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VYCHÁZÍ VE MĚSTECH A VESNICÍCH SVITAVSKÉHO REGIONU
A VELKÝCH OPATOVICÍCH
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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)

Dále přijmeme řidiče na Avii
Plat 28 tis. Kč

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

Obsazujeme pozice v novém závodě v Jevíčku!
Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení pro budoucnost. 
Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje úroveň života lidí na celém světě          
– přidejte se k nám i vy!

Vedoucí interní logistiky
Požadujeme: • SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání • NJ nebo AJ na komunikativní úrovni • zkušenosti s plánováním výroby • schopnost vést tým 
 • aktivní přístup k práci • spolehlivost • zodpovědnost • rozhodnost • analytické schopnosti
Náplň práce:  • koordinace a plánování zakázek • kontrola stavu skladových zásob • odpovědnost za vedení vlastního nákladového střediska 
 • plánování zdrojů a dodržení rozpočtu • eliminace mimořádných nákladů na výrobu

Specialista interního vzdělávání
Požadujeme:  • VŠ/SŠ vzdělání • NJ nebo AJ na komunikativní úrovni • uživatelská znalost MS Offi ce 
 • zkušenosti z oblasti rozvoje a vzdělávání výhodou • aktivní, pozitivní a systematický přístup • ŘP sk. B
Náplň práce:  • správa databáze požadovaných/absolvovaných školení zaměstnanců • rozvoj interních trenérů
 • spolupráce s externími školícími subjekty • spolupráce na individuálním rozvoji zaměstnanců

Technolog oddělení montáže
Požadujeme:  • SŠ/VŠ vzdělání technického směru • NJ nebo AJ na komunikativní úrovni • orientace ve výkresové dokumentaci
 • zkušenost s jednoúčelovými montážními zařízeními • znalost 2D/3D CAD výhodou • ŘP sk. B
Náplň práce:  • optimalizace stávajících výrobních procesů • podpora sériové výroby po technické stránce 
 • spolupráce na náběhu nových výrob a sestavování výrobní dokumentace • zaškolování personálu na výrobní procesy

Naše nabídka: • motivující fi nanční ohodnocení • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • pravidelné navyšování mezd 
 • 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů volna • pružná pracovní doba • jazykové kurzy 
 • fi remní kantýna a příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok 
 • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok • bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč 
 • příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím • podpora volnočasových aktivit • fi remní akce

Směnový elektrikář
Požadujeme:  • SŠ vzdělání v oboru elektrikář, elektromechanik • platná vyhláška č. 50, § 6 • praxe v oboru podmínkou
 • znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou, ochota práce ve třísměnném provozu, ŘP sk. B
Náplň práce:  • oprava a údržba elektrických prvků • vedení záznamů o závadách a nedostatcích a jejich aktivní odstraňování
 • podpora provozu a řešení vzniklých problémů • účast na instalaci nových technologií

Naše nabídka: • 7,5 hodinová pracovní doba • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • pravidelné navyšování mezd • 5 týdnů dovolené 
 • fi remní kantýna a příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok 
 • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok • bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč 
 • příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím • podpora volnočasových aktivit • fi remní akce

Chcete se dozvědět víc?
Navštivte naše webové stránky www.rehau.jobs/cz 
nebo kontaktujte naši kolegyni Zuzanu Štěpánkovou. 

REHAU Automotive, s.r.o.
Personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko, Ing. Zuzana Štěpánková
Tel.: 465 357 324 / 725 817 177, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com



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

Výstavba inženýrských sítí a stavební práce
Olomoucká 2200/4b, Svitavy 
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Chcete pracovat v malém p íjemném kolektivu
ve  rm  s 23 letou tradicí? 

Nabízíme práci v jednosm nném provozu 
na Svitavsku, dobré platové podmínky, 

stravenky plus další bene  ty,
p ísp vek na penzijní p ipojišt ní.

 

Kontakt: Pavel Flora, tel.: 777 246 513  
email:  ora@unet.cz

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě 
– lakýrník
Hlavní lakýrník
Kontrolor kvality
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 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 adre-
su: 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

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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DO VÝROBY
zejména TY, kteří ve všech úkolech obstojí 
a fyzické práce se nebojí
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE
Práce ve dvousměnném a třísměnném provozu,  
řidičský průkaz B a VZV výhodou.
Nabízíme:  zajímavé náborové příspěvky až 25 tisíc Kč
                   výhodné platové podmínky, po zapracování: 
                     150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
                   práci ve stabilní nadnárodní společnosti

Benefi ty:    základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
                   26 dnů 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

Je možnost i brigády, dohody o provedení práce 
nebo pracovní činnosti

Všichni kreativní, cílevědomí 
a zruční zájemci, hlaste se: 

PRO SVITAVY 
u paní Miloslavy Stráníkové, 
tel.: 461 579 140, 602 485 836, 
Miloslava.Stranikova@pd-group.com

PRO VELKÉ OPATOVICE 
u paní Dany Krejčířové, 
tel.: 516 493 306, 725 777 909,
Dana.Krejcirova@pd-group.com
Nástup dle dohody. Jste vítáni!



