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DO VÝROBY
Pracoviště Velké Opatovice – D02 nová šamotka
Požadujeme: 
- pracovitost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- zodpovědnost, fi remní loajalitu a dobrý zdravotní stav
- práci ve vícesměnném provoze
- základní vzdělání nebo vyučení
- řidičský průkaz „B“ a průkaz VZV výhodou
Nabízíme:  
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti
- nástup dle dohody
- fi remní benefi ty (26 dnů dovolené, příspěvek 
  na stravování, rozsáhlý sociální program 
  s příspěvky na rekreační pobyt, zdravotní pomůcky, 
  kulturní akce, vitamínové doplňky)

Pro studenty starší 18 let nabízíme 
LETNÍ BRIGÁDU, sazba od 130 Kč do 180 Kč.
Volejte 516 493 306, 725 777 909, Dana Krejčířová
e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
Více na www.pd-refractories.cz

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

Hledám vhodné kandidáty
pro spolupráci v zavedených 

kancelářích v Poličce
a Moravské Třebové

Podmínka:
maturita nebo praxe v oboru

pojišťovnictví.

Podpora v počátku zajištěna, poradci
z oboru mají nadstandardní příspěvek.

Informace na telefonním
čísle 777 229 495

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 30.000 Kč

dělníka
na 8 hod. prac. dobu

(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

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



 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

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

přijme do provozovny v Moravské Třebové

svářeče CO2 
pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

 

Nabízíme:  zaměstnanecké benefi ty  osobní ohodnocení ve formě prémií
Osobní návštěva pouze po telefonické domluvě.

DĚLNICI/KA do výroby
vhodné především pro ženy 

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ
pro jednosměnný provoz

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

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

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice:vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice:

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Pracoviště Velké Opatovice nebo Svitavy
Požadavky:  
- VŠ technického zaměření (např. stavební zaměřená na tepelné agregáty)
- znalost AJ na komunikativní úrovni, více jazyků výhodou
- dobrá znalost MS Offi ce 
- samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, týmová spolupráce
- řidičský průkaz „B“
- zkušenosti v oblasti obchodu vítány

PRACOVNÍK MARKETINGU
Pracoviště Velké Opatovice nebo Svitavy
Požadavky:  
- VŠ vhodného zaměření (např. ekonomická)
- znalost AJ na komunikativní úrovni, více jazyků výhodou
- dobrá znalost MS Offi ce 
- samostatnost, iniciativa, zodpovědnost, pečlivost, týmová spolupráce
- řidičský průkaz „B“
- zkušenosti v oblasti marketingu vítány

Předložte:  strukturovaný životopis v češtině
                     
Nabízíme: práci ve stabilní nadnárodní společnosti
 rozsáhlý sociální program, závodní stravování,
 příspěvky na penzijní a životní pojištění
 pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené

Nástup:         dle dohody - po skončení výběrového řízení

telefon: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com
             461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com

Zájemci, hlaste se
do 23. 08. 2021

V letošním roce razantně rozšiřujeme náš výrobní program a do našeho 

týmu hledáme nové kolegy do třísměnného  pracovního provozu

na pracovní pozice:

Výrobní dělník (obsluha strojů)
nástupní mzda 25.000 Kč / měsíc

Seřizovač 
nástupní mzda 35.000 Kč / měsíc

a do jednosměnného pracovního provozu na pracovní pozice:

Vedoucí údržby
nástupní mzda 42.000 Kč / měsíc

Technolog výroby
nástupní mzda 42.000 Kč / měsíc

NABÍZÍME
 příjemné pracovní prostředí   stabilitu společnosti, která rozšiřuje výrobu 

 měsíční bonusy v závislosti na plnění zadaných úkolů   možnost pracovního 
i fi nančního růstu   5 týdnů dovolené    zvýhodněné závodní stravování

 zvýhodněný rodinný tarif pro mobilní telefon

POŽADUJEME
 svědomitost a spolehlivost   zájem o práci ve výrobě   trestní bezúhonnost
 pro pozici SEŘIZOVAČ - praxe na CNC nebo NC strojích výhodou   pro pozici 

VEDOUCÍ ÚDRŽBY - AJ na komunikativní úrovni, zkušenosti se zařízeními splňu-
jícími normy ATEX výhodou,   pro pozici TECHNOLOG VÝROBY - AJ na komunika-
tivní úrovni, orientace ve výkresové a technické dokumentaci, zkušenosti z techno-

logie tváření kovů výhodou, možnost karierního postupu na vedoucí pozici

Nástup možný ihned. Místo výkonu práce: Polička – Bořiny.

