
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO SVITAVSKO, LITOMYŠLSKO, POLIČSKO, MORAVSKOTŘEBOVSKO, 
JEVÍČSKO, MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE. 
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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

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

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

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

NEDEJTE INFLACI ŠANCI 
Možnost fixace cen roku 2021 

při realizaci do 28. 2. 2022 
Volejte 603 366 027 nebo 725 147 474 

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

nákup online na

www.sleep-well.cz
možnost osobního vyzvednutí i o víkendu

 
dodáváme  firmám dárky s jejich logem

více na ísle 605.700.601

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: 
  604 643 627 
 605 408 716 
 777 096 556 
 737 666 786

  Polička a okolí: 
 737 714 334 
 608 227 745

  Litomyšl a okolí: 
  737 714 334 
 608 227 745 
 777 096 556 
 604 643 627 
 774 156 898

  Ústí n. Orlicí a okolí: 
  737 666 786
 777 096 556

  Vysoké Mýto, 
 Choceň a okolí: 
 737 714 334
 777 096 556
 608 227 745
 774 156 898



 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

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
I Inženýr kvality 
I Operátor montážních linek 
   a fi nálních pozic
I Údržba strojů + elektro 
I Seřizovač
I Lakýrník + operátor
I Vedoucí/manažer údržby 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

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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DO VÝROBY
ŠAMOTKA Velké Opatovice a DINASKA Svitavy
Požadujeme: 
- pracovitost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- zodpovědnost, fi remní loajalitu a dobrý zdravotní stav
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze
- základní vzdělání nebo vyučení
- řidičský průkaz „B“ a průkaz VZV výhodou

PRACOVNÍKA PRACOVNÍKA 
STROJNÍ ÚDRŽBYSTROJNÍ ÚDRŽBY
ŠAMOTKA Velké Opatovice

Požadujeme: 
- ÚSO – výuční list v oboru údržba strojů a zařízení
- zodpovědnost, fi remní loajalitu a dobrý zdravotní stav
- svářečský průkaz, znalost hydrauliky a pneumatiky výhodou
- pracovitost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- řidičský průkaz „B“ a průkaz VZV výhodou

Nabízíme:  
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti
- nástup dle dohody
- fi remní benefi ty (26 dnů dovolené, příspěvek na stravování, rozsáhlý sociální program)

Volejte:
pro Velké Opatovice: 516 493 306, 725 777 909 Dana Krejčířová
e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
pro Svitavy: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava Stráníková 
e-mail: miloslava.stranikova@pd-group.com

Firma Nekvinda - Zemědělská technika a.s. 
se sídlem Pražská 2133/36, Svitavy 568 02 

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SKLADNÍK/ŘIDIČ
Požadujeme:

 Spolehlivost  Pracovní nasazení  Řidičský průkaz sk. B
 Technické vzdělání nebo praxe výhodou, ne však podmínkou

Nabízíme:
 Odpovídající mzdové ohodnocení  Měsíční prémie  Penzijní připojištění 

 25 dní dovolené  Další zaměstnanecké benefi ty

Nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte 
na e-mail jindra@nekvinda.cz, informace na tel. 604 193 769

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



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

Blíží se nové 
kotlíkové dotace…, 

více na www.consultvk.cz/
realitní novinky

 Chotovice – prodej lesa o výměře 3544 m2 
u hlavní silnice mezi obcí Chotovice a Makov. 
Smíšený les (smrk, borovice, modřín), stáří cca 50-
60 let, mírný svah. Výborný přístup po pozemcích 
ve vlastnictví Obce.
č. 1645 Cena: 170 000,- Kč

 Dolní Újezd - prodej RD 3+1 s garáží a zah-
radou v centru obce. Dům je podsklepen, napojen 
na elektro, veř. vodovod a obec. kanalizaci. ÚT 
na tuhá paliva (HUP před domem), krbová kamna. 
Pozemky celkem 257 m2. ENB G
č. 1624            Sleva na: 2 500 000,- Kč

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

 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 Sleva na: 1 300 000,- Kč

 Cerekvice n. Loučnou - Pekla – pronájem         
500 m2 skladovací plochy v nové zateplené 
hale. Zpevněný příjezd i pro kamion. El. požární 
signalizace a požární voda, rolovací vrata (š. 4,2m, 
výška 5m).   Volné ihned.
č. 1644         Cena: informace v RK

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

 Choceň – pronájem prostoru pro ob-
chod 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

 Polička – M. Bureše - pronájem bytu 1+1                                                                                     
po rekonstrukci v VI. NP s výhledem do přírody. 
Vyhledávaná lokalita pro bydlení. Volné od 01. 
01.2022. ENB C/76
č. 1646    Cena: 8 000,- Kč/měs. + energie

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

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

Vás srdečně zve do své prodejny 

živých ryb
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

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

RENOVACE PODLAH
- broušení starých parket + lakování - broušení prken. podlah

Kontakt: Sedláček Martin, tel.: 776 643 718

Různé 
 Koupím řády a vyznamenání. Též 

socialistické. Tel.608 420 808
 Renovace koupelnových van akry-

látovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.

 Koupím staré jízdní řády, vlakové 
jízdenky, smaltované cedule z lokomotiv 
apod. Tel. 608 420 808

 Koupím staré pivní lahve a skleni-
ce s nápisy pivovarů. Tel. 732 170 454, 
sběratel

 Koupím staré pohlednice do r. 1945 
i jiné sběratelské věci.  Stačí SMS, zavo-
lám. Tel. 608 420 808

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.

 Koupím les s pozemkem. Stáří ani 
výměra nerozhoduje. Horší stav nevadí. 
Tel. 773 585 290

 Koupím v klidné části Svitav zděný 
byt pro vlastní bydlení (plocha 60 - 85 m2). 
Nejsem realitka. Tel. 728 340 802

 Hledám pronájem garáže ve Svita-
vách. Nejraději v okolí parku. Případně 
koupím. Tel: 737 411 417

 Koupíme zahradu. RK NEVOLAT.  
608 544 382

Oslovte Vaše zákazníky
prostřednictvím Novin ESO!
Pro objednání inzerce volejte tel.: 603 511 582

nebo pište na e-mail: eso@novinyeso.cz
www.novinyeso.cz!
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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

Lanškroun, Dobrovského 1115

Aktuálně hledáme do hlavního pracovního poměru:

 operátor/ka a seřizovač automatizační 
    linky (třísměnný provoz)

 operátor/ka ruční montáže 
    (dvousměnný provoz)

 production planner (vedení projektů 
    pro přeskladnění a vzorkování, 
    jednosměnná pružná pracovní doba)                 

 operátor/ka pro lisovnu plastů 
    (třísměnný provoz)

 operátor/ka pro lisovnu kovů 
    (dvousměnný provoz)

 kvalitář/ka pro lisovnu plastů 
    (třísměnný provoz)

 programátor CNC obráběcích strojů
 CNC frézař
 skladník 

Bližší informace na našich webových stránkách
www.weidmueller-lanskroun.com/kariera/
Kontakt:
info.wila@weidmueller.com
Monika Skalická – monika.skalicka@weidmueller.com
Irena Brixová – irena.brixova@weidmueller.com

autorizovaný 
prodejce a servis

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

Pneuservis
Autobaterie
Zahradní technika
Pneumatiky pro osobní a nákladní automobily, 
zemědělské stavební stroje, zahradní sekačky, 
křovinořezy, pily, spojovací a svařovací materiál, 
ložiska, gufera, traktorové vleky, pluhy, hadice, 
klínové řemeny, oleje, maziva, autokosmetika, 
sedačky

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 www.nekvinda.cz
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