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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)

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: 

duchackova.servis@seznam.cz

Přijme pracovníka
oboru elektro pro opravy a údržbu výtahů

Servisní automobil a telefon k dispozici, práce v regionu Svitav

VÝTAHY 
EVIS s.r.o. 

Svitavy
Založeno roku 1992

Kontakt: Jiří Zeman, tel.: 603 309 720, e-mail: info@vytahy-evis.cz

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

 Svitavy a okolí 
     tel.: 732 204 498, 
     773 003 028

 Březová nad Svitavou, 
     Radiměř, Pohledy a okolí
     tel.: 605 408 716, 
     773 003 028

 Polička a okolí 
     tel.: 737 714 334, 
     608 227 745

 Sebranice, Lubná, 
     H. a D. Újezd, Osík, 
     Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí 
     tel.: 608 227 745

 Svitavy, 
     Březová nad Svitavou, 
     Litomyšl 
     tel.  604 643 627

 Ústí nad Orlicí a okolí 
     tel.: 737 666 786       

Okamžitá hotovost 
do Vašich rukou od našich
obchodních zástupců.

 ten den, z pohodlí Vašeho domova. Stačí prozvonit.
 od 4.000 do 50.000 Kč
 pro zaměstnance, OSVČ, starobní a invalidní

     důchodce, MD i občany pobírající soc. dávky.
 pouze OP a doklad o příjmu



Výzva pro strojní konstruktéry, kteří chtějí 
tvořit nové věci

KONSTRUKTÉR

Jsme ryze česká firma PHATEC s.r.o. a vyvíjíme vlastní jednoúčelové 
stroje pro výrobce převážně technických textilií. V současné době 

hledáme schopné a výkonné kolegy na pozici

» Dokážete samostatně nacházet řešení?
» Baví vás tvořit nové věci?
» Jsou za vámi vidět pracovní výsledky, které si
můžeme ověřit?

                Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli 
kladně, pak možná hledáme právě vás!

Výsledkem vaší práce bude:
» technické řešení nového stroje,
» kompletní výkresová dokumentace.

Zaujala vás tato nabídka?
Pak nám zavolejte na tel. č. 604 168 199, nebo zašlete životopis

na adresu naší společnosti k rukám
Ing. Michaely Havelkové či e-mailem na havelkova@phatec.com.

PHATEC s.r.o., Svitavská 1256, 570 01 Litomyšl

Jsme ryze česká firma PHATEC s.r.o. a vyvíjíme vlastní stroje pro výrobu 
převážně technických textilií. V současné době hledáme schopného a 

výkonného kolegu na pozici

Chcete posílit náš tým? 
Pak nám zavolejte na tel. č. 604 168 199, nebo zašlete životopis  

na adresu naší společnosti k rukám  
Ing. Michaely Havelkové nebo e-mailem na havelkova@phatec.com.

PHATEC s.r.o., Svitavská 1256, 570 01 Litomyšl

Máte ambice prosadit se v oblasti 
automatizace strojů?

ELEKTROTECHNIK

»  Chcete spolupracovat na vývoji  
nových strojů?

»  Dokážete hledat a nacházet řešení?
»  Elektroschémata vám nejsou cizí?
»  Splňujete požadavky vyhlášky 50,  

paragraf minimálně 6?

Výsledkem vaší práce bude:
»  Elektricky zapojený stroj
»  Vytipované a objednané komponenty
»  Elektricky připravený stroj k naprogramování

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

MECHATRONIK
závod Jevíčko

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel. 725 817 177

VAŠE KVALIFIKACE:
 montáž a instalace komponentů a sestav 

    jednoúčelových strojů a linek
 montáž mechatronických komponent vč. funkčních zkoušek
 pneumatické a elektrické instalace sestav
 kompletace celého systému vč. periferních zařízení
 korekce a tvorba jednoduchých programů
 údržba PLC systémů (Simatic, Beckhoff)
 podílení se na automatizaci pracovišť
 spolupráce na mezinárodních projektech

NAŠE NABÍDKA:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna
 pružná pracovní doba  jazykové kurzy  fi remní kantýna, příspěvek na stravování
 příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
 fi nanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte)  podpora volnočasových aktivit

NÁPLŇ PRÁCE: 
 SŠ vzdělání elektromechanického zaměření (mechatronik, 

    automatizace, mechanik elektronik, automatizační technika, apod.)
 znalost a zkouška vyhlášky 50/1978 Sb., § 6
 pokročilé znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství 

    a automatizace výhodou
 znalost pneumatiky, hydrauliky výhodou
 znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
 samostatnost při práci, systematický způsob práce, týmový duch
 zodpovědnost, spolehlivost

RECEPT PRO ZDRAVÝ REGION

ZDRAVÉ  
 

 
ZDRAVÉ VZTAHY

ROZVAHA  CITLIVOST  
RODÁKA

ZKUŠENOSTI  
ODBORNÍKA

 

www.havirdosenatu.cz

Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická    Zpracovatel: Zdenka Hanyšová Celá



CONSULT VK 
Litomyšl s.r.o.