Kontakt: www.stvtechnology.cz; Renata Píchová;
e-mail: renata.pichova@stvtechnology.cz; tel. +420 778 454 057

STV Technology, s.r.o. 
Společnost, která je součástí silné 

a rychle rostoucí průmyslové skupiny.
Sídlíme v Poličce (u Svitav) a naší hlavní 

pracovní náplní je výroba nábojů 
pro sportovní účely. 



Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK 

do 60tých let, dobře zaplatím i nábytek chro-
movaný a plastový, také hodiny, betlémy, 
hračky, kočárky, hudební nástroje, vojenské 
věci, motocykly, čísla z lokomotiv a vše staro-
žitného i technického charakteru. Solidní jed-
nání a dobrá platba ihned. Přijedeme a vykli-
díme. Petr Menčík, Starožitnosti Litomyšl, tel. 
604 243 579, email p.mencik@centrum.cz

 Koupím řády a vyznamenání. Též socialis-
tické. Tel.608 420 808

 Renovace koupelnových van akrylátovou 
vložkou. Tel. 739 574 935, www.revago.cz.

 Koupím staré pivní lahve a sklenice s ná-
pisy pivovarů. Tel. 732 170 454, sběratel

 Prodám husí peří. Tel. 604 127 176
 Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné 

sběratelské věci. Stačí SMS, zavolám. Tel. 
608 420 808

Byty, nemovitosti, pronájem
Redakce upozorňuje, že rubrika Byty, nemo-
vitosti, pronájem může obsahovat i nabídky 
a poptávky realitních kanceláří. Není v našich 
možnostech tuto inzerci odlišit od soukro-
mých inzerátů.

 Koupím les s pozemkem. Stáří ani výměra 
nerozhoduje. Horší stav nevadí. Tel. 773 585 290

 Koupím v klidné části Svitav zděný byt 

pro vlastní bydlení (plocha 60 - 85 m2). Nej-
sem realitka. Tel. 728 340 802

 Hledám pronájem garáže ve Svitavách. 
Nejraději v okolí parku. Případně koupím. Tel: 
737 411 417

 Jsme předdůchodci a koupíme stavení 

(dům, usedlost, stodolu, atd.) v neudržova-
ném stavu v PA kraji. Potřebné zařídím. Dvo-
řák, tel. 608 020 500, mild@email.cz

 Koupíme zahradu. RK NEVOLAT. 608 544 
382

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Technolog vstřikování plastů
Manipulant I Údržba strojů + elektro
Operátor ve výrobě I Seřizovač
Skladník I Lakýrník + operátor
Údržbář forem 
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

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!

Stavební fi rma KLEPOCOL s.r.o. 
Hlavní 322/6, Svitavy

přijme

zedníky  zámečníky 
svářeče  klempíře 
pokrývače  tesaře 

Kontakt: Miroslav Křížovský, tel.: 603 208 730
email: MiroslavKrizkovsky.Klepocol@seznam.cz

polínka listnatá
od 1.300,- Kč/prms

polínka jehličnatá
od 1.000,- Kč/prms

zbytky z výroby 
listnaté

od 1.100,- Kč/prms

tvrdé palivové dřevo
kulatina délky 4 m
900,- Kč/za prm 
kuláče délky 1m  
1100,- Kč/prm 

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

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

Je možné použít na prodej 
nebo pronájem nemovitostí 

vzorové smlouvy z internetu?
více na www.consultvk.cz/

realitní novinky

 Trstěnice - Prodej RD ideálního k rekreaci, 
příp.  k trvalému bydlení, dispozičně 4 pokoje, dvě 
kuchyně, soc. zařízení. Zahrada 1434 m2, absolutní 
soukromí. Napojení na veř.vodovod, vytápění el. 
přímotopy, jímka. ENB G
č. 1630 Cena: 2 200 000,- 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 elektr. energii (2x40 A, rezerva trafa na 250 
kVA) a veř. vodovod. Výhodná poloha mezi městy 
Svitavy – Brno. ENB G
č. 1606 Cena: 12 900 000,- Kč 

 Vysoké Mýto – Rašínova, prodej 
dvougenerační vily se 2 garážemi a zahradou 661 
m2. Dispozice 3+kk v I.NP, 4+kk ve II.NP. K využití 
pro bydlení s podnikáním nebo pro generační soužití. 
Napojeno na elektřinu, veř. vodovod a kanalizaci. 
ÚT na tuhá paliva (možnost instalace krbových 
kamen). ENB G
č. 1622 Cena: Informace v RK

