j

listopad 2020

z

ročník XXIV č.10

z

vychází od 9.11.2020

ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO MĚSTA A VESNICE SVITAVSKÉHO REGIONU, MĚSTA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKOU TŘEBOVOU, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE

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

TELEVIZNÍ
DOTACE!

3 Montáž nového satelitu
u Vás zdarma
3 Karta s Eurosportem do
Vašeho satelitu za super cenu
3 Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi přes
internet
www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006

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

ÚDRŽBÁŘE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
pracoviště Dinaska Svitavy

Požadujeme: - vyučení, praxe v oboru údržba strojů a zařízení
- základní svářečský průkaz
- znalost hydrauliky a pneumatiky
- ochota pracovat v nepřetržitém režimu

ELEKTROMECHANIKA

SE ZAMĚŘENÍM NA OPRAVY ELEKTROMECHANICKÝCH SYSTÉMŮ

pracoviště Dinaska Svitavy
Požadujeme: - ÚSO s maturitou v oboru elektro
- znalost v oblasti řídících systémů (např. Tekomat, Simatic)
- opravy elektronických přístrojů a zařízení

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
STAVEBNÍCH HMOT
pracoviště Dinaska Svitavy
a Velké Opatovice

Požadujeme: - pracovitost, spolehlivost, ﬂexibilitu
- ochotu směnovat
Nabízíme: - práci ve stabilní společnosti
- zaměstnanecké beneﬁty a další výhody
Těšíme se na vás.
Pracoviště Svitavy
tel. 461 579 140, 602 485 836
e-mail: miloslava.stranikova@pd-group.com

Pracoviště Velké Opatovice
tel. 516 493 306, 725 777 909
e-mail: dana.krejcirova@pd-group.com

malířství
natěračství
tapetářství
malířství
natěračství
tapetářství

tel.: 604 866 707
Obsazujeme pracovní pozice v logistice

DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební ﬁrma Svitavy

přijme

zedníky, zámečníky,
řidiče avie
Kontakt: Jaroslav Doleček, tel.: 603 331 403
email: dolecek.jar@seznam.cz
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D Ř E V O

závod Jevíčko
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!

Skladník
Řidič VZV

pro dvousměnný provoz
pro třísměnný provoz

Co by Vám nemělo chybět:
• SOU, SŠ vzdělání • zkušenosti s řízením VZV • spolehlivost, zodpovědný přístup
• základní znalost práce na PC • praxe na obdobné pozici výhodou
Náplň práce skladníka ve dvousměnném provozu:
• příprava dílů k expedici
• příjem materiálu
• skládání/nakládání nákladních vozidel
• skladová manipulace
• práce se skladovým softwarem

Náplň práce řidiče VZV ve třísměnném provozu:
• zajištění chodu výroby po logistické stránce
• navážení pro výrobu/z výroby podle příkazů
• spravování úseku skladu

PRACUJEME PRO VÁS ON-LINE A BEZPEČNĚ!

OKNA A DVEŘE
BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ
DVEŘE DO BYTŮ
GARÁŽOVÁ VRATA
INTERIÉROVÉ DVEŘE
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ OKRES SVITAVY A ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VZORKOVNA SVITAVY

tel.: 603 366 027, 461 315 943
e-mail: risvitavy@mail.ri-okna.cz, www.oknasvitavy.cz

Nabízíme Vám:
• 7,5 hodinová pracovní doba • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • 5 týdnů dovolené • ﬁremní kantýna
a příspěvek na stravování • odměna za přítomnost 500 Kč/měsíc • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až
18 900 Kč/rok • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok • bezúročná ﬁremní zápůjčka na bytové účely
až 100 000 Kč • příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím • podpora volnočasových aktivit (např. příspěvek na kartu Multisport)
Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás:
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

Treboplast, s.r.o.,
Svitavská 1600/68
571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com
Mezinárodní rostoucí společnost v korporaci Mondragon, zabývající se výrobou plastových výlisků do interiéru automobilů,

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Seřizovač l Technolog
Údržba strojů + elektro
Manipulant l Skladník
Operátor ve výrobě
Technik údržby forem

Co Vám nabízíme?
z Individuální přístup k zaměstnancům
z Prémie závislé na docházce
z Prémie závislé na výsledcích společnosti
z Jazykové kurzy pro určité pozie
z Dotované stravování formou stravenek
z Flexi passy pro určité pozice
z Příplatky za přesčasy 25% - 100%,
odpolední směna – 10,- Kč/hod.,
noční směna – 20% z prům. hod. výdělku
z Firemní vzdělávání
z Dovolená 25 dní
z Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny
zaměstnance a jejich rodinu
z Program: „Doporuč nového kolegu“
odměna 3000,-, 5000,-, až 10 000,dle obsazené pozice
z 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.

