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VZPOMÍNKA
Dne 16. února 2016 vzpomeneme 18. výročí úmrtí 

pana Karla Laštůvky z Benešova u Boskovic.

Za tichou vzpomínku děkují děti Karel, Stanislav,

Vlastimil, Alena, Marie a Zdena s rodinami. 

➨ Prodám úplnû nové ãerné kanady 
(pracovní obuv), vel. 44 (285), k botám nabízím
extra pár ãern˘ch tkaniãek, vloÏek do bot a emul-
zi pro impregnaci. Cena 700 Kã (nové 1.400 Kã),
tel.: 731 627 395. 
➨ Prodám jablka bez chemického postfiiku, 
z ãistého prostfiedí. Tel.: 516 416 675. 
➨ Prodám vykrmené prase 
tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám dvû péfiové pfiikr˘vky i jednotlivû. 
Cena za 1 ks 500 Kã, pouze osobní odbûr. Tel.:
732 374 173. 
➨ Prodám kurník s v˘bûhem pro 6-8 slepic.
D-1495 , ‰-755, v-1040. Cena 8.000 Kã, nov˘,
v orig. balení. Tel.: 602 884 457. 
➨ Prodám jeãmen, p‰enici cena 1q- 400 Kã. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou 
chatu s pozemkem 354 m2 v Blansku, poblíÏ
Podlesí. JiÏní strana, v blízkosti les, dostupnost
autem aÏ k pozemku. Cena 168 000 Kã, pfii ry-
chlém jednání sleva. Tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena
dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám obraz - zimní zámecká zahrada 
s kostelem ve Velk˘ch Opatovicích, olej, pûkn˘
rám, stfiíbrná patina, rozmûry obrazu 80x54 cm
(s rámem 92x66cm), signováno Prosser 1983,
cena 1 890 Kã + po‰tovné, Brno, foto po‰lu
jhil@centrum.cz. 
➨ Prodám garáÏ na ulici 9. kvûtna v Blansku 
- nad hfii‰tûm âKD. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám vyloupané vla‰ské ofiechy, 
1kg 180 Kã, tel.: 605 820 043. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledám paní na úklid, 1x t˘dnû. 
Tel.: 723 676 853. 
➨ Hledám dlouhodob˘ pronájem 1+1/+ kk 
v Boskovicích. Nabídnûte - jen serióznû. Tel.: 608
814 777. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu pokoj v RD v Blansku. 
V domû v‰e k dispozici. Info: abckiosk@se-
znam.cz. 
➨ Daruji za odvoz star‰í televizi 
(klasická „bedna”), pfiípadnû i nûjak˘ star‰í náby-
tek. V‰e funkãní a zachovalé. Vhodné na chatu,
chalupu, tel.: 608 078 613.
➨ Nabízím douãování matematiky ÏákÛm Z· 
v Boskovicích a okolí, tel.: 731 049 496.

NABÍZÍM

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

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím RD se zahradou nebo pozemek 
pro stavbu. V‰e zafiídím, tel.: 604 235 530.
➨ 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. 
➨ Koupím maringotku. Nejlépe velkou, 
dfievûnou, ale nabídnûte i jiné. Tel.: 608 833 306.
➨ Koupím moto Jawa pion˘r, pafiez, Stadion, 
Jaweta, âZ  moÏno i díly, tel.: 774 262 828. 

➨ Koupím star‰í nálepky od zápalek,
popfiípadû v˘vozní i cizí. Tel.: 606 446 919. 
➨ Koupím 3+1 v Blansku, ne RK, 
platba v hotovosti. Zn. Spûchá, tel.: 777 984 369. 
➨ Sbûratel koupí staroÏitnosti: obrazy, sochy,
umûlecké pfiedmûty. Pfiijedu, zn.: Platba v hoto-
vosti. Tel.: 602 528 912. 
➨ Koupím odznaky vzorn˘ch vojákÛ 
do roku 1960 s dekrety, napfi. Vzorn˘ kuchafi,
chemik, minometník, Ïelezniãáfi, hláskafi, v˘-
sadkáfi, prÛzkumník, aj. Odznaky pohraniãní,
ministerstva vnitra, stfielecké aj., tel.: 721
639 481.
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic, tel.: 607 458 508. 
➨ Koupím byt v osobním vlastnictví v Blansku 
a okolí dûkuji za va‰e nabídky. Tel.: 731 896 773
Petr.
➨ Koupím byt 2+1, nebo 2+kk na Blanensku, 
mÛÏe b˘t i k opravám. Za nabídky dûkuji. MÛÏe
b˘t i SMS. 773 263 368.

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Domácí klobásy

Zima je doba zabíjaãek a je zpravidla k dispozici dostatek su-
rovin pro v˘robu domácích klobás. Vyzkou‰ejte mÛj recept.

