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DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební fi rma Svitavy

přijme

zedníky, zámečníky,
řidiče avie

Kontakt: Jaroslav Doleček, tel.: 603 331 403
email: dolecek.jar@seznam.cz

Servispol s.r.o. Svitavy
hledá

ZAMĚSTNANCE
+ BRIGÁDNÍKY

celoročně

Pracoviště v Litomyšli

Zaměstnání nebo brigáda
je vhodná pro studenty
starší 18 let (chlapce)

Platové ohodnocení:
22 - 26 tis. Kč

(měsíčně dle odpracovaných směn)

Dále přijmeme: 

 řidiče na Avii
Plat 35.000 Kč

 dělníka
(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: duchackova.servis@seznam.cz

Okamžitá 
hotovost 
do Vašich rukou 
od našich obchodních 
zástupců

 od 4.000 do 50.000 Kč.
 pro zaměstnance, OSVČ, 

      starobní a inv. důchodce, 
      MD i občany pobírající 
      soc. dávky.

 pouze OP a doklad o příjmu

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce.

  Svitavy a okolí: 
  604 643 627 
 605 408 716 
 777 096 556 
 737 666 786

  Polička a okolí: 
 737 714 334 
 608 227 745

  Litomyšl a okolí: 
  737 714 334 
 608 227 745 
 777 096 556 
 604 643 627 
 774 156 898

  Ústí n. Orlicí a okolí: 
  737 666 786
 777 096 556

  Vysoké Mýto, 
 Choceň a okolí: 
 737 714 334
 777 096 556
 608 227 745
 774 156 898

Děkujeme našim spokojeným 
zákazníkům za přízeň v tomto roce. 
Přejeme všem lidem dobré vůle 
příjemné prožití vánočních 
svátků a do nového roku 2023
jen to nejlepší!

HODINOVÝ 
MANŽEL

Využijte našich služeb 
hodinového manžela.

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy.

736 504 263

ŽALUZIE
VENKOVNÍ 
ROLETY
POKLÁDKY 
KOBERCŮ A LIN
včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

Luděk Častulík
Boršov 158

tel.: 608 809 028
e-mail: 

ludekcastulik@seznam.cz

  sítě proti hmyzu
  montáž žaluzií 

      a veškeré stínicí 
      techniky

  shrnovací dveře

Všem svým zákazníkům a obchodním partnerům děkuji za přízeň 
a spolupráci v tomto roce. Přeji Vám Vánoce plné klidu a pohody 
a do nového roku 2023 mnoho úspěchů a pevné zdraví! 

Plastová, hliníková, dřevěná okna a dveře
Bezpečnostní a protipožární dveře do bytů

info@oknasvitavy.cz   461 315 943, 603 366 027   www.oknasvitavy.cz

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

Možnost fixace cen roku 2022 
při realizaci do 28. 2. 2023  

Možnost využití státní dotace NZÚ light  
Zimní slevy od 1.12.2022 do 31.1.2023 

Volejte 603 366 027 nebo 725 147 474 

SVITAVY  T.G.Masaryka 55/18

VÍCE NA WWW. ANAHATAYOGA.CZ
PETRA A MARTIN VYSTAV LOVI

CHORVATSKO - KORNATI

JÓGA U MO E

OSOBNÍ ROZVOJ PRO PÁRY

23. - 29. 6. 2023
I pro úplné za áte níky.

30.6. - 6. 7. 2023
Najd te duši vašeho vztahu.



Děkujeme všem svým zákazníkům za přízeň, 
kterou nám věnovali v uplynulém roce. 

Do nového roku 2023 přejeme hodně zdraví, 
štěstí a osobních i pracovních úspěchů!

HUTNÍ MATERIÁL
 prodej  dělení  doprava 

 zámečnická výroba
Hálkova 1577/1, Svitavy, tel. 461 535 270

Koclířov 244, tel. 461 543 140
e-mail: atomsteel@atomsteel.cz

www.atomsteel.cz

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti. 