Znalecká a realitní kancelář, člen Asociace RK, 
sítě realitních kanceláří RVČ

Smetanovo nám. 120, Litomyšl 
tel. 461 612 670-1, 728 080 947

e-mail: reality@consultvk.cz

 Široký Důl – prodej venk. stavení s možností 
hospodaření. Bydlení s dispozicí 5+kk vhodné pro 
početnější rodinu nebo pro soužití dvou generací. ÚT 
na tuhá paliva, plyn. přípojka u domu. Napojeno na elektro 
230/400V, veřejný vodovod a kanalizaci. Na zahradě 
vlastní studna, garáž. Pozemky celkem: 2701 m2. ENB G.
č. 1424 Cena: 1 170 000,- Kč

 Řikovice/Václavky – prodej zahrady (1344 m2), 
jejíž součástí je stavba chaty k rekreaci a kolna s pergolou 
pro venk. posezení. Chata o dispozici 2+1, má zděný sklep 
a dvě dřevěná nadzemní podlaží k obývání, je napo-
jena na veř. vodovod a elektro (nutná instal. elektroměru). 
Polosamota, venkovské prostředí a krásná příroda.
č. 1421 Cena: Informace v RK

 Cerekvice n. L. – prodej objektu s uzavřeným 
dvorem (428 m2) v centru obce. Vhodné pro bydlení 
s podnikáním, rekreační účel (penzion), apod. Zajímavé 
okolí s vazbou na historii: Růžový palouček, Litomyšl,                  
V. Mýto a pohodlný dojezd do těchto měst.Pozemky celkem: 
891 m2. ENB G.
č. 1402 Cena: Informace v RK

 Sedliště u Litomyšle – prodej lesního pozemku 
(4406 m2) se vzrostlými dřevinami, nad rybníkem v místní 
části Končiny I. Skladba lesa dle LHO: smrk 95%, jasan 5%, 
stáří lesa 45 let. Přístup z obce Sedliště je po obecní cestě.
č. 1420 Cena: 90 000,- Kč

 Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku ke stavbě 
RD o výměře 1 169 m2 a 61 m2. Veškeré sítě se nacházejí 
v těsné blízkosti hranice pozemku. 
č. 1416  Cena: informace v RK

 Letohrad – prodej užív. práv k DB panel. 1+1 
ve II. NP. Kuchyň, pokoj, koupelna s WC, předsíň, podlah.
plocha 35,60 m2, v pův. stavu, určený ke kompletní rekon-
strukci . Příjemné místo a okolí k bydlení. 
č. 1419  Cena:  949 000,- Kč
 Nabídka bydlení 

pro Litomyšl:
 Unikátní rodinný domek 4+1 s velkou zahradou 7 min. 

od náměstí. Pozemky celkem 1380 m2. ENB G 
č. 1413          Informace pouze osobně

 Bezbariérový panel. byt 4+1 s lodžií (83,42 m2) 
ve IV.NP k rekonstrukci dle vlastních představ s novými 
plast. okny. ENB C/98
č. 1410       Cena k jednání 2 390 000,- Kč

 Litomyšl – prodej bytu 4+kk s lodžií, os. vlast-
nictví, 3.NP ve zděném domě. Celková podlahová plocha 
123 m2. Světlý, situovaný k jihu, prostorově velmi dobře 
řešený. Kuchyňská linka moderní, zabudované spotřebiče. 
Rok výstavby 2007. Volný dle dohody. ENB C/92
č. 1379                   Cena: 3 790 000,-  Kč

 Litomyšl – byt 3+kk s šatnou/pracovnou 
(68,68 m2) v 1.NP v centru. Nová okna a kuchyně, pokoj 
s krbem, v koupelně vana i sprcha. Pokoje průchozí. 
Možnost užívat část půdy a zahrady, parkování u domu. 
ENB G
č. 1358                 Cena: 1 799 000,- Kč

Prodáváte 
nemovitost?
Kolektiv CONSULT VK Litomyšl s.r.o. 

je tu pro Vás.
Aktuálně  PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

MENŠÍ BYTY (1+1, 2+1) 
v Litomyšli

www.consultvk.cz

VÝBĚR PRO REGION: 

Různé 
 Renovace koupelnových van akrylátovou 

vložkou. Tel. 739 574 935, www.revago.cz.
 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 lokomotív a vše sta-
rožitného i technického charakteru. Solidní 
jednání a dobrá platba ihned. Přijedeme a vy-
klidíme. Petr Menčík Starožitnosti Litomyšl, 
tel. 604 243 579, email p.mencik@centrum.cz

 Neřešte přechod na DVB-T2. Namontu-
jeme Vám satelit na 2 televize jen za 300 Kč! 
Tel: 778 527 899, 
www.satelitnidotace.cz 

 Thuje Smaragd nejlepší na živý plot. 
www.smaragd-thuje.cz tel.608 320 427

 Přenechám zavedený obchod dámské-
ho prádla na náměstí Míru 50 ve Svitavách 
(stará radnice). Kontakt:  Danuše Čermáko-
vá, Mob.: 737 415 181

Byty, nemovitosti, 

pronájem 
 Pro mého klienta hledám stavební po-

zemek do 900 m2 v České Třebové nebo ši-
rokém okolí. Volejte 603 247 527.

