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➨ Prodám byt v Blansku na Podlesí 3+1, 
4. patro s v˘tahem. Nízké náklady na bydlení 4
400 Kã vãetnû fondu oprav. Nová elektrika, ok-
na, vestav. skfiíÀ, kuch. linka, ‰atna, sklep.
Zatepleno z fondu oprav, zÛstatek ve fondu cca
270 tisíc. Parkování bez problémÛ. BEZ RK.
Cena 3.000 049 Kã, e-mail:pavelsenesi@se-
znam.cz, tel.: 737 106 850.
➨ Prodám Citroen C3 1.1 modré barvy, 
STK v 5/2018, najeto 20 000 km. Vãetnû do-
plÀkÛ, zimní, letní pneu. Cena 100 000 Kã, tel.:
728 253 968. 
➨ Prodám pro‰ívané péfiové deky 
a pol‰táfie z nového ruãnû draného husího pefií
o rozmûrech 140x200, 90x70. Cena soupravy 
4 500 Kã. Tel.: 731 233 963. 
➨ Prodám velmi zachovalou dvoumístnou 
rozkládací pohovku (180 x 96 cm), dvû kfiesla
(94 x 73 cm) a polstrovan˘ taburet. BéÏov˘ tex-
tilní potah. Pohovka se dá rozloÏit do velikosti
dvoulÛÏka. Nutn˘ vlastní odvoz (Blansko). Tel.:
723 886 646.
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám kutivátor VARI PONY IIA
s pfiíslu‰enstvím. Cena 8 000 Kã, tel.: 728 253 968. 
➨ Prodám jablka. Nestfiíkaná, rÛzné odrÛdy, 
levnû. Vanovice, tel.: 728 960 217, volat po 18.
hodinû. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám led lampu na nehty 
Quick UV Led Dryer For Profesional Use Only.
5x pouÏitá, pÛv. cena 1840 Kã, nyní 1 300 Kã,
pfiidám zdarma 2 laky, Primer, ãistiã gelu a neh-
tÛ. Tel.: 723 105 913.
➨ Prodám les v katastru Drválovice
(Vanovice) o rozloze cca 3,4 ha. Les tvofií
vzrostlé 80-ti leté smrky. 15% tvofií pás 25-ti
letého mladého lesa, kter˘ je po profiezávce a je
o nûj pravidelnû peãováno. Info: 730 181 017.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství zeminy, 
Blansko pod Horní Lhotou. Tel.: 604 550 828.

DARUJI

➨ Vûtve stfiíbrného smrku a thuje. 
Tel.: 737 569 841. 
➨ Hledám k pronájmu pfiístavek, halu, 
stodolu pro celoroãní parkování obytného vo-
zidla v okolí âerné Hory. PoÏadovan˘ rozmûr:
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 778 057 587.
➨ Hledám distributora pro roznos novin
v pfiidûlené ãásti Blanska. Info na tel.: 606
931 795. 

HLEDÁM

➨ Vdova 170 cm /66 let hledá milého, 
veselého pfiítele vy‰‰í postavy nad 175 cm a do
70ti let. Jen váÏnû, prosím. Tel.: 724 836 518. 
➨ Hledám pfiítelkyni k váÏnému seznámení 
do 35 let, bezdûtnou, svobodnou, blond, men-
‰í ‰tíhlé postavy, nekufiaãku s autem. Mám rád
country. Boskovice a okolí. Tel.: 777 450 543. 
➨ Hledám muÏe do 57 let z Blanska, 
abstinenta, kufiáka, zaji‰tûného. Zn.: Ve dvou se
to lépe táhne. Jsem rozvedená, kufiaãka, 53 let/
80 kg. Blanka. Tel.: 722 955 018. 
➨ Zaji‰tûn˘ ing-EKO, OSVâ, vy‰‰í post.,
nekufiák, tolerantní kliìas s pejskem, hledá Ïe-
nu S·, V· do 63 let pro pfiátelství, vzáj. rady
a pomoc, cestování, kulturu, wellness apod.
Tel.: 776 325 032.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím garáÏ v Blansku 
na sídli‰ti Píseãná v fiadû za Nejãi nábytkem.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, to není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru
se seãením. Koupím i po‰kozené nebo nekom-
pletní. Dûkuji, tel.: 731 487 850.
➨ Koupím byt v Boskovicích. 
RK prosím nevolat. Tel.: 731 383 217. 
➨ Hledáme ke koupi RD i k opravám. 
Velká zahrada v˘hodou. Tel. 737 309 875.
➨ Koupíme chatu – chalupu. 
Tel. 735 135 851.
➨ Koupím tovární malotraktor
Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. Mám zájem
i o traktor domácí v˘roby s hydraulikou. MÛÏe
b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte prosím, dûkuji. Tel.:
731 487 850.
➨ Koupím 3-4+1 byt v Blansku 
na sídli‰ti Píseãná. Tel.: 606 931795.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím pouzdro na kytaru. 
Tel.: 606 931 795. 

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

Chcete vymûnit Vá‰ 
stávající vÛz za novûj‰í?

Ráda Vám pomohu.
Volejte 775 731 779

VZPOMÍNKA
Dopracovaly pilné ruce, 

utichlo navÏdy pfiedobré srdce mého manÏela. 
Teì klidn˘m spánkem odpoãívá‰.

Dne 22. záfií 2018 by oslavil 87 rokÛ
pan Alois Chlup z Boskovic.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene na Tebe, drah˘,
manÏelka Jarka s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 14. fiíjna 2018 uplyne 5 let, kdy nás opustil

ná‰ manÏel, syn a bratr

Pan Petr Klíma z Blanska.

Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

ManÏelka s dcerou, rodiãe a bratr s rodinou.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

SATELITNÍ DOTACE
-na montáÏ nové paraboly 

jen za 300 Kã
-nebo naladûní karet se 100

programy od 149 Kã mûsíãnû
Tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

Hledáme poctivého 
distributora, 

kter˘ by jednou mûsíãnû 

roznesl 600 kusÛ novin 
v pfiidûlené ãásti Blanska. 

Info na tel.: 606 931 795.

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

604 150 378

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.
Je tomu jiÏ 7 dlouh˘ch a smutn˘ch let, kdy 1. 10. 2011 

ve vûku 29 rokÛ vyhasl Ïivot na‰eho milovaného 
syna a bratra  Ing. Marka ·KRABALA, 

uãitele na prÛmyslové ‰kole v Jedovnicích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.