Svitavská 1600/68, 571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com 
Tajo Czech (dříve Treboplast) je výrobce plastových dílu pře-
vážně do automobilů. Firma vznikla v roku 2004. 
Specializujeme se na  vstřikování plastů, lakování a  montáž 
sestav do palubních desek apod. Tajo Czech je součástí sku-
piny 4 fi rem sdružených pod názvem Tajo Group. 
Centrála skupiny sídlí ve Španělsku a kromě českého 
závodu má také 2 pobočky v Polsku. V této chvíli Tajo Czech 
zaměstnává cca 100 zaměstnanců. Více se o  nás dozvíte 
na www.treboplast.com

Co Vám nabízíme?
 zázemí mezinárodní společnosti, 

     tým fajn kolegů, individuální 
     přístup

 25 dní dovolené
 Příspěvek na dojíždění od 5 km

 Prémie dle docházky
 Prémie dle výsledků společnosti
 Dotované stravování 

     formou stravenek
 Firemní vzdělávání (jazykové 

     kurzy, profesní v oboru a jiné)
 Flexi Passy dle interních pravidel
 Zvýhodněné telefonní tarify 

     pro všechny zaměstnance 
     a jejich rodinu

 Program: „Doporuč nového 
     kolegu“ odměna 3000 
     až 10 000 Kč

 Náborový příspěvek 
     až 20 000 Kč

CZECH

Tajo Czech hledá nové kolegy, přidejte se k nám!

Operátor vstřikolisu
Co bude Vaše práce:

 Odebírání dílů ze stroje
 Balení kusů dle balícího předpisu a označení jednotlivých obalů balícím listem
 Začištění dílů z lisu a další obsluha dle pokynů nadřízeného
 Provádění kontroly výrobků dle předepsané výrobní dokumentace

Co požadujeme:
 Základní vzdělání nebo vyučení
 Ochota k práci na tři směny
 Spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů
 Předchozí praxe výhodou

Operátor montážních linek
Co bude Vaše práce:

 Obsluha montážní linky (sestavy pro palubní desky), případně odebírání dílů
 Balení kusů dle balícího předpisu a označení jednotlivých obalů balícím listem
 Provádění vizuální kontroly výrobků dle předepsané výrobní dokumentace
 Výstupní kontrola sestav

Co požadujeme:
 Základní vzdělání nebo vyučení
 Ochota k práci na tři směny
 Zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů
 Předchozí praxe z podobné práce výhodou

Seřizovač vstřikolisu
Co bude Vaše práce:

 Výměna forem
 Seřizování a rozjezd lisů a ostatních technologických zařízení
 Podílení se na vyjasňování problémů v oblasti kvality
 Podpora výroby

Co požadujeme:
 SŠ vzdělání v technickém oboru
 Práci na třísměnný provoz
 Zkušenosti ze stejné nebo podobné pozice výhodou
 Zodpovědnost, samostatnost, ochota učit se a hledat řešení
 Schopnost zorganizovat si práci a komunikovat, týmového ducha

Zaujala Vás naše nabídka? 
Kontaktujte nás!
E-mail: khorakova@czeika.cz,
areissausova@tajo.coop
nebo na tel. číslech: 
608 955 623
770 188 855

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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ŠAMOTKA Velké Opatovice a DINASKA Svitavy

  PRACOVNÍKY DO VÝROBYPRACOVNÍKY DO VÝROBY
  INVESTIČNÍHO TECHNIKAINVESTIČNÍHO TECHNIKA
  ELEKTROMECHANIKAELEKTROMECHANIKA
  ELEKTRIKÁŘE-ENERGETIKAELEKTRIKÁŘE-ENERGETIKA
  SEŘIZOVAČE HYDRAULICKÝCH LISŮSEŘIZOVAČE HYDRAULICKÝCH LISŮ
  OPERÁTORA-SEŘIZOVAČE VODNÍHO PAPRSKUOPERÁTORA-SEŘIZOVAČE VODNÍHO PAPRSKU
  PRACOVNÍKY STROJNÍ ÚDRŽBYPRACOVNÍKY STROJNÍ ÚDRŽBY
  OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO PRACOVNÍKAOBCHODNĚ-TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA
  EKONOMAEKONOMA

