
    Montáž nového satelitu  
u Vás zdarma

    Karta s Eurosportem do  
Vašeho satelitu za super cenu

  Nemůžete mít satelit?  
Zprovozníme televizi přes 
internet

TELEVIZNÍ 
DOTACE!

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006

malířstvímalířství
natěračstvínatěračství
tapetářstvítapetářství

tel.: 604 866 707

malířství
natěračství
tapetářství

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

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

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

PF2021
ROZŠ ÍŘENÉ  VYDÁNÍ  PRO MĚSTA  A  OBCE  SV I TAVSKÉHO REG IONU,  ÚSTECKOORL ICKÉHO REG IONU A  VE LKÉ  OPATOV ICE

prosinec 2020

ročník XXIV č.12

vychází od 7.12.2020
Již Již 2424 let  let 
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Děkujeme za Vaši přízeň v letošním roce.
Přejeme Vám mnoho zdraví 
a spokojenosti v roce 2021.

www.REZNICTVI-SLOUPNICE.cz



přijme do své provozovny v Moravské Třebové

svářeče CO2

soustružníka pro SV18 R
frézaře pro FNK 25

pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Technolog  l  Manipulant
Údržba strojů + elektro
Operátor ve výrobě  l  Seřizovač
Technik údržby forem
Hlavní lakýrník  l  Skladník
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: 710 188 855

Těšíme se na Vás.

Treboplast, s.r.o., 
Svitavská 1600/68
571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, 
mnoho štěstí a spokojenosti. 
                               Treboplast s.r.o.

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

Děkuji zákazníkům a obchodním partnerům za přízeň 
a spolupráci v letošním roce. Přeji všem krásné Vánoce 
a do nového roku 2021 pevné zdraví a mnoho úspěchů!

 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

PF2021

Oslovte Vaše zákazníky
prostřednictvím Novin ESO!
Pro objednání inzerce volejte tel.: 603 551 582

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



Hledáme nové zaměstnance
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!

Volné pracovní pozice:

Výrobní dělník/ce úseku lisovny
Výrobní dělník/ce úseku vyfukování
(fyzicky náročná práce, vhodná spíše pro muže)

Směnový elektrikář

Jaké pro Vás máme benefi ty?
• 7,5 hodinová pracovní doba  • příspěvek na penzijní připojištění/životní pojištění
• 13. mzda     • podpora volnočasových aktivit
• 5 týdnů dovolené   • fi remní akce
• fi remní kantýna    • příspěvek k významným událostem života
• příspěvek na stravování     zaměstnanců (ke svatbě, k narození dítěte,
• příspěvek na dopravu do práce    k životním i pracovním jubileím)
• odměna za přítomnost   • bezúročná zápůjčka na bytové účely

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 117, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová
Tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Preference zájemců se mění. 
Roste zájem o byty 

s místností navíc
Více na: www.consultvk.cz/

realitní novinky

 Litomyšl (Nedošín) – prodej domu s garáží 
a zahradou s výhledem k Nedošínskému háji. ÚT 
na plyn, elektro,  veř. vodovod, kanalizace. Pozemky 
celkem: 887 m2. K užívání od 01.05.2021. ENB G.
č. 1585          Cena: 3 300 000,- Kč
    

 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 
1574-2        Cena: 2 700 000,- Kč

 Litomyšl – prodej BJ 3+1 (79 m2) s balkonem 
ve zvýšeném přízemí menšího bytového domu na Zaháji. 
Součástí je vlastní garáž, vlastní sklípek, společná kolárna.  
ENB G.
1574-1         Cena: 2 700 000,- Kč

 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: info v kanceláři

 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

 Litomyšl – prodej rodinného domu 3+1 k re-
konstrukci na Záhradi. Rovinatá zahrada 351 m2,                                                                                             
předzahrádka 93 m2, zastavěná plocha 229 m2. Napo-
jeno na všechny sítě, ÚT na plyn. ENB G
č. 1545   Cena k jednání 3 mil. Kč

 Litomyšl – pronájem obchodu cca 77 m2 s výlo-
hou na Smetanově náměstí. Vhodné pro obchod, kontak-
tní místo, kanceláře. Volné od 1.1.2021. Peněžitá jistota 
2 nájmy, ENB G
č. 1584    Cena: 23 000,- Kč/měsíc + energie

 Litomyšl – pronájem komerčních prostor cca 
16 m2 v přízemí v ulici Mariánská (naproti Muzeu v cen-
tru města). 1 místnost se soc. zařízením – pro kancelář, 
kontaktní místo, kosmetiku, masáže. ENB G
č. 1583     Cena: 4000,- Kč/měsíc + energie

Děkujeme Vám za dosavadní 
úspěšnou spolupráci a přejeme 

hodně zdraví, štěstí,  
spokojenosti a pracovních 

i osobních úspěchů v novém roce 
2021.

