ÚČTUJ ZDE s.r.o.
Moravská Třebová
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ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO MĚSTA A VESNICE
SVITAVSKÉHO REGIONU, MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
ČESKOU TŘEBOVOU, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE

vedení účetnictví, daňové evidence,
elektronická podání, mzdy, atd.

tel. 702 683 012
uctujzde@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 26 tis. Kč
Kontakt:
Jarmila Ducháčková
tel.: 733 539 813
e-mail:
duchackova.servis@seznam.cz

Kontaktujte naše
obchodní zástupce

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

z Svitavy a okolí
tel.: 732 204 498, 773 003 028,
608 608 813, 777 096 556
z Březová nad Svitavou,
Radiměř, Pohledy a okolí
tel.: 605 408 716,
773 003 028
z Polička a okolí
tel.: 737 714 334,
608 227 745, 777 096 556
z Sebranice, Lubná,
H. a D. Újezd, Osík,
Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí
tel.: 608 227 745
z Svitavy,
Březová nad Svitavou,
Litomyšl
tel. 604 643 627
z Ústí nad Orlicí a okolí
tel.: 737 666 786

A KYOCERA GROUP COMPANY

DO NAŠICH TÝMŮ PŘIJMEME

DĚLNICE / DĚLNÍKY DO VÝROBY
(12 hod směnný režim)
1. měsíc výdělek min. 100

Kč/hod
Po 6 měsících navýšení mzdy
Po 12 měsících další navýšení mzdy
Chcete pracovat v čistém, bezpečném a přátelském prostředí?
Jste pečlivá / pečlivý a je na Vás spolehnutí?
Máte zájem o stabilní práci?

Bližší informace na tel. 465 358 130 a 465 358 148
nebo osobně v Lanškrouně, Dvořákova 328
Buďte i Vy součástí naší proměny.

přijmeme zedníka
a obkladače
na HPP pro oblast lanškrounska.
Informace na tel.: 778 005 357, www.behos.cz

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

IQOS PARTNER

Jiří Žák

tel: 739 200 946
jiri.zak@ca.cz.myiqos.com
www.iqos.com

IQOS PARTNER

Miluše Žáková

tel: 728 313 358
miluse.zakova@ca.cz.myiqos.com
www.iqos.com

KAMENICTVÍ
- 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!

KNAP
Litomyšl
Pčejeme
ožití
klidné prních
vánoý Ĉ
odn
svátkĎ, hhody
zdraví , popĈchĎ
a ús
v novém
.
roce 2019

- Kancelář Litomyšl, Nádražní 1217
- Výrobní areál Janov u Litomyšle (vedle autobazaru)
Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

PROGRAMÁTOR PLC
závod Jevíčko
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ vzdělání elektromechanického zaměření
z znalost programování PLC Siemens, popř. jiné
z požadovaná praxe min. 2 roky
z znalost a zkouška vyhlášky 50/78 Sb., §6
z znalost pneumatiky, hydrauliky výhodou
z nadšení pro techniku
z samostatnost při práci, zodpovědnost, spolehlivost, týmová spolupráce
z ochota učit se novým věcem

NÁPLŇ PRÁCE:
z údržba PLC systémů (Siemens, Beckhoff)
včetně korekcí a tvorby jednoduchých programů
z montáž a instalace komponentů a sestav
jednoúčelových strojů a linek
z podílení se na automatizaci pracovišť
z spolupráce na mezinárodních projektech

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda ve výši 100 % mzdy z pružná pracovní doba z jazykové kurzy
z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z ﬁnanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte) z podpora volnočasových aktivit

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel. 725 817 177, 465 357 324

AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v.o.s.
tel. 603 515 705, e-mail: seminar@akademieuo.cz, www.akademieuo.cz

VÁS ZVE NA SEMINÁŘE v Ústí nad Orlicí:
z 113. 12. 2018 - DPH PŘI OBCHODU MEZI
ČLENSKÝMI STÁTY EU A TŘETMI ZEMĚMI
V ROCE 2019.
JUDr. Svatopluk Galočík, ekonomický poradce
a spoluautor zákona o DPH.
z 18. 12. 2018 - NOVINKY V MZDOVÉ
ÚČTÁRNĚ V ROCE 2019
PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka
a konzultantka mzdového účetnictví
z 16. 1. 2019 - PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY
DPH 2019 - 2021
Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce Olomouc

z 24. 1. 2019 - ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
V ČESKÉ REPUBLICE
Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce
specializující se na zdanění a pojištění
fyzických osob a autorka publikace
„Cizinci a daně“
z 29. 1. 2019 - NOVINKY V OBLASTI BOZP
Robert Křepinský, předseda Stálého výboru
pro legislativu při Radě vlády pro BOZP,
člen Rady vlády pro BOZP – poradního
orgánu vlády ČR.

PODROBNÉ INFORMACE K SEMINÁŘŮM VÁM RÁDI ZAŠLEME!

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.
Zažijte s námi fascinující svět automotive!

