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

Servispol s.r.o. Svitavy

hledá
ZAMĚSTNANCE
+ BRIGÁDNÍKY
celoročně
Pracoviště v Litomyšli
Zaměstnání nebo brigáda
je vhodná pro studenty
starší 18 let (chlapce)

DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební ﬁrma Svitavy

přijme

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

Platové ohodnocení:
22 - 26 tis. Kč
(měsíčně dle odpracovaných směn)

Dále přijmeme:
z

řidiče na Avii
Plat 35.000 Kč
z dělníka
(vhodné i pro důchodce)

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

malířství
natěračství
natěračství
tapetářství
tapetářství

tel.: 604 866 707

Okamžitá
hotovost
do Vašich rukou
od našich obchodních
zástupců
z od 4.000 do 50.000 Kč.
z pro zaměstnance, OSVČ,
starobní a inv. důchodce,
MD i občany pobírající
soc. dávky.
z pouze OP a doklad o příjmu

Kontaktujte naše
obchodní zástupce.
z Svitavy a okolí:
604 643 627
605 408 716
777 096 556
737 666 786
z Polička a okolí:
737 714 334
608 227 745
z Litomyšl a okolí:
737 714 334
608 227 745
777 096 556
604 643 627
774 156 898
z Ústí n. Orlicí a okolí:
737 666 786
777 096 556
z Vysoké Mýto,
Choceň a okolí:
737 714 334
777 096 556
608 227 745
774 156 898

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

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
z Údržba strojů + elektro
z Seřizovač z Lakýrník + operátor
z Skladník z Manipulant
z Operátor montážních linek
z Inženýr zákaznické kvality
z Vedoucí údržby forem
Co Vám nabízíme?
z Individuální přístup k zaměstnancům
z Prémie závislé na docházce
z Prémie závislé na výsledcích společnosti
z Jazykové kurzy pro určité pozice
z Dotované stravování formou stravenek
z Flexi passy pro určité pozice
z Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod.,
noční směna – 20% z prům. hod. výdělku
z Firemní vzdělávání
z Dovolená 25 dní
z Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny
zaměstnance a jejich rodinu
z Program: „Doporuč nového kolegu“
odměna 3000,-, 5000,-, až 10 000,- dle obsazené pozice
z Příspěvek na dojíždění od 5 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

kouzelné
svíčky
BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

Těšíme se na Vás.

RENOVACE
KOUPELNOVÝCH
VAN

Koupím les.
Zaplatím nejvyšší možnou cenu.
Na věku ani výměře nezáleží.
Neudržovaný nevadí.
Tel.: 777 3585 290

akrylátovou vložkou

FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383

Tel. 739 574 935, www.revago.cz

RENOVACE
PODLAH
- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin
tel.: 776 643 718

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

Jaká bude Vaše pracovní náplň?
• preventivní údržby a opravy robotů ABB a b+m, řídících systémů lakovny,
aplikačních pistolí, dávkovacích zařízení 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 zaměstnanců • firemní kantýna a 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.: 461 355 342
e-mail: prace@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Automotive

PRODEJ
REALIZACE
vše skladem
Smetanovo nám. 120
Litomyšl
tel. 461 612 670-1
728 080 947

Smyčkové koberce

167 Kč/m

2

Bytové PVC síla 2,5 mm
podklad filc 220 Kč/m2
Zbytkové role koberců
a PVC -20 až -50%

Novinka v naší RK:
3D skenování a virtuální
Home Staging.

Kusové
koberce až -30%
Interiérové DVEŘE Porta
za nejnižší ceny.

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

…více na www.jehla.cz

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

Tyrše a Fügnera 1892/7
568 02 Svitavy
tel.: 608 180 601
www.primereality.cz
Prodej zděného bytu 2+1 (2+KK), 67 m2,
v OV na ul. Rooseveltova ve Svitavách,
v přízemí revitalizovaného zděného domu.
Po kompl. rekonstrukcí (odpady, el. rozvody, plastová okna, nová kuchyň, nové
podlahy, velké množství úložných prostor).
Nízké měsíční náklady.
z Cena 3 150 000 Kč vč. odměny RK.

Dvě sam. bytové jednotky + sklep. V přízemí 2+1 s koupelnou a WC. V 1 n.p. 4+1,
(předsíň, WC, koupelna, kuchyň, obývací
pokoj a ložnice, v mezipatře další 2 pokoje.
Zahrádka a zděná technická místnost. Ohřev
TUV přes kombinovaný plynový kotel.
z Cena 5 890 000 Kč vč. odměny RK.
Dohoda možná.

Prodej pěkného řadového domu 4 + 1 na ul.
U Borku v Jablonném n. O. Kolaudace 2005
- 2006!, 140 m2. Zahrada 156 m2. Sklep,
malá tělocvična, spíž, technická místnost
s prádelnou, WC a garáž. Ve vynikajícím stavu. Topení a ohřev TUV přes kombinovaný
plynový kotel. z Cena 6 890 000 Kč včetně
odměny RK. Dohoda možná.

