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BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 16. února 2015 oslaví 

diamantovou svatbu naši rodiče

Antonín a Zdeňka Kolmačkovi z Vavřince.

Za lásku a vychování děkuje syn Zdenek 

a dcera Eva s rodinou. 

Do dalších let přeje celá rodina, sousedi a přátelé

hodně zdraví a trpělivosti. 

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv,
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou
chatu s pozemkem 354 m2 v Blansku na Podlesí,
orientovaná na jiÏní stranu. Velkou v˘hodou je, Ïe
je pozemek lehce dostupn˘ autem z místní komu-
nikace. MoÏnost vybudování domku k celoroã. 
uÏívání. Pfiípojky (voda, el., plyn) jsou v místû.
Cena: 199 000 Kã, tel.: 721 625 289.
➨ Prodám plynová kamna - wafky, 
nevhodnû zvolen  ̆v˘kon. Boskovice, tel.: 728 898 707. 
➨ Prodám ledniãku za 1 500 Kã. 
Tel.: 777 079 911.
➨ Prodám Opel Astra kombi r. 98, taÏné, 
eko placeno,  za 19 000 Kã. Tel.: 777 079 911.
➨ Prodám domek se zahradou v obci Úsobrno,
k rekreaci ale po rekonstrukci i k trvalému bydle-
ní. Za domem je velká zahrada a les, plynová pfií-
pojka. V obci je ‰kola, ‰kolka, obchod a po‰ta.
Cena 800 000 Kã, bez RK. Tel.: 728 898 707. 
➨ Prodám byt 1+1 v Blansku na sídli‰ti Sever. 
Tel.: 723 000 391. 
➨ Prodám Fiat Marea 1.6 kombi 
v dobrém stavu s novou STK. Cena 20 000 Kã,
tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám sádek o v˘mûfie 595 m2

v Boskovicích za nemocnicí smûr ke kolejím.
SMS na: 608 535 560. 
➨ Prodám kuchyÀské rádio GRUNDIG.
Úplnû nové, citlivé digitální ladûní, velmi ãist˘ pfií-
jem, 10 pfiedvoleb, ãasovaã. âesk˘ návod. Cena:
499 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám pfiívûsn˘ vozík za osobní automobil,
valník, tovární zn. Inklemo Praha AK-2P, celoko-
vov˘, kromû zadního ãela (dfievo), loÏná plocha
d 1460 mm, ‰ 1130 mm, celkové rozmûry d 2540
mm, ‰ 1500 mm, v 730 mm, celková hmotnost
400 kg, disková kola 4x8" Scooter, vyndavací zad-
ní ãelo, STK do 10. 11. 2015, rychlost 80 km/h,
barva ‰edá, cena 4 990Kã, odbûr Boskovice. Tel.:
723 364 618, e-mail: jhil@centrum.cz 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Nabízím pronájem prostorné garáÏe 
v Boskovicích, lokalita O. Kubína. Tel. 776 756 472.
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krásném jed-
nopokojovém bytû v rodinném domû se zahrád-
kou. Tel. 776 756 472. 
➨ Pronajmu garáÏ v Blansku na ul. 9. kvûtna.
Tel: 728 155 898. 

NABÍZÍM

➨ Ledniãku za odvoz starou, 
ale funkãní je‰tû prosím. Dûkuji, tel.: 605 529 478. 
➨ Dne 10. 12. 2014 se v obci Ole‰ná u Blanska 
ztratila fenka kfiíÏence, ãerné barvy s Ïíhováním
na nohou. Stfiednû veliká, váÏící asi 20 kg. Má bí-
l˘ obojek. Je poslu‰ná, nebojí se lidí, miluje dûti.
Prosím, pomozte nám ji najít. Foto mÛÏu poslat
na email. Odmûna: 2 000 Kã. Kontakt: Málková,
tel.: 608 477 211, slavka.malkova@seznam.cz

HLEDÁM

➨ Koupím trezor na krátké zbranû.
Tel.: 602 283 832.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné. 
Tel.: 606 931 795.
➨ 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. 
➨ Zakoupím zdravá vãelstva, dobfie zaplatím.
Tel.: 776 756 472. 
➨ Koupím men‰í byt v Blansku 1+1 (2+1). 
Ne od RK. Tel.: 739 967 371. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku 
(Rájec, Sloup, Jedovnice nebo blízké okolí). Ne
RK! Tel.: 739 967 377. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 

KOUPÍM

➨ Daruji do dobr˘ch rukou psa 
- dvouletého kfiíÏence asi belgického vlãáka, je
dost temperamentní, moc se nehodí k mal˘m dû-
tem, protoÏe nepro‰el cílen˘m v˘cvikem, ale je
velmi vdûãn˘ za spoleãnost. 

DARUJI

Hledáme nové domovy pro nalezené 
koãky a koÈata bez domova. Nabídka pro

Vás na: www.kockyboskovice.cz

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO ! 
Vyplácení z vlastních zdrojÛ od více
vûfiitelÛ, registr a exekuce nyní neva-
dí – OSVâ i bez daÀového pfiiznání.

KONZULTACE DENNù NA 
TEL.: 739 066 462.

NIKDY NEVOLÁTE NA 900…

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2015 by oslavil 

87. narozeniny pan 
Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu vzpomínku s námi. 

Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

VZPOMÍNKA
V lednu 2015 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí a zároveň

nedožité 93. narozeniny našeho bratra, švagra a strýce 
pana Bohuslava Kolmaãky z Ostrova u Macochy.

Děkujeme všem, kdo s úctou vzpomenete a kdo se o něj 
v jeho nemoci starali, zvláště sousedce Zdence Markové 

a zaměstnancům Nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích. 
Za sourozence Arnošta, Mojmíra a Antonína s rodinami 

děkuje synovec Zdenek.

VZPOMÍNKA
Dne 12. března 2015 by se dožil 

Ing. Zdenûk Jufiek z Boskovic
76-ti roků.

Stále vzpomínají manželka, dcera
Dagmar, vnuk Patrik a syn Zdeněk 

s rodinou. 


