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FLAMEX - Stavebniny 2000, 
s.r.o. provozovna Svitávka 

přijme ŘIDIČE, ŘP sk. C, HPP   
přijme SKLADNÍKA, 

ŘP sk. B, HPP
velmi dobré platové podmínky, 

stabilní práce
volejte na tel.: 605 248 500 

nebo pište na 
stavebniny@svitavka.cz.

Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

www.msrenova.cz	 PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
Renovace dveří a zárubní, výroba, 
montáž, lakování skla, lišty, zámky, kliky  tel.	604	150	378

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

Chcete platit za Va‰e
poji‰tûní niÏ‰í ãástku?

¤e‰ím poji‰tûní vozidel, nemo-
vitostí, zdraví, odpovûdnostní.

Ráda se Vám budu vûnovat 
– kontakt 775 731 779

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.

PRODÁM
 Prodám	ořechy	celé,	Vanovice.	Volat	
po 17. hodině, tel.: 728 960 217. 
 Prodám	konferenční	stolek,	foto	zašlu 
e-mailem. Rozměr 78 x 139 cm, cena do-
hodou. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám	 zánovní	 špičkový	 televizor 
QLED Samsung, 123 cm, hybridní vysílání 
atd. Tel.: 737 957 822.
 Prodám	rotoped,	cena	dohodou. 
 Tel.: 723 361 563. 
 Prodám	úplně	novou	knihu	Marcus	& 
Martinus „Naš příběh“. Cena původní 360 Kč, 
nyní 250 Kč. Tel.: 723 105 913. 
 Prodám	nepoužitou	soupravu	parního 
čístiče Montiss Heavy Duty STEAM CLEA-
NER (CSC5681M), cena 1 400 Kč, tel.:  
731 202 669.
 Prodám	profesionální	boty	pro	kuchaře 
zn. Skechers. Velikost 36, černé, cena 600 Kč, 
původní cena 1 400 Kč. Málo nošené – změ- 
na zaměstnání. Tel.: 606 931 795.
 Prodám	 vchodové	 levé	 dveře	 světlý	
javor, 195x85 cm, bezpečnostní zámek na 
4 klíče, cena dohodou. Volat po 18 hod., 
tel.: 702 591 648, 702 591 647.
 Prodám	obal	na	ukulele,	cena	250	Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám	 rohový	TV	stolek,	 řešený	do 
půlkruhu, dole skleněné dvířka, barva dře-
va černá. Levně, foto, info na vyžádání. 
Tel.: 606 931 795. 
 Prodám	 vodoměrnou	 šachtu,	 výška	
1,1 metru a stavební rozvaděč. Tel.: 
737 428 696.
 Prodám	ořechy	s	měkkými	skořápkami, 
letošní. Cena dohodou, tel.: 602 543 044. 
 Prodám	duo	gramorádio	1308A	Tesla, 
cena 3 100 Kč + desky, cena a info na tel.: 
777 450 543. 
 Prodám	různé	DVD	filmy	100	Kč/kus, 
audiokazety (muzika), různé 300 Kč/kus. 
Tel.: 777 450 543. 
 Prodám	cca	5	000	m2	lesa	v	k.ú.	Vanovice. 
Les je smíšený, ale z většiny je tvořen  
smrkovými stromy. Stáří lesa je 50–60let. 
Cena dohodou, tel.: 775 130 132. 

KOUPÍM
 Koupím	 chalupu	 nebo	 domek	 se		
zahradou, vše zařídím, platím hotově, tel.: 
604 235 530. 

 Koupím	dřevěnou	dětskou	kuchyňku.	
Tel.: 728 170 229, 602 283 832. 
 Koupím	 lištovou/bubnovou	 sekačku 
MF 70, VARI s příslušenstvím, to není pod-
mínkou. Mám zájem i o koupi zahradního 
traktoru se sečením. Koupím i poškozené 
nebo nekompletní. Děkuji, tel.: 731 487 850.
 Koupím	 tovární	 malotraktor	 české	
nebo slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, 
MT, TK atd. Může být i poškozený. Nabíd-
něte prosím, děkuji. Tel.: 731 487 850.

HLEDÁM
 Hledám	 k	 pronájmu	 přístavek,	 halu,	
stodolu pro celoroční parkování obytného 
vozidla v okolí Černé Hory. Požadovaný 
rozměr:  8 m x 4 m x 3, 40 m. 
Tel.: 605 700 205.

DARUJI
 Daruji	za	odvoz	půlky	cihel	z	bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Daruji	za	odvoz	větší	množství	zeminy 
(vhodná ke zhutnění); odběr průmyslová 
zóna Blansko; tel.: 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Osamělá	vdova	175	cm/67	roků	hledá 
k vážnému seznámení ještě trochu vitální-
ho pohodového přítele, abstinenta vyšší 
postavy do 73 let. Klidné společné stáří, 
tel.: 723 456 229. 

 Osamělá	žena	hledá	spolehlivého	muže 
nad 60 roků pro trvalý vztah. Uvítám neku-
řáka – motoristu. Tel.: 721 123 334. 

 Velmi	osamělá	vdova	plnoštíhlé	postavy 
175cm/68 roků hledá vyššího čestného 
muže. Podmínkou je abstinent, ještě troš-
ku vitální, pro společné chvíle v přírodě, 
muže, kterému nejde pouze o sex, ale  
o společné a šastné dožití ve dvou. Věk 
68–73 let, okolí Blanska, Boskovic apod. 
Láska za lásku, Tel.: 724 836 518. 

	Žena	46,	hledá	muže	přiměřeného	věku	
na vážný trvalý vztah založený na vzájem-
né lásce a důvěře, s autem a vyřešenou 
minulostí. Nejlépe z okresu Blansko. Jen 
vážně! E-mail : sance.lasce@seznam.cz

 Blanka	 54/160/75kg	 z	 Blanska	 hledá	
přítele. Samota tíží, tel.: 722 955 018. 

 Svobodný,	 zajištěný	 muž	 68	 let	 rád 
pozná veselou, usměvavou ženu, děti ne-
vadí, mám je rád. Jsem z okresu Blansko, 
samota tíží a je zlá. Hledám vhodný protěj-
šek, nejraději z venkova. Tel.: 704 826 098. 

VZPOMÍNKA 
Odešla....

jediná na světě, jež nikdy nezradí, 
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,

to byla nejdražší, to byla maminka. 
J. Seifert

 Dne 2. 11. 2019 uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababička,

paní ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ  z Benešova. 

Stále s láskou vzpomínáme také na našeho tatínka, 

pana KARLA LAŠTŮVKY z Benešova. 

Letos tomu bylo 21 roků, co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují děti Karel, Stanislav, Vlastimil,  

Alena, Marie a Zdena s rodinami. 

VZPOMÍNKA

Dne 4. listopadu 2019 uplyne první smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček 

pan LADISLAV LINDUŠKA z Boskovic.

Stále vzpomíná dcera Ladislava s rodinou.

VZPOMÍNKA 
Dne 20. listopadu 2019 uplyne rok, 

co odevzdala duši Bohu 

paní ANNA STARYCHOVÁ z Blanska.

Stále vzpomínají manžel 
a dcery Xavera, Ludmila a Miroslava s rodinami.

VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky zůstávají dál.

Dne 26. listopadu 2019 to bude 10 smutných roků, 
co nás opustil

pan JAROSLAV TRÁVNÍČEK z Blanska.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Zuzana a dcera Zuzana.