REFERENT/KA PROVOZNÍ KANCELÁŘE - IT / IS (LAWI)
závod Jevíčko
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ/VOŠ vzdělání
z aktivní znalost AJ/NJ výhodou
z dobrá znalost práce na PC podmínkou
z zkušenosti z výrobního závodu výhodou
z svědomitost, samostatnost, pečlivost
z velmi dobré organizační schopnosti
z ŘP sk. B

NÁPLŇ PRÁCE:
z nastavovat přístupová práva nových uživatelů,
nastavení tiskáren a skenerů
z kontrolovat chod skladového systému
a všech podpůrných procesů a služeb
z řešit běžné systémové problémy, dotazy,
požadavky a operativu
z školit nové uživatele
z provádět reporting a podporovat administrativní oddělení

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda ve výši 100 % mzdy z pružná pracovní doba z jazykové kurzy
z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z ﬁnanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte) z podpora volnočasových aktivit

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel. 725 817 177, 465 357 324

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy
PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

RK Mouřenín, spol. s r.o.
se sídlem nám. Míru 123/50, Svitavy
IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

NOVINKA: Prodej bytu, OV, 2+1, 65 m2, VI.NP.,
panelový dům, Svitavy,
ul. Marie Pujmanové.
Dispozice bytu: obývací
pokoj, ložnice, kuchyň,
koupelna, samostatné WC,
chodba s vestavěnými
skříněmi a komorou.
Z bytu je pěkný výhled,
je slunný a teplý. K bytu
patří sklep. Byt je v původním udržovaném stavu,
máte tedy jedinečnou možnost zmodernizovat si tento
byt dle svých představ. V blízkosti domu je veškerá
občanská vybavenost (MŠ a ZŠ, hřiště, zdravotní
středisko, obchod, dopravní dostupnost, nemocnice).
Doporučujeme prohlídku bytu, s ﬁnancováním rádi
poradíme. z Cena: 1,450.000,- Kč
NOVINKA: Prodej pozemku
- zahrady o výměře 1186
m2 a pozemku - zastavěné
plochy a nádvoří o výměře
24 m2, na kterém stojí zděná
chata s číslem evidenčním
a kůlna. Pozemek je
rovinatý,
umístěný
v zahrádkářské kolonii
U Dolního rybníka, v k.ú.
Moravský Lačnov u Svitav
v blízkosti Svitavského rybníka a přírodního koupaliště
Rosnička. Příjezd k zahrádce je po asfaltové silnici.
Chata je cca 10 let po kompletní rekonstrukci. Je vhodný
zejména ke stavbě rodinného domu nebo rekreačního
objektu, nachází se ve velmi klidné části obce a krásné
přírodě. Do domu je zavedený přívod vody (vlastní
studna s pitnou vodou) a elektřiny.
z Cena: 990.000,- Kč REZERVACE

NOVINKA: Nabízíme k prodeji samostatně stojící rodinný dům, v obci Trstěnice. Dům se sestává: I. NP: kuchyň,
obývací pokoj, technická místnost a koupelny s WC.
II. NP: půdní prostory, které lze využít na podkrovní
místnosti. Dále se zde nachází dvorek, velká stodola
a předzahrádka. Zastavěná plocha domu je 203 m2.
Vytápění je plynovým kotlem. Ohřev TUV – elektrický bojler. Dům je v původním udržovaném stavu. K domu patří
zahrada o výměře 152 m2, na které se nachází několik
ovocných stromů. Dům se nachází v pěkné a klidné části
obce, je vhodný k bydlení i k rekreaci. V blízkosti domu
je veškerá občanská vybavenost (MŠ, ZŠ, autobusová
zastávka, obchod, lékař, apod.). S ﬁnancováním rádi poradíme. Prohlídku doporučujeme. z Cena: 950.000,- Kč

5. Prodej bytu 3+1 do OV (75 m2) v revi3. Prodej bytu 3+1 do OV ve 4.NP byto- talizovaném domě na ulici Ant. Slavíčka
1. Prodej družstevního bytu 3+1 (78,70 m ) vého domu ve Svitavách – ul. Dimitro- ve Svitavách. z CENA: 1.950.000,- Kč 7. Převod družstevního podílu k bytu
3+KK (72 m2) v nové výstavbě družvova. z CENA: 1.950.000,- Kč včetně včetně provize RK, PENB - G
ve Svitavách – ul. Revoluční.
stevních bytů na ulici Pavlovova Svitavy.
z CENA: 1.850.000,- Kč vč. prov. RK provize RK, PENB – G
PENB - B. z CENA za převod dr. podílu:
899.500,- Kč + provize RK

9. Prodej bytu 2+1 (55,7 m2) po rekonstrukci do OV ve 4.NP zděného domu
ve Svitavách – ul. Štursova. z CENA:
1.750.000,- Kč vč. pr. RK, PENB – G

6. Převod družstevního podílu k bytu
3+KK (84 m2) + podzemní parkovací
stání v nově vystavěném polyfunkčním
domě na ulici Hybešova Svitavy. PENB 8. Prodej řadového RD 2+1+ zahrádka
- B. z CENA za převod dr. podílu: na ulici Tovární ve Svitavách. PENB - G
z CENA: 1.650.000,- Kč vč. prov. RK
1.550.000,- Kč včetně provize RK

10. Prodej bytu 3+1 (81,27 m2) s vlastním topením do OV v 1.NP zděného
domu ve Svitavách – ul. Družstevní.
z CENA: 2.040.000,- Kč vč. pr. RK,
PENB – G
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2. Prodej bytu 2+1 do OV ve 2.NP zděného domu ve Svitavách – ul. Dvořákova. z CENA: 1.550.000,- Kč včetně
provize RK, PENB – G

4. Převod družstevního podílu k bytu
1+KK (46 m2) + balkon v nové výstavbě
družstevních bytů na ulici Pavlovova
Svitavy. PENB - B z CENA za převod
dr. podílu: 839.500,- Kč + provize RK

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

PRIME REALITY, s.r.o.

