
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO SVITAVSKO, LITOMYŠLSKO, POLIČSKO, MORAVSKOTŘEBOVSKO, 
JEVÍČSKO, MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE. 
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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

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

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

Výměna vstupních dveří do bytu 
za jeden den a bez zálohy.

Volejte 725 147 474 

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

Hledám vhodného kandidáta
na pozici 

team leadera
v kanceláři Moravská Třebová

Jedná se o zavedenou kancelář 
s postupným předáváním velkého 

pojistného kmene.
Vhodné pro obchodníky z oboru, popř. 

pro komunikativní kandidáty 
s maturitou.

Vysoká podpora v počátku

Informace na telefonním
čísle 777 229 495

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

malířstvímalířství
natěračstvínatěračství
tapetářstvítapetářství

tel.: 604 866 707

malířství
natěračství
tapetářství

Prodej stavebního pozemku
3 042 m² Koclířov, okres Svitavy
Nabízíme k prodeji pozemek v obci Koclířov, 7 km od 
Svitav. Pozemek má výměru 3042 m2 (parcelní číslo 
355, 369/1, 1566/3, 1566/5, 1566/7, 1566/8, 1582), 
nachází se v intravilánu obce v zastavitelném území na 
mírném svahu s jižní orientací. Přístup na pozemek je 
zajištěn z obecní komunikace. Na pozemek je zavedena 
voda a elektřina. Menší stavby a vzrostlé stromy jsou 
součástí prodeje. Minimální cena 2.100.000 Kč. Prodá-
vající si vyhrazuje právo vybrat zájemce na základě jím 
zvolených kritérií. Info o ceně na dotaz.

Kontakt tel.: 603 263 848

RENOVACE 
KOUPELNOVÝCH 

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



 DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ
pro jednosměnný provoz do dřevovýroby

Roman Million Wood s.r.o. 
Linhartice 231, 571 01 Moravská Třebová
mobil: 774 508 814, www.ceskekvh.cz

MISTRA
Požadujeme: velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost

 Praxi v oboru nevyžadujeme, zaučíme.
Nabízíme:  zaměstnanecké benefi ty  osobní ohodnocení ve formě prémií

Osobní návštěva pouze po telefonické domluvě.

PRACOVNICI NA ÚKLID
2x týdně po 3 hodinách 

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

hl
ed

á 
do

 s
vé

ho
 tý

m
u

hl
ed

á 
do

 s
vé

ho
 tý

m
u ŠAMOTKA Velké Opatovice a DINASKA Svitavy

PRACOVNÍKY DO VÝROBYPRACOVNÍKY DO VÝROBY
Požadavky: 
- základní vzdělání nebo vyučení
- zodpovědnost, fi remní loajalita a dobrý zdravotní stav
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze

ŠAMOTKA Velké Opatovice

PRACOVNÍKY STROJNÍ PRACOVNÍKY STROJNÍ 
ÚDRŽBYÚDRŽBY
PRACOVNÍKY PRACOVNÍKY 
NA VÝROBU FOREMNA VÝROBU FOREM
ELEKTRIKÁŘEELEKTRIKÁŘE
Požadavky: 
- ÚSO – údržba strojů a zařízení, zámečník, 
  obrábění a příbuzné obory
- svářečský průkaz, znalost hydrauliky 
  a pneumatiky výhodou
- ÚSO elektro (elektrikář), E 50

PRACOVNÍKA VÝSTUPNÍ PRACOVNÍKA VÝSTUPNÍ 
KONTROLYKONTROLY
Požadavky: 
- ÚSO, SOU – technický obor 
- čtení technických výkresů, práce s měřidly

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 Garstková
e-mail: Renata.Garstkova@pd-group.com

Chopte se pracovní 
příležitosti a doplňte 

kolektiv stabilní stavební 
společnosti!

Stavební fi rma Ječmínek, spol. s r.o. 
je pardubická společnost s 30 letou historií v oboru 

pozemního stavitelství (bytová výstavba, apartmánové 
domy, hotely, penziony, občanská vybavenost). 

Jsme vyhledávaným a stabilním zaměstnavatelem, 
nejen v našem regionu.