Prodej zděného bytu 2+1, 58,2 m2, v OV
na ul. Sokolovská ve Svitavách, ve 4 n.p.
činžovního domu. Po částečné rekonstrukcí. K bytu náleží sklep a půda, zahrada patřící k domu, parkování za domem. Ohřev
TUV přes el. bojler, vytápění pomocí vafek.
z Cena 2 690 000 Kč + odměna pro RK.

Prodej kompletně zrekonstruované zděné
garáže s el. přípojkou a elektrickými vraty
ve Svitavách - Lačnově. z Cena 650 000 Kč.

Prodej stavebního pozemku 2 237 m2 v Březové nad Svitavou - Zářečí. Přípojka vody,
elektřiny a plynu jsou na pozemku.
z Cena 350 Kč/m2 + odměna pro RK.

Prodej rodinného domu 3+1, 149 m2, s možností půdní vestavby se zahrádkou na ul.
U Staré zastávky ve V. Mýtě. Topení a TUV
přes kombinovaný plynový kotel.
z Cena 4 890 000 Kč vč. odměny RK.
Prodej pěkného dvougeneračního domu se
zahr. ve Svitavách, ve velice dobrém stavu.

Prodej stavebního pozemku 959 m2 v klidné části Mikulče u Svitav. Přípojka obecní
vody na hranici pozemku, přípojka el. energie v jednání. z Cena 1 899 000 Kč + odměny RK. Dohoda možná.
Prodej zahrady s polorozbořenou zděnou
zahradní chatkou (zast. pl. 45 m2) ve Svitavách - Moravském Lačnově. Celková rozloha zahrady je 627 m2. Vlastní studna a el.
přípojka (220 V, 25 A).
z Cena 1 350 Kč/m2 + odměna pro RK.

z Litomyšl – Nedošín - prodej pozemku
14 162 m2 v sousedství SAINT GOBAIN ADFORS - je
určen k zastavění: výroba lehká (sklady, prodejny
nábytku, potravin, vybavení pro domácnost, pro
stavebníky, autosalony). Přístup po zpevněné komunikaci.
č. 1668
Cena: 21 650 000,- Kč

PALIVOVÉ
DŘEVO
polínka listnatá
od 1.600,- Kč/prms

polínka jehličnatá
od 1.350,- Kč/prms

zbytky z výroby
listnaté
od 1.400,- Kč/prms

z Chotěnov (Olšany) – prodej RD 3+1
s garáží a zahradou 465 m2 v menší obci. ÚT na tuhá
paliva, napojeno na elekřinu, veř. vodovod a odpady
do jímky. Bezbariérové bydlení, vhodné pro trvalé
žití i rekreační účel. ENB G
č. 1669
Cena: 2 300 000,- Kč

Prodej parcely 1.612 m2 na kat. území Janov u Litomyšle. V současnosti vedená jako
trvalý travnatý porost. Vhodná k výstavbě
rodinného domu. z Cena 1 480 Kč/m2.
Prodej pozemku 11 677 m2 v Květné. Součástí
pozemku jsou 3 objekty o výměře 208 m2.
z Více informací a ceně v RK.

pila VENDOLÍ

Prodej pozemku 112 546 m2 v Květné. Tyto
parcely jsou vedené jako orná půda.
z Cena 59 Kč/m2.

dopravu zajistíme

www.exwood.cz

603 425 677

z Litomyšl – Zahájí - prodej dvougeneračního
řadového rodinného domu určeného k modernizaci (byt 1+1 a 3+1), s garáží, suterénem a zahradou ve velmi atraktivní a klidné lokalitě. Napojeno
na všechny sítě, ÚT na plyn, okna převážně plastová.
Pozemky celkem 319 m2. ENB G
č. 1671
Cena: informace v RK

z Sloupnice – pronájem vybaveného bytu
3+kk v RD na okraji obce. ÚT na tuhá paliva +
kamna v kuchyni. K užívání pergola, parkování pro
2 auta. ENB G
č. 1667 Cena: 10 000,- Kč/měs. + energie
z Litomyšl – Smetanovo nám. - pronájem
nebyt. prostor - 15 m2 pro obchod či kancelář
naproti poště. Prosklené výlohy s osvětlením, soc.
zařízení. Volné ihned. ENB G
č. 1651
Cena: dohodou
z Banín – prodej areálu k podnikání na ploše
11 647 m2. Součástí areálu jsou 3 haly, venkovní
prostranství a vlastní příjezd. Hala I je napojena
na el. energii (2x 40 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

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!

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

KOUPÍM STARÉ
POHLEDNICE,
bankovky, průkazy,
vyznamenání,
militaria, apod.

