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EKIS SVITAVY – LANŠKROUNSKÁ 37

Nabízí pro veřejnost a fi rmy 

konzultace zdarma 
pro podporu zavádění energetických 
úspor a obnovitelných zdrojů energie. 

www.ekissvitavy.cz    777 134 829

Tato služba je podporována Ministerstvem průmyslu 
a obchodu České republiky.

Mezinárodní společnost, zabývající se výrobou plastových výlisků do interiéru automobilů, 

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Hlavní lakýrník
Technolog
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Roční prémie před Vánocemi dle docházky
 Jazykové kurzy pro určité pozie
 Dotované stravování formou stravenek 
 Flexi passy pro určité pozice
 Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod.,  

     noční směna – 20% z prům. hod. výdělku 
 Firemní vzdělávání 
 Dovolená 25 dní 
 Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
 Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-, 

     až 10 000,-  dle obsazené pozice 
 Příspěvek na dojíždění! Od 20 km

Pokud máte zájem přijít pracovat k nám, zašlete nám svůj životopis na e-mailovou 
adresu: personal.treboplast@tajo.coop nebo přes naše webové stránky 
a nebo nám zavolejte na tel. číslo: 770 188 855

Těšíme se na Vás.

Treboplast, s.r.o., 
Svitavská 1600/68
571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com



Výrobní areál Janov u Litomyšle 
(vedle autobazaru)

Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

- 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! 

KAMENICTVÍ KNAP 
Litomyšl

 štípané (v metrových polenech)   
 měkké: 750 Kč s DPH/m3

 tvrdé: 1.400 Kč s DPH/m3

 odkory z pily: 1.500 Kč s DPH/balík
 možno i polínka
 doprava do 15 km ZDARMA

PALIVOVÉ DŘEVO

Pavel Pernica, Borušov 32, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: KunaTrans@seznam.cz  mobil: 737 930 665

AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v.o.s.
tel. 603 515 705, e-mail: seminar@akademieuo.cz, www.akademieuo.cz

VÁS ZVE DO ÚSTÍ NAD ORLICÍ NA SEMINÁŘE:

PODROBNÉ INFORMACE 
K SEMINÁŘŮM VÁM 
RÁDI ZAŠLEME!

  23. 1. 2020 - DPH při obchodu mezi členskými 
státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020

 JUDr. Svatopluk Galočík, ekonomický poradce    a  
spoluautor zákona o DPH.

  27. 1. 2020 - Zaměstnávání cizinců v ČR  
(nejen z pohledu pojištění a zdanění ).

 Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce spe-
cializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, 
otázky související s pracovní migrací zaměstnan-
ců, autorka publikace „Cizinci a daně“.

   6. 2. 2020 - Změny DPH 2020 - 2022.  
Změny legislativy DPH v ČR na r. 2020  
a v Bruselu 2020 – 2022.

 Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce Olomouc

  13. 2. 2020 - Praktický seminář k dani z příjmů 
za rok 2019 pro fyzické a právnické osoby nove-
lizovaná ustanovení pro rok 2020. 

 Elektronická evidence tržeb od roku 2020.

 Ing. Jan Vorlíček, poradce v oblasti daní z příjmu 
a EET

  20. 2. 2020 - Roční zúčtování záloh za rok 2019 
a novinky ve zdaňování mezd.

 Katarina Dobešová, MF ČR Praha

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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O HIM-MECHANIK
Pracoviště: Velké Opatovice
Základní charakteristika pozice:

 zajištění provozuschopnosti strojního zařízení  evidence a doplňování náhradních dílů 
 zajištění kooperačních prací  jednání s dodavateli 
 plánování odstávek strojů na opravy  navrhování úsporných opatření 
 vystavovat požadavky pro oddělení MTZ

Požadavky:  
 SŠ nebo VOŠ strojírenského směru  zkušenost nebo praxe v hydraulice výhodou 
 znalost IS SAP vítána  dobrá znalost MS Offi ce  znalost AJ nebo NJ vítána
 samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, fi remní loajalita 
 schopnost týmové spolupráce, časová fl exibilita
 praxe v oboru vítána  řidičský průkaz „B“