®

1. Prodej kompletně zrekonstruovaného
bytu 3+1 v OV na ulici Zahradní ve Svitavách.
Celková výměra bytu je 76 m2. Byt se nachází
v 7 n.p. revitalizovaného panelového domu.
Zděné jádro, nové el. rozvody, nové odpady, nové
podlahy, nová plastová okna, velké množství
úložných prostor. Nízké měsíční náklady. Bližší
informace o ceně na tel. čísle 608 180 601.
2. Pronájem komerčních prostor o celkové
výměře 188 m2. Lze rozdělit na 2 části: 107,5 m2
a 80,3 m2. Měsíční nájemné je 150,- Kč/m2/
měsíc bez DPH. Spotřebu el. energie si hradí
nájemce sám, podružné měření vody, teplo
- počítáno dle pronajaté plochy. Odměna pro
RK ve výši 16.000,- Kč. Možnost nájmu od
1.10.2018. Bližší informace a možná prohlídka na tel. čísle 608 180 601.
3. Pronájem komerčních prostor (kanceláře)
na Náměstí Míru ve Svitavách. Čistá užitná
plocha kanceláří je cca 110 m2. Kancelářské
prostory mají své vlastní hodiny (el., plyn...).
Možnost nastěhování dle dohody. z Měsíční
nájemné činí 11.000,- Kč + energie + odměna pro RK ve výši 6.000,- Kč.

Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy (kancelář v přízemí nalevo)
tel.: 608 180 601, e-mail: ilcik@primereality.cz, www.primereality.cz

4. Prodej garáží na ulici Tovární ve Svitavách. Celkově se jedná o 15 garáží dvou různých rozměrů, z toho je 13 garáží menších
(3,25 m x 6,5 m) a 2 garáží jsou větší (3,77 m
x 6,5 m). Garáže budou mít elektrická vrata
a vlastní podružný elektroměr. Vchod ke garážím
bude možný i ze strany sídliště „Pod vlakovým
nádražím“. z Cena za menší garáž je 350.000,- Kč
a cena za větší garáž je 390.000,- Kč. Garáže se
prodávají včetně stavebních parcel. Rezervace
vy výši 200.000,- Kč, doplatek garáží v prosinci
2018. Bližší informace o obsazenosti garáží na
tel. čísle 608 180 601.
5. Prodej zachovalého bytu 2+1 v OV na ulici
Felberova ve Svitavách. Byt je v původním,
ale velice pěkném technickém stavu. Obytná
plocha bytu je 58 m2, byt se nachází v 4 n.p.
Bližší informace o ceně nemovitosti u RK –
dohoda jistá.
6. Prodej zahrady s garáží ve Svitavách
předměstí. Zahrada se nachází na ulici Vítězná ve Svitavách. Celková výměra zahrady je
839 m2. Zahrada má dva samostatné vjezdy.
Na vrchní části pozemku je postavená garáž
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o velikosti 23 m2. Zahrada se nachází v zastavěné obytné zóně. Je lze použít jakožto
stavební pozemek. z Cena je 990.000,- Kč
včetně odměny pro RK. Dohoda možná.
8. Prodej novostavby rodinných domů se
zahradou a parkovacími stáními v obci Hrobice mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.
Jedná se o novostavbu v energetické skupině
B. Celková zastavěná plocha domu je 150 m2,
čistá užitná plocha je cca 130 m2. Dispozičně
se jedná o 4+KK s pozemkem 980 m2. V ceně
domu jsou uvedeny veškeré podlahy, dvěře,
dveřní zárubně, vestavěné šatní skříně, kuchyňská linka včetně všech vestavěných spotřebičů. Možnost nastěhování je v 10/2018.
z Cena je 4.8 mil. Kč vč. odměny pro RK.
9. Prodej rekreační chaty s velkým pozemkem v lukrativní části oblíbeného lyžařského
střediska v Čenkovicích. Tento rekreační
objekt byl zkolaudován v 80. letech minulého století. Dispozičně se jedná o 4+kk. El.
220/380V, voda - vlastní studna, odpady svedeny do septiku, topení na tuhá paliva.K objektu náleží pozemky o celkové výměře 1.015
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m2. Bližší informace o ceně v RK u jednatele
společnosti na tel. čísle 608 180 601.
10. Prodej samostatně stojícího rodinného
domu s přilehlými pozemky v obci Výprachtice nedaleko lyžařského střediska Čenkovice.
Tento dům je v původním technickém stavu.
El. 220/380 V, odpady svedeny do jímky s
trativodem, voda je obecní,topení je lokální
na tuhá paliva, ohřev teplé vody za pomoci
bojleru. Vhodné pro rekreaci i k trvalému celoročnímu bydlení. z Cena je 899.000,- Kč
včetně odměny pro RK.
11. Prodej velkého zemědělského statku se
zahradou v obci Mikulovice nedaleko Třebíče.
Zastavěná plocha s nádvořím této nemovitosti činí 2.832 m2. Součástí prodeje i zahrada o
výměře 567 m2. Dispozičně se jedná o 4+1
s možností přístavby či půdní vestavby nad
celou obytnou části statku. El. 220/380 V,
voda - vlastní studna, topení je centrální na
tuhá paliva i plyn + krbová kamna, odpady
svedeny do jímky s trativodem. Možnost nastěhování ihned. z Cena je 2.890.000,- Kč
včetně odměny pro RK.