 Sháním ke koupi starší rodinný dům se 
zahradou NEBO pouze pozemek pro stavbu. 
Moravská Třebová a okolí do 15 km. V přípa-
dě zájmu o prodej volejte nebo pište na tel: 
605 060 376

 Pro starší manželský pár hledám pří-
zemní RD v MT a okolí, nebo přízemní byt. 
Volejte: 603 247 527.

 Nutně hledám ke koupi starší rodinný 
dům s menší zahradou v Ústí nad Orlicí 
nebo okolí do 40 km. Peníze připraveny. Spě-
chá. Prosím info na tel. 775 560 022

 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blízkém 
okolí. Financování zajištěno. Prosím nabíd-
něte. Tel.: 603 247 527

 Lékař s rodinou hledá RD ve Svitavách 
pro účely bydlení i provozu ordinace. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 603 512 030

 Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napadený 
kůrovcem. Platím ihned a hotově. tel.: 773 
585 290

- VÁŠ PARTNER V POJIŠTĚNÍ -

Pojištění pro občany, 
fi rmy, zemědělce, instituce, 

organizace...
VÝHODY PŘÍMÉ LIKVIDACE ŠKOD

Pojištění staveb - cena od 600 Kč/rok 
při hodnotě stavby 1.mil Kč - pojištění 

na novou cenu bez amortizace
Pojištění domácnosti - cena od 360 Kč/rok 

při hodnotě vybavení 300.tis. Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zaměstnavateli - cena od 250 Kč/rok  
- v závislosti na zvolené variantě

Pojištění úrazu osob - progresivní plnění, 
bez čekací doby - dle individuální kalkulace

Zákonné pojištění všech vozidel 
- cena od 900 Kč/rok - v závislosti na vozidle, 

bonusech řidiče a zvolené variantě
- zdarma asistenční služby 
a úrazové pojištění řidiče

Havarijní pojištění vozidel 
- zvýhodněné progresivní plnění dle zvolené 

varianty - individuální kalkulace

Oblastní expozitura HVP a.s., Polička
Pálená 164, mail: hvppolicka@seznam.cz

tel.: 602 437 449
úřední hodiny: 

Po a ST 8,00 -12,00,  13,30-16,30
ÚT,ČT,PÁ - jednací dny dle tel. dohody

polínka různé délky
jehličnaté od 1.200 Kč/sypaný m3

listnaté od 1.300 Kč/sypaný m3

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY: 
při odběru min. 3 palet 

cena 1050,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

PALIVOVÉPALIVOVÉ

DŘEVODŘEVO

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

www.nekvinda.cz

pneuservis
autobaterie

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

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

Autobaterie, ložiska
tel., fax: 461 530 390
mobil.: 777 430 428
e-mail: baterie@nekvinda.cz

pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
zemědělské a stavební stroje
žací stroje a rozmetadla (Agrostroj Pelhřimov),
spojovací a svařovací materiál, ložiska,
gufera, traktorové vleky, pluhy, hadice, klínové řemeny, 
oleje, maziva, autokosmetika, sedačky

Husqvarna
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERV IS

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 novostavby rekreační-
ho objektu k celoročnímu užívání  
+ zahrada – u „Rosničky“ ve     
Svitavách. 

 CENA: 2.650.000,- Kč včetně 
provize

2. Prodej menšího rodinného 
domu k rekonstrukci v Hradci 
nad Svitavou.

 CENA: 550.000,- Kč včetně 
provize RK, PENB – G.

3. Prodej bytu 3+1+garáž+po-
díl na zahradě do OV v přízemí 
zděného domu ve Svitavách – ul.  
Kollárova.  CENA: info v RK

4. Prodej družstevního bytu  3+1  
(78,70 m2) ve Svitavách – ul. Re-
voluční.  CENA: 1.850.000,- Kč 
včetně provize RK

5. Převod družstevního podílu 
k bytu 1+KK  (51,8 m2) + balkon 
v nové  výstavbě družstevních 
bytů na ulici Pavlovova Svitavy. 
PENB - B.

