavila svoje životní jubileum 80 let
naše maminka, babička a prababička paní 

Anděla Zemánková z Blanska. 

Naší mamince, babičce a prababičce přejeme do 
dalších let hodně zdraví, ať ji to na tom světě stále 

baví, ať je stále tak usměvavá a s vnoučaty stále hravá.

VZPOMÍNKA

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nikdy nezapomene…

16. května uplynuly 3 smutné roky
od úmrtí našeho syna 
Lukáše Navrátila.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

fotosoutûÏ
➨ Prodám kombinovanou lednici
Elektrolux (mrazniãka má 3 ‰uplíky). Stará
3 roky, cena dohodou, tel.: 721 700 865. 
➨ Prodám pultov˘ mrazák Zanussi,
cena 2 000 Kã, tel.: 721 700 865. 
➨ Prodám zadní blatníky na · 100/110.
Cena 300 Kã za kus, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám nov˘ originální obal 
na mobilní telefon Nokia E66. Cena 50 Kã,
tel.: 728 170 229. 
➨ Prodám 17" CRT monitor, 
VGA v˘stup, cena dohodou, tel.: 602 283 832. 
➨ Prodám VW Touran 1,9TDi, 
r.v. 2006, najeto 135 000 km, stfiíbrn˘, ne-
bouran˘, ve v˘borném stavu. Cena 210 000
Kã, tel.: 731 932 222. 
➨ Prodám byt 2+1 s balkonem v OV 
v 1. patfie, ul. Na vyhlídce, Boskovice. Bez
RK, tel.: 607 944 962. 
➨ Prodám elektrick˘ masáÏní pfiístroj
MASSELER typu tvrd‰í pol‰táfiek (d 40 cm
x v 20 cm x ‰ 11 cm). Pûknû promasíruje ce-
lou pátefi, postupnû téÏ nohy. PÛvodní cena
7.000 Kã, nyní 1.500 Kã. DÛvod prodeje: dva
stejné pfiístroje v rodinû, tel.: 728 009 522. 
➨ Prodám koãárek QUINNY BUZZ 
- trojkombinace (korbiãka DREAMY, spor-
tovní sedaãka, autosedaãka MAXI COSI + a-
daptéry), v‰e v barvû NAVY- ãerno modrá
s reflexy. Souãástí je buzz box, originální
ko‰ík pod koãárek, slídy a Quiiny fusak po
jednom dítûti (cena fusaku 2000 Kã) daruji
ke koãárku. V‰e zachovalé. PÛvodní cena 23
000 Kã, nyní 4 500 Kã, tel.: 728 781 300. 

➨ Prodám 2+1 na Severu, OV, 
56 m2. Informace na tel.: 775 877 734.

➨ Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v osobním vlastnictví v Boskovicích. Bez
RK, tel.: 731 932 222. 
➨ Koupím star‰í okna 
pfiibliÏn˘ch rozmûrÛ 100 x 100, 42 x 80, 
70 x 75. Dále koupím zbytkov˘ obkladov˘
zateplovací polystyren i tvrzen˘, email: mi-
lansyko@centrum.cz, tel.: 607 846 060. 
➨ Koupím men‰í rodinn˘ dÛm 
v okolí Boskovic, do ceny 1 400 000,- mám
hotovost, tel.: 731 981 508. 
➨ Koupím star‰í silnûj‰í linoleum 
v obstojném stavu do velké garáÏe, moÏné
ze spodní strany i s filcem. Za rozumnou
cenu, tel.: 603 293 707, email: fa.svobo-
da@email.cz. 
➨ Koupím za rozumnou cenu
krycí plachtu z náklaìáku ãi kamionu, v ob-
stojném stavu, tel.: 603 293 707, email:
fa.svoboda@email.cz.

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku.
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ih-
ned, tel.: 607 507 157. 
➨ Vymûním byt v OV 1+1 lodÏie 
v Boskovicích, za obecní byt v Boskovicích
nebo Brnû 3+1 (2+1) lodÏie nebo balkón
a doplatek, tel.: 776 389 720. 

¤ádková inzerce ZDARMA
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NABÍZÍM

Na dal‰í soutûÏ se mÛÏete tû‰it jiÏ v pfií‰tím ãísle ListÛ regionÛ.

Vítûzové fotosoutûÏe
V mûsících bfieznu a dubnu probíhala fotosoutûÏ, v rámci které

jste mohli zasílat soutûÏní fotografie na téma: 
„Nejzajímavûj‰í zachycen˘ okamÏik”.

Celkem se se‰lo 16 soutûÏních fotografií, ze kter˘ch jste
mohli vybírat tu nejzajímavûj‰í. 

Nejvíce hlasÛ od vás obdrÏela 
paní Ilona Bojanovská
s fotografií „Rychlovka”.

Na druhém místû se umístila
paní ZdeÀka Novotná
s fotografií 
„Místo, co pohladí du‰i” 

a tûsnû za ní skonãila 
Markéta Kunstová
s fotografií „Kdo dfiív pfiijde,
ten dfiív mele…”.

V‰em tfiem v˘hercÛm, ktefií zís-
kávají ceny od firmy Yvonne
gratulujeme a dûkujeme v‰em
ãtenáfiÛm za zaslané soutûÏní
fotografie. 

Vítûzná fotografie (v˘fiez): 
Ilona Bojanovská - Rychlovka


