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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 35.000 Kč

 dělníka
(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

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

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

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

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

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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Okamžitá 
hotovost 
do Vašich rukou 
od našich obchodních 
zástupců

 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



přijme do provozovny v Moravské Třebové

svářeče CO2 
pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502
Tajo Czech hledá nové kolegy, přidejte se k nám!

Seřizovač vstřikolisu
Co bude Vaše práce:

 Výměna forem
 Seřizování a rozjezd lisů a ostatních technologických zařízení
 Podílení se na vyjasňování problémů v oblasti kvality
 Podpora výroby

Co požadujeme:
 SŠ vzdělání v technickém oboru
 Práci na třísměnný provoz
 Zkušenosti ze stejné nebo podobné pozice výhodou
 Zodpovědnost, samostatnost, ochota učit se a hledat řešení
 Schopnost zorganizovat si práci a komunikovat, týmového ducha

Operátor vstřikolisu
Co bude Vaše práce:

 Odebírání dílů ze stroje
 Balení kusů dle balícího předpisu a označení jednotlivých obalů balícím listem
 Začištění dílů z lisu a další obsluha dle pokynů nadřízeného
 Provádění kontroly výrobků dle předepsané výrobní dokumentace

Co požadujeme:
 Základní vzdělání nebo vyučení
 Ochota k práci na tři směny
 Spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů
 Předchozí praxe výhodou

Operátor 
montážních linek
Co bude Vaše práce:

 Obsluha montážní linky (sestavy pro palubní desky), případně odebírání dílů
 Balení kusů dle balícího předpisu a označení jednotlivých obalů balícím listem
 Provádění vizuální kontroly výrobků dle předepsané výrobní dokumentace
 Výstupní kontrola sestav

Co požadujeme:
 Základní vzdělání nebo vyučení
 Ochota k práci na tři směny
 Zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů
 Předchozí praxe z podobné práce výhodou

Svitavská 1600/68, 571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com 
Tajo Czech (dříve Treboplast) je výrobce plastových dílu pře-
vážně do automobilů. Firma vznikla v roku 2004. 
Specializujeme se na  vstřikování plastů, lakování a  montáž 
sestav do palubních desek apod. Tajo Czech je součástí sku-
piny 4 fi rem sdružených pod názvem Tajo Group. 
Centrála skupiny sídlí ve Španělsku a kromě českého 
závodu má také 2 pobočky v Polsku. V této chvíli Tajo Czech 
zaměstnává cca 100 zaměstnanců. Více se o  nás dozvíte 
na www.treboplast.com

Co Vám nabízíme?
 zázemí mezinárodní společnosti, 

     tým fajn kolegů, individuální 
     přístup

 25 dní dovolené
 Příspěvek na dojíždění od 5 km

 Prémie dle docházky
 Prémie dle výsledků společnosti
 Dotované stravování 

     formou stravenek
 Firemní vzdělávání (jazykové 

     kurzy, profesní v oboru a jiné)
 Flexi Passy dle interních pravidel
 Zvýhodněné telefonní tarify 

     pro všechny zaměstnance 
     a jejich rodinu

 Program: „Doporuč nového 
     kolegu“ odměna 3000 
     až 10 000 Kč

 Náborový příspěvek 
     až 20 000 Kč

Zaujala Vás naše nabídka? 
Kontaktujte nás!
E-mail: khorakova@czeika.cz,
personal.treboplast@tajo.coop 
nebo na tel. číslech: 
608 955 623
770 188 855

CZECH

m

608 955 623
770 188 855

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

VÝUKA  
ANGLICKÉHO JAZYKA 

Nabízím 
-  mnohaleté zkušenosti
-  nekone nou trp livost
-  individuální p ístup
-  skupinovou výuku
     zam stnanc
-  nepravidelné konzultace
     
Bližší informace na telefonu
777 668 296

Ivona Hynštová 
  Certi kace CAE

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

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

kouzelné svíčky
BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLYBYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

FB: MaKu - kouzelné svíčky, tel. 731 013 383

Německé Brikety
RECORD 4“
Ledvická Kostka
Ledvický Ořech
Ledvický Ořech II

telefon:
    604 233 234

LIVECAR s.r.o., Rumunská 1861/14
568 02  Svitavy, info@livecar.cz, www.livecar.cz

UHELNÉ SKLADY

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
Březová nad Svitavou

Srazili jsme
    ceny na minimum!