Předložte: strukturovaný životopis v češtině
Nabízíme: 

 práci ve stabilní nadnárodní společnosti  profesní růst ve zkušeném kolektivu 
 ohodnocení v závislosti na kvalifi kovanosti a výsledcích
 rozsáhlý sociální program, závodní stravování, příspěvky na penzijní a životní pojištění 
 pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené

Nástup: dle dohody - po skončení výběrového řízení
Zájemci, hlaste se do 15. 02. 2020

u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-mzdového oddělení 
tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

F I B E R T E X  N O N W O V E N S

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek 
a příjemný pracovní kolektiv?   

... Přidejte se k nám!

Kontakt:    
Pokud Vás naše nabídka zaujala, přijďte 
vyplnit náborový dotazník na recepci závodu 
anebo zašlete svůj strukturovaný životopis na  
oddělení lidských zdrojů:  

Fibertex Nonwovens, a.s. 
Průmyslová 2179/20
568 02 Svitavy
tel.: 461 573 253
e-mail: it@fibertex.com

Nabízíme: 
  Zajímavou práci ve stabilní a neustále  

 se rozvíjející firmě
  Zaučení na odpovídající pozici 
  Možnost postupu na vyšší odbornou pozici 
  Motivační mzdové ohodnocení  

     odpovídající dosažené pozici
  Příplatky za noční práci a práci přesčas  

 a o svátcích vysoko nad rámec ZP
  Široký motivační zaměstnanecký program 
  Závodní stravování v ceně 22 Kč za hlavní  

 jídlo a týden dovolené navíc

Dále nabízíme finanční benefity nad 
rámec základní mzdy:

  Měsíční bonusy dle dosaženého  
 výkonu 

  Odměnu za pracovní iniciativu ve výši  
 až 15 600 Kč

  Příspěvek na penzijní připojištění 14 400 Kč 
  Věrnostní roční odměna 8 000 Kč 
  Zajímavé příspěvky na volnočasové 

     aktivity a zotavenou v programu Edenred 
 Benefits

O B S L U H Y  V Ý R O B N Í C H  L I N E K

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodné 
kandidáty pro obsluhu výrobních linek 

F I B E R T E X . C O M

Fibertex Nonwovens, a.s. je významný 
výrobce netkaných technických textilií. 
V České republice zaměstnává 310 osob.
 
Patří do celosvětové skupiny dánské 
společnosti FIBERTEX NONWOVENS A/S.

Údržbář – elektrikář 
vyučení v oboru elektro, platná vyhl. 50/1978 Sb.

Pracovník do výrobny sýrů
- obsluha strojního zařízení 

zdravotní průkaz, základní vzdělání, fyzická zdatnost

Pracovník/-ce do laboratoře
min. ukončené SŠ vzdělání

Mistr výroby
praxe v oboru, vzdělání zemědělská nebo potravinářská střední škola

Nabízíme práci v zajímavém a moderním prostředí, zaměstnanecké slevy, 
jednosměnný provoz, smlouvu na dobu neurčitou, motivační příspěvky.

Kontakt: vyroubal@mlekarnamiltra.cz,

Mob.: 734 410 025
www.mlekarnamiltra.cz

Mlékárna Miltra
Městečko Trnávka

přijme do své provozovny
zaměstnance na pozice:

Prodej  bytu 
1+1

ve 2. NP revitalizovaného 
panelového domu na ulici 
Dimitrovova, ve Svitavách, 
s užitnou plochou 37 m2. 
Jde o velmi příjemnou 
a žádanou lokalitu. Přístup 
k bytu je naprosto bezba-
riérový. V domě proběhla revitalizace - venkovní zateplení, nové 
výtahy, výměna potrubí. Byt má ještě původní jádro i okna, vytá-
pění i ohřev vody je centrální, pro vaření je využíván plyn. Díky 
zateplení jsou velmi nízké náklady na provoz bytu. Cena 1.250.000 
Kč včetně provize.