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

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 in-
zerce – řádková a odešlete bez ohledu na kal-
kulovanou cenu. Do 160 znaků zdarma, delší 
dle ceny v kalkulátoru. 

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK 

do 60tých let, dobře zaplatím i nábytek chro-
movaný a plastový, také hodiny, betlémy, 
hračky, kočárky, hudební nástroje, vojenské 
věci, motocykly, čísla z lokomotiv a vše staro-
žitného i technického charakteru. Solidní jed-
nání a dobrá platba ihned. Přijedeme a vykli-
díme. Petr Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 
604 243 579, email p.mencik@centrum.cz

 Renovace koupelnových van akrylátovou 
vložkou. Tel. 739 574 935, www.revago.cz.

 Překlady německé a anglické technické do-

kumentace, manuálů a fi remní korespondence, 
30 letá praxe, spolehlivost a dobré ceny. www.
koutny-servis.cz,info@koutny-servis.cz

 Koupím staré pivní lahve a sklenice s ná-
pisy pivovarů. Tel. 732 170 454, sběratel

Byty, nemovitosti, 

pronájem
Redakce upozorňuje, že rubrika Byty, nemo-
vitosti, pronájem může obsahovat i nabídky 
a poptávky realitních kanceláří.
Není v našich možnostech tuto inzerci odlišit 
od soukromých inzerátů.

 Hledám domek, se zahradou nebo i po-

zemky, stav mi nevadí. Svitavy, Moravská 
Třebová, Lanškroun a okolí tak do 20 km. 
Platba hotově. Děkuji. Tel. 774 765 437

 Prodám byt 3+1 v Modřeci bez RK. Tel. 
731 766 668

 Koupím byt ve Svitavách nebo v Poličce 

3+1. Děkuji. Tel. 731 753 653
 S připravenými fi nancemi a investičním 

záměrem hledám již delší dobu byt v Li-
tomyšli nebo ve Svitavách, ideální před re-
konstrukcí. Velice děkuji za nabídky. Mob.: 
603 247 527

 Hledám BYT ve Svitavách nebo Moravské 

Třebové, 3+1, 4+1, může být i družstevní. Dě-
kuji. Tel: 731 808 298

 Sháním domek či chalupu se zahradou, 
tak do 10 km v okolí Svitav, Březové, Chras-
tové, Brněnce. Může být i horší stav. Tel.: 
774 945 405 

 Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv stá-
ří. Může být malá výměra nebo neudržovaný. 
Napadený kůrovcem nevadí. Tel.: 773 585 290

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718



PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 2021

www.nekvinda.cz   

Autobaterie 
Aleš Veselý

STABAT, VARTA, BANNER
 Motobaterie - široký sortiment

 Autobaterie 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

Krásné vánoční svátky 
plné pohody

a šťast ný celý rok 2021!

Hálkova 1577/1, Svitavy, tel. 461 535 270
Koclířov 244, tel. 461 543 140

e-mail: atomsteel@atomsteel.cz

www.atomsteel.cz

Děkujeme všem svým zákazníkům za přízeň, 
kterou nám věnovali v uplynulém roce. 
Do nového roku 2021 přejeme 
hodně zdraví, štěstí 
a osobních i pracovních 
úspěchů.

HUTNÍ 
MATERIÁL

 prodej
 dělení
 doprava
 zámečnická

    výroba

František Šunka
Richarda Kloudy 110/8

568 02 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

®

Prime Reality s.r.o., Tyrše a Fügnera 1982/7, 568 02 Svitavy

tel.: 608 180 601, e-mail: ilcik@primereality.cz, www.primereality.cz

Touto zdravicí bych rád pod koval všem, kte í spole n  se mnou sdíleli nelehké 
nástrahy uplynulého roku 2020.
Velký dík pat í všem mým obchodním partner m a p edevším všem spokojeným 
klient m, kte í využili mých služeb a p esv d ili se o profesionálním a lidském 
p ístupