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VYCHÁZÍ VE MĚSTECH A VESNICÍCH SVITAVSKÉHO REGIONU
A VELKÝCH OPATOVICÍCH
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přijmeme zedníka 
na HPP pro oblast lanškrounska.

Informace na tel.: 778 005 357, www.behos.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 28 tis. Kč

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: 

duchackova.servis@seznam.cz

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



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!

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě 
– lakýrník
Hlavní lakýrník
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Roční prémie před Vánocemi dle docházky
 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

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 inv. důchodce, 

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

Kontaktujte naše obchodní zástupce.
 Svitavy a okolí: 777 096 556, 604 643 627, 605 408 716, 

773 003 028, 737 666 786

 Polička a okolí: 737 714 334, 608 227 745

 Litomyšl a okolí: 777 096 556, 737 714 334, 
608 227 745, 604 643 627

 Ústí na Orlicí a okolí: 777 096 556, 737 666 786

 Vysoké Mýto, Choceň a okolí: 602 259 049



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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

Vaše nebo sousedovo jablko?
Více na www.consultvk.cz

 Zhoř u Č. Třebové – prodej pozemku 1321 m2 
pro bydlení, s projektem RD. Platné stavební povolení pro 
stavbu RD a domácí ČOV. Elektřina na pozemku, vodovod 
v dosahu cca 10 m. Zajímavé místo a pohodlný dojezd 
do Č. Třebové nebo Litomyšle.
č. 1505 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 provozo-
vny. ÚT plyn, okna plastová. Pozemky celkem 355 m2. 
Klidná lokalita v blízkosti centra (Zahájí). ENB G
č. 1476 Cena: 4,5 mil. 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

 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

 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, elektřinu a veřejný vodovod. Velmi 
zajímavé místo k bydlení v obci s výbornou obč. vy-
baveností. ENB G
č. 1485 Cena: 1 850 000,- 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

 Litomyšl – pronájem zavedené kavárny 140 m2 
na Smetanově náměstí. Klenbové na sebe navazující pros-
tory se vstupem na letní terasu 82 m2 , sklady, přípravna. 
Možno odkoupit vybavení. Vlastní odečty energií. Volné 
od prosince 2019. ENB G
č. 1502           Cena: informace v RK

 Litomyšl – pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro 
obchod či kancelář na Smetanově náměstí naproti poště. 
Podlaha – keramická dlažba, prosklené plochy jako 
výloha. Volné od 1.1.2020.
č. 1497  Cena: 8.000,- Kč/měsíc

 Litomyšl – pronájem nebytových prostor pro 
kancelář (18 m2) ve II.NP v blízkosti Toulovcova náměstí. 
Součástí je prostor pro čekárnu, soc. zařízení společné. 
Možno využít kancelářský nábytek. Platby na energie 
605,-Kč/měsíc. Volné ihned. ENB G
č. 1503        Cena: 5.500,- Kč/měsíc + E

 Bohuňovice – pronájem haly 20x40 m2 (zast. plo-
cha: 800 m2) pro skladování v areálu ZD na okraji obce. 
Stavba disponuje trojími vraty o vel. cca 4x4 m. Možnost 
užívání technické váhy u objektu. Volné od 1.11.2019.
č. 1489 Cena: 18 000,- Kč/měs.

 Litomyšl – pronájem historicky známého 
hostince U Černého orla, který obsahuje 2 lokály 
s cca 50 místy, divadelní sál s jevištěm a šatnou o kapacitě 
cca 120 osob, výčep, přípravnu, sklady, sociální zázemí, 
posezení na dvorku. Zastavěná plocha 369 m2. ENB G  
č. 1463   Cena k jednání:  15 000,- Kč/měs. + E

Prodávejte bezpečně a bez starostí 
s kolektivem realitní kanceláře 

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

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 rodinného domu typu OKÁL 
po rekonstrukci  v Hradci nad Svitavou. 

 CENA: 4.550.000,- 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 blízkos-
ti centra.  CENA: 15.000,- Kč + zálohy 
na služby + 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 + provi-
ze 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: 1.750.000,- Kč vč. provize 
RK, PENB – G

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

 CENA: 531.900,- Kč + provize RK

Nový závod! Nové příležitosti! 
Obsazujeme nový závod 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!

Volné pracovní pozice (ž/m):

Zajímá Vás víc?
Další informace naleznete na www.rehau.jobs/cz-cs

Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková
tel.: 465 357 324 / 725 817 177
e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Vedoucí výrobního úseku 
extruze a montáže 

Technolog oddělení 
montáže

Inženýr pro efektivní 
procesy výroby (MTM)

Vedoucí interní logistiky

Plánovač výroby

Směnový zámečník

Specialista interního 
vzdělávání

Asistent vedoucího 
oddělení výroby a kvality

Specialista 
oddělení IT/IS

Inženýr kvality

Směnový kontrolor kvality

Směnový elektrikář

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁ-

BYTEK do 60tých let, dobře zaplatím 
i nábytek chromovaný a plastový, také 
hodiny, betlémy, hračky,kočárky, hudební 
nástroje, vojenské věci, motocykly, čísla 
z lokomotív a vše starožitného i technic-
kého charakteru. Solidní jednání a dobrá 
platba ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr 
Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 
243 579, email p.mencik@centrum.cz

 Renovace koupelnových van akry-
látovou vložkou. Tel. 739 574 935, 
www.revago.cz.

Byty, nemovitosti,

pronájem 
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blíz-

kém okolí. Financování zajištěno. Prosím 
nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Sháním rodinný dům ve Svitavách 
a okolí do 4 mil. Kč. Díky za všechny na-
bídky. 777 645 070

 Pro manžele s fi nančním zajištěním 
do 4 mil. Kč hledám  RD se zahrádkou 
ve Svitavách. Nabídněte prosím. Tel.: 
603 247 527

 Sháním domek se zahrádkou v okolí 
Svitav, Březové, Pohledy. Může být i hor-
ší stav. Tel : 774 945 405

 Pro mladou rodinu hledám byt nebo 
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém oko-
lí. Volejte 603 247 527

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

Prodej RD 4+1 v Hradci nad Svitavou. Výhodou je 
umístnění dále od hlavní silnice, v mírném svahu, 
který dovoluje krásné výhledy do okolí a současně 
poskytuje částečnou izolaci od dění v bezprostřední 
blízkosti. Před domem je okrasná zahrádka, kolem 
domu pak zahrada ovocná. V roce 2001 byl zaveden 
zemní plyn, v roce 2012 byla vybudována obecní 
kanalizace, vše je v domě plně využíváno. Další va-
riantou pro topení k plynovému kotli je také kotel na 
tuhá paliva a elektrické přímotopy (sazba nočního 
proudu). Okna jsou v dobrém technickém stavu, stře-
cha původní. Garáž s dálkovým otevíráním dveří jistě 
každý ocení.  Cena včetně provize 1.600 tis. Kč

Prodej RD 2+1 v Horní Sloupnici. K domu patří za-
hrada a garáž. Vytápění i ohřev teplé vody plynovým 
kotlem, je možné využít i kamna na tuhá paliva. Su-
ché WC.  Cena včetně provize 800 tis. Kč 

Vše naleznete na www.sreality.cz

Novinky 
v realitní nabídce
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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

300EXC-TPI300EXC-TPI

246.000 Kč246.000 Kč

AKČNÍ CENY AKČNÍ CENY 
MOTOCYKLŮ MOTOCYKLŮ 

YUKI 125i SGYUKI 125i SG

53.990 Kč53.990 Kč
57.990 Kč57.990 Kč

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