Nabízíme:  
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti
- nástup dle dohody
- fi remní benefi ty (26 dnů dovolené, příspěvek 
  na stravování, rozsáhlý sociální program)

Volejte: Velké Opatovice: 516 493 306, 725 777 909 Dana Krejčířová
 e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
 Svitavy: 461 579 140, 602 485 836, Renata Šindelková
 e-mail: Renata.Sindelkova@pd-group.com

P ejeme všem našim zákazník m, obchodním partner m 
a zam stnanc m p íjemné a pohodové prožití 

váno ních svátk  a do nového roku mnoho osobních
 i pracovních úsp ch , a p edevším pevné zdraví! 

PF 2023

Výrobní areál Janov u Litomyšle (vedle autobazaru)
Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

KAMENICTVÍ KNAP 
Litomyšl

- Urnové pomníky (žula) - Lucerny, Vázy  
- Jednohroby (žula) - Broušení terasových dílů
- Dvojhroby (žula) - Nápisy (zlato, stříbro) 
- Panel. hrobky + výkop - Schránky na urny
- Žulové desky na grilování na míru
- Desky do kuchyní a koupelen 
- Dovoz žuly ze zahraničí 
- Formátování deskovin mostovou pilou
Široký výběr materiálů a řešení dle katalogů nebo vlastních nákresů! 

Přejeme Přejeme 

krásné Vánoce 
krásné Vánoce 

plné pohody plné pohody 

a v novém roce 
a v novém roce 

2023 hodně 

zdraví a mnoho 
zdraví a mnoho 

úspěchů! 

PRODEJ - REALIZACE
vše skladem

Více na www.jehla.cz    
Najít JeHlu v kupce koberců se vyplatí!

SVITAVY, V zahrádkách, u býv. jatek směr M.T., TEL.: 601 580 724
LANŠKROUN, Nádražní 165, u aut. nádraží, TEL.: 724 783 382
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Dr. E. Beneše 691, TEL.: 724 783 386
POLIČKA, P. Jilemnického 986, u nádr. ČD, TEL.: 724 783 387
ŽAMBERK, Tyršova 200, pod zámkem, TEL.: 724 783 384
VYSOKÉ MÝTO, Dráby 898, u Tesca, TEL.: 724 783 385
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Dobrovského 1517, TEL.: 775 067 799

-30%
Laminátové 

podlahy
  Síla 8 mm, třída 32

436,- 299,-
PFPF  2023  2023

Agentura ESO



RENOVACE
PODLAH

- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin

tel.: 776 643 718

RENOVACE 
KOUPELNOVÝCH VAN
akrylátovou vložkou 
Tel. 739 574 935, www.revago.cz

 Proseč – prodej chalupy Sokolík s možností 
využití jako RD, nebo ubytovací zařízení. Výborný stav 
po celkové citlivé rekonstrukci. Kapacita obsazenosti je 
20 osob. Vhodné pro rodinné setkání, teambuildingové 
akce. Klidná poloha na okraji obce. ENB G
č. 1710            Cena: 16 000 000 Kč

 Otradov – prodej zavedeného areálu skláda-
jícího se z několika budov a hal, krytých parkovacích 
stání, stodoly, venkovního prostranství a domu s možností 
bydlení, nebo kanceláří. V areálu je zavedená elektřina, 
odpady ČOV, vodovod. Prostory jsou vytápěné. Dobrá 
dostupnost na trase Polička – Hlinsko. ENB G.
č. 1709     Cena: 8 000 000 Kč