W

O

V

E

N

12. Prodej zděného byt 2+1 na ulici Neumanova ve Svitavách. Tento byt se nachází
v 4.n.p. zachovalého zděného domu. Dispozičně se jedná o 2+1, celková obytná plocha
bytu je 58 m2. V ceně bytu je sklepní kóje. Topení je centrální dálkové (teplá voda+ teplo).
Bližší informace o ceně u RK.
13. Prodej vodní plochy v obci Mikulovice o
celkové výměře cca 2,5 ha.
z Cena je 80,- Kč/m2.
14. Prodeji komerčního objektu v Lanškrouně na „Pivovarském náměstí“. Objekt lze
využít k různorodým druhům podnikání. Zastavěná plocha objektu je 587 m2. V současné
době je objekt rozdělen na 3 samostatné plochy sloužící k pronájmu (restaurace, prodejna
nábytku, prodejna elektrospotřebičů). Objekt
je ve velmi dobrém technickém stavu. Nakládací rampy + parkovací stání se nacházejí za
objektem. Bližší informace o výtěžnosti objektu a prodejní ceně v RK.

Všem obchodním partnerům
a klientům děkujeme
za celoroční spolupráci a přízeň
a v nastávajícím roce Vám přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a plno pracovních i osobních úspěchů.
naše nabídka také na

www.mourenin.cz
e-mail: makler@mourenin.cz

Zajímá Vás téma:
Koupě nemovitosti v exekuci?
Jaké jsou její hlavní výhody a nevýhody?
Tento a další odborné články najdete
na www.consultvk.cz

z Svitavy – prodej komerčního objektu s možností
bydlení, v těsné blízkosti náměstí Míru. Výstavba realizována v r. 2018. Příjezd a parkování na prostranství ve
vlastnictví Města u objektu. PENB G.
č. 1429
Cena: Info v RK

z Litomyšl – prodej bytu 4+kk s lodžií (123 m2),
os. vlastnictví, 3.NP ve zděném domě. Světlý, situovaný
k jihu, prostorově velmi dobře řešený. Plast.okna, plovoucí
podlahy, kuchyňská linka se zabudovanými spotřebiči.
Rok výstavby 2007. Videoprohlídka na našich webových
stránkách! ENB C/92
č. 1379
Cena: 3 790 000 Kč

z Němčice (okr. SY) - prodej nebo pronájem provozního objektu (zast. plocha: 397 m2), vhodného pro
zázemí společnosti. Rekonstrukce realizována v r. 2009
- 2010 (nová plastová okna, fasáda, rozvody elektro, ÚT
na plyn). Pozemky celkem: 1 777 m2. ENB G.
č.1254
Cena k jednání: 3 900 000,- Kč

S

PROVOZNÍ AREÁL V LITOMYŠLI
Areál na okraji města obsahuje zpevněné plochy,
parkoviště, admin. budovu, lakovnu, zámečnickou dílnu,
truhlárnu, sklady, ocelokolnu. Napojení možné na veškeré
sítě. Pozemky celkem 8578 m2. Spolupráce s GAVLAS spol.
s r.o. ENB G.
č. 1286
Cena: sleva na 8 000 000,- Kč

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek
a příjemný pracovní kolektiv?
... Přidejte se k nám!

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici
recepční

NOVINKA: Pronájem nebytového prostoru v přízemí
cihlového domu umístěného v blízkosti centra města
ve Svitavách 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 občerstvení, potraviny. Měsíční
náklady: 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.

Smetanovo nám. 120, Litomyšl
tel. 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality@consultvk.cz

Děkujeme všem klientům a obchodním partnerům za přízeň a důvěru,
přejeme krásné a klidné Vánoce a pohodový rok 2019.