Aktuálně nabízíme pracovní pozici:

MISTR STAVBY 
- STAVBYVEDOUCÍ

 výhodné platové podmínky + benefi ty 
 nástup ihned

info@jecminek.cz, tel: 732 865 022
Mezinárodní společnost, zabývající se výrobou plastových 
výlisků do interiéru automobilů, 

vypisuje výběrové řízení na pozice:

I Operátor montážních linek 
   a fi nálních pozic
I Údržba strojů + elektro 
I Seřizovač
I Lakýrník + operátor
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Jazykové kurzy pro určité pozice
 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



Novinka v naší RK: 
3D skenování a virtuální 

Home Staging.

 Litomyšl – prodej pozemku o ploše 766 m2 

mezi ulicemi 9.května a T.G.Masaryka. Pozemek je 
určen k zastavění – plochy smíšené obytné městské 
hromadného charakteru. Přístup po zpevněné komu-
nikaci, sítě v dosahu. 
č. 1658       Cena: 3 000 000,- Kč 

(nejvýhodnější nabídce) 

 Litomyšl - Toulovcovo náměstí - pronájem 
vybaveného bytu 4+kk s terasou (cca 120 
m2) ve III. NP, s luxusním výhledem na historické 
centrum. Volné ihned. ENB G
č. 1648 Cena: 18 000,- Kč/měs. 

+ energie

 Litomyšl – Smetanovo nám. - pronájem 
nebyt. prostor 15 m2 pro obchod či kancelář 
na Smetanově náměstí naproti poště. Podlaha – ke-
ramická dlažba, prosklené výlohy s led osvětlením, 
soc. zařízení. Volné ihned. ENB G
č. 1651    Cena: 6 000,- Kč/měs. 

+ energie

 Litomyšl – Smetanovo nám. - pronájem 
kanceláře 38 m2 ve II. NP. Dům po rekon-
strukci v r. 2004. ÚT na plyn, soc. zázemí společné 
na podlaží. Zajímavé a reprezentativní místo v cen-
tru města. ENB G
č. 1659       Cena:  8 500,- Kč/měs. + služby 

 Litomyšl – Braunerovo nám. - pronájem 
nebytového prostoru (26 m2) s výlohou 
v přízemí + další admin. prostory ve II. NP. Energie 
na nájemce. Vhodné pro obchod, služby, kanceláře, 
sídlo společnosti, apod. Volné od 1.3.2022. ENB G 
č. 1653                 Cena: 12 000,- Kč/měs.

+ energie

 Cerekvice n. L. – prodej objektu pro 
bydlení s podnikáním na návsi. Možnost napojení 
objektu na veškeré sítě, uzavřený dvůr (428 m2). 
Pozemky celkem: 891 m2. Zajímavé místo v obci 
s kompletní obč. vybaveností mezi městy Litomyšl 
– V. Mýto. ENB G.
č. 1642 Cena: 1 890 000,- Kč

 Banín – prodej areálu k podnikání na ploše 
11647 m2. Součástí areálu jsou 3 haly, venkovní 
prostranství a vlastní příjezd. Hala I je napojena 
na el. energii (2x40 A, rezerva trafa na 250 kVA) 
a veř. vodovod. Výhodná poloha mezi městy Svitavy 
– Brno. ENB G
č. 1643 Cena: 12 900 000,- Kč 

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

Co získáte: 
 NÁBOROVÝ BONUS – 30.000 Kč
 13. MZDU 
 příplatek za práci přesčas 75%
 stabilní zaměstnání – při nástupu 
smlouvu na dobu neurčitou 
 práci v čistém pracovním prostředí 
 kvalitní vybavení 
 25 dní dovolené 
 sociální programy a mnoho dalších…

Cimbria HMD s.r.o. Litomyšl

Hledá nové zaměstnance
na pozice:

An expert
at your side.

 Svářeč – zámečník

 Operátor 
    svařovacího robota

 Elektrikář

 Operátor 
    ohraňovacího lisu

 Skladník/skladnice
Kontaktujte HR oddělení – 775 550 727 
a buďte součástí strojírenské fi rmy v zemědělském průmyslu.