Reality Jaroslava Šimková
e-mail.: simkovoeso@seznam.cz, tel.: 603 247 527

Více na www.ceskereality.cz



NABÍZÍME
čerstvá 

vykrmená
KUŘATA 
z našeho chovu 

 
krmená 70 dní,

původem z Francie
Prodej od 25. ledna 2020

Dále nabízíme
VYKRMENÉ

KACHNY
Firma Stráník

Horní Újezd u Litomyšle.                                                                                       
Objednejte prosím na tel. 

603 792 036603 792 036

Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení pro budoucnost. 
Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje úroveň života lidí na celém světě          
– přidejte se k nám i vy!

Technický specialista strategického 
plánování a investic
v závodě Moravská Třebová
Profi l kandidáta:
• VŠ technického zaměření (průmyslové inženýrství, strojírenství apod.), ekonomické vzdělání výhodou
• aktivní znalost NJ a/nebo AJ podmínkou (denní komunikace) 
• min. uživatelská znalost MS Offi ce podmínkou, SAP výhodou 
• zkušenosti z výrobního závodu / automotive výhodou
• svědomitost, samostatnost, pečlivost 
• orientace na dosažení cílů, týmový duch 
• ŘP sk . B, ochota k občasným služebním cestám

Pracovní náplň:
• dlouhodobé plánování nákladů, strojních kapacit a personálu závodů
• plánování a koordinace investic do všech nezbytných zařízení stávajícího nebo nového závodu 
• spolupráce při poptávce a změnovém řízení u zákaznických projektů 
• nezávislý controlling nad řízením výrobních procesů automotive

Naše nabídka: 
• motivující fi nanční ohodnocení • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • pravidelné navyšování mezd
• 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů volna • pružná pracovní doba • jazykové kurzy
• fi remní kantýna a příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• odměna za přítomnost 500 Kč/měsíc • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
• bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč 
• příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím
• podpora volnočasových aktivit • fi remní akce

Na Váš životopis v německém nebo anglickém jazyce se těšíme na: 
REHAU Automotive s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová 
Tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Měsíc leden je určen pro úpravu daňové 
povinnosti k dani z nemovitých věcí

Více na www.consultvk.cz

 Litomyšl – prodej zděného bytu 3+1 s lodžií 
(68,41 m2)  ve III.NP na ulici Moravská (u Sokolovny). ÚT 
plyn, okna dřevěná, byt v původním stavu k rekonstrukci 
dle Vašich představ.  Možné i odkoupení garáže. ENB G
č. 1513       Cena: 2 250 000,- Kč

 Litomyšl – prodej zděné řadové garáže  na ulici 
Moravská (u Sokolovny). Elektroinstalace světelná i mo-
torová, podlaha beton, vrata výklopná dřevěná, jedno-
duché ocelové okno. 
č. 1514               Cena: 270 000,- Kč

 Olomouc – prodej bytu 2+kk- bydlení pro 
studenty, startovací nebo seniorské bydlení. Byt v I.NP 
po celkové rekonstrukci, v osobním vlastnictví. Panelový 
dům po revitalizaci (zateplení, zasklení lodžie, nová 
okna, stoupací vedení, výtah). Příjemná okrajová část 
velkoměsta se zajištěnou obč. vybaveností a pohodlným 
dojezdem do centra. ENB C/112
č. 1512 Cena: 2 350 000,- Kč

 Svitavy – ul. na Červenici: Prodej užívacích 
práv k družst. bytu 3+1 s lodžií ve IV.NP, v bytovém 
domě po revitalizaci v r. 2003. Pohodlné parkování 
u domu. Klidná lokalita v blízkosti centra a obč. vy-
bavenosti. Možný převod do os.vlastnictví.  
č. 1481              Cena: 1 850 000,- Kč

 Lanškroun – ul. Kežmarská: Prodej užívacích 
práv k družst. bytu 3+1 (91 m2) ve III.NP se 2 
balkóny v byt. domě z r. 2003. Krásné a příjemné bydlení. 
Výhodná poloha v blízkosti centra, obč. vybavenosti 
a přírody. K nastěhování ihned. ENB C/86
č. 1471-02            Cena:  2 950 000,- Kč,   

