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VZPOMÍNKA
Dne 12. 11. 2015 uplynulo 5 roků 

od úmrtí manžela a tatínka
pana ZDEŇKA NOVOTNÉHO z Blanska.

Stále vzpomínáme.
Manželka a synové s rodinou.

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena
dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám jádra vla‰sk˘ch ofiechÛ, 
Boskovice, 1 kg za 210 Kã. Tel.: 608 535 560. 
➨ Prodám rod. domek ve Vranovû nad Dyjí, 
(dvojdomek, moÏno odkoupit i jednotlivû), v klid-
ném prostfiedí u lesa, 10min. od hráze pfiehrady.
Vhodn˘ i pro 3 rod. k celoroã. rekreaci. (3 sa-
most. byty se soc.zafiíz.) K disp. dílna-garáÏ, 2 
oploc. parcely (936 m2). Velmi v˘hodná cena. Info
na tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodám star‰í kuchyÀskou linku 
Mokka - 1,5 m, cena 1 000 Kã, praãku s boãním
plnûním AEG - cena 2 800 Kã, 3 ks star‰ích skfií-
ní a 2 ks noãních stolkÛ - cena 1 500 Kã, novûj‰í
prosklenou skfiíÀ s dvûma zásuvkami – 2 500 Kã.
Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám 36 m2 styroduru,  
tl. 5cm za cenu 111 Kã/m2 z dÛvodu zmûny pro-
jektu. Tel.:  605 076 400. 
➨ Prodám chatu se zahradou 
v Blansku – Podlesí. âásteãnû podsklepená s po-
zemkem 354 m2, orientovaná na jiÏní stranu.
Pozemek lehce dostupn˘ autem z místní komuni-
kace, moÏnost vybudování domku k celoroãnímu
uÏívání, (pfiípojky v místû). Zn. Levnû, tel.: 721
625 289. 
➨ Prodám zachovalou tfií místnou sedaãku 
Ektorp z IKEA, barva vínová. PÛvodní cena 13 000
Kã, nyní 1 950 Kã, e-mail: mil_s@post.cz
➨ Prodám nové pro‰ívané deky, 
nov˘ zimní koÏich a kabát – neno‰en˘. Nov˘ ‰icí
stroj. Cena dohodou, tel.: 603 756 493. 
➨ Prodám NAVIGACI GPS, úplnû nová, 
velk˘ displej 5", vãetnû drÏáku do auta. PÛvodní
cena 2 990 Kã, nyní 1 400 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám témûfi novou mikrovûÏ 
GRUNDIG. Radio AM/FM, CD pfiehrávaã s funkce-
mi, kazetov˘ MC pfiehrávaã. Dálkové ovládání, 
efektní modré podsvícení u reproduktorÛ.
PÛvodní cena 3 300 Kã, nyní 1 200 Kã. Tel.: 737
957 822. 
➨ Prodám sportovní dalekohled „Bushnell”, 
model 78-1545; 15-45 x  50 mm. Zcela nov˘.
Cena 3 000 Kã. Tel.: 737 802 235. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Kdo daruje nebo levnû prodá 
3-5 zeleninov˘ch pfiepravek? Tel.: 606 931 795.

HLEDÁM

➨ Nabízíme douãování matematiky 
pro Ïáky Z· nebo pfiípravu k pfiijímacím zkou‰-
kám na S· v Boskovicích, tel.: 731 049 496. 

NABÍZÍM

➨ Îena bez spoleãensk˘ch a finanãních závazkÛ 
hledá pána na úrovni  kolem 50 - 60 rokÛ.
Kontakt: e-mail: prokrasnedny@seznam.cz. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím rod. dÛm na Blanensku. 
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 598 284. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály,
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále

koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Rodina na spoleãenské úrovni hledá 
ke koupi rodinn˘ domek, platí v hotovosti.
Majitele nechá bydlet a pomÛÏe s drobn˘mi 
potfiebami. Info na e-mail: Mat.Dolansky@se-
znam.cz. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích nebo v okolí 
(do max. 20 km). DÛm mÛÏe b˘t i k opravám, ale
obyvateln˘. Cena max. do 2 000 0000 Kã, tel.:
731 981 508. 
➨ Koupím maringotku. Nejlépe velkou,
dfievûnou, ale nabídnûte i jiné. Tel.:  608 833 306.

