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

Již Již 2626 let  let 

  jsm
e s V

ámi!

  jsm
e s V

ámi!

červen 2022  ročník XXVI č.6  vychází od 6.6.2022

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

malířstvímalířství
natěračstvínatěračství
tapetářstvítapetářství

tel.: 604 866 707

malířství
natěračství
tapetářství



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

PRODEJ - REALIZACE
vše skladem
Koberce umělá tráva od 87,-
Luxusní smyčkové 
koberce od 167,-
Bytové PVC síla 2,5 mm
podklad fi lc 220 Kč/m2

Kusové 
koberce až -30%
Největší výběr Vinylových 
podlah SPC lepené i click 
vše skladem za loňské ceny !
Interiérové dveře Porta za nejnižší ceny !

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

Tajo Czech hledá nové kolegy, přidejte se k nám!
 Údržba strojů + elektro 
 Seřizovač 
 Lakýrník + operátor 
 Skladník 
 Manipulant
 Operátor montážních linek

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 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

Těšíme se na Vás.

CZECH

Svitavská 1600/68, 571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com 
Tajo Czech (dříve Treboplast) je lisovna v Moravské Třebo-
vé, která vznikla roku 2004. Specializujeme se na vstřikování 
plastů, lakování a montáž plastových dílů pro automobilový 
průmysl. Tajo Czech je součástí skupiny 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.

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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PRACOVNÍKY DO VÝROBYPRACOVNÍKY DO VÝROBY
Požadavky: 
- základní vzdělání nebo vyučení
- zodpovědnost, fi remní loajalita a dobrý zdravotní stav
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze
PRO STUDENTY starší 18 let nabízíme LETNÍ BRIGÁDU (130-180 Kč)

ŠAMOTKA Velké Opatovice

PRACOVNÍKY STROJNÍ PRACOVNÍKY STROJNÍ 
ÚDRŽBYÚDRŽBY
Požadavky: 
- ÚSO – údržba strojů a zařízení, zámečník, 
  obrábění a příbuzné obory
- svářečský průkaz, znalost hydrauliky 
  a pneumatiky výhodou

ELEKTROMECHANIKAELEKTROMECHANIKA
Požadavky: 
- ÚSO-elektro
- vyhláška E50
- práce do a nad 1000 V 
  včetně hromosvodů výhodou 
- znalost MS Offi ce
- praxe v oboru slaboproudé elektroniky
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze
- řidičský průkaz „B“

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

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTANABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
 ELEKTROINŽENÝR 

      (elektro vzdělání nutné)

 TECHNOLOG CHEMIK 
      (seniorní i juniorní pozice)

 SPECIALISTA PRODUKTOVÉHO 
    MARKETINGU 
      (znalost angličtiny podmínkou)

 FINANČNÍ ÚČETNÍ 
      (vhodné i pro absolventy, angličtina výhodou)

 IT PROGRAMÁTOR 
      (C#, Delphi, HTML, CSS, PHP, SQL)

 TECHNIK TESTOVACÍ 
    LABORATOŘE 
      (elektro vzdělání výhodou)

 TECHNIK ANALÝZY 
    NESHODNÝCH VÝROBKŮ 
      (elektro vzdělání výhodou)

 SEŘIZOVAČ 
      (praxe výhodou)

 ELEKTROMECHANIK 
      (elektro vzdělání nutné)

U vybraných pozic 
nabízíme 

NÁBOROVÝ
BONUS 
25.000 Kč

Pro více informací 
volejte 
Pavlínu Mlatecovou, 

tel.: 465 358 131, 

nebo se přijďte 
podívat osobně 
na adresu 
Dvořákova 328 

v Lanškrouně

www.kyocera-avx.cz



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

telefon:
    604 233 234

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

UHELNÉ SKLADY

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
Březová nad Svitavou

Srazili jsme
    ceny na minimum!

AKCE UHLÍ

polínka listnatá

polínka jehličnatá

zbytky z výroby 
listnaté

Aktuální ceny na 
www.exwood.cz

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz 
dopravu zajistíme
603 425 677

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

Novinka v naší RK: 
3D skenování a virtuální 

Home Staging.