 Litomyšl (V. Boštíka) – prodej pozemku 
771 m2 k bydlení, sítě na hranici pozemku. Slunné místo 
s výhledem na zámek. Včetně stavebního povolení.
č. 1705 Cena: Informace v RK

 Ostrov – prodej domu o dvou nadzemních 
podlažích, se zahradou na návsi. Ke kompletní rekon-
strukci s potenciálem vybudování dvou bytových jednotek 
4+1 nebo pro bydlení s podnikáním. Pozemky celkem: 
2 240 m2. ENB G
č. 1704  Cena: 2 000 000 Kč

 Němčice – prodej venkovského stavení 5+1 
s rozsáhlou hospodářskou částí a uzavřeným dvorem 
v centru obce. Obytná část průběžně modernizována, dvůr 
průjezdný i pro těžkou techniku. Stavební plocha 1296 
m2, zahrady 2429 m2. Ideální pro zřízení více bytových 
jednotek. ENB G
č. 1707      Cena: informace v RK

 Trstěnice – prodej venkovského stavení 3+1 
s příslušenstvím, stodolou a zahradou v klidné části. 
Napojeno na elektřinu a veřejný vodovod, odpady 
do septiku. Vyklizená půda pro vestavbu. Pozemky 
1 719 m2. ENB G
č. 1699 Cena: 2 980 000 Kč

 Karle – prodej rovinatého pozemku o výměře 
755 m2, územním plánem určeného k bydlení. Napojení 
na elektřinu a veřejný vodovod u hranice pozemku.  
č. 1690 Cena: 915 000 Kč

 Litomyšl – pronájem komerčních prostor s by-
dlením na hlavním náměstí. Atraktivní obchodní prostory 
s výlohou, mezonetový byt 5+1, parkování, zahrada. 
I jednotlivě.  ENB G
č. 1677       Cena: Informace v RK

 Litomyšl - Moravská - prodej moderního 
působivého podkrovního bytu 4+1 (101 m2) s tera-
sou ve IV. NP, osobní vlastnictví. V blízkosti sportovišť 
a koupaliště. ENB G
č. 1703 Cena: 5 500 000 Kč

 Litomyšl  - Kornice – prodej zděného bytu 
3+1 (77 m2) ve II. NP, osobní vlastnictví. Součástí zděná 
garáž.  ENB G
č. 1701 Cena: 3 000 000 Kč

 Litomyšl  - U Školek – prodej zděného bytu 
3+1 (67 m2) s balkonem, III. NP, osobní vlastnictví, k re-
konstrukci. Krásné a klidné prostředí v zeleni. ENB D/180
č. 1700 Cena: 3 700 000 Kč

 Litomyšl - Z. Kopala – prodej prostorného 
bytu 57 m2, osobní vlastnictví, III.NP. ENB D/102
č. 1670 Cena: 3 600 000 Kč

 Litomyšl - Moravská – prodej zděného bytu 
3+1 (71 m2) s balkonem ve II. NP, osobní vlastnictví. 
Možnost koupit i garáž za domem. ENB G
č. 1687 Cena: 3 450 000 Kč

 Svitavy - U Stadionu – prodej zděného bytu 
3+1 (77 m2) s balkonem ve II. NP, osobní vlastnictví. 
ENB G
č. 1685 Cena: 3 850 000 Kč

Děkujeme Vám za dosavadní 
úspěšnou spolupráci a přejeme 

hodně zdraví, štěstí,  
spokojenosti a pracovních 

i osobních úspěchů 
v novém roce 2023.

Kolektiv RK Consult VK 
Litomyšl s.r.o. 

je tu pro Vás od roku 1992. 

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

Přejeme Vám krásné Přejeme Vám krásné 
prožití vánočních prožití vánočních 
svátků a vše nejlepší svátků a vše nejlepší 
do nového roku.do nového roku.

