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najdete 
také na 

VZPOMÍNKA
Léta bûÏí, v‰ak vzpomínky a smutek v srdci zÛstávají stále.

Jsou tomu jiÏ 3 dlouhé a smutné roky, 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.

Osud byl k nûmu krut˘ a nedopfiál mu, aby mohl pfiedávat
získané znalosti dal‰ím generacím sv˘ch studentÛm.

Vzpomínají rodiãe, bratr Petr a pfiítelkynû Iva

VZPOMÍNKA
Dne 7. 10. 2014 jsme si pfiipomnûli 3. v˘roãí úmrtí 

manÏela, tatínka, bratra, ‰vagra 
pana Pavla Trávníãka z Blanska.

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

Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka Vûra, syn Marek a bratr Ladislav s rodinou 

➨ Prodám cca 6 kg Ïlutého sisalového motouzu
síly 2-3 mm za poloviãní cenu. Info na: abcki-
osk@seznam.cz  
➨ Prodám autosedaãku Römer 15-36 kg, 
v˘born˘ stav, vysoká bezpeãnost, nyní za 1.500
Kã.Foto za‰lu e-mailem. Tel.: 776 565 690.
➨ Prodám psací stÛl (dûtsk˘ i studentsk˘), 
v˘‰kovû nastaviteln˘, v˘born˘ stav ‰. 114 cm PC
6.000 Kã,  nyní za 2.500 Kã. Foto za‰lu e-mailem.
Tel.: 776 565 690.
➨ Prodám dûtsk˘ dfievûn˘ sporáãek za 200 Kã. 
Tel.: 776 565 690.
➨ Prodám koberec do dûtského pokoje, 
modro-ãerven˘ s motivem auta Mc Queen. 98x130
cm, jako nov˘, cena 200 Kã, foto za‰lu e-mailem.
Tel.: 776 565 690. 
➨ Prodám Fiat Bravo r. 97, tm.zelen˘,146tis. km,
el. okna, klima, 1.6 benz. s novou STK , 22 000 Kã,
tel.:  777 079 911. 
➨ Prodám pfiívûs vl. v˘roby, kola 13",
korba 160x150 za 5 500 Kã, tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám Fiat Brava, motor 1,4 benzin, 
stfiíbrná metalíza, zimní, letní pneu, pfiední nárazník
s mlhovkami. Cena: 20 000 Kã, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám mramorovou desku do urnového háje. 
Cena 1 000 Kã, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám unimo buÀku rozmûr 2,50 x 5,10m, 
zamfiíÏované okno, vhodná pro stavebníky, sklad.
Umístûná v Boskovicích. Cena 6 000 Kã, tel.: 777
570 213. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou chatu 
se zahradou  354 m2 v Blansku na Podlesí. Poze-
mek lehce dostupn˘ autem. MoÏnost vystavûní
domku. Ve‰keré pfiípojky v místû. Cena dohodou,
tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám ruãní ‰roubov˘ lis 
na mo‰tování ovoce – 40 litrÛ. DemiÏony sklenû-
né, neopletené, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l a 25 l. Tel.: 721
448 921.
➨ Prodám byt 3+1 v Letovicích, bez RK. 
Tel.: 734 427 873. 
➨ Prodám v Boskovicích, v klidném prostfiedí 
zahrádkáfiské lokality v blízkosti lesa ovocnou za-
hradu se zdûnou chatou a prostorn˘m sklepem.

Nemovitost je dostupná motorov˘mi vozidly.
Informace na tel.: 737 483 290. 
➨ Prodám BEZ REALITNÍ KANCELÁ¤E byt 2+1
s balkonem v Letovicích. ·kola, ‰kolka, zdravotní
stfiedisko, supermarket, restaurace a dûtské hfii‰tû
v místû, centrum mûsta 1,5 km. DÛm po rekon-
strukci - zateplení, stoupaãky, plastová okna. Byt
má plastová okna a nové stoupaãky. Je zde pfiípoj-
ka spoleãné antény a internetu. K bytu náleÏí spíÏ-
ka v mezipatfie a koãárkárna. Pfievod do OV moÏn˘.
606 781 310. 
➨ Prodám fiadov˘ RD 6+1 s garáÏí a zahrádkou
v Blansku. Bez RK. Tel. 725 865 544. 
➨ Prodám domovní ãistírnu odpadních vod 
BIO CLEANER BC4 s fiídící jednotkou která byla
v provozu 7 let bez nûjak˘ch oprav. Cena 19 000Kã.
Tel.: 777 655 374.
➨ Prodáme star‰í rozlehlej‰í dÛm se zahradou 
a dvorkem - nedaleko Boskovic, smûrem na Blansko.
Více informací na www.prodejpozemku.wz.cz nebo
na tel. 602 607 043. 
➨ Prodám okruÏní pilu, trubkové le‰ení, 
kuchyÀsk˘ sporák na pevné palivo, ponorné ãer-
padlo 380V, rÛzné zámeãnické vûci. Levnû – pozÛ-
stalost, tel.: 607 704 757. 
➨ Prodám DB Blansko – Píseãná.
1kk, 28 m2. Cena: 850 tisíc Kã, tel.: 608 744 664. 
➨ Prodám 350 kusÛ tvarovan˘ch cihel 
vhodn˘ch na okrasnou zídku nebo plot. Levnû, tel.:
732 144 739. 
➨ Prodám Kalifornské ãerné králíky. 
Oãkované (samice, samci), cena 300 Kã za kus,
tel.: 516 413 626. 