 Vysoké Mýto – Větrná, Litomyšlské 
Předměstí - prodej panelového bytu 2+1 (65 
m2) se zasklenou lodžií ve IV. NP s výtahem.  Byt 
je vhodný k rekonstrukci, dům je po revitalizaci. 
ENB B/70
č. 1625       Cena: 2 490 000,- Kč

 Dolní Újezd  –   prodej RD s garáží a zahradou 
v centru obce, o dispozici 3+1 (zast. plocha: 124 
m2). V I. NP se nachází kuchyň s navazujícím 
obývacím pokojem a koupelna s WC, ve II. NP  2 
pokoje a půda. Dům je podsklepen, v suterénu 
je umístěna kotelna, prádelna. Topení ústřední 
na tuhá paliva, krbová kamna. Napojeno na elek-
tro, veřejný vodovod a obecní kanalizaci. HUP před 
domem. ENB G
č. 1624 Cena: 2 650 000,- Kč

LITOMYŠL
PRONÁJEM BYDLENÍ

 nově vybudovaný byt 1+kk  o ploše 56 m2 
ve III. NP. Smet.náměstí. Atraktivní prostor s kuch. 
linkou včetně spotřebičů, v koupelně sprchový kout, 
WC samostatně, vytápění vl. elektrokotlem. ENB G
č. 1618  Cena: 10 000,- Kč/měsíc + energie

 zděný byt 3+1, 2.NP. Vl. plyn. kotel, koupel-
na se sprchou, nová kuch. linka, okna plastová. 
Podlahová plocha 55m2, pokoje průchozí. Volný 
od 1.9.2021. Peněžitá jistota 2 nájmy.  ENB G
č. 1628      Cena: 10 000,-Kč/měs. + energie

LITOMYŠL - PRONÁJEM
 nebytových prostor na Smetanově 

náměstí, s možností bydlení – úprava a vybavení 
prostoru po domluvě s nájemcem. Celkem cca 80 
m2. ENB G
č. 1619       Cena: Info v RK

  kanceláře (36 m2) ve II.NP v admin. budově. 
Soc. zařízení na podlaží, klimatizace. Možnost 
pronájmu parkovacího místa. Energie paušálně dle 
plochy. ENB G/252
č. 1603           Cena: 4 800,- Kč/měsíc + E

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
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Rozšiřujeme výrobu v Poličce a nabíráme nové posily:

Výbušinářský dělník
dvousměnný provoz, mzda 30.000 Kč/měsíčně

Laborační dělník  
jednosměnný provoz, mzda až 25.000 Kč/měsíčně

Skladník - obsluha VZV 
jednosměnný provoz, mzda 29.000 Kč/měsíčně

Lakýrník
jednosměnný provoz, mzda 32.000 Kč/měsíčně

Automechanik 
jednosměnný provoz, mzda 32.000 Kč/měsíčně

Autoelektrikář 
jednosměnný provoz, mzda 33.000 Kč/měsíčně

Strojní konstruktér
mzda 33.000 – 40.000 Kč/měsíčně

NABÍZÍME:
 zajímavou práci  zázemí silné společnosti s dlouholetou tradicí

 možnost osobního rozvoje (školení, průkazy apod.)   zvýhodněný rodinný 
tarif pro mobilní telefony  závodní stravování a 5 týdnů dovolené

 příspěvek na dopravu 

POŽADUJEME:
 manuální zručnost  svědomitost a spolehlivost

 zájem o práci ve výrobě  trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Nástup možný ihned.
Kontakt pro zájemce o práci: 

Pavlína Šenková 
Tel.: +420 461 751 425, Mobil: +420 775 427 727, 

E-mail: pavlina.senkova@stvgroup.cz,
Web: www.stvgroup.cz/kariera1      www.pracestv.cz

STV Group, a.s. 
Skupina STV patří k lídrům

v oblasti oprav vojenské
techniky, vývoji a výrobě civilní

a vojenské munice.

PRODEJ
REALIZACE
vše skladem
PVC Jewel, síla 4mm  199 Kč /m2

SPC Nero click 5,5/0,55 mm 739 Kč/m2

(včetně integrované podložky!)

Zbytkové role koberců a PVC -20 až -50%
Kusové koberce až -30%
…více na www.jehla.cz

LETNÍ VÝPRODEJ!LETNÍ VÝPRODEJ!
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