DěkujemeDěkujeme
za přízeň za přízeň 
a projevenou a projevenou 
důvěru.důvěru.

PF2023PF2023

FYZIOTERAPIE 
PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT
Náměstí Míru 12, SVITAVY

www.vitkolar.cz
Certifi kovaný odborník

McKenzie metoda, pomoc při bolestech 
zad a kloubů, cvičení na míru, 

odblokování páteře, 
odborné masáže, tejpování, 

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY.
Tel: 737 060 095, vitkolar@email.cz

Vás srdečně zve na 

vánoční 
prodej
živých ryb 

do své prodejny 
v Litomyšli 

na Sokolovské ulici.

Otevírací doba od 12.12.:

 pondělí 12.12. – pátek 16.12.
8,30 – 17,00 hodin

 sobota 17.12.
8,30 – 12,00 hodin

 pondělí 19.12. – pátek 23.12.
8,30 – 17,30 hodin

 Štědrý den, sobota 24.12.
8,30 – 11,00 hodin

 úterý 27.12.- pátek 30.12.
8,30 – 12,00

12,30 – 17,00 hodin

 31.12. – 2.1. 2023 zavřeno

Veškeré informace o prodeji ryb,
nabídce a otevírací době najdete

na internetových stránkách
www.rybarstvi-litomysl.cz
Litomyšlské ryby na Váš stůl!

Řádková inzerce
 Prodám zateplenou chatu u Mor. 

Třebové se zahradou 387 m2, volná 
ihned. Jsem přímá majitelka, RK ne! Tel: 
604 988 997. 

 Mám cihl. byt 3+1 po rekon., vl. to-
pení, dvě lodžie a šatna + chatu se zahr. 
v Mor. Třebové. Hledám dům v M. Tře-
bové nebo okolí...co třeba to vyměnit?  
774 945 405.



www.nekvinda.cz 

PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ 

NOVÝ ROK 2023

Hlavní 
413/17a
Svitavy

Telefon: 
603 331 403
604 795 267

www.dolestav.cz

DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební fi rma Svitavy

- Výstavba rodinných domků
- Rekonstrukce bytových 
  a nebytových prostor
- Montáž garážových vrat
- Zámečnické práce
- Provádění fasád Pf2023Pf2023

PF 2023

SERVISPOL s.r.o. 
Svitavy

přeje všem svým klientům 
a obchodním partnerům 

klidné a příjemné prožití 
vánočních svátků.

V novém roce pevné 
zdraví, spokojenost 
a hodně pracovních 
i osobních úspěchů!

František Šunka
Richarda Kloudy 110/8

568 02 Svitavy
Tel.: 603 494 782

e-mail: info@elektrosunka.cz

Děkujeme všem našim zákazníkům 
a obchodním partnerům za přízeň 

v uplynulém roce. Do nového roku 2023 
přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu 

a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
František Šunka a kolektiv 

www.elektrosunka.estranky.cz

Autobaterie 
Aleš Veselý

STABAT, VARTA, BANNER
 Motobaterie - široký sortiment

 Autobaterie pro osobní a nákladní vozy
 Autodíly, prodej pneu

 Sběr vyřazených baterií

Brněnská 57, Březová nad Svitavou
tel.: 461 521 434

Přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů 

v novém roce! 

Linhartice 233, 571 01 Linhartice, www.koweb.cz

Svým zákazníkům a obchodním partnerům
přejeme klidné prožití vánočních svátků.
Do nového roku především pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů!