 Litomyšl – prodej RD 4+kk v atraktivním 
prostředí – jedinečný výhled na zámek. ÚT plyn, 
okna dřevěná, střešní okna VELUX, zimní zahrady, dvě 
koupelny, z obývacího pokoje terasa, okrasná zahrada 
(332 m2). Dřevostavba se zateplením, 2 sklepy, tech. 
místnost, garáž. ENB D/218
č. 1506                  Cena: 4 950 000,- Kč

 Němčice (okr. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad 
Končinským potokem, po celk. rekonstrukci (rok 2016). 
Relax v přírodě do 5 min. od Litomyšle. Není připojení 
na elektro a vodu. 
č. 1509  Cena: informace v RK  

 Zhoř u Č. Třebové – prodej pozemku 1321 m2 

pro bydlení, s projektem typ. RD s umístěním na poze-
mek. Platné stavební povolení pro stavbu RD a domácí 
ČOV. Elektřina na pozemku, vodovod v dosahu cca 10 m.
č. 1505 Cena: informace v RK

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

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁ-

BYTEK do 60tých let, dobře zaplatím 
i nábytek chromovaný a plastový, také 
hodiny, betlémy, hračky, kočárky, hudební 
nástroje, vojenské věci, motocykly, čísla 
z lokomotív a vše starožitného i technic-
kého charakteru. Solidní jednání a dobrá 
platba ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr 
Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 
243 579, email p.mencik@centrum.cz

 Renovace koupelnových  van ak-
rylátovou vložkou. Tel. 739 574 935, 
www.revago.cz.

Byty, nemovitosti,

pronájem 
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách 

a blízkém okolí. Financování zajištěno. 
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Předdůchodce koupí dům nebo 
stodolu i v horším stavu. Přinejhorším 
jenom louku, zahradu, sad. Po úpravách 
vhodné pro zvířátka a včely. Vše potřeb-
né zařídím a zaplatím v hotovosti. Tel. 
608 020 500, e-mail: mild@email.cz

 Koupím byt 1+1 nebo větší - Svitavy, 
Moravská Třebová, platba hotově. Děkuji 
za info 728 741 473

 Hledám BYT ve Svitavách nebo Mo-
ravská Třebové, 3+1, jakýkoli stav, může 
být i družstevní. Děkuji. Tel: 604 605 814  

 Sháním rodinný dům ve Svitavách 
a okolí do 4 mil. Kč. Díky za všechny na-
bídky, 777 645 070

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy

PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

1. Prodej venkovského domu se zahra-
dou (1410 m2) v obci Javorník u Svitav. 

 CENA: 1.750.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

2. Prodej řadového domu (PRALINKA) 
po celkové rekonstrukci u náměstí v Po-
ličce.  CENA: 5.690.000,- Kč včetně 
provize RK, PENB – G.

3. Prodej rodinného domu 2 x 2+1 
na ulici U Stadionu ve Svitavách.

 CENA: 3.550.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

4. Nájem provozovny (prodejny) na ul. 
ČSA v Moravské Třebové  v těsné blíz-
kosti centra.  CENA: 15.000,- Kč + 
zálohy na služby + provize RK

5. Nájem nebytových prostor (4 x 100 m2) 
v blízkosti centra města Svitavy. 

 CENA: 4.500 Kč + DPH za 100 m2/
měsíc + služby + jistota + provize RK 

6. Prodej rodinného domu k celkové 
rekonstrukci v obci Vendolí. 

 CENA: 599.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

7. Prodej bytu 2+KK (57,27 m2)  ve zdě-
ném domě do OV na ul. 5.května Svitavy.

 CENA: 1.950.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

8. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
2.160 m2 v lokalitě Gorkého Svitavy, 
elektrika, voda na pozemku.