AKCE UHLÍ



 Trstěnice – prodej venkovského stavení 
3+1 s příslušenstvím, stodolou a zahradou v klidné 
části. Napojeno na elektřinu a veřejný vodovod, 
odpady do septiku. Vyklizená půda pro vestavbu. 
Pozemky 1 719 m2. ENB G
č. 1699 Cena: 2 980 000 Kč

 Lubná – prodej bývalého statku v centru 
obce ke kompletní rekonstrukci (případně demolici), 
bez připojení na inž. sítě. Vhodné i pro rekreaci. Mezi 
městy Litomyšl – Polička. Pozemky 2 094 m2. ENB G
č. 1695 Cena: 2 900 000 Kč 

 Karle – prodej rovinatého pozemku 
o výměře 755 m2, územním plánem určeného 
k bydlení. Napojení na elektřinu a veřejný vodovod 
u hranice pozemku. Přístup z obecní komunikace. 
č. 1690 Cena: 990 000 Kč

 Litomyšl – pronájem komerčních prostor 
s bydlením na hlavním náměstí na velmi frekven-
tovaném místě u průchodu na Vodní Valy. Atraktivní 
obchodní prostory s výlohou, mezonetový byt 5+1, 
parkování, zahrada.  ENB G
č. 1677   Cena: Informace v RK

 Oldřiš – prodej venkovského stavení 
o dispozici 5+2 s garáží, stodolou a rovinatou 
zahradou 467 m2. Ústřední topení na tuhá paliva, 
napojeno na elektřinu, veřejný vodovod, odpady 
svedeny do obecní kanalizace. Vhodné pro trvalé 
bydlení i rekreaci. Pozemky celkem 733 m2. ENB G
č. 1665     Cena k jednání: 2 300 000,- Kč

BYTY K PRODEJI

 Polička (Betlém) – zděný byt 3+1 s bal-
konem (81 m2) ve II. NP (bez výtahu), v osobním 
vlastnictví. ENB G
č. 1692 Cena: 2 900 000 Kč

 Litomyšl (Z. Kopala) - prostorný zděný byt 
57 m2 ve vlastnictví, III.NP (výtah není). ENB D/102
č. 1670 Cena: 3 600 000 Kč

 Litomyšl (Moravská) – zděný byt 3+1 (71 m2) 
s balkonem ve II. NP, v osobním vlastnictví. Možnost 
koupit i garáž za domem. ENB G
č. 1687 Cena: 3 650 000 Kč

 Hlinsko (Rubešova) – zděný byt 2+1 (51 m2) 
ve III. NP (bez výtahu) v osobním vlastnictví. ENB G
č. 1686 Cena: 2 600 000 Kč

 Svitavy (U Stadionu) – zděný byt 3+1 (77 m2) 
s balkonem ve II. NP (bez výtahu) ve vlastnictví. ENB G
č. 1685  Sleva na: 3 850 000 Kč

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

RENOVACE 
KOUPELNOVÝCH VAN 
akrylátovou vložkou 
Tel. 739 574 935, www.revago.cz

FYZIOTERAPIE 
PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT

Náměstí Míru 12, SVITAVY, www.vitkolar.cz
Certifi kovaný odborník - McKenzie metoda, 

pomoc při bolestech zad a kloubů, cvičení na míru, 
odblokování páteře, odborné masáže, tejpování, 

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY.
Tel: 737 060 095, vitkolar@email.cz