PF 2023

Prime Reality s.r.o.
Milady Horákové 373/10
568 02 Svitavy
tel.: 608 180 601, e-mail: ilcik@primereality.cz
www.primereality.cz

Tímto bilan ním pozdravem za uplynulý rok 2022 bych rád pod koval všem, kte í 
spole n  se mnou sdíleli velice nep íjemné, až dech beroucí zm ny v každodenním 
po ínání naší spole nosti.
Velký dík pat í všem mým dlouholetým obchodním partner m a p edevším všem 
spokojeným klient m, kte í využili mých služeb a p esv d ili se o profesionálním 
a lidském p ístupu ke každému z nich.
Dále bych cht l pod kovat mým nejbližším, a to hlavn  mé milované manželce Tá-
nince, dcerám Sašence a Domini ce, mým bratr m Jí ovi a Kam ovi a v neposlední 
ad  také mé jedine né mamince. Také bych cht l vzpomenout i na mého tatínka, 

který již bohužel mezi námi není, ale stále nám chybí. T mto všem chci pod kovat 
za každodenní podporu, lásku, vst ícnost a bezb ehou trp livost.
V ím, že následující rok 2023 prožijeme všichni spole n  ve zdraví a št stí.
S velkou láskou a úctou       Martin Il ík 



J.K.Tyla 1584/10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

mobil: 774 436 530
email: prodejna1@raledo.cz
Po-Pá 7-16, So 8-11:30

J.K.Tyla 10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

mobil: 777 170 225
email: lubomir.rada@raledo.cz

PRODEJNY STROJŮ A NÁŘADÍ PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ

www.raledo.cz

Bezručova 7
568 02 SVITAVY

mobil: 774 436 531
email: prodejna2@raledo.cz
Po-Pá: 8-16
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www.raledo.cz

Makita GA5030R, 
720W, 125mm 

1.590,- Kč
720W

1.5

Čepice pracovní 
zateplená, 
Thinsulate
vel. UNI, 
různé barvy, 

75,- Kč 

Ponožky pracovní 
Termo, zimní, 
materiál: směs, 
různé barvy, 
vel. 4-13 

89,- Kč 

Termoobuv 
Outlander
zimní vysoká

1.249,- Kč 

Obuv Prestige, 
barva černá/bílá, 
různé velikosti 

1.099,- Kč

Pracovní
vesta DAVIDA 

562,- Kč 

Velký 
výběr 
vánočního 
osvětlení 
Emos!