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

 Litomyšl – Z. Kopala - prodej prostorného 
zděného bytu 57 m2 ve vlastnictví, III.NP (vý-
tah není). Velká vstupní chodba, atraktivní pokoj 
s půdorysem do „L“. Vytápění vl. plynovým kotlem. 
Krásný výhled, nízké náklady. ENB D/102
č. 1670 Cena: 4 100 000,- Kč

 Litomyšl – 9.května - prodej zděného bytu 
1+1 (59 m2) ve vlastnictví, I.NP (výtah není). Velká 
vstupní chodba, kuchyně, spíž, pokoj, komora/pra-
covna, koupelna, WC. Vytápění vl. plynovým kotlem. 
Krásné prostředí. ENB E/261
č. 1673       Cena: informace v RK

 Litomyšl – ulice Končinská - prodej konco-
vého řadového rodinného domu 5+1, s garáží, 
suterénem a zahradou ve velmi atraktivní a klidné 
lokalitě. ÚT na plyn, okna plastová. Pozemky celkem 
500 m2 (zahrada 346 m2). V případě více zájemců 
předpoklad interní aukce. ENB G
č. 1679   Cena: informace v RK

 Pardubice (Dražkovice) – ul. K Dolíčku, 
prodej zděné garáže (zast. plocha: 18 m2) 
ke skladování. Dvoukřídlová otevírací vrata, regálový 
systém, beton. podlaha, s připojením na elektro (nyní 
odpojeno). 
č. 1678 Cena: 435 000,- Kč

 Litomyšl – pronájem prostoru pro obchod, 
kanceláře nebo služby v centru města poblíž lékárny 
Max. Prodejní prostor s výlohou 45 m2 + soc. zázemí 
včetně sprchy, kuchyňka. Zadní přístup s možností 
parkování a užívání zahrady. Volné od 1.9.2022. 
ENB E/165
č. 1676      Cena: 8 000,- Kč/měs. + energie

 Svitavy – ul. Radiměřská – pronájem 
zděného bytu 1+1 ve III. NP po rekonstrukci. 
Bytový dům v příjemném prostředí (u stadionu), bez 
výtahu. ENB G/331
č. 1675    Cena: 10 000,- Kč/měs. + energie

 Dolní Újezd – prodej pozemků o celkové 
výměře 1964 m2 v blízkosti řeky Desná. Územním 
plánem zařazeno do plochy ZS – zeleň soukromá 
a vyhrazená. Přístup z obecního pozemku, klidná 
část obce.
č. 1680      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

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

ZLATNICTVÍ

ZOS Rychnov na Moravě s.r.o.

PŘIJME SCHOPNÉHO 

AGRONOMA
na pozici vedoucího 

střediska rostlinné výroby.
Požadujeme: 

 řidičský průkaz sk. B 
 práce na PC  samostatnost 

 fl exibilitu  práce s lidmi 
 základní znalost německého 

nebo anglického jazyka

Kontakt tel.: 737 180 395

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

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

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

 Vyměním pěkný byt po rekonstr., 
cihla, 3+1, 2x lodžie, šatna, za RD Mor. 
Třebová a okolí, max do 30 km. Děkuji 
774 765 437

 Koupím les, zaplatím nejvyšší mož-
nou cenu. Na věku ani výměře nezáleží. 
Neudržovaný nevadí. Tel.: 773 585 290

 Hledám dům, nejlépe se zahradou, 
garáží, Mor.Třebová a okolí, max do 30 
km. Děkuji 774 765 437

 Z pozůstalosti po letcích, vojácích, 
partyzánech, četnících, hasičích, skau-
tech, vysokých funkcionářích apod. kou-
pím vyznamenání, odznaky, průkazy, pí-
semnosti, foto, části uniforem apod. Tel. 
608 420 808
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Pneuservis
Autobaterie
Zahradní technika
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
zemědělské a stavební stroje, zahradní 
sekačky, křovinořezy, pily, spojovací 
a svařovací materiál, ložiska, gufera, 
traktorové vleky, pluhy, hadice,  
klínové řemeny, oleje, maziva, 
autokosmetika, sedačky

autorizovaný 
prodejce a servisprodejce a servis

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.czbaterie AKUMA 

u nás v prodeji

zahradní 
ovací 
gufera,
, 

Pneuservis
Prodej osobních emědělských

Sídlo firmy
Nekvinda – Zemědělská technika, a. s.
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