Tel. 608 420 808

HLEDÁME ŘIDIČE
obsluhu vysokozdvižné
montážní plošiny.
Vhodné pro důchodce,
časová ﬂexibilita nutná.
Řidičský průkaz
sk. B, C výhodou.
Jedná se o nenáročnou
práci, Svitavy

TEL. 603 586 633

Pneuservis
Autobaterie
Zahradní technika
autorizovaný
prodejce a servis

pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
zemědělské a stavební stroje, zahradní
ovací
sekačky, křovinořezy, pily, spojovací
a svařovací materiál, ložiska, gufera,
traktorové vleky, pluhy, hadice,,
klínové řemeny, oleje, maziva,
autokosmetika, sedačky
Sídlo firmy
Nekvinda – Zemědělská technika, a. s.

baterie AKUMA
u nás v prodeji

Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, 461 530 888
461 533 255
fax: 461 530 335, 461 534 442
e-mail: nekvinda@nekvinda.cz

www.nekvinda.cz

Pneuservis
Prodej osobních
emědělských
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

z sítě proti hmyzu
ŽALUZIE
z montáž žaluzií
a veškeré stínicí
VENKOVNÍ
techniky
ROLETY
z shrnovací dveře
POKLÁDKY
Luděk Častulík
KOBERCŮ A LIN
včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

Boršov 158
tel.: 608 809 028
e-mail: ludekcastulik@seznam.cz

Vsaď se, že
lepší práci
nenajdeš!

Pro nový výrobní závod ve Svitavách hledáme
nové kolegy a kolegyně do výroby
Nabízíme:
 Zajímavou práci s možností získávání nových
zkušeností ve společnosti se zahraniční účastí
 Zaškolení
 Týden dovolené navíc
 Zázemí silné kapitálové společnosti
 Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnance
 Odměnu za pracovní iniciativu až 18 000 Kč/rok
 Příspěvek na penzijní připojištění 14 400 Kč/rok
 Věrnostní roční odměnu až 12 000 Kč
 Dotované obědy
 Odpovídající mzdové ohodnocení
 Příjemné prostředí

FIBERTEX.COM

Kontakt:

DOMOV U STUDÁNKY
Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun, tel. 465 507 700, e-mail: info@domust.cz

přijme pracovníka na pozici:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
– PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE
Charakteristika činnosti:
Vykonává přímou obslužnou péči o osoby s postižením v pobytovém zařízení
sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci
při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s prádlem a pomůckami, udržování
čistoty a osobní hygieny. Podporuje soběstačnost u klientů.
Požadavky:
 Vzdělání odpovídající požadavkům na pracovníka v sociálních službách
– přímá obslužná péče nebo absolvování akreditovaného kvalifikačního
kurzu podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.,
do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání
 Bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
 Zdravotní způsobilost
 Dobrý vztah k lidem s postižením
Místo výkonu práce:
Anenská Studánka nebo Dolní Čermná
Předpokládaný termín nástupu:
Dohodou
Způsob podání přihlášky:
e-mailem na adresu: info@domust.cz

AKCE UHLÍ
UHELNÉ SKLADY

Německé Brikety
RECORD 4“
Ledvická Kostka
Ledvický Ořech
Ledvický Ořech II

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
Březová nad Svitavou

telefon:

604 233 234

Srazili jsme
ceny na minimum!

LIVECAR s.r.o., Rumunská 1861/14
568 02 Svitavy, info@livecar.cz, www.livecar.cz

Hledáme
zaměstnance
do výroby
do závodu Jevíčko

Na Vaše reakce se těšíme na:

Nabízíme Vám:
Nástupní mzdu
Již po půl roce od nástupu

144,80 Kč/hod.
158,40 Kč/hod.

(mzda je uvedena včetně směnných příplatků)

…a mnoho benefitů:
z 7,5 hodinová pracovní doba z 13. mzda ve výši 100 %
měsíční mzdy z pravidelné navyšování mezd z 5 týdnů
dovolené z odměna za přítomnost z firemní kantýna
z příspěvek na stravování z příspěvek na dopravu do práce
z příspěvek na teambuildingové konto z příspěvek na životní
pojištění či penzijní připojištění z bezúročná firemní zápůjčka
na bytové účely z příspěvek k významným životním událostem
z podpora volnočasových aktivit z firemní akce

461 573 333

REHAU Automotive, s.r.o.
Ing. Eliška Stratilová, 465 357 325, eliska.stratilova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Automotive
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601 022 022
www.adfors.cz
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POJĎTE S NÁMI VYRÁBĚT ŽILETKY PRO CELÝ SVĚT!
Hledáme spolehlivé spolupracovníky:

Operátor kalení,
lisování a balení
Operátor broušení
– brusič, obsluha
Mechanik - nástrojař
VÝROBA HOLICÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ČEPELEK JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET

Tel. 461 801 217



e-mail: personalni@czechblades.cz



www.czechblades.cz

Vychází 1x měsíčně, č. 5 vyšlo 2.5.2022. Registrováno u MK ČR E 12048. Vydává Jan Kovář, Kapitána Nálepky 1304/18, 568 02 Svitavy, IČO 435 05 848. Tel.:603 511 582, email: eso@novinyeso.cz, www.novinyeso.cz. Tisk: UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Grafické zpracování je
majetkem Agentury ESO.


7đ1É
=$-,ã 9$
'235$ =$
'<
$2%đ (.
.$ÿ

y
Novin
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Doplň náš tým v unikátní výrobě skleněných
vláken a produktů z nich v nepřetržitém provozu
v Litomyšli.

www.novinyeso.cz

HLEDÁME KOLEGY
DO VÝROBY