Autobaterie Stabat 12V 
- 45,50,60 a 72 Ah

od 1.150,- Kč

Autolékárnička Sheron 
plastový obal, 
kortexový obal 

od 139,- Kč

Vesta refl exní 
oranžuvá/žlutá, 
vel. M-4XL 

od 95,- Kč

2V

Schůdky hliníkové, 
oboustranné, 
150kg, 
2 – 5 schodů 

od 429,- Kč

Popelnice 
plastová, 
hranatá, 
různé barvy 
120 litrů 

769,- Kč 
240 litrů 

1.099,- Kč

Hrablo 
na sníh 
Praděd, 
49 cm 

230,- Kč

Boby, 
kluzáky 
a sáně, 
velký výběr 

od 99,- Kč

Podpalovač 
tuhý Pe-Po, 
40 podpalů 

25,- Kč

Baterie 
GP Super, 
alkalická 
AA, AAA 

12,- Kč

Žárovka LED, 
E27, 9W, 
14W, 20W 

od 49,- Kč

Čelovka Emos, 
různé druhy,
bez baterií, 

od 139,- Kč

Brousek na nože 
a sekerky Fiskars 

415,- Kč

Slunečnice krmná 
černá, 1kg 

34,- Kč

Konzerva 415g 
pes, kočka, 
různé druhy 
a příchutě 

od 15,- Kč

Svetr pletený Troyer
barva zelená, 
vel. M-3XL 

419,- Kč

Rukavice pracovní 
bavlna  

od 18,- Kč
kůže/textil 

od 37,- Kč

Štípací sekery 
Fiskars, různé druhy

od 1.299,- Kč

Mazivo WD-40, 
univerzální, 
100, 200, 
400, 450 ml 

od 74,- Kč

Zimní směs 
do ostřikovačů 
Sheron  
-20°C 
3 litry, 5 litrů 

od 99,- Kč

Koště chodníkové 
24 cm, 
násada dřevo 120cm, 
PVC vlákno 13cm 

99,- Kč

itaMak
V lký

PF 2023PF 2023

Tričko pánské, 100% bavlna, 
různé barvy, vel. M-XXXL 

95,- Kč

Přijďte si vybrat ze široké 
nabídky produktů STIHL

SVITAVY

Náměstí Míru 67/31, Svitavy, tel.: 725 702 178, www.livecar.cz

VÝROBA
 A PRODEJ

ŠPERKŮ

HODINY
HODINKY
BIŽUTERIE

VÝKUP
ZKOUŠKA
RYZOSTI

OPRAVY
ÚPRAVY
RYTINY

za každý nákup nad 1 000,- Kč

dárek v ceně do 500,- Kč zdarma

ZLATNICTVÍ

20 %
* více o podmínkách akce vám sdělí prodejce

Akce  platí do konce roku 2022

nabídku
pokládky podlahy

a 

www.tauergroup.cz
MILADY HORÁKOVÉ 4

SVITAVY
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Vážení klienti, obchodní partneři a přátelé, 
opět uplynul další rok a Vánoce jsou 
za dveřmi a já Vám chci znovu poděkovat 
za spolupráci, Vaši důvěru a součinnost 
v realitní oblasti. 
Nenechme se ovlivnit ničím negativním, 
ani apelováním na šetření energiemi 
a svícením, protože já Vám chci naopak 
popřát do dalšího roku hodně energie 
k Vaší činnosti, ať Vám to Vaše světlo 
svítí k dosažení cílů co nejvíce a zůstaňte 
pozitivní. 
Krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů po celý nový rok 2023 Vám přeje

Vaše realitní specialistka 
pro Svitavy a okolí.
Hana Roušarová, tel. 606 579 406
RE/MAX G8 Reality
Soudní 194/2, 568 02 Svitavy

TONER s.r.o.
Lanškrounská 74, 571 01 Moravská Třebová

KVALITNÍ ČESKÉ PŘÍBORY S TRADICÍ OD ROKU 1883
 

Přejeme Vám příjemné prožití 
svátků vánočních a hezké chvíle 

u svátečně prostřeného stolu. 
www.toner.cz

e-shop: www.toner.cz
PODNIKOVOU PRODEJNU NAJDETE V SÍDLE FIRMY

přijme do provozovny v Moravské Třebové

svářeče CO2 
pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

Elektrikář/elektromechanik
pro lakovnu REHAU v Moravské Třebové

Nemělo by Vám chybět:
• SOU/SŠ vzdělání v oboru elektrikář, elektromechanik, mechatronik
• platná vyhláška č.50 § 5,6 
• základní znalosti řídících systémů PLC a ovládání robotů (nejlépe ABB)
• základní znalosti mechaniky, znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
• zájem o moderní technologie a průběžné sebevzdělávání
• ochota práce v třísměnném provozu
• zkušenosti z výrobního závodu výhodou

Jaká bude Vaše pracovní náplň?
• preventivní údržby a opravy robotů ABB a b+m, řídicích systémů lakovny, 
 aplikačních pistolí, dodávek médií a vzduchotechnických jednotek

Nabízíme Vám:
•  pravidelné navyšování mezd • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy 
•  nadstandartní směnné příplatky • 5 týdnů dovolené 
•  příspěvek na teambuildingové aktivity • fi remní kantýna 
•  příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu do zaměstnání 
 … a mnoho dalšího

Staňte se součástí týmu nové moderní lakovny. 
Kontaktujte nás! 
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová 
tel.: 461 355 322
e-mail: prace@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Automotive

Tradiční prodej

vánočních 
stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli

se uskuteční od 8.12.2022
a v následujícím týdnu

do vyprodání zásob.

Vždy od 13 do 17,30 hodin.
Budeme se na Vás těšit!