R E C E P Č N Í

Prodej komerčního domu v centru 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
zázemím. 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, kanceláře, sklady, salony, studia, bydlení
a jiné. Nemovitost je vhodná i jako investiční příležitost
(výborné umístění, tržní nájemné, apod.). S ﬁnancováním rádi poradíme, vyřídíme případný úvěr.
z Cena: 5,000.000,- Kč

Znalecká a realitní kancelář, člen Asociace RK,
sítě realitních kanceláří RVČ

VÝBĚR PRO REGION:

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855
NOVINKA: Prodej bytu, OV,
4+1, 87 m2, VIII.NP., panelový dům, Svitavy, ul.
Svitavská. Dispozice bytu:
4 pokoje, kuchyň, koupelna,
samostatné WC, chodba
s vestavěnými skříněmi
a komorou. Z bytu je pěkný
výhled, je slunný a teplý.
K bytu patří sklep. Byt má
nová plastová okna a zděné
jádro. Jinak je v původním udržovaném stavu, máte
tedy jedinečnou možnost zmodernizovat si tento byt dle
svých představ. V blízkosti domu je veškerá občanská
vybavenost (MŠ a ZŠ, hřiště, zdravotní středisko, obchod, dopravní dostupnost, nemocnice). Doporučujeme
prohlídku bytu, s ﬁnancováním rádi poradíme.
z Cena: 1,990.000,- Kč

CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.

Popis pracovní pozice:

Požadavky:

Jedná se o velmi různorodou práci, spočívající
zejména v:
 přijímání návštěv
 přijímání a vyřizování telefonátů
 kontrole stavu elektronického požárního
systému
 zabezpečení návštěv a služebních cest
 přijímání zásilek
 odesílání veškeré korespondence
 zajišťování cestovního pojištění, letenek
a hotelů
 zajišťování taxi služby
 přípravě občerstvení pro jednání
a návštěvy
 objednávání rychlé zásilkové služby
 vedení české a valutové pokladny
 výběru ﬁnanční hotovosti z banky
 tvorbě pokladních dokladů a účtování
 administrativní práce
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z Březová nad Svitavou - prodej ŘRD v rekonstrukci na náměstí, s menší zahradou směřující k řece.
Ideální k podnikání s bydlením. ENB G.
č. 1240
Cena: 875 000,- Kč

Nabízíme:

zajímavou práci s možností získávání
nových zkušenotí v mezinárodní
společnosti
zaměstnanecké výhody
zázemí silné kapitálové společnosti
možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
zaměstnance







Společnost Fibertex Nonwovens, a.s. je
významným výrobcem v perspektivním
oboru netkaných textilií určených pro
technické účely. V České republice
zaměstnává přes 300 zaměstnanců. Patří
do celosvětové skupiny dánské společnosti
FIBERTEX NONWOVENS A/S Aalborg.

Kontakt:
Zájemci se mohou hlásit na oddělení lidských
zdrojů:
Fibertex Nonwovens, a.s.,
Průmyslová 2179/20
568 02 Svitavy
tel.: 461 573 253
e-mail: it@ﬁbertex.com
F

dokončené středoškolské vzdělání
ekonomického směru
znalost základů účtování
aktivní znalost AJ
řidičský průkaz skupiny B
komunikativní schopnosti
organizační schopnosti
milé a příjemné vystupování

z Na Václavkách – prodej chaty 2+1 (zast. plocha:
26 m2) se zahradou (1318 m2) a pergolou k venk.
posezení. Chata má zděný sklep a dvě dřevěná nadzemní
podlaží k rekreačnímu obývání, je napojena na veř. vodovod a elektro (nutná instal. elektroměru). Polosamota,
venkovské prostředí a krásná příroda.
č. 1421
Cena: Informace v RK
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z Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku o výměře
1 230 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nacházejí v těsné
blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené místo s vazbou na
historii (polozbořeniště býv. zájezdního hostince).
č. 1416
Cena: Informace v RK

z Letohrad – prodej užív. práv k DB panel. 1+1
ve II. NP. Kuchyň, pokoj, koupelna s WC, předsíň, podlah.
plocha 35,60 m2, v pův. stavu, určený ke kompletní
rekonstrukci. Příjemné místo a okolí k bydlení.
č. 1419
Cena: 949 000,- Kč
Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou
spolupráci a přejeme hodně štěstí, zdraví,
osobní spokojenosti a pracovních úspěchů
v novém roce 2019.
Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás od roku 1992,
přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

Pf2019

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

-

Pf2019
Hlavní
Výstavba rodinných
ch
hd
do
domků
omk
mků 413/17a
Svitavy
Rekonstrukce bytových
a nebytových prostor
Telefon:
461 530 057
Zámečnické práce
603 331 403
Montáž garážových vrat
604 795 267
Provádění fasád
www.dolestav.cz

PF 2019
OPRAVY a SERVIS
Provozovna:
Svitavy, Olomoucká 1
tel.: 774 702 266
608 882 722

Heřman Binder

 Osobní a nákladní vozy
 Autodiagnostika,
laserová geometrie
 Nápravy, seřízení světlometů
 Opravy havarovaných vozů
na rovnací stolici
 Provedení STK a emisí
 Smluvní partner ČSOB
 Prodej ND

Pf2019

Liaz, Iveco, Man,
Tatra, Volvo, Avia

PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH
A SVATEBNÍCH ŠATŮ
Náměstí Míru 139/82, Svitavy, mobil: 608 882 702
www.pujcovna-satu-svitavy.webnode.cz