Rozpis surovin na 10 kg masa:

Postup:
Libové maso na prát, 2 – 3x pomele na strojku s otvory 2 mm, pfiidáme 25 g rych-
losoli, 25 g soli, v pÛl litru vody rozmícháme polovinu v‰eho kofiení, postupnû 
vlíváme k masu, intenzivnû mícháme aÏ do silnû lepivé a pfiilnavé konzistence a 
uloÏíme do chladna na 12-24hodin. Libov˘ a tuãn˘ ofiez (vychlazen˘) umeleme na
strojku s otvory 8-10 mm, pfiidáme 25 g rychlosoli a 125 g soli, v pÛl litru vody roz-
mícháme druhou polovinu v‰eho kofiení, vmícháme do masa, uloÏíme do chladna na
12-24hodin. Druh˘ den si nejdfiíve roztopíme udírnu, pak namoãíme do vlaÏné vody
stfieva. Poté peãlivû promícháme prát, s hrubû mlet˘m masem v jedno tûsto a nara-
zíme do stfiev. Stfieva pfietoãíme vÏdy po 15-20 cm úsecích, ãímÏ vzniknou jednotli-
vé klobásky, rozvûsíme na trojhranné tyãky a necháme oschnout. V‰e vloÏíme do
vytopené udírny, udíme tepl˘m koufiem, jednotlivé tyãky pfiekládáme v udírnû tak,
aby se za cca 6 hodin klobásy „nafoukly” musejí pruÏit mezi prsty, pozor, aby ne-
praskaly horkem.Takto upravené klobásy mÛÏete nechat v prÛvanu v chladnu su‰it,
nebo je druh˘ den zamrazit.

2,5 kg libového masa na prát (hovûzí, srnãí, mufloní, skopové, králiãí), 2,5 kg libo-
vého ofiezu, 5 kg tuãného ofiezu a bÛãku (vepfiov˘ bÛãek dostateãnû tuãn˘, polovinu
lze nahradit vepfiov˘m sádlem), 12 – 15 metrÛ solen˘ch vepfiov˘ch stfiev, 1 litr vody,
ãesnek dle chuti, 50 g rychlosoli Praganda, 150 g kuchyÀské soli, 20-30 g mletého
pepfie, 30-50 g sladké papriky, 20-40 g pálivé papriky, 15-20 g kmínu, lÏiãka zázvo-
ru, ‰petka mu‰kátového kvûtu a ofiechu, 10-20 g mletého koriandru.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

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.

ATOMO PROJEKT s.r.o.
tel.: 516 412 635

hledá pro svÛj provoz kovov˘roby v
Bofiitovû u âerné Hory: 

Dûlníka/obsluhu zafiízení nástup: 16 000 Kã. 
Skladníka (obsluha VZV, komunikace se
zákazníky, manuální práce v provozu), 

nástup: 17 000 Kã. 
ÚdrÏbáfie (technické vzdûlání, manuální
zruãnost, samostatnost, svafiování a vy-
hlá‰ka 50 v˘hodou), nástup: 17 000 Kã. 

Îivotopis posílejte na: atomo@atomo.cz. 
Prodám palivové dfievo,

ceny jiÏ od 600,-/m, tel.: 608 065 337.

Koupím palivové dfiíví,
tel.: 776 578 209.

Rok 2016 - úãetnictví, danû, 
kontrolní hlá‰ení a dal‰í,
nabízíme zpracování kvalitnû a levnû.  

Ing. ·enkefiíková - 603 498 994 Informace pro OSVâ 
k zaloÏení jednoosobové s.r.o.

- moÏná v˘hoda pro Vás - vysvûtlíme.  

Ing. ·enkefiíková - 603 498 994

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 19. ledna 2016 oslavila krásných 88 let naše

maminka, babička a prababička, paní

Drahomíra Juřinová z Klepačova.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody

přejí dcera Marie s rodinou a syn Luboš s rodinou.

PODùKOVÁNÍ

Děkuji Oblastní charitě Blansko, MUDr. Karle Klimkovské 
a rehabilitačním sestrám za příkladnou péči, jejich všestrannost 

a obětavost při ošetřování mého manžela 
Aloise Hlouška v jeho posledních chvílích života.

Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení
s mým manželem, za projevy upřímné soustrasti 

a panu faráři Martinovi Kopeckému za pěkná slova útěchy.
Manželka Irena Hloušková 

Děkujeme Oblastní charitě Blansko, zvláště pak paní Mirce Líkařové, 
za laskavou a obětavou péči o naši maminku 
Marii Musilovou z Újezdu  u Boskovic.

Dcery Jana a Helena