 CENA za převod dr. podílu: 
789.500,- Kč 

6. Prodej bytu 2+1 do OV ve  
2.NP zděného domu ve Svita-
vách – ul.  Dvořákova.

 CENA: 1.650.000,- Kč včetně 
provize RK, PENB – G

7. Prodej bytu 3+1 do OV ve 4.
NP bytového domu ve Svitavách 
– ul.  Dimitrovova. 

 CENA: 2.050.000,- Kč včetně 
provize RK, PENB – G

8. Prodej nově vystavěného 
rodinného domu 3+1 k bydlení 
nebo rekreaci v Horní Hynčině. 

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

9. Prodej venkovského domu se 
zahradou (1410 m2) v obci Javorník 
u Svitav.  CENA: 1.750.000,- Kč 
vč. pr. RK. PENB –G

10. Prodej řadového domu  
(PRALINKA) po celkové rekon-
strukci u náměstí v Poličce.

 CENA: 4.500.000,- Kč včetně 
provize RK, PENB – G.

11. Nájem provozovny (pro-
dejny) na ul. ČSA v Moravské 
Třebové  v těsné blízkosti centra.

 CENA: 15.000,- Kč + zálohy 
na služby

12. Prodej pozemku 2.160 m2 
k výstavbě RD ve Svitavách. 
Elektrika + voda na pozemku. 

 CENA: 1.400,- Kč/m2 + pr. RK

13. Prodej pozemku 1.762 m2 

k výstavbě RD ve Vendolí. Sítě 
na hranici pozemku.  

 CENA: 250,- Kč/m2 + prov.RK

14. Prodej družstevního bytu 
3+KK (84,7 m2) + garážové stání 
(15,6 m2) v novostavbě bytového 
domu na ulici Hybešova Svitavy. 
PENB - B.  CENA: info v RK

®
PRIME REALITY, s.r.o.

Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy (kancelář v přízemí nalevo)  
tel.: 608 180 601, e-mail: ilcik@primereality.cz, www.primereality.cz

1. Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 3+1 v OV na ulici Zahradní 
ve Svitavách. Celková výměra bytu je 76 m2. Byt se nachází v 7 n.p. revitalizo-
vaného panelového domu. Zděné jádro, nové el. rozvody, nové odpady, nové 
podlahy, nová plastová okna, velké množství úložných prostor. Nízké měsíč-
ní náklady. Možnost nastěhování je jaro 2019 (04/2019). Bližší informace 
o ceně na tel.čísle 608 180 601. 
2. Pronájem komerčních prostor o celkové výměře 188 m2. Lze rozdělit 
na 2 části: 107,5 m2 a 80,3 m2. Měsíční nájemné je 150,- Kč/m2/1 měsíc bez 
DPH. Spotřebu el. energie si hradí nájemce sám, podružné měření vody, 
teplo-počítáno dle pronajaté plochy. Odměna pro RK ve výši  16.000,- Kč. 
Možnost nájmu od 1.10.2018. Bližší informace a možná prohlídka na tel. 
čísle 608 180 601. 
3. Pronájem komerčních prostor (kanceláře) na  Náměstí  Míru ve Svita-
vách. Čistá užitná plocha kanceláří je cca 110 m2. Kancelářské prostory mají 
své vlastní hodiny (el., plyn...). Možnost nastěhování dle dohody.  Měsíční 
nájemné činí 11.000,- Kč + energie + odměna pro RK ve výši 6.000,- Kč. 
4. Prodej garáží na ulici Tovární ve Svitavách. Celkově se jedná o 17 ga-
ráží dvou různých rozměrů,z toho je 13 garáží menších (3,25 m*6,5 m) a 4 
garáží jsou větší (3,77 m*6,5 m). Garáže budou mít elektrická vrata a vlastní 
podružný elektroměr. Vchod ke garážím bude možný i ze strany sídliště „Pod 
vlakovým nádražím“. 

 Cena za menší garáž je 350.000,- Kč a cena za větší garáž je 
390.000,- Kč. Garáže se prodávají včetně stavebních parcel. Rezervace 
ve výši 200.000,- Kč, předání garáží k užívání je koncem 10/2018, doplatek 
garáží v prosinci 2018. Bližší informace o obsazenosti garáží na tel. čísle 
608 180 601.
5. Pronájem panelového bytu 1+1, ul.Felberova ve Svitavách. Obytná plo-
cha bytu je 36 m2, byt se nachází v 7 n.p. Měsíční nájemné je 6.500,- Kč                              