N A B Í Z Í M E
čerstvé 

vykrmené
HUSY 

z našeho chovu 
 

Prodej od 8. října 2019 

Firma Stráník
Horní Újezd u Litomyšle.                                                                                       
Objednejte prosím na tel. 

603 792 036603 792 036

přijmeme zedníka 
na HPP pro oblast lanškrounska.

Informace na tel.: 778 005 357, www.behos.cz

Co je třeba k zahájení výstavby rodinného domu?
Více na www.consultvk.cz

 Lanškroun - prodej užívacích práv k družst. 
bytu 3+1 (91 m2) ve III.NP se 2 balkóny v byt. 
domě z r. 2003. Krásné a příjemné bydlení. Výhodná 
poloha v blízkosti centra, obč. vybavenosti a přírody. 
K nastěhování ihned. ENB C/86
č. 1471-02 Cena:  2 950 000,- Kč

 Ústí nad Orlicí (Hylváty) - prodej užívacích 
práv k družst. bytu 1+1 s lodžií ve III.NP, v bytovém 
domě z r. 1994. Klidná lokalita se zajištěnou obč. 
vybaveností a pohodlnou dostupností do centra. Možný 
převod do os. vlastnictví.  
č. 1484        Cena: 1 070 000,- Kč

 Chrast - prodej bytu 1+0 ve IV. NP, bez vý-
tahu, v os. vlastnictví. Dům po revitalizaci, zateplen,nové 
stoupačky, okna plast. Bydlení v příjemné lokalitě. Vlastní 
zahrádka u domu. ENB G 
č. 1492    Cena: 790 000,- Kč                                        

 Svitavy – prodej užívacích práv k družst. bytu 
1+1  bytového domu s výtahem po revitalizaci. Okrajová 
část sídliště Felberova se zajištěnou obč. vybaveností. 
Možný převod do os. vlastnictví dle stanov BD.  
č. 1491            Cena: 1 100 000,- Kč

 V. Mýto – prodej zděného bytu 3+kk ve II.
NP v osobním vlastnictví. Modernizace bytu v r. 2014. 
Vyhledávaná lokalita Litomyšlského Předměstí pro příjemné 
trvalé žití, kvalitní obč. vybavenost v blízkosti. ENB G.
č. 1490 Cena: 2 850 000,- Kč

 Svitavy – prodej užívacích práv k družst. bytu 
3+1 s lodžií ve IV.NP, v bytovém domě po revitalizaci v r. 
2003. Pohodlné parkování u domu. Klidná lokalita v blízkosti 
centra a obč. vybavenosti. Možný převod do os. vlastnictví.  
č. 1481    Cena: info v kanceláři

 Dolní Újezd – prodej domu 3+kk (zast.plocha: 
263 m2) s rovinatou zahradou 768 m2 v centru obce. 
Napojení na plyn, el. a veřejný vodovod. Velmi zajímavé 
místo k bydlení v obci s výbornou obč. vybaveností. ENB G
č. 1485 Cena: 1 850 000,- Kč

 Litomyšl - Lány. Prodej ideální ½ bytové jed-
notky 3+1 s lodžií a ideální ½ nebyt. jednotky - garáže 
ve zděném bytovém domě na ulici Kornická. Plastová 
okna, vl. plyn. kotel, koupelna původní. Garáž se nachází 
v suterénu domu. ENB G
č. 1487 Cena: informace v RK 

 Litomyšl – prodej řadového RD se 2 byty 
3+kk, garáží, zahradou s bazénem. Výhodou bytu 
ve II.NP jsou 2 balkony a samostatný vstup na zahradu. 
V suterénu garáž, dílna, prádelna a sklad- možnost zřízení 
provozovny. ÚT plyn, okna plastová. Pozemky celkem 
355 m2. Klidná lokalita v blízkosti centra (Zahájí). ENB G
č. 1476           Cena: 4,5 mil. Kč

 Litomyšl – pronájem nadstandardního me-
zonet. bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru 
města včetně samostat. apartmánu. ÚT plyn, lokální kr-
bová kamna v obýv. pokoji. Prostorná terasa, chráněné 
garáž. stání pro 2 osob. auta. ENB G 
č. 1443     Cena:  20 000,- Kč/měs. + energie

Pozemky pro stavbu:
 Trstěnice (okr. SY) – 1 230 m2, pro bydlení, sítě 

u pozemku 
č. 1416  Cena: 330 000,- Kč

 Čistá u Litomyšle – cca 2000 m2 pro bydlení, sítě 
u pozemku.
č. 1440 Cena: 1 000 000,- Kč

Prodávejte bezpečně a bez starostí 
s kolektivem RK CONSULT 

VK Litomyšl s.r.o.
Jsme tu pro Vás od roku 1992, 

přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

nám. Míru 111/34 Svitavy
www.rscs.cz/ladislavabinderova     Tel.: 602 882 702

Mlékárna Miltra Městečko Trnávka

přijme do své provozovny zaměstnance na pozice: 

Údržbář – elektrikář 
vyučení v oboru elektro, platná vyhl. 50/1978 Sb.