Pf2019
František Šunka

U Stadionu 13, Svitavy
Tel.: 603 494 782
e-mail: info@elektrosunka.cz

Vážení zákazníci a obchodní přátelé,
děkuji za Vaši přízeň v uplynulém roce.
Do nového roku Vám přeji pevné zdraví,
pohodu a mnoho pracovních
i osobních úspěchů.
František Šunka a kolektiv
www.elektrosunka.estranky.cz

Vážení klienti,
®
dČkujeme Vám
za projevenou dēvČru
Milady Horákové 10
a dobrou spolupráci
568 02 Svitavy
v uplynulém roce
(kancelář v přízemí nalevo)
tel.: 608 180 601
a do roku 2019 Vám
e-mail: ilcik@primereality.cz
www.primereality.cz
pĒejeme vše nejlepší.
Prožijte klidné
a šíastné Vánoce.
Váš Martin IlĊík a jeho tým

Autobaterie
Aleš Veselý

STABAT, VARTA, BANNER
 Motobaterie-široký sortiment
 Auto baterie pro osobní a nákladní vozy
 Autodíly, prodej pneu
 Sběr vyřazených baterií

Při odevzdání baterie
na likvidaci sleva 10%

Brněnská 57, Březová nad Svitavou
tel.: 461 521 434
PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019

Krásné Vánoce a šťastný
celý rok 2019

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Seřizovač
Údržbář forem - specialista
Manipulant
Operátor ve výrobě – lakýrník
Inženýr kvality
Produktový inženýr
Pomocný dělník - poloviční úvazek
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 22 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

NOVINKA! 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: 778 110 888
Těšíme se na Vás.

Pčekrásné Vánoce a hodnĈ osobních
i pracovních úspĈchĎ v novém
roce 2019 pčeje Treboplast, s.r.o.

přijme

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

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí“
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE

OBRABĚČE KOVŮ
který je vyučen v oboru nebo má praxi
a dovednosti v tomto oboru
- pracoviště Svitavy

Nabízíme: z zajímavé náborové příspěvky až 60 tisíc Kč
z výhodné platové podmínky, po zapracování:
výroba 150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
obráběč kovů 160 Kč až 220 Kč/h. (vč. příplatků)
z práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Beneﬁty:

z základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
z 5 týdnů dovolené
z příspěvek na penzijní a životní pojištění
z příspěvky na stravování
z 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!

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat
na www.novinyeso.cz

Různé

Připojte se k REHAU a zažijte s námi inspirativní DEN PRO REGION
- den pomoci veřejně prospěšnému sektoru.

Městské knihovně Moravská Třebová
Charitě Moravská Třebová
Městskému úřadu Jevíčko
Mateřským školám Jiráskova a Tyršova
Technickým službám Moravská Třebová

REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

PRODEJNY STROJŮ A NÁŘADÍ
Bezručova 7
568 02 SVITAVY
mobil: 774 436 531
email: prodejna2@raledo.cz
Po-Pá: 8-16

www.raledo.cz
Čelovka Emos,
různé druhy,
bez baterií,

Žárovka
ECO HALOGEN,
E27, 42W,
70W, 105W
od
Svítilna Emos,
různé druhy,
včetně baterií,

od

od

19,- Kč

Žárovka LED,
E27, 9W,
14W, 20W

59,- Kč
Baterie
GP Super,
alkalická
AA, AAA

od

49,- Kč

99,- Kč

9
1
0
2
PF

Aku šroubovák
Hecht 1215,
v kufříku,
včetně nabíječky
a baterie

Mazivo WD-40,
univerzální,
100, 200,
400, 450 ml

Žebřík Corda,
hliník,
nosnost 150kg,
7 příček

od

1.299,- Kč

od

od

69,- Kč

699,- Kč

od

19,- Kč

Vesta reﬂexní
oranžuvá/žlutá,
vel. M-4XL
od

139,- Kč

59,- Kč

59,- Kč

od

Salám pro psy,
Smarty Exclusive,
různé druhy, 1kg

Ponožky pracovní
Termo, zimní,
materiál: směs,
různé barvy,
vel. 4-13

23,90 Kč

69,- Kč

59,- Kč

Rýč SolidTM
špičatý
(1820g),
rovný
(1890g),
délka 1170mm

389,- Kč

219,- Kč

Štípací sekera
Fiskars X11 - S,
průměr polena 10-20cm,
délka topora 491mm,
váha 1130g

1.090,- Kč

Regál policový,
900x450x1800 mm,
nosnost 200kg,
5 polic,
ocel+MDF deska

899,- Kč

Brousek na nože
a sekerky Fiskars

Zahradní nůžky Fiskars,
One dvoučepelové,
průměr větve 18mm,
váha 141g

11,- Kč

Obuv Prestige,
barva černá/bílá,
různé velikosti

Štípací sekera
Fiskars X17 - M,
průměr polena 20-30cm,
délka topora 650mm,
váha 1630g