+ depozit ve výši 13.000,- Kč + zálohy na energie ve výši 2.500,- Kč (teplo, 
teplá a studená voda) + el.energii  si nájemce hradí sám + odměna pro RK 
ve výši 3.000,- Kč.  Nájem možný od 1.10.2018.
6. Prodej velmi udržované zahrady s rybníčkem a patrovou zahradní chat-
kou. Tato zahrada se nachází na konci Svitav -40- Lánů a začátku Hradce 
nad Svitavou. Jedná se o velice klidnou zahrádkářskou kolonii. Vodovod je 
sezónní, el. 220/380V, odpady svedeny do septiku s trativodem. Možnost 
koupě ihned.  Cena 580.000,- Kč vč. odměny pro RK.
7. Prodej  zahrady s garáží ve Svitavách předměstí. Zahrada se nachází 
na ulici Vítězná ve Svitavách. Celková výměra zahrady je 839 m2. Zahrada 
má dva samostatné vjezdy. Na vrchní části pozemku je postavená garáž 
o velikosti 23 m2. Zahrada se nachází v zastavěné obytné zóně. Je lze použít 
jakožto stavební pozemek.  Cena je 990.000,- Kč včetně odměny pro RK. 
Dohoda možná.
8. Prodej novostaveb rodinných domů se zahradou a parkovacími stáními 
v obci Hrobice mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Jedná se o novostavbu 
v energetické skupině B. Celková zastavěná plocha domu je 150 m2, čistá 
užitná plocha je cca 130 m2. Dispozičně se jedná o 4+KK s pozemkem 980 m2.                                                                                          
V ceně domu jsou uvedeny veškeré podlahy, dvěře, dveřní zárubně, vesta-
věné šatní skříně, kuchyňská linka včetně všech vestavěných spotřebičů. 
Možnost nastěhování je v 10/2018. 

 Cena je 5.3 mil. Kč včetně odměny pro RK.  
9. Prodej rekreační chaty s velkým pozemkem v lukrativní části oblíbeného 
lyžařského střediska v Čenkovicích. Tento rekreační objekt byl zkolaudován 
v 80. letech minulého století. Dispozičně se jedná o 4+kk. El. 220/380V, voda 
- vlastní studna, odpady svedeny do septiku, topení na tuhá paliva. K objektu 
náleží pozemky o celkové výměře 1.015 m2. Bližší informace o ceně v RK 
u jednatele společnosti na tel. čísle 608 180 601. 

10. Prodej samostatně stojícího rodinného domu s přilehlými pozemky 
v obci Výprachtice nedaleko lyžařského střediska Čenkovice.Tento dům je 
v původním technickém stavu. El. 220/380 V, odpady svedeny do jímky 
s trativodem, voda je obecní,topení je lokální na tuhá paliva, ohřev teplé 
vody za pomoci bojleru.Vhodné pro rekreaci i k trvalému celoročnímu 
bydlení. 

 Cena je 1.2 mil. Kč včetně odměny pro RK.
11. Prodej velkého zemědělského statku se zahradou v obci Mikulovi-
ce nedaleko Třebíče. Zastavěná plocha s nádvořím této nemovitosti činí                
2.832 m2. Součástí prodeje i zahrada o výměře 567 m2. Dispozičně se jedná 
o 4+1 s možností přístavby či půdní vestavby nad celou obytnou části stat-
ku. El. 220/380 V, voda - vlastní studna, topení je centrální na tuhá paliva 
i plyn + krbová kamna, odpady svedeny do jímky s trativodem. Možnost 
nastěhování ihned. 

 Cena je 3.2 mil. Kč včetně odměny pro RK.
12. Prodej lesních pozemků v Mikulovicích a Slavicích, okr. Třebíč.  Jedná 
se o cca 4 ha lesních porostů.  Cena dohodou. Více informací na tel. čísle 
608 180 601.
13. Prodej vodní plochy v obci Mikulovice o celkové výměře cca 2,5 ha. 
Cena za 1 m2 je 80,- Kč. Bližší informace u jednatele společnosti na tel. 
čísle 608 180 601.
14. Prodej nového zděného bytu 2+kk na ulici Rooseveltova ve Svitavách. 
Tento byt se nachází v 2.n.p. nově postaveného bytového domu. Dispozič-
ně se jedná o 2+kk, celková obytná plocha bytu je 64,6 m2. V ceně bytu je 
skladovací místnost v přízemí domu a parkovací místo před domem. Topení 
je centrální plynové (kombinace ohřev teplé vody a topení).  Cena bytu je 
2.050.000,- Kč + odměna pro RK ve výši 39.000,- Kč. Možnost nastěho-
vání ihned.



P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic
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Požadavky:  pracovitost, spolehlivost, samostatnost, schopnost výkonu manuální práce
 výhodou průkazy-obsluha VZV, vazačský, jeřábnický (možnost zaškolení)

Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice

pracovníky do dílenských profesí
Požadavky:  pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost

 výuční list nebo praxe v oboru
 výhodou průkazy-obsluha VZV, svářečský atd.

