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

Dne 7. 10. 2021 jsme vzpomněli 10. výročí umrtí
manžela, tatínka, bratra, strýce, švagra 

pana PAVLA TRÁVNÍČKA z Blanska.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra, 

syn Marek, Michal a bratr Ladislav s rodinou.

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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PRODÁM
 Prodám novou nepoužitou, rychlovarnou 
konvici 1,7 l. Design – nerezová ocel, měděné 
prvky. Cena 1.290 Kč, nevhodný dar, v záruce. 
Tel.: 725 015 072.
 Prodám malou remosku, cena 100 Kč. 
Tel.: 731 646 743.
 Levně prodám učebnice matematiky pro SŠ 
OA, SPŠ, SZŠ, včetně sbírek, některé i daruji. 
Tel.:721 319 572.
 Sbírky z MAT-k maturitě a pro přípravu na vy- 
soké školy, vhodné i pro učitele. Tel.: 721 319 572.
 Domácí pekárnu SILVER CREST za poloviční 
cenu 750 Kč, nevyužitá. Tel.: 721 319 572.

 Prodám dva šicí stroje bez skříňky – sběrateli. 
Cena dohodou, tel.: 731 646 743.
 Prodám zavařovací hrnec, cena 80 Kč. 
Tel.: 731 646 743.
 Prodám chladničku s mrazákem Samsung. 
Koupena leden 2021 za 10 115 Kč. Nabízím za 
7 000 Kč. Rozměr š.60, hl.63, v 177cm. 
Tel.: 603 455 058.
 Prodám Ibišek venkovní, mám 10 kusů. Ce- 
na 50 Kč/kus. Tel.: 731 646 743.
 Prodám brambory na uskladnění – odrůda 
Jelly, polopozdní-pozdní ranost. Cena 9 Kč/kg. 
Doprava po Boskovicku i snesení do sklepa po 
dohodě možná. Tel.: 724 365 446.
 Prodám borůvku Alasku, mám 10 kusů. Ce- 
na 20 Kč/kus. Tel.: 731 646 743.

VZPOMÍNKA 
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.

Je tomu již 10 dlouhých a smutných let, kdy 1. 10. 2011 
ve věku 29 roků vyhasl život našeho milovaného

syna a bratra Ing. MARKA ŠKRABALA,
učitele na průmyslové škole v Jedovnicích.

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

 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektropo-
hon, spalovací motory a jeden na benzinový mo-
tor + různé plánky a materiály. Tel.: 728 012 950.
 Prodám starší žehlící prkno, cena 970 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám kytaru – „španělku“, cena 1.800 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám elektrikářský RETRO měřák. Cena 
600 Kč, tel.: 777 450 543.

HLEDÁM
 Kdo má větve stříbrného smrku a tújí? 
Tel.: 737 569 841. 
 Daroval by někdo staré dlaždice cca 40 kusů 
nebo i míň (nemusí být všechny stejné) na vy-
spravení schodků na zahradě? Tel.: 606 931 795. 

NABÍZÍM
 Pronajmu mladé rodině s dětmi oplocenou 
zahradu na starém Blansku se zděnou chatou  
s el. proudem, užitkovou vodou, ovocnými stro-
my a keři. Tel.: 602 283 832.
 Senioři nabízí upřímné přátelství a případnou 
pomoc osamělým seniorům. Tel.: 732 224 309.
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy (ne- 

jedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blan-
sko, tel. 604 550 828.
 Nabízím zdarma zavařovací sklenice OMNIA-
-různé velikosti. Tel.: 721 319 572.
 Zdarma skripta na fil. fakultu MU Brno pro 
obory čeština, němčina. Tel.: 721 319 572.

KOUPÍM 
 Koupím mince, bankovky a staré pohlednice. 
Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím tovární malotraktor české nebo  
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. 
Může být i poškozený. Nabídněte prosím, děkuji. 
Tel.: 604 226 234.
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 
125, 175, 250, 350, Pérák, 500 OHC, Simson, díly 
/motor/. Stav nerozhoduje. Tel.: 723 971 027.

SEZNÁMENÍ
 Žena 62 roků hledá opravdového muže. Ne-
kuřák, abstinent podmínkou. Rozhovor u kávy 
snad něco napoví. Mám ráda malé autovýlety  
a mám chu do života. Tel.: 721 123 334.
 Vdovec 68 roků/105 kg, nekuřák mírné po- 
vahy hledá kamarádku ve věku 60–70 let. Zn. 
Kunštátsko, Olešnicko. Tel.: 776 518 497.

Z důvodu zahájení výroby nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové
kolegy na následující pozice:

Požadujeme: Nabízíme:
výuční list v technickém oboru 
zkušenost na dané pozici výhodou
manuální zručnost, samostatnost,
odpovědný přístup k práci 

práci ve stabilní a perspektivní zahraniční firmě
náborový příspěvek v celkové výši 20 000,-
zaměstnanecké věrnostní a roční benefity 
5 dní placených SICKDAYS
příspěvek na zaměstnanecké stravování 

Svářeč Obsluha CNC strojů Skladník

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 516 805 876 nebo na e-mailové adrese: klara.jurcikova@itab.com. 
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