PALIVOVÉ DŘEVO
z
z
z
z
z
z

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

Pavel Pernica, Borušov 32, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: KunaTrans@seznam.cz z mobil: 737 930 665

z sítě proti hmyzu
ŽALUZIE
z montáž žaluzií
a veškeré stínicí
VENKOVNÍ
techniky
z shrnovací dveře
ROLETY
Luděk Častulík
POKLÁDKY
KOBERCŮ A LIN
včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

Boršov 158
tel.: 608 809 028
e-mail:
ludekcastulik@seznam.cz

Nabídka knih
autora Jana Richtra
· Svitavy

fotograﬁcký dokument ulic Riegrova, Uzavřená a Jungmannova, cca 800 černobílých fotograﬁí doplněno krátkým textem, 339 str.

Vás srdečně zve
do své prodejny

živých
ryb

· Příroda Svitavska. Motýli

přehled lokalit výskytu motýlů na Svitavsku (územně
správní celek, nikoli okres) s barevnou přílohou, 243 str.

Cena za publikaci je 250,- Kč + poštovné
Knihy lze objednat na adrese: prirodasvitav@seznam.cz, zakoupit v prodejně Antikvariátu Martina
Vondráčka, Svitavy (Fabrika) – po uvolnění vládních
opatřeni, a také osobně u autora ve Svitavách i České Třebové.

Sokolovská ulice 121,
Litomyšl
Otevírací doba:
pondělí zavřeno
úterý – pátek
8,30 – 12,00 hodin,
12,30 – 17,00 hodin
sobota
08,30 – 12,00 hodin

Ryby lze na místě vykuchat.
Ryby posiluji imunitu.
Aktuální nabídku ryb najdete na

www.rybarstvi-litomysl.cz

RENOVACE
PODLAH
- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin
tel.: 776 643 718

Výrobní dělník
závod Moravská Třebová
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!

Nástupní mzda
Již po půl roce od nástupu

119,50 Kč/hod.
132,70 Kč/hod.
+ směnné příplatky

Pracovní náplň:
• obsluha vyfukovacích strojů s ručním odstraňováním nálitků (fyzicky náročná práce vhodná spíše pro muže)
• kontrola a balení hotových výrobků
Naše nabídka:
• za odpolední směnu vyplácíme příplatek 25 Kč/hod., za noční směnu 40 Kč/hod.
• poskytujeme příplatek 10 Kč/hod. za speciﬁcké pracovní prostředí
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu (třísměnný provoz)
• vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů
• přispíváme na stravování a máme ﬁremní kantýnu
• ať už jste odkudkoliv, přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč/měsíc
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme k významným událostem života zaměstnanců
(ke svatbě, k narození dítěte, životním a pracovním jubileím)
• podporujeme volnočasové aktivity, pořádáme ﬁremní akce
Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás:
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová
Tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

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

KAMENICTVÍ KNAP Litomyšl
- 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

Vláda omezila služby
a obchody. Realitní kanceláře
mají výjimku
Více na: www.consultvk.cz/
realitní novinky
VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

- Desky do kuchyní a koupelen
- Dovoz žuly ze zahraničí
- Formátování deskovin mostovou pilou
Široký výběr materiálů a řešení dle katalogů nebo vlastních nákresů!

Výrobní areál Janov u Litomyšle (vedle autobazaru)
tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

z Horky (u Litomyšle) - prodej rovinatého
pozemku 862 m2 s původ. venkov. stavením, dvorem
a stodolou. Napojeno na elektro, plyn. přípojka na hranici
pozemku, podobně veř. vodovod. Malebná obec mezi
městy: Litomyšl, V. Mýto a Choceň. ENB G
č. 1575
Cena: Informace v RK

Nabízíme

CHLAZENÉ
KRÁLÍKY

z Litomyšl - prodej zděné garáže ve výborném
stavu v lokalitě Cihelna (ulice Mařákova, směr Osík). Vjezd
i pro tranzit , půdorys 5,54x3,56 m, napojení na elektro
220V, nová lepenka na střeše. Volná ihned.
č.1580
Cena: 339 000 Kč

z domácího chovu.

Cena 150 Kč/kg.
Odběr po telefonické domluvě

v Němčicích
u Litomyšle.

z Litomyšl – prodej BJ 3+kk (79 m2) s balkonem
ve II.NP menšího bytového domu v klidné části města
Litomyšl - na Zaháji. Součástí je vlastní garáž, bytovka
je montovaná - typ OKAL. Příjemné bydlení v dosahu
přírody. ENB G
č. 1574-2
Cena: Informace v RK

Tel.: 733 271 537
ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat na
www.novinyeso.cz

POZOR! Soukromá řádková inzerce ZDARMA!
Do odvolání nabízíme soukromou řádkovou inzerci ZDARMA! Zadávejte na www.novinyeso.cz
v rubrice inzerce – řádková a odešlete bez ohledu na kalkulovanou cenu. Do 160 znaků zdarma,
delší dle ceny v kalkulátoru.

Různé
z KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK
do 60tých let, dobře zaplatím i nábytek chromovaný a plastový, také hodiny, betlémy, hračky,
kočárky, hudební nástroje, vojenské věci, motocykly, čísla z lokomotiv a vše starožitného
i technického charakteru. Solidní jednání a dobrá platba ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr
Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579,
email p.mencik@centrum.cz
z Renovace koupelnových van akrylátovou
vložkou. Tel. 739 574 935, www.revago.cz.
z Překlady německé a anglické technické dokumentace, manuálů a ﬁremní korespondence,
30 letá praxe, spolehlivost a dobré ceny. www.
koutny-servis.cz,info@koutny-servis.cz
z Koupím staré pivní lahve a sklenice s nápisy
pivovarů. Tel. 732 170 454, sběratel

Byty, nemovitosti,
pronájem
Redakce upozorňuje, že rubrika Byty, nemovitosti, pronájem může obsahovat i nabídky a poptávky realitních kanceláří. Není v našich možnostech
tuto inzerci odlišit od soukromých inzerátů.
z S připravenými ﬁnancemi a investičním záměrem hledám již delší dobu byt v Litomyšli
nebo ve Svitavách, ideální před rekonstrukcí.
Velice děkuji za nabídky. Mob.: 603 247 527
z Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv stáří.
Může být malá výměra nebo neudržovaný. Napadený kůrovcem nevadí. Tel.: 773 585 290
z Hledám BYT ve Svitavách nebo Moravské
Třebové, 3+1, 4+1, může být i družstevní. Děkuji. Tel: 604 605 814
z Mám zájem o koupi rodinného domu ve Svitavách a okolních obcích. Stav po rekonstrukci výhodou, ale není podmínkou. Cena do 4.500.000 Kč.
Nabídky volejte nebo pište na tel.: 605 060 369
z Hledám ke koupi byt 2+1 nebo 3+1 ve Svitavách. Preferuji po alespoň částečné rekonstrukci, ale může být i původní stav. Cena dle stavu,
nabídněte. Tel: 739 361 009
z Sháním domek, či chalupu se zahradou, tak
do 10 km v okolí Svitav, Březové, Opatov, Javorník. Může být i horší stav. Tel: 774 945 405

z Litomyšl – prodej bytu 3+1 (78 m2) s balkonem
ve II.NP zděného domu na ulici U Školek. Byt je
připravený na kompletní rekonstrukci dle Vašich představ.
Klidné místo k bydlení v atraktivní lokalitě. ENB G
č. 1564
Cena: informace v RK

Stále nabíráme do výroby
závod Jevíčko
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!

Nástupní mzda
Již po půl roce od nástupu

119,50 Kč/hod.
132,70 Kč/hod.
+ směnné příplatky

Naše nabídka:
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu
• za odpolední směnu vyplácíme příplatek 25 Kč/hod., za noční směnu 40 Kč/hod.
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč/měsíc
• vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• přispíváme na stravování a máme ﬁremní kantýnu
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• ať už jste odkudkoliv přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• přispíváme k významným událostem života našich zaměstnanců (ke svatbě, k narození dítěte,
k životním a pracovním jubileím)
• podporujeme volnočasové aktivity (např. přispíváme na kartu MultiSport)