319,- Kč

Hrablo
na sníh
Praděd,
49 cm

149,- Kč

1.199,- Kč

899,- Kč

999,- Kč

od

399,- Kč

1.390,- Kč

Konzerva 415g
pes, kočka,
různé druhy
a příchutě

5,90 Kč

240 litrů

Zimní směs
do ostřikovačů
Sheron
-20°C
3 litry, 5 litrů

Schůdky hliníkové,
oboustranné,
150kg,
2 – 5 schodů

899,- Kč

Makita GA5030R,
720W, 125mm

999,- Kč

Kapsička 100g
pes, kočka,
různé druhy
a příchutě

69,- Kč

Vědro stavební
plast PE
5, 10, 12, 16, 20 litrů

Litomyšlské ryby na Váš stůl!

od

Kolečko stavební,
smontované, tažená korba,
60 litrů, nosnost 100kg,
nafukovací nebo plná pryž

Boby,
kluzáky
a sáně,
velký výběr

999,- Kč

Brikety dřevěné Energo Hard
market, 10kg, tvrdé

Popelnice
plastová,
hranatá,
různé barvy
120 litrů

Veškeré informace o prodeji ryb,
nabídce a otevírací době najdete
na internetových stránkách
www.rybarstvi-litomysl.cz

Rudl domovní
(na popelnici)
nebo standard,
nafukovací kolo,
nosnost 250kg

od

Koště chodníkové
24 cm,
násada dřevo 120cm,
PVC vlákno 13cm

19.12. – 22.12. 8 – 17:30 hodin
23.12. neděle 8 – 17 hodin
Štědrý den 8:30 – 11 hodin
27.12.- 29.12. běžná pracovní doba
Silvestr 31.12. zavřeno

759,- Kč

Autobaterie Stabat 12V
- 45,50,60 a 72 Ah

35,- Kč

Vánoční
otevírací doba

PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ
J.K.Tyla 10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
m
mobil: 777 170 225
e
email: lubomir.rada@raledo.cz

9,- Kč

23,- Kč

pondělí - pátek 8:30 - 12:00 hodin,
12:30 - 17:00 hodin.
sobota 8:30 - 12:00 hodin.

z Sháním ke koupi rodinný dům se
zahradou v okolí měst Svitavy a Moravská Třebová. V případě zájmu o prodej
volejte nebo pište na tel: 605 060 376.
z Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách
a blízkém okolí. Financování zajištěno.
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527
z Koupím les i s pozemkem. Může být
malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. Platím ihned a hotově. tel.:
773 585 290
z Pro mladou rodinu hledám byt nebo
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém okolí. Volejte 603 247 527

REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
zuzana.stepankova@rehau.com, tel. 465 357 324, 725 817 177

Sůl posypová,
rozmrazovací
5, 10, 25kg

Otevírací doba v prosinci:

Byty, nemovitosti,
pronájem

V případě zájmu o práci ve společnosti REHAU Automotive, s.r.o. kontaktujte:

Podpalovač
tuhý Pe-Po,
40 podpalů

do své prodejny
v Litomyšli
na Sokolovské ulici.

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

Děkujeme za úspěšnou spolupráci našim zaměstnancům
i partnerským organizacím:

od

živých ryb

RENOVACE
PODLAH

ZAŽIJTE S NÁMI DEN PRO REGION

Velký
výběr
vánočního
osvětlení
Emos!

vánoční
prodej

Rukavice pracovní
bavlna

Autolékárnička Sheron
plastový obal, kortexový obal
od

129,- Kč

18,- Kč

Slunečnice krmná
černá, 1kg

od
kůže/textil

21,- Kč

od

27,- Kč

Obuv
gumoﬁlcová,
velikosti
38 - 48

459,- Kč

Čepice pracovní
zateplená,
Thinsulate
vel. UNI,
různé barvy,

65,- Kč

www.raledo.cz

Oděv vesta
Svetr pletený Troyer zateplená,
barva zelená,
barva zelená,
vel. M-3XL
vel. M-4XXL

399,- Kč

Tričko pánské,
é,
100% bavlna,,
různé barvy,
vel. M-XXXL

420,- Kč 65,- Kč

Platnost akce od 10.12.2018 do 22.12.2018 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Vybrané zboží pouze na prodejně v Moravské Třebové. Foto je pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.

PŘIPOJTE SE K REHAU

J.K.Tyla 1584/10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
mobil: 774 436 530
email: prodejna1@raledo.cz
Po-Pá 7-16, So 8-11:30

Vás srdečně zve na

z Renovace koupelnových van akrylátovou vložkou. Tel. 739 574 935,
www.revago.cz.
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 lokomotív 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 Neřešte přechod na DVB-T2. Namontujeme Vám satelit na 2 televize jen
za 300 Kč! Tel: 778 527 899,
www.satelitnidotace.cz

PALIVOVÉ

DŘEVO
polínka různé délky
jehličnaté od 1.200 Kč/sypaný m3
listnaté od 1.300 Kč/sypaný m3

NABÍZÍME

Vykrmené
kachny

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY:

Prodej od 14. prosince.

při odběru min. 3 palet

Firma Stráník
Horní Újezd u Litomyšle.
Objednejte prosím na tel.