➨ Koupím star‰í rodinn˘ dÛm k opravû 
do 1,5 milionu. Dûkuji. Tel.: 603 905 438. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály 
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717. 
➨ Koupim chatu - chalupu,
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel. 731 083 618.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu levnû v RD v Blansku pokoj 
pro 2 studenty(tky) nebo 1 dospûlého (lou). V do-
mû v‰e k dispozici. Info na: abckiosk@seznam.cz. 
➨ Vymûním RD 2x 3+1 
v lukrativní ãásti Boskovic (garáÏ, dílna, zahrada,
bazén, skleník) za byt 3+1 (nebo 3+kk) v OV,
v Boskovicích, (ne panelák), s garáÏí. BliÏ‰í infor-
mace pouze pfii osobním jednání. Bez RK! Zn.
Doplatek, tel.: 725 051 969. 
➨ Pronajmu dlouhodobû garáÏ v Blansku. 
Cena dohodou, tel.: 776 021 203. 
➨ Pronajmu byt 2+1 stfied Blanska, 
po rekonstrukci, voln˘ ihned, tel. 608 351 147. 
➨ Pronajmu pûkn˘ byt 2+1 v Blansku na Severu.
Byt je ãásteãnû zafiízen. Cena 8500 Kã/ mûsíc vãet-
nû inkasa. Voln˘ od fiíjna 2014. Tel.: 723 886 646. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krásném jed-
nopokojovém bytû v rodinném domû se zahrádkou.
Tel. 776 756 472. 
➨ Nabízím k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Rodina s 1 dítûtem hledá v Blansku 
nejlépe na Severu, dlouhodobí podnájem s moÏ-
ností pfiihlá‰ení TP. 2+kk,do 7000, vãetnû. Od 4 mû-
síce 2015. Jen SMS, dûkuji. 739 732 506. 
➨ Hledám hodné lidi, ktefií levnû pronajmou 
oplocenou zahrádku s chatiãkou, kde je voda

i elektfiina. Nejlépe Blansko. Moc dûkuji. Tel.:
732 494 772. 

HLEDÁM

➨ Ahoj neznámá... Rád se seznámím se Ïenou
cca do 46 let. Bydlím na vesnici, zájmy nic moc, za-
hrada, v˘lety po okolí.  Jsem rozveden˘, mám dva
syny. Tû‰ím se na odpovûì. Tel.: 607 651 544.  
➨ 58letá Ïena hledá pfiítele-nekufiáka,
kter˘ také zÛstal sám na v‰echny svoje starosti a ra-
dosti, pfiesto má chuÈ do Ïivota, baví ho práce, po-
hyb, cestování, pfiíroda, kultura apod. a rád si uÏívá
i vnouãátek. V‰echno je lep‰í neÏ samota a neãin-
nost. Kontakt: mj.nm@seznam.cz  
➨ 60-ti letá Ïena hledá pfiítele, nekufiáka,
abstinenta. Tel.: 733 293 074. 
➨ Ráda poznám hodného a inteligentního pána
pro krásn˘ vztah kamarádství, moÏná ãasem více.
Nehledám bohatství, co potfiebuji k Ïivotu, to mám.
Jsem stfiedo‰kolaãka ve vûku 43 rokÛ. Tû‰ím se na
odpovûì. Odpovûdi prosím za‰lete na e-mail :
Dana.Bohatcova@seznam.cz. 
➨ 36-ti let˘ muÏ hledá 30 – 36-ti letou
hodnou, ‰tíhlou Ïenu nekufiaãku pro váÏn˘ vztah pl-
n˘ lásky, nûhy a dÛvûry. Îít jeden pro druhého. Tel.:
605 303 918. 
➨ Osamûl˘ S· 44/176/78 pohodov˘ nekufiák
v‰estrann˘ch zájmÛ hledá sympatick˘ protûj‰ek
pro trval˘ vztah z Blanska a okolí. SMS na 702
525 970.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím obrazy znám˘ch akademick˘ch malífiÛ
i ménû znám˘ch regionálních malífiÛ. Dále star˘
dfievûn˘ a chromov˘ nábytek z oh˘ban˘ch trubek,
hodiny, ‰avle, figurální porcelán housle a jiné.
Slu‰né a rychlé jednání. Platba hotovû, tel.: 604
646 187.
➨ Koupím byt na investici. Blansko, Brno. 
Tel.: 739 967 371. 

KOUPÍM

Tû‰íme se na vás:
PO - SO  8 - 17 hod. 

www.zerarajec.cz
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- du‰iãková vazba 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- chryzantémy, mace‰ky
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko

➨ Za odvoz daruji kvalitní, slámov˘ koÀsk˘ hnÛj.
Odbûr moÏn˘ po tel. domluvû, 773 464 543. Místo
odbûru: Sasina, okr. Blansko.

DARUJI

UNIVERZÁLNÍ ENERGIE REIKI,
harmonizace ãaker, odvádûní zbloudil˘ch 

duchovních bytostí, oãista organismu.
Tel.: 734 610 828

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO ! 
Rychlá realizace - vyplácení z vlast. 

zdrojÛ od více vûfiitelÛ = Va‰e v˘hoda.
Registr a exekuce nyní nevadí 

- OSVâ i bez daÀ. pfiiznání. 
Konzultace dennû na: 739 066 462.

V‰e bez Va‰eho cestování! 

UâITELKA S DLOUHOLETOU PRAXÍ
DOUâÍ MATEMATIKU Z·, S·,

P¤IPRAVÍ K MATURITù.
TEL.: 728 333 126

NABÍZÍM KOSMETICKÉ SLUÎBY
+ SONOFORÉZU 

Studio VISAGE - Iva Koutníková,
Blansko -  tel.: 774 355 272