Pracoviště: Svitavy nebo Velké Opatovice
Pro výše uvedené pozice nabízíme:
  náborové příspěvky (25-60 tisíc Kč viz www.pd-refractories.cz, www.mslz.cz)

 výhodné platové podmínky
 fi remní benefi ty: 5 týdnů dovolené, 

                                                     příspěvek na penzijní a životní pojištění
                                                     příspěvek na stravování,
                                                     rozsáhlý sociální program – např. příspěvek na dovolenou, kulturní akce, vitamíny atd.    

 práce ve stabilní nadnárodní společnosti
Nástup: dle dohody

Zájemci, hlaste se:
 pro Velké Opatovice: Dana Krejčířová, vedoucí personálně-mzdového oddělení 
 tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com
 pro Svitavy: Miloslava Stráníková, personalistka
 tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com

Náměstí Míru 89
568 02 Svitavy
tel.: 461 532 256
mobil: 603 449 553
e-mail: amd@svi.cz
www.amd-svitavy.cz

SERVIS 
A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 

603 449 209

Prodej 
náhradních dílů 

na všechny 
typy vozů 

za výhodné ceny 

AKČNÍ CENY 
MOTOCYKLŮ

VÝPRODEJ 
STARŠÍ KOLEKCE
OBLEČENÍ KTM 
SE SLEVOU AŽ 50%

Akční ceny Akční ceny 
skútrů skútrů 

a motocyklů a motocyklů 
od od 35 330,-35 330,-

YUKI 125 SRYUKI 125 SR

DUKE 125 RCDUKE 125 RC
124.990 Kč124.990 Kč

99.990 Kč99.990 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH

1. Prodej bytu 5 + 1 v bytovém domě na ulici 
Tyršova v Moravské Třebové o podlahové ploše 
110 m2, v prvním nadzemním podlaží, kde byly 
použity kvalitní přírodní materiály – dřevěné pod-
lahy, masivní dveře i obložky, obklady stěn v ku-
chyni i předsíni. Byt má nové rozvody, vytápění je 
plynovým kotlem, kachlovými kamny či krbovou 
vložkou s výměníkem. Vnitřní izolace pokojů za-
ručuje nízké náklady na topení. V jednom z poko-
jů je funkční infra sauna. Bytový dům je obklopen 
zahrádkou, kterou je možné též využít k pěstování 
zeleniny či klidnému odpočinku ve stínu zeleně. 
K bytu dále náleží velké sklepní prostory o celko-
vé ploše 47 m2, které jsou rozděleny na pět sa-
mostatných prostor s další možností využití. Část 
sklepení je nyní využívána k uložení dřeva. V pří-
padě zájmu je možné přikoupit garáž u domu. 

 Cena: 2.980.000 Kč včetně provize

2. Pronájem reprezentativních prostor v Polič-
ce na Družstevní ulici - strategické místo, nízké 
vstupní náklady, vzhledem k velikosti a členitosti 
pronajímaného prostoru lze skloubit několik čin-
ností najednou. Ideální pro rehabilitace, masáže, 
kosmetické služby, provoz sauny, obchodní 
prostory či cukrárnu s venkovním posezením. 
Výhodou jsou parkovací plochy u domu. K dis-
pozici ihned. Hlavní sál má plochu 52 m2, další 
místnosti včetně sociálního zázemí pak 13 m2 , 
5 m2, 19 m2, 19 m2. Cena nájmu (bez přístrojů) 
10.000 Kč + energie (cca 3.000 Kč/měsíc). 

 Cena je uvedena bez provize pro RK ve výši 
10.000 Kč + DPH.

Kancelář 
náměstí Míru 137/78, 

Svitavy

Celá nabídka na https://www.fi ncentrumreality.com/
jaroslava.simkova/

Mobil: 603 247 527



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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Seřizovač
Údržbář forem
Manipulant
Operátor ve výrobě – lakýrník
Směnový mistr
Quality Engineer
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům  Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti  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 22 dní 
 Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
 Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-, až 10 000,-  dle obsazené pozice 

  NOVINKA! 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: 

778 110 888

Těšíme se na Vás.

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

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ 
závod Moravská Třebová

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Tomáš Kroulík, e-mail: Tomas.Kroulik@rehau.com,  tel. 461 355 324

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání ekonomického nebo příbuzného zaměření
 znalost aktuální mzdové a daňové problematiky
 zkušenost se zpracováním mezd velké organizace podmínkou
 znalost SAP velkou výhodou, není však podmínkou
 otevřený, samostatný a profesionální přístup
 znalost problematiky nakládání s exekucemi 

    a insolvencemi zaměstnanců
 znalost zpracování pravidelných statistických hlášení
 vysoká míra osobní zodpovědnosti a profesionality

NÁPLŇ PRÁCE: 
 zodpovídáte spolu s kolegyní za zpracování 

    mzdových a všech souvisejících agend
 zodpovídáte za dodržení stanovených termínů 

    pro jednotlivé agendy
 komunikujete s jednotlivými zaměstnanci i nadřízenými
 komunikujete se správcem mzdového systému
 řešíte zaměstnanecké požadavky v oblasti 

    mzdových agend
 využíváte ŘP sk. B k občasným pracovním cestám
 komunikujete se sociální správou 

    a zdravotními pojišťovnami
NAŠE NABÍDKA: 

 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna 
 pružná pracovní doba  jazykové kurzy  fi remní kantýna, příspěvek na stravování 
 příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok 
 fi nanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte)  podpora volnočasových aktivit

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

přijme

zámečníky  svářeče
klempíře  pokrývače

zedníky 
Vhodné i pro absolventy bez praxe - zaučíme.