Nehledáte práci na hlavní pracovní poměr?
Nabízíme i brigádu!
Vaše kvaliﬁkace:
• věk min. 18 let, vhodné pro studenty VŠ
• ochota pracovat ve třísměnném provozu
• manuální zručnost, spolehlivost

Naše nabídka:
• spolupráce na dohodu o provedení práce (DPP)
• 7,5 hodinová pracovní doba
• možnost práce i o víkendech
• odměna za práci 105 Kč/hod. + příplatky za odpolední
směnu 25 Kč/hod. a noční směnu 40 Kč/hod.
• zajištění školení a zaučení na pracovišti

Zaujala Vás některá z našich nabídek? Kontaktujte nás:
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Eliška Stratilová
Tel.: 465 357 325, e-mail: eliska.stratilova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

z Litomyšl – Lány - prodej částečně vybaveného
bytu 3+kk (129 m2 + půda) se dvěma balkony ve II.
NP prvorepublikové vily. Možnost rozšíření o další pokoj.
Atypické bydlení pro náročné s vlastní zahradou a velkým
soukromím. ENB G
č. 1557
Cena: 4 700 000,- Kč
z Litomyšl – prodej rodinného domu 3+1
k rekonstrukci na Záhradi. Rovinatá zahrada 351 m2,
předzahrádka 93 m2, zastavěná plocha 229 m2.
Napojeno na všechny sítě, ÚT na plyn. ENB G
č. 1545
Cena: informace v RK

z Osík – prodej posledních 4 pozemků pro
bydlení v nově vznikající zástavbě v centru obce.
Výměra od 1 100 m2 - 1 400 m2. Probíhá příprava
sítí (plyn, elektřina, veř. vodovod a kanalizace) včetně
příjezdové komunikace. Výhodná poloha pro bydlení
v blízkosti Litomyšle.
č. 1534
Cena: 1 200,- Kč/m2
z Polička – prodej lesního pozemku o celkové
výměře 3124 m2 v blízkosti chatové osady a přehrady.
Přístup po travnatém pozemku ve vlastnictví Rybářského
sdružení. Smíšený les, stáří cca 50-80 let.
č. 1581
Cena: 100 000 Kč

NABÍDNĚTE K PRODEJI:
byty, rodinné domky, chalupy,
pozemky, venkovská stavení...
Kolektiv RK CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás od roku 1992.

ĢidiĀe sk. C
PĜijćte pracovat do malého pĜíjemného kolektivu
ve ¿rmČ s 25 letou tradicí!
Nabízíme práci v jednosmČnném provozu
na Svitavsku, dobré platové podmínky,
stravenky plus další bene¿ty,
pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní.

baterie AKUMA
UM
MA
u nás v prodeji
ode
eji

Kontakt: Pavel Flora, tel.: 777 246 513
email: Áora@unet.cz
autorizovaný
aný
ervis
prodejce a servis

Okamžitá hotovost do Vašich rukou
od našich obchodních zástupců
z ten den, z pohodlí Vašeho domova. Stačí prozvonit.
z od 4.000 do 50.000 Kč.
z pro zaměstnance, OSVČ, starobní a inv. důchodce,

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

Kontaktujte naše obchodní zástupce.
z Svitavy a okolí: 777 096 556, 604 643 627, 605 408 716,
773 003 028, 737 666 786
z Polička a okolí: 737 714 334, 608 227 745
z Litomyšl a okolí: 777 096 556, 737 714 334,
608 227 745, 604 643 627, 774 156 898
z Ústí na Orlicí a okolí: 777 096 556, 737 666 786
z Vysoké Mýto, Choceň a okolí: 777 096 556, 737 714 334,
608 227 745, 774 156 898

www.nekvinda.cz

Vychází 1x měsíčně, č. 10 vyšlo 9.11.2020. Registrováno u MK ČR E 12048. Vydává Jan Kovář, Kapitána Nálepky 1304/18, 568 02 Svitavy, IČO 435 05 848. Tel.:603 511 582, email: eso@novinyeso.cz, www.novinyeso.cz. Tisk: UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Grafické zpracování je
majetkem Agentury ESO. Distribuci zajišťuje Česká pošta s.p.

pĢijme

y
Novin
cí
s tradi

zahradní technika
ložiska
pneuservis

www.novinyeso.cz

autobaterie

Výstavba inženýrských sítí a stavební práce
Olomoucká 2200/4b, Svitavy

