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PRO MĚSTA SVITAVY, LITOMYŠL, POLIČKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN, JEVÍČKO, JAROMĚŘICE A VELKÉ OPATOVICE

Již 23 let 
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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 28 tis. Kč

Kontakt: Jarmila Ducháčková, tel.: 733 539 813
e-mail: duchackova.servis@seznam.cz



UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 533 154, www.uniprint.cz

OFSETOVÉ TISKAŘE
PRO ČTYŘBARVOTISK

PŘIJME

Byt 1+1k dispozici

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

PALIVOVÉ
DŘEVO

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na www.novinyeso.cz

Různé 
 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 lokomotív a vše starožitného i technic-
kého charakteru. Solidní jednání a dob-
rá platba ihned. Přijedeme a vyklidíme. 
Petr Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 
604243579, 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

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

 Sháním rodinný dům v Lanškrouně 
a okolí do 5 mil. Kč. Děkuji za všechny 
nabídky. 777 645 070

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

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

př
ijm

e PRACOVNÍKY 
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!



 

RK Mouřenín, spol. s r.o. 
se sídlem nám. Míru 133/70, Svitavy
IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855

Prodej komerčního domu v cen-
tru Svitav na ul. T. G. Masaryka 
č.p. 6. Jedná se o historický dům. 
V přízemí se nachází jedna velká 
místnost s šatnou a sociálním záze-
mím. V prvním patře se nachází byt 
o velikosti 4+1. Dům má dále půdní 
prostory. Zast. pl. 139 m2. Dům je 
v současné době neobsazený. Dům 
je možné využít na obchod, kance-
láře, sklady, salony, studia, bydlení 
a jiné. Nemovitost je vhodná i jako 
investiční příležitost (výborné umís-
tění, tržní nájemné, apod.). S fi nan-
cováním rádi poradíme, vyřídíme 
případný úvěr.

 Cena: 5,000.000,-Kč

Pronájem nebytového prostoru 
v přízemí cihlového domu umístěné-
ho v blízkosti centra města ve Svita-
vách na ul. Bratří Čapků o celkové 
výměře cca 90 m2 s příslušenstvím. 
Nebytové prostory se sestávají 
z 2 místností, která jsou vhodná 
např. na obchod, kancelář nebo 
pro služby (kosmetika, kadeřnictví, 
poradenství apod.), rychlé občers-
tvení, potraviny.  Měsíční nákla-
dy: nájemné ve výši 10.000,- Kč 
+ zálohy na služby (topení, voda 
a elektřina) ve výši cca 2.000,- Kč 
(dle činnosti nájemce). Zveme Vás 
na prohlídku.

NOVINKA: Pronájem nebytové-
ho prostoru  v  přízemí cihlového 
domu umístěného na náměstí 
ve Svitavách v k.ú. Svitavy-město 
o celkové výměře cca 130 m2 se soci-
álním zázemím. Do nebytového pro-
storu se vstupuje přímo z náměstí. 
Doposud prostory sloužily jako bar. 
V letních měsících lze využít předza-
hrádku. Prostory mohou být vhodné 
i na prodejnu, kancelář nebo služby. 

 Měsíční náklady ! SLEVA ! ná-
jemné ve výši 15.000,- Kč + zálohy 
na služby (topení, vodu a elektřinu) 
ve výši cca 3.000,- Kč. Prohlídku 
doporučujeme, volné ihned

naše nabídka také na 
www.mourenin.cz
e-mail: makler@mourenin.cz

Daň z nabytí nemovitosti zrušena nebude. 
Poplatek za vklad do katastru

vzroste na dvojnásobek
Více na  www.consultvk.cz

Němčice (okr. SY) – prodej dřevěné chaty 1+1 
po rekonstrukci s venkovní terasou nad Končinským 
potokem. Chata nedisponuje připojením na elektřinu a 
vodu, přesto je její výjimečnost v zánovním stavu a poloze 
v přírodě nedaleko Litomyšle (dojezd cca 10 min.). 
Č. 1509  Cena: informace v RK  

Zhoř u Č. Třebové – prodej pozemku 1321 m2 pro 
bydlení, s projektem typ. RD s umístěním na pozemek. 
Platné stavební povolení pro stavbu RD a domácí ČOV.
Elektřina na pozemku, vodovod v dosahu cca 10 m.
Č. 1505 Cena: informace v RK

Litomyšl – prodej zděné garáže v Husově čtvrti. 
Nové omítky, nová střešní krytina, podlaha betonová, 
ocel. jednoduché okno, výklopná vrata, el. 220 V (zásu-
vka i světlo). Vnitřní půdorys 2,64x5,72 m.
Č. 1504                             Cena:  220 000,-Kč

Litomyšl – pronájem kanceláře 52 m2 ve II. NP 
na Smetanově nám. Dům po rekonstrukci v r. 2004. 
ÚT na plyn, soc. zázemí společné na podlaží. Zajímavé a 
reprezentativní místo v centru města. ENB G
Č. 1507

Cena:  8 500,- Kč + služby 1 400,- Kč/měs.

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

Litomyšl – pronájem obchodních prostor 75m2 
pro obchod, ateliér, sídlo firmy. Podlahová plocha se 
zázemím 140 m2. Vstup ze Smetanova náměstí nebo 
z ulice Mariánská. Klenbové na sebe navazující prostory, 
uzavřený dvorek, dva sklady, sociální zařízení pro ženy, 
muže, personál, šatna. Vlastní odečty elektro, plynu a 
vody. Volné od prosince 2019. ENB G
Č. 1502           Cena: informace v RK

Desná – prodej zajímavého stavení k rekreaci 
i k bydlení a výhledem do údolí k řece Desince. Napojeno 
na elektřinu a veřejný vodovod. Topení lokální na tuhá 
paliva, přípojka na plyn před RD. Zahrada 707 m2, 
pozemky celkem: 912 m2. ENB G
Č. 1475 Cena: 2 850 000,- Kč

Prodej bytů: 
Svitavy – prodej užívacích práv k DB 1+1 
Č. 1491                          Cena: 1 100 000,- Kč
Ústí nad Orlicí (Hylváty) - prodej užívacích práv 
k družst. bytu 1+1 s lodžií ve III.NP,
Č. 1484                          Cena: 1 070 000,- Kč
Litomyšl - Lány
Prodej id.½ bytové jednotky 3+1 a id. ½  garáže ENB G
Č. 1487                                Cena: informace v RK 
Svitavy – prodej užívacích práv k DB 3+1 s lodžií.  
Č. 1481                          Cena: info v kanceláři
Lanškroun - prodej užívacích práv k družst. bytu 3+1 
(91 m2) ve III.NP se 2 balkóny v BD z r. 2003. ENB C/86
Č. 1471-02                   Cena:  2 950 000,- Kč,   
                             do 10.01.2020 možnost výrazné slevy !
V. Mýto – prodej zděného bytu 3+kk (73 m2) ve II.NP 
ve vlastnictví. Modernizace bytu v r. 2014. ENB G.
Č. 1490 Cena: 2 850 000,- Kč

Litomyšl – pronájem nebyt. prostor 15m2 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

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.

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

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
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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

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

malířství
natěračství
tapetářství

tel.: 604 866 707