Informace na tel. čísle 603 208 730





Máte šikovné ruce a chcete stálou práci?

MECHANIK

Jsme ryze česká firma PHATEC s.r.o. a zabýváme se vývojem a výrobou 
vlastních strojů pro výrobce převážně technických textilií. Naším cílem    
je ulehčovat lidem práci a zvyšovat bezpečnost ve výrobních provozech. 
Protože máme hodně práce, hledáme šikovné a aktivní kolegy, kteří by 

nám s tím pomohli:

» Dokážete číst výkresovou dokumentaci?
» Pracujete rádi se stroji a dokážete si leccos opravit?
» Umíte se rychle rozhodovat a samostatně nacházet
    řešení?

Vaším denním chlebem bude:
» montáž námi vyvinutých strojů podle
výkresové dokumentace,
» servis našich strojů u zákazníků,       
» drobné zámečnické práce,
» komunikace s ostatními členy týmu.

Pokud si vás vybereme, budete se podílet na výrobě špičkových strojů
a získáte respekt a uznání u svých kolegů, kteří vás budou vnímat jako 

nepostradatelnou součást týmu. 

Těšit se můžete na práci v čistém moderním prostředí nové haly. Budete 
se moci pyšnit tím, že pracujete pro ryze českou rodinnou firmu, která si 

váží loajálních pracovníků. Za poctivě odvedenou práci vás náležitě 
odměníme.

Zaujalo vás to? Pak nám zavolejte na tel. č. 604 168 199, nebo zašlete 
životopis na adresu naší společnosti k rukám Ing. Michaely Havelkové 

nebo e-mailem na havelkova@phatec.com.

PHATEC s.r.o., Svitavská 1256, 570 01 Litomyšl

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

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

INŽENÝR ZÁKAZNICKÉ KVALITY
závod Moravská Třebová

VAŠE KVALIFIKACE:
 vzdělání technického zaměření výhodou
 znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni podmínkou
 zkušenost z oblasti řízení kvality automotive výhodou
 znalost základních nástrojů řízení kvality výhodou
 ŘP sk. B, který využijete k občasným pracovním cestám
 pozitivní reakce na změny a nové výzvy
 dobré komunikační schopnosti

NAŠE NABÍDKA: 
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna 
 pružná pracovní doba  jazykové kurzy  fi remní kantýna, příspěvek na stravování 
 příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok 
 fi nanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte)  podpora volnočasových aktivit

NÁPLŇ PRÁCE: 
 koordinace zpracování reklamací 

    a komunikace se zákazníky
 spolupráce při zavádění nových výrob v závodě
 spolupráce na rozvoji segmentu zákaznické kvality
 spolupráce při koordinaci externích a interních auditů
 analýza a reporting kvalitativních dat

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

VÝROBNÍ / MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI
závod Moravská Třebová

V případě zájmu o práci kontaktujte:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: Petra.Svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

Nástupní mzda včetně příplatků
134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
148 Kč/hod/Brutto pro nepřetržitý provoz
Dále se můžete těšit na:

 7,5 hodinovou pracovní dobu
 13. mzdu ve výši 100% měsíční mzdy
 pravidelné navyšování mezd
 5 týdnu dovolené
 příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
 příspěvek na stravování a fi remní kantýnu

 bezúročnou fi remní půjčku na bytové účely až 100 000 Kč
 příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
 příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč 

    + 1 den dovolené navíc
 příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč 

    + 1 den dovolené navíc
 fi remní akce  KONTAKT:

monika.skalicka@weidmueller.com
irena.brixova@weidmuller.com

Lanškroun, Dobrovského 1115

Hledáme nové kolegyně a kolegy pro tato střediska:

• STŘEDISKO AUTOMATIZACE • LISOVNA KOVŮ

• LISOVNA PLASTŮ • NÁSTROJÁRNA

• ODDĚLENÍ KVALITY

Bližší informace: www.rawela.cz
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P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic

Hledá se 

OBRÁBĚČ KOVŮ,
který je vyučen v oboru nebo má praxi a dovednosti v tomto oboru 
pro fi rmu P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice - pracoviště Svitavy

Nabízíme:
• zajímavé náborové příspěvky až 60 tisíc 
   – viz www.pd-refractories.cz
• práci ve stabilní nadnárodní společnosti
• výhodné platové podmínky, možnost brigády až 250 Kč/hod.

Benefi ty:
• základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně
• 5 týdnů dovolené 
• příspěvek na penzijní a životní pojištění
• příspěvky na stravování 
• rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt, 
   na kulturní akce, vitamínové doplňky atd. a jiné 

Požadujeme:
• výuční list nebo prokazatelnou praxi v oboru
• pracovitost, zodpovědnost, pečlivost, svědomitost, spolehlivost
• výhodou průkaz pro VZV, jeřábníka, vazače

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se
u paní Miloslavy Stráníkové, personalistky
Tel.: 461 579 140, 602 485 836, miloslava.stranikova@pd-group.com 
Nástup dle dohody. Jste vítáni!