 CENA: 1.400,- Kč/m2 + provize RK

9. Prodej pozemku o výměře 
4.287 m2 ke stavbě RD v obci 
Radiměř.  CENA: 2.650.000,- Kč 
včetně provize RK

10. Prodej pozemku o výměře 
1773 m2 ke stavbě RD v obci 
Mikuleč.  CENA: 531.900,- Kč                      
+ provize RK  

11. Prodej pozemku o výměře 
1.159 m2 ke stavbě RD v obci Opa-
tov.  CENA: 347.700,- Kč včetně 
provize RK

12. Prodej pozemku o výměře 
1.385 m2 ke stavbě RD v obci Staré 
Město u Moravské Třebové. Sítě 
na pozemku. 

 CENA: 415.500,- Kč včetně 
provize RK

13. Prodej pozemku o výměře 
1.883 m2 ke stavbě RD v obci 
Mladějov na Moravě.  CENA: 
470.750,- Kč včetně provize RK

Lanškroun, Opletalova 95  www.forea.cz 

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM

MUSIC BAR FOREA:
MUSICBAR.FOREA.CZ

 21. 1. od 19h - Pětatřicítka; Chromá, slepá 
    a blbá spolu na jednom pokoji. Jak tohle 

může dopadnout. /divadelní hra lanškrounských 
ochotnic/
 1. 2. od 19:30h - Baba - derniéra div. představe-

ní /soubor lanškrounského gymnázia ŠKEBLE/
 4. 2. od 19h - Robert Křesťan a Druhá tráva

/folk koncert/
 7. 2. od 19h - Session band

/rocková kapela irského střihu/
 20. 2. od 19h - Malý průvodce světem Islámu

/beseda s Lenkou Hrabalovou/
 21. 2. od 19h - Posezení s cimbálovou muzikou 

Jana Dostála /folklor s degustací vín/
 27. 2. od 19h - Na cestě po jižní Indii s Adamem 

Duškem

 28. 2. od 19:30 - Drak - Jevgenij Švarc - div. 

představení /soubor lanškrounského gymnázia 
ŠKEBLE/
 29.2 od 19:30 - Slam poetry /stand-up poezie/

PROGRAM

SPORTCENTRUM FOREA:
SPORT.FOREA.CZ

 25.1. Tenisový turnaj dvouhry a Badmintonový 
turnaj čtyřhry (amatéři)
 29.2. Tenisový turnaj čtyřhry a Badmintonový 
turnaj dvouhry (amatéři)
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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 28 tis. Kč

Kontakt: Jarmila Ducháčková, tel.: 733 539 813
e-mail: duchackova.servis@seznam.cz

Naše motto je: Vážit si práce lidí
Malá strojírenská rodinná fi rma s 18-tiletou působností ve Svitavách 

přijme do svého týmu:

CNC FRÉZAŘE, 
SOUSTRUŽNÍKY

dvousměnný provoz

BRUSIČE NA KULATO, 
PROGRAMÁTOR

jednosměnný provoz

Převažuje kusová a malosériová výroba.
Jedná se o práci na plný úvazek. Nástup možný ihned.

Požadujeme: 
 znalost práce dle výkresové dokumentace  základní znalost obrábění a měření

 samostatnost  manuální zručnost  spolehlivost  pečlivost
 praxe v oboru a znalost ŘS FANUC, HURCO výhodou.

Nabízíme:
 stabilní zaměstnání  nadstandartní platové ohodnocení  příspěvek na stravování, penzijní připojištění

   

 Kontakt tel.: 605 443 376

Prodej RD 3+kk 
v Moravské 

Třebové
Je vybaven a napojen na 
všechny sítě, vytápění je 
buď kombinovaným plyno-
vým kotlem nebo krbovými 
kamny s výměníkem. Majitel 
započal vybudování veran-
dy přístupné z kuchyně, avšak z důvodu prodeje rekonstrukci ukončil 
na začátku prací. Pod obytnou částí je garáž o ploše 42 m2 s klenutými 
stropy, ze které by také mohly vzniknout obytné prostory s výstupem 
přímo do zahrady. Okna jsou plastová, střecha i krovy jsou v dobrém 
technickém stavu. Cena 1.750 tis. Kč vč.

Reality Jaroslava Šimková
e-mail: simkovoeso@seznam.cz, tel.: 603 247 527

Více na www.ceskereality.cz