Údržbář – zámečník 
svářečský průkaz – metoda TIG, práce na soustruhu a frézce

Pracovník do výrobny sýrů 
zdravotní průkaz, základní vzdělání, fyzická zdatnost

Pracovník/-ce do laboratoře
min. ukončené SŠ vzdělání

Nabízíme práci v zajímavém a moderním prostředí, zaměstnanecké slevy, jednosměnný 
provoz, smlouvu na dobu neurčitou, motivační příspěvky.

Kontakt: vyroubal@mlekarnamiltra.cz, Mob.: 734 410 025
www.mlekarnamiltra.cz

NEJBLIŽŠÍ DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Svitavy
(v budově gymnázia) 

Obchodní akademie Svitavy
(v budově OA)

čtvrtek 17. října 2019 
od 14:00 do 16:30

polínka různé délky
jehličnaté od 1.150 Kč/sypaný m3

listnaté od 1.400 Kč/sypaný m3

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

cena 1100,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

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

PALIVOVÉ PALIVOVÉ DŘEVODŘEVO

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 venkovského domu se zahra-
dou (1410 m2) v obci Javorník u Svitav. 

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

2. Prodej řadového domu (PRALINKA) 
po celkové rekonstrukci u náměstí v Po-
ličce.  CENA: 5.690.000,- Kč včetně 
provize RK, PENB – G.

3. Prodej domu se dvěma obchody 
a bytem (121 m2) v blízkosti centra 
města Svitavy.  CENA: 3.490.000,- Kč 
včetně provize RK. PENB –G

4. Prodej rodinného domu 2 x 2+1 
na ulici U Stadionu ve Svitavách.

 CENA: 3.550.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

5. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
2.160 m2 v lokalitě Gorkého Svitavy, 
elektrika, voda na pozemku.  CENA: 
1.400,- Kč/m2 + provize RK

6. Nájem provozovny (prodejny) na ul. 
ČSA v Moravské Třebové  v těsné blíz-
kosti centra.

 CENA: 15.000,- Kč + zálohy na služ-
by + provize RK

7. Nájem nebytových prostor (4 x 100 m2) 
v blízkosti centra města Svitavy. 

 CENA: 4.500 Kč + DPH za 100 m2/
měsíc + služby + jistota + provize RK 

8. Nájem části vybaveného bytu (pokoj 
se dvěma lůžky) v Hradci nad Svitavou. 
K dispozici je společná kuchyň s vybave-
ním a sociální zařízení. 

 CENA: 5.000,- Kč /měsíc + jistota + 
provize RK 

9. Nájem bytu 1+1 (32 m2) ve Svitavách 
– ul. Šalounova. Volné ihned.

 CENA: 9.500,-- Kč + jistota + pro-
vize RK

10. Prodej rodinného domu 3+1 + garáž 
v Hradci nad Svitavou.

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

11. Prodej bytu 3+1 (66,2 m2) do OV  
ve Svitavách ul. B. Martinů. 

 CENA: 1.950.000,- Kč včetně provize 
RK, PENB – G

12. Prodej pozemku o výměře 1773 m2 
ke stavbě RD v obci Mikuleč.

 CENA: 531.900,- Kč + provize RK
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Uvedené ceny jsou včetně DPH

PRODEJ 
náhradních dílů 

na všechny typy vozů 
za výhodné ceny
a prodej oblečení

a doplňků značky KTM

SLEVA 
25% 
na skladové 

zásoby
motooblečení

SERVIS A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 603 449 209

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

YUKI 125iYUKI 125i
MatrixMatrix

33.990 Kč33.990 Kč

300EXC-TPI300EXC-TPI

246.000 Kč246.000 Kč

AKČNÍ CENY AKČNÍ CENY 
MOTOCYKLŮ MOTOCYKLŮ 

NOVÉ MODELY NOVÉ MODELY 
MOTOCYKLŮ MOTOCYKLŮ 

A SKÚTRŮA SKÚTRŮ

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

zemědělská technika
náhradní díly 

pneumatiky
autobaterie 

ložiska 

www.nekvinda.cz


