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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

Plastová, hliníková, dřevěná okna a dveře
Bezpečnostní a protipožární dveře do bytů

info@oknasvitavy.cz   461 315 943, 603 366 027   www.oknasvitavy.cz

Výměna vstupních dveří do bytu 
za jeden den a bez zálohy.

Volejte 725 147 474 

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

Hledám vhodné kandidáty
pro spolupráci v zavedených 

kancelářích v Poličce, 
Moravské Třebové 

a Letohradu 

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
(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

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

VÝKUP PADANÝCH JABLEKVÝKUP PADANÝCH JABLEK
výkupní místavýkupní místa

SvitavySvitavy, Olomoucká (bývalé Jatka), 
úterý 16 - 17 hod., sobota 8 - 9 hod.

včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

Březová n. Sv.Březová n. Sv., Sluneční údolí 17, 
po a čt 16 - 17 hod., so 10 - 11 hod. 

včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

Hradec n. Sv.Hradec n. Sv. 427427, 
pondělí 17 - 18 hod.

LanškrounLanškroun, Luková u fotbal. hřiště, 
středa a neděle 16 - 17 hod.

včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

Sudličkova Lhota u ChocněSudličkova Lhota u Chocně, Pálenice, 
út a čt 11 - 17 hod., so 9 -12 hod.

včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

Nová výkupní místa:  Nová výkupní místa:  
Jaroměřice, Jaroměřice, pondělí až sobota 14 – 17 hod.

Borotín, Borotín, středa a sobota 17,30 – 18,30 hod.
Knínice, Knínice, čtvrtek a neděle 16 – 17 hod.

Další informace na tel.: 603 978 087, Jakub Pavlas Další informace na tel.: 603 978 087, Jakub Pavlas 



 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

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: MiroslavKrizovsky.Klepocol@seznam.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

přijme do provozovny v Moravské Třebové

svářeče CO2 
pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

Rozšiřujeme výrobu v Poličce a nabíráme nové posily:

Výbušinářský dělník
dvousměnný provoz, mzda 30.000 Kč/měsíčně

Laborační dělník  
jednosměnný provoz, mzda 25.000 Kč/měsíčně

Zámečník 
jednosměnný provoz, mzda 32.000 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

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.

Co získáte: 
 náborový bonus – 30.000 Kč 
 stabilní zaměstnání – při nástupu 
smlouvu na dobu neurčitou 
 práci v čistém pracovním prostředí 
 kvalitní vybavení 
 13. mzdu 
 25 dní dovolené 
 nadstandardní příplatky za práci přesčas
 ochranné pomůcky dle vlastního výběru 
 sociální programy a mnoho dalších…

Cimbria HMD s.r.o. Litomyšl

Hledá nové zaměstnance
na pozice:

An expert
at your side.

 Svářeč-zámečník

 Elektrikář

 Skladník

 Údržbář 

 PLC programátor

 Kontrolor kvality 

1991 - 2021
30 let na trhu

Kontaktujte HR oddělení – 775 550 727 
a buďte součástí strojírenské fi rmy v zemědělském průmyslu.

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Inženýr kvality I Manipulant
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



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

DOMOV U STUDÁNKY 
Anenská Studánka 41, 563 01  Lanškroun, info@domust.cz www.domust.cz 

vypisuje výběrové řízení na místo:

EKONOM
 Vaší pracovní náplní bude: 

 Zpracovávat ekonomické, statistické výkazy, žádosti o dotace
 Vést položkové sledování rozpočtu organizace
 Zpracovávat čtvrtletní a roční účetní uzávěrky 

 Připravovat daňová přiznání
 Zveřejňovat smlouvy a objednávky v registru smluv

 Připravovat a administrovat veřejné zakázky 
 Vést fond FKSP

Požadujeme:   
 VŠ/SŠ vzdělání ekonomického směru

 Organizační schopnosti 
 Znalost práce na PC, ŘP B

 Komplexní znalost problematiky podvojného účetnictví, 
daňových předpisů a příslušné legislativy ČR, praxe podmínkou

 Zkušenost s účetnictvím příspěvkové organizace výhodou
 Dobrý vztah k lidem s postižením

Nabízíme:
 5 týdnů dovolené 

 Odpovídající fi nanční ohodnocení
 Možnost stravování za příznivé ceny 

 Pěkné pracovní prostředí
 Možnost dalšího vzdělávání

Místo výkonu práce: 
Anenská Studánka

Předpokládaný termín nástupu: 
Dohodou

Způsob podání přihlášky: 
Písemně na adresu Domov u studánky, 

Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun, 
nebo na e-mailovou adresu: info@domust.cz

K přihlášce uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis.

PRODEJ
REALIZACE
vše skladem
PVC Santana
síla 3,8mm!  239 Kč /m2

SPC Nero home click 
5,5/0,3 mm 739 Kč/m2
(včetně integrované podložky!)

Zbytkové role koberců 
a PVC -20 až -50%
Kusové koberce až -30%
Interiérové DVEŘE Porta 
za nejnižší ceny.                              …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

Stavíme lakovnu 
v Moravské Třebové
Buďte u toho s námi!
Baví Vás technologie a rádi přijímáte technické výzvy?
Máte smysl pro zodpovědnost a rádi řešíte nové úkoly?
Dělá Vám radost dobře odvedená práce?
Ano? Pak jste náš člověk!