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Krémová polévka – d˘Àová 

V listopadu mnozí sklízí ze zahrady poslední zeleninu, mezi kterou
se ãasto objeví i nûkolik d˘ní mnoha rÛzn˘ch druhÛ. Vyzkou‰ejte
mÛj recept na d˘Àovou pochoutku hodící se do sychrav˘ch pod-
zimních dnÛ, zahfieje, nasytí a potû‰í i svou okrovou barvou. 

Ingredience na 8 porcí:

Postup:
V hrnci osmahneme na tuku na kostky nakrájenou mrkev (ve verzi pro dûti) nebo kapii (ve
verzi pro dospûlé), pfiidáme cibuli najemno, aÏ zezlátne, pfiihodíme ãesnek najemno a 
okamÏitû vloÏíme d˘ní na kostky, podlijeme v˘varem, dosolíme, vloÏíme kofiení v sítku 
a uvafiíme domûkka. 
V prÛbûhu vafiení si na pánvi na tuku pfiipravíme topinky, které fiádnû naãesnekujeme a oso-
líme, poté nakrájíme na kostiãky a odloÏíme. MÛÏeme pfiipravit i opeãené kousky slaniny.
Po uvafiení d˘nû, vyjmeme kofiení, rozmixujeme ponorn˘m mixérem, pfiilijeme sladkou
smetanu, ve které jsme rozmíchali dÛkladnû hladkou mouku.  Provafiíme do zhoustnutí,
dochutíme. Podáváme na talífii posypané ãesnekov˘mi krutony, slaninou a zakápnuté za-
kysanou smetanou.

D˘nû 600 g (celá Hokaido-pouÏívá se i se slupkou, nebo oloupaná duÏnina z velké d˘nû,
mÛÏe b˘t i z mrazáku), mrkev 2 ks nebo kapie 2 ks, cibule 2 ks, ãesnek 3-4 strouÏky, 
voda, masox nebo v˘var, sÛl, pepfi, nové kofiení, bobkov˘ list, olej nebo máslo, mouka
hladká, sladká smetana, zakysaná smetana, chleba na topinky, slanina.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Hledám ke koupi dÛm na Blanensku. 
Tel.: 728 996 814 

Koupím byt na investici. 
Tel.: 720 519 375 

Koupím dÛm/chalupu Boskovice – Letovice. 
Tel.: 774 193 566 

MKS Letovice
pfiijme do trvalého pracovního pomûru od
1. 1. 2016 (nebo dle dohody) technického

pracovníka/údrÏbáfie na cel˘ pracovní 
úvazek. Podmínkou je vzdûlání a praxe 

v oboru elektro, v˘hodou Vyhlá‰ka ã. 50.
BliÏ‰í informace na: 

http://www.mks-letovice.cz; kontaktní 
osoba Mgr. Jana Trubáková, 

tel. ã. 774 497 437, 
e-mail  info@mks-letovice.cz.

Pfiihlá‰ky s poÏadovan˘mi doklady pfiijí-
máme do 15. 11. 2015 na adresu

Mûstské kulturní stfiedisko Letovice, 
ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice. V˘bûrové

fiízení probûhne zaãátkem prosince t. r.

Prodej vánoãních stromkÛ od 9. 12. 2015.
Prodej ryb od 21. 12. 2015.

VLADÍK, D¤EVOV¯ROBA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU 

Tel.: 516 432 791
Po - Pá   8 - 18 hod.
So - Ne   8 - 12 hod.

Renovace dvefií a zárubní. 
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 

Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛchodce.

MS-Renova 604 150 378.