ALEMA
Lanškroun a.s.

             Brněnská 17 
Moravská Třebová

CNC FRÉZAŘE

PRACOVNÍKY PRO PROFESE 
TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ

Benefity: 
 1 týden dovolené navíc  příspěvek na stravování 

 8 hodinové pracovní směny  profesní růst 
 zázemí stabilní české společnosti  odpovídající platové ohodnocení  

Plný úvazek, dvousměnný provoz, nástup ihned. 
Požadujeme:

 vyučen nebo maturita v oboru  praxe v oboru výhodou  komunikativnost
 orientace ve výkresové dokumentaci  samostatnost  preciznost 

 znalost ŘS Heidenhain nebo Fanuc výhodou

Požadujeme:
 vyučen nebo maturita v oboru  praxe v oboru výhodou  komunikativnost

 orientace ve výkresové dokumentaci  samostatnost  preciznost 
 znalost ŘS Heidenhain nebo Fanuc výhodou

Benefity:
 možnost osobního profesního růstu  odpovídající platové ohodnocení 

 příspěvek na stravování  1 týden dovolené navíc  8 hodinové pracovní směny 
 zázemí stabilní české společnosti  

Pro divizi Lisovna kovů v Moravské Třebové přijmeme:

Pro divizi Nástrojárna v Moravské Třebové přijmeme:  

Profesní životopisy zasílejte na e-mail: 
martin.skalicky@alema.cz, Martin Skalický, tel.: 777 117 876  

Profesní životopisy zasílejte na e-mail: 
jiri.mirejovsky@alema.cz, Ing. Jiří Miřejovský, tel.: 727 837 814  

OPERÁTORKU VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

OPERÁTORKU LISU

Požadujeme:
 komunikativnost a flexibilitu  samostatnost  ochotu učit se novým věcem

Požadujeme:
 komunikativnost a flexibilitu  samostatnost  ochotu učit se novým věcem

Benefity:
 1 týden dovolené navíc  příspěvek na stravování

 8 hodinové pracovní směny bez víkendů  profesní růst 
 zázemí stabilní české společnosti  odpovídající platové ohodnocení

Profesní životopisy zasílejte na e-mail: 
katerina.jedlinska@alema.cz, Kateřina Jedlinská, tel.: 724 002 013

Pro divizi Vstřikolisovna plastů v Moravské Třebové přijmeme:

Plný úvazek, třísměnný provoz.

Plný úvazek, dvousměnný provoz, nástup ihned.

NEJBLIŽŠÍ DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Svitavy

čtvrtek 11. října 2018
od 14:00 do 16:30

www.gy.svitavy.cz

Obchodní akademie Svitavy

čtvrtek 18. října 2018
od 10:00 do 16:00

www.oa.svitavy.cz

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek 
a příjemný pracovní kolektiv?   
                               ... Přidejte se k nám!

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

K náplni práce patří: 
Zajišťování pravidelných preventivních  

      prohlídek strojního zařízení 

Zajišťování pravidelných kontrol technických 

      zařízení 

Provádění revizí a kontrol přenosného  

      ručního nářadí 

Odstraňování poruch výrobních zařízení

Odstraňování závad z pravidelných revizí  

      elektro a hromosvodů 

Zajišťování poruchové pohotovosti  

      v nepřetržitém režimu

Práce je organizována ve dvousměnném režimu 

od 6:00 do 14:00 a od 14:00 do 22:00 hod. 

Do budoucna je možná i práce v nepřetržitém 

provozu. Nástup možný ihned.

Požadavky:
Vzdělání: vyučení v oboru       

Požadovaná praxe v oboru výhodou,  

      absolventy zaučíme 

Znalost vyhlášky 50/1978 Sb. 

Znalost práce na PC

Řidičský průkaz skupiny B 

Zdravotní osvědčení pro práci ve výškách 

Dobrý zdravotní stav 

Znalost provozu průmyslových strojů

Ochota se vzdělávat

Základní orientace ve strojírenství 

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  

      12 000 Kč

Příspěvek na penzijní připojištění 10 800 Kč 

Věrnostní roční odměna 6 000 Kč 

Zajímavé příspěvky na volnočasové aktivity  

      a zotavenou v programu Edenred Benefits

Dále hledáme také vhodné 
kandidáty na pozice 
O B S L U H A  V Ý R O B N Í C H  L I N E K 

Kontakt: Zájemci se mohou hlásit na oddělení 

lidských zdrojů: Fibertex Nonwovens, a.s.,  
Průmyslová 2179/20, 568 02 Svitavy,  

tel.: 461 573 253, e-mail: it@fibertex.com

P R O V O Z N Í  E L E K T R I K Á Ř

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného kandidáta na pozici 
provozního elektrikáře

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