Hledáme nové kolegy na pozice:
Technik výrobního úseku lakovny

Programátor robotů

Nová lakovna v Moravské Třebové:
• bude unikátním technologickým celkem

• nabídne vysokou míru automatizace a robotizace

• bude splňovat nejpřísnější ekologické a bezpečnostní standardy

Chcete se dozvědět víc o pracovních příležitostech? Ozvěte se nám!

REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová

petra.svarcova@rehau.com, 461 355 342, www.rehau.jobs/cz

Nová zelená úsporám 
vstupuje do nové etapy 

a přináší významné novinky
více na www.consultvk.cz/

realitní novinky

 Choceň – pronájem  prostoru pro obchod 
na hlavním náměstí. Prodejna cca 60 m2 (6x10 m2), 
zázemí cca 10 m2, bezbariérový přístup. Energie 
na nájemce (podružná měřidla). Volné od 01.01.2022 
(po domluvě i dříve). ENB G
č. 1639     Cena: 15 000,- Kč + energie

 Litomyšl – Toulovcovo náměstí - pronájem ne-
bytových prostor pro prodejnu, kancelář, sídlo firmy. 
Plocha cca 100 m2+sklad. Soc. zařízení pro ženy a muže, 
kuchyňka, zabezpečovací zařízení. Volné ihned. ENB G
č. 1635        Cena: 20 000,- Kč/měs. + E

 Litomyšl – pronájem  prostoru pro obchod 
nebo služby v centru města. Prodejní prostor 45 m2 + soc. 
zázemí včetně kuchyňky, přístup z ulice. Výhodou je zadní 
přístup s možností užívat zahradu i k parkování. Energie 
na nájemce (vlastní měřidla). Volné od 01.11.2021 
(po domluvě i dříve). ENB E/165
č. 1641     Cena: 8 000,- Kč + energie

 Janov – prodej pozemku 998 m2 pro bydlení 
v údolí obce, součástí pozemku je stavba garáže a kolny. 
Napojení na sítě (plyn, elektřina a veř. vodovod) ze 
stávající zástavby, odpady bude třeba svést do domácí 
ČOV. Přístup po obecní asfalt. komunikaci. 
č. 1631 Cena: 1 490 000,- Kč 

 Trstěnice - prodej RD ideálního k rekreaci, příp.  
k trvalému bydlení, dispozičně 4 menší pokoje, balkon, 
dvě kuchyně, soc. zařízení. Zahrada 1434 m2, abso-
lutní soukromí. Napojení na veř.vodovod, vytápění el. 
přímotopy, jímka. ENB G
č. 1630             Cena: 2 200 000,- Kč

 Vysoké Mýto – Rašínova, prodej dvouge-
nerační vily se 2 garážemi a zahradou 661 m2. 
Dispozice 3+kk v I.NP, 4+kk ve II.NP. K využití pro by-
dlení 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

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 par-
kovacího 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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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

Výrazně rozšiřujeme výrobní program celosvětově 
úspěšného sportovního střeliva.

Proto hledáme posily do našeho týmu.

Pro třísměnný provoz aktuálně obsazujeme 
tuto pracovní pozici:

SEŘIZOVAČ
Pro jednosměnný provoz následující pracovní pozice:

TECHNOLOG VÝROBY
VEDOUCÍ SKLADU

PRACOVNÍK KVALITY 
– BALISTICKÁ KONTROLA

CO NABÍZÍME?
 Měsíční bonusy odpovídající plnění zadaných úkolů

 Možnost pracovního i fi nančního růstu  5 týdnů dovolené 
 Příjemné pracovní prostředí  Stabilitu společnosti, která rozšiřuje výrobu

 Zvýhodněné závodní stravování 
 Zvýhodněný rodinný tarif pro mobilní telefon

Místo výkonu práce: Polička – Bořiny

VÍCE INFORMACÍ O POZICÍCH NAJDETE NA 
www.stvtechnology.cz nebo na www.pracevstv.cz

Životopisy zasílejte na e-mail: renata.pichova@stvtechnology.cz, 
případně nás kontaktujte na tel. +420 778 454 057

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ RYCHLE 
ROSTOUCÍ SPOLEČNOSTI 

SE ZÁZEMÍM SILNÉ A STABILNÍ 
PRŮMYSLOVÉ SKUPINY!

 PÁ 8.10. ve 20 h AC/CZ - Top AC/DC tribute show | nejsvěžejší AC/DC revivalová kapela v ČR
 PÁ 15.10. v 19 h HELIMADOE | divadelní hra souboru lanškrounského gymnázia Škeble
 ST 20.10. v 19 h Ladislav Zibura - Prázdniny v Česku | cestovatelská projekce / stand-up
 PÁ 5.11. v 19 h Cestování s Jirkou Kolbabou - Norsko oslava přírody | cestovatelská beseda

Vstupenky si můžete koupit přímo na odkazech události on-line (kartou anebo z kreditů) anebo přímo na recepci v pasá-
ži Forea. Lístky z přesunutých akcí kvůli Covidu-19 zůstávají stále v platnosti.                   musicbar.forea.cz

Nejbližší program Music Bar FOREA

Sportcentrum FOREA
Od října opět otevřeme tenisovou a badmintonovou ligu pro amatéry ve Sportcentru Forea.

Bližší informace na: sport.forea.cz, tel.: 777 752 720