ŘÁDKOVÁ 

INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat 

na www.novinyeso.cz

Hledáme nové kolegy!
Navštivte naše výrobní prostory

Tradiční výrobce hasičských vozidel hledá nové zaměstanance

THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička

Na www.tht.cz/prohlidka nebo načtením QR kódu 

se zaregistrujte pomocí hesla THT70  

a rezervujte si termín!
Různé

 Koupím staré pohlednice, ban-
kovky, vyznamenání, militaria, fi lmo-
vé plakáty apod. Tel. 608 420 808

Byty, nemovitosti, 
pronájem

 Máme pěkný cihlový byt 3+1, vl. 
topení, 2 lodžie, šatna + chatu se za-
hradou v Mor. Třebové. Hledáme tře-
ba i výměnou RD v Moravské Třebové 
nebo okolí. Děkuji, tel. 774 765 437

 Koupím les i s pozemkem. 
Může být malá výměra, zanedbaný 
nebo napadený kůrovcem. Platím 
ihned a hotově. tel.: 773 585 290

 Jsem investor a koupím byt 
Svitavy, Mor. Třebová, Jevíčko 
a okolí. Družst. nebo os. vl., nevadí 
ani původní stav. Poprosím info. Tel.  
607 470 805

 Máte dům a náklady na bydlení 
nebo hypotéku už prostě neutáh-
nete? My hledáme dům a máme 
byt, třeba se nám povede s tím 
něco udělat. Děkujeme za nabídku. 
774 765 437



w
w

w
.n

o
vi

n
ye

so
.c

z
N

ovi
ny s t
ra

dic
í

V
yc

há
zí

 1
x 

m
ěs

íč
ně

, 
č.

 1
1 

vy
šl

o 
1.

11
.2

02
2.

 R
eg

is
tr

ov
án

o 
u 

M
K

 Č
R

 E
 1

20
48

. 
V

yd
áv

á 
Ja

n 
K

ov
ář

, 
K

ap
itá

na
 N

ál
ep

ky
 1

30
4/

18
, 

56
8 

02
 S

vi
ta

vy
, 

IČ
O

 4
35

 0
5 

84
8.

 T
el

.:6
03

 5
11

 5
82

, 
em

ai
l: 

es
o@

no
vi

ny
es

o.
cz

, 
w

w
w

.n
ov

in
ye

so
.c

z.
 T

is
k:

 U
N

IP
R

IN
T

, 
s.

r.
o.

, 
R

yc
hn

ov
 n

ad
 K

ně
žn

ou
. 

G
ra

fic
ké

 z
pr

ac
ov

án
í 

je
 

m
aj

et
ke

m
 A

ge
nt

ur
y 

E
S

O
. 

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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ŠAMOTKA Velké Opatovice a DINASKA Svitavy

  PRACOVNÍKY DO VÝROBYPRACOVNÍKY DO VÝROBY
  OBCHODNĚ-ADMINISTRATIVNÍHO REFERENTAOBCHODNĚ-ADMINISTRATIVNÍHO REFERENTA
  OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO PRACOVNÍKAOBCHODNĚ-TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA
  INTERNÍHO KONZULTANTA IT (IS SAP)INTERNÍHO KONZULTANTA IT (IS SAP)
  ELEKTROMECHANIKAELEKTROMECHANIKA
  ELEKTRIKÁŘE-ENERGETIKAELEKTRIKÁŘE-ENERGETIKA
  SEŘIZOVAČE HYDRAULICKÝCH LISŮSEŘIZOVAČE HYDRAULICKÝCH LISŮ
  ŘIDIČE-SPRÁVCE VOZOVÉHO PARKUŘIDIČE-SPRÁVCE VOZOVÉHO PARKU
  PRACOVNÍKY STROJNÍ ÚDRŽBYPRACOVNÍKY STROJNÍ ÚDRŽBY
  EKONOMAEKONOMA

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

Volejte: Velké Opatovice: 516 493 306, 725 777 909 Dana Krejčířová
 e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
 Svitavy: 461 579 140, 602 485 836, Renata Šindelková
 e-mail: Renata.Sindelkova@pd-group.com

 

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!