cena 1050,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

603 792 036
REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

dopravu zajistíme

603 425 677

REFERENT/KA ODBYTU
závod Jevíčko
Nabízíme práci na poloviční úvazek (0,5) od 1. 1. 2019 na pozici referenta/ky odbytu pro závod v Jevíčku.
Od května 2019 bude tato pozice navýšena na plný úvazek.
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ, VOŠ vzdělání
z aktivní znalost NJ nebo AJ podmínkou
z zkušenost z výrobního závodu a logistiky výhodou
z dobrá znalost práce na PC podmínkou
z svědomitost, samostatnost, pečlivost
z komunikativnost, ochota učit se novým věcem
z odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
z velmi dobré organizační schopnosti

NÁPLŇ PRÁCE:
z zajištění dodávek zboží dle odvolávek
z příprava expedic včetně veškerých dokumentů
z práce se zakázkami a odvolávkami
z zajišťování doprav
z denní komunikace se zákazníky

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda ve výši 100 % mzdy z pružná pracovní doba z jazykové kurzy
z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z ﬁnanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte) z podpora volnočasových aktivit

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel. 725 817 177, 465 357 324

Hledáme nové kolegyně a kolegy pro tato střediska:

• STŘEDISKO AUTOMATIZACE • LISOVNA KOVŮ
• LISOVNA PLASTŮ
REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.
Zažijte s námi fascinující svět automotive!

• NÁSTROJÁRNA

• ODDĚLENÍ KVALITY

Bližší informace: www.rawela.cz

INŽENÝR ZÁKAZNICKÉ KVALITY
závod Moravská Třebová
VAŠE KVALIFIKACE:
z vzdělání technického zaměření výhodou
z znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni podmínkou
z zkušenost z oblasti řízení kvality automotive výhodou
z znalost základních nástrojů řízení kvality výhodou
z ŘP sk. B, který využijete k občasným pracovním cestám
z pozitivní reakce na změny a nové výzvy
z dobré komunikační schopnosti

NÁPLŇ PRÁCE:
z koordinace zpracování reklamací
a komunikace se zákazníky
z spolupráce při zavádění nových výrob v závodě
z spolupráce na rozvoji segmentu zákaznické kvality
z spolupráce při koordinaci externích a interních auditů
z analýza a reporting kvalitativních dat

NAŠE NABÍDKA:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda ve výši 100 % mzdy z pružná pracovní doba z jazykové kurzy
z 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů náhradního volna z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování
z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z ﬁnanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte) z podpora volnočasových aktivit
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

KONTAKT:
monika.skalicka@weidmueller.com
irena.brixova@weidmuller.com
Lanškroun, Dobrovského 1115

Jako každý rok i letos
Vám všem přeji radostné
prožití vánočních svátků,
pohodu u stromečku
a v novém roce 2019
hodně zdraví a osobních
i pracovních úspěchů.
Všem svým klientům
a obchodním partnerům
chci poděkovat za skvělou
spolupráci a budu se těšit
na tu další.

již od

Dárkové poukazy
- hodnotu si určíte sami
Dárkové balíčky
s autokosmetikou

99.990 Kč

KTM 125 Duke

Půjčovna

Vaše realitní specialistka
pro Svitavy a okolí.

střešních boxů a nosičů lyží
pro 4 páry značky Hakr

Hana Roušarová, RE/MAX K 2
Soudní 194/2, 568 02 Svitavy

Mlékárna Miltra Městečko Trnávka

přijme do své provozovny zaměstnance na pozice:

Údržbář – elektrikář
vyučení v oboru elektro, platná vyhl. 50/1978 Sb.

Údržbář – zámečník
svářečský průkaz – metoda TIG, práce na soustruhu a frézce

Pracovník do výrobny sýrů
zdravotní průkaz, základní vzdělání, fyzická zdatnost

Laborant/-ka
SŠ vzdělání

Elektromechanik
min. ukončené SŠ vzdělání, praxe v oboru
Nabízíme práci v zajímavém a moderním prostředí, zaměstnanecké slevy, jednosměnný
provoz, smlouvu na dobu neurčitou, motivační příspěvky.

Kontakt: vyroubal@mlekarnamiltra.cz, Mob.: 734 410 025
www.mlekarnamiltra.cz

Půjčovné
P

80 Kč/den + vratná záloha 1.000 Kč

vydává Agentura ESO, Jan Kovář, Jaroslava Šimková. Adresa: náměstí Míru 78, 568 02 Svitavy, Jan Kovář - 603 511 582, Jaroslava Šimková - 603 247 527, E-mail: eso@novinyeso.cz, www.novinyeso.cz. Příjem inzerce: pondělí - pátek, 9.00 - 13.00. Registrováno u MK ČR E 12048. Tisk:
UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Grafické zpracování je majetkem Agentury ESO. Distribuci zajišťuje Česká pošta s.p.

Ceny
motocyklů
KTM

y
Novin
cí
s tradi

DČkujeme našim zákazníkēm a obchodním
partnerēm za dosavadní pĒízeĐ.
SouĊasnČ pĒejeme krásné vánoĊní svátky
a pohodový rok 2019.
Kolektiv pracovníkē AMD Svitavy

www.novinyeso.cz

VYKOUPÍME AŽ 100%
VAŠI
ODHADNÍ CENY
NEMOVITOST 775 647 446