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

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 LitomyšlŽALUZIE
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

Koupím les.
Zaplatím nejvyšší možnou cenu.
 Na věku ani výměře nezáleží. 

Neudržovaný nevadí. 
Tel.: 777 3585 290

Dlouhodobě sháníme ke koupi 
rodinný dům ve Svitavách 

a okolí do 10 km.
V ceně do 6 mil. Kč. Pokud o prodeji 
uvažujete, tak se prosím ozvěte na 

tel: 605 060 369

Koupím řády a vyznamenání,
 i socialistické. 

Stačí SMS, zavolám. 
Tel.: 608 420 808





autorizovaný 
prodejce a servis

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

Pneuservis
Autobaterie
Zahradní technika
Pneumatiky pro osobní a nákladní automobily, 
zemědělské stavební stroje, zahradní sekačky, 
křovinořezy, pily, spojovací a svařovací materiál, 
ložiska, gufera, traktorové vleky, pluhy, hadice, 
klínové řemeny, oleje, maziva, autokosmetika, 
sedačky

Pneuservis
Prodej osobních,  
zemědělských a stavebních pneumatik
Průmyslová 2157/4, Svitavy 568 02
tel.: 461 530 135, fax: 461 531 241
mobil: 777 730 423
e-mail: pneu@nekvinda.cz www.nekvinda.cz
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Hledáme
zaměstnance 
do výroby
do závodu Jevíčko/Moravská Třebová

Nabízíme Vám:

Nástupní mzdu 144,80 Kč/hod.
Již po půl roce od nástupu 158,40 Kč/hod.

(mzda je uvedena včetně směnných příplatků)

…a mnoho benefi tů:
 7,5 hodinová pracovní doba  13. mzda ve výši 100 % 

měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnů 
dovolené  odměna za přítomnost  fi remní kantýna

 příspěvek na stravování  příspěvek na dopravu do práce
 příspěvek na teambuildingové konto  příspěvek na životní 

pojištění či penzijní připojištění  bezúročná fi remní zápůjčka na 
bytové účely  příspěvek k významným životním událostem 

 podpora volnočasových aktivit  fi remní akce

Na Vaše reakce se těšíme na:

REHAU Automotive, s.r.o.

Ing. Eliška Stratilová, 465 357 325, eliska.stratilova@rehau.com

Mgr. Petra Švarcová, 461 355 342, petra.svarcova@rehau.cz

www.rehau.jobs/cz

Automotive

 štípané (v metrových polenech)   
 měkké: 850 Kč s DPH/m3

 tvrdé: 1.500 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

vás zve do své 

prodejny živých ryb 
na Sokolovské ulici v Litomyšli, tel.: 461 613 723

Otevřeno:
Úterý – pátek: 8,30 – 12,00  12,30 – 17,00 hodin

Sobota: 8,30 – 12,00 hodin 
Ryby lze na místě vykuchat. Ryby posiluji imunitu.

Aktuální nabídku ryb najdete na 

www.rybarstvi-litomysl.cz

Oslovte Vaše zákazníky
prostřednictvím Novin ESO!
Pro objednání inzerce volejte tel.: 603 511 582

nebo pište na e-mail: eso@novinyeso.cz
www.novinyeso.cz!

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

VŠE SKLADEM
…více na www.jehla.cz



Tel. 461 801 217            e-mail: personalni@czechblades.cz            www.czechblades.cz

POJĎTE S NÁMI VYRÁBĚT ŽILETKY PRO CELÝ SVĚT!

VÝROBA HOLICÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ČEPELEK JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET

Hledáme spolehlivé spolupracovníky:

Operátor kalení, 
broušení 
a balení
Mechanik - nástrojař
Pracovník kontroly 
kvality
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tel: 604 302 456        
mail: bolcek@seznam.cz

U Mlýnského potoka 1
Svitavy (ul. Lanškrounská)

www.pavelbolcek.cz

tel: 604 302 456
mail: bolcek@seznam.cz

U Mlýnského potoka 1
Svitavy (ul. Lanškrounská)

www.pavelbolcek.cz
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