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➨ Prodám p‰enici 1q za 350 Kã,
tel.: 732 841 091.
➨ Máte doma budoucího prvÀáãka?
Donese mu JeÏí‰ek ta‰ku do ‰koly? Prodám ‰kolní
ta‰ku do 1. tfiídy pro dûvãe. Pevn˘ spodek, pevná
argonometrická záda – „anatomic systém”. Atesty,
po prvÀáãkovi, „jako nová”. PÛvodní cena 1 650
Kã, nyní 500 Kã. Foto za‰lu na vyÏádání. Tel.: 606
931 795.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám pejska Kavalír king ch. sp. stáfií 2,5 roku,
barva ruby, potfiebuje nového páníãka. Pfiidám krmivo,
rÛzné chovatelské potfieby, tel.: 734 848 349.
Prodávám pro nemoc. 
➨ Prodám doma vykrmené prase
tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám málo jeté pánské kolo v plné v˘bavû. 
Zn. Amulet, cena dohodou. Tel.: 606 767 938.
➨ Prodám sedací soupravu hnûdé barvy 
- rozkládací pohovka, dvû kfiesla a sprchov˘ kout s va-
niãkou. Tel.: 732 487 001. 
➨ Prodám konferenãní stolek, cena 1 000 Kã. 
Tel.: 608 237 180. 
➨ Prodám nov˘ BLU RAY pfiehrávaã 
PHILIPS Fidelio, vy‰‰í tfiída, Wifi, internet. Cena pouze
1.990 Kã. Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledám pfiítele, je mi 58 rokÛ a samota tíÏí. 
Tel.: 773 076 239. 
➨ 40-ti let˘ muÏ hledá 30-38-letou hodnou, ‰tíhlou 
Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.: 605 303 918. 
➨ Hledám k seznámení pfiítelkyni do 65let
k hezkému Ïivotu, chatafiení, autoturistice. Nejlépe
z Boskovic, tel.: 603 335 384. 
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná v Blansku
hledá pfiítele do 65 let k váÏnému seznámení. Tel.: 722
955 018. Jsem ‰patnû mluvící.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím pion˘ra s doklady. Tel.: 739 180 991. 
➨ Koupím RD do 5 mil. Tel.: 720 519 375.
➨ Hledáme byt 1+1 nebo 2+1 ke koupi 
– i k rekonstrukci. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím RD v Boskovicích nebo nejbliÏ‰ím okolí 
do cca 15km. Tel.: 731 257 641.
➨ Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. 
Nabídnûte prosím. Tel.: 721 833 167.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím rodinn˘ domek v Boskovicích 
nebo v okolí Boskovic. I k opravám. Tel.: 773 216 797. 

KOUPÍM

VZPOMÍNKA
Léta běží a smutek v srdcích zůstává…

Dne 24. prosince 2017 uplyne 21 let, co nás opustil 

pan Franti‰ek Sobotka z Blanska.

S úctou a  láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
V leto‰ním roce vzpomínáme nedoÏit˘ch 95 a 105 let manÏelÛ

Anny a Václava Kováfiíkov˘ch z Boskovic,
na‰ich drah˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ.

S úctou a láskou vzpomínají dcery Jana a Hana s rodinami. 

Na Základní ‰kole ve Velk˘ch
Opatovicích 10. 11. 2017 probûhl jiÏ tfie-
tí roãník závodÛ v lezení na umûlé stûnû.
Dávno se zdá b˘t první rok, kdy mezi
sebou bojovaly dvû ‰koly. Letos se 
zúãastnilo celkem 79 ÏákÛ z ‰irokého
dalekého okolí - od Moravské Tfiebové
pfies Boskovice a Letovice aÏ po Sloup.
Sedák, helmu, lezky a „maglajz” pouÏi-
li jak malí pfied‰koláci, tak zku‰ení 
deváÈáci. KaÏd˘ závodník si vylezl ne-
jménû tfii cesty rÛzn˘ch obtíÏností, které
provûfiily sílu, pruÏnost, ale i vynaléza-
vost a schopnost poskládat sám sebe do
neuvûfiiteln˘ch pozic. Skvûlé bylo vidût
pofiadatele, jak se snaÏí my‰lenkou do-
dat dûtem sílu k dal‰ímu kroku, a lezce,

jak se navzájem povzbuzují a radí,
i kdyÏ kaÏd˘ soupefiÛv krok navíc mohl
znamenat zmûnu pofiadí. Tohle v‰echno
vytvofiilo skvûlou atmosféru a záÏitek,
na kter˘ nikdo hned tak nezapomene.
Velké díky patfií v‰em, ktefií pfiiloÏili ru-
ku k dílu pfii vzniku této jedineãné akce. 

Text: Anna ·evãíková
Foto: Martin Halász

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní, v˘roba, montáÏ, lakování skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

Úspû‰n˘ 3. roãník závodÛ 
v lezení na umûlé stûnû

1. VEDOUCÍ STAVEBNÍHO Ú¤ADU
2. REFERENT/KA STAVEBNÍHO Ú¤ADU
V˘kon státní správy na úseku územního plánování a stavebního fiádu, 
platová tfiída 10 – 11.
Kvalifikaãní poÏadavky dle zákona ã. 183/2006 Sb., § 13a, stavební zákon.

Info na tel.: 516 499 623 nebo 723 010 631, e-mail: tajemnik@adamov.cz

Mûsto Adamov, Pod Horkou 101/2, 
Adamov, PSâ 679 04

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
dle § 7 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní 

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: ihned, pfiíp. dle dohody

PRODEJ UHELN¯CH BRIKET
ZAVÁDùCÍ CENA

b˘val˘ KOVO·ROT
tel.: 606 664 463

Letovice, PraÏská 76

Vezmûte své blízké na besedu se znám˘m cestovatelem,
fotografem a vynikajícím vypravûãem

JIRKOU KOLBABOU
Tentokrát na téma Sedm divÛ ISLANDU

Kdy a kde? 29. 1. 2018 v 18.30 v sále Kulturního domu na Tûchovû
Pofiádá HospÛdka Na Toãnû

Vstupné v pfiedprodeji 150 Kã, na místû 180 Kã

Pfiedprodej je v HospÛdce Na Toãnû, na tel. 724 266 931 
nebo e-mailu jana.skotak@seznam.cz

Bûhem besedy budou prezentovány na nûkolikametrové projekci auto-
rovy skvûlé fotografie.

TIP NA VÁNOâNÍ DÁREK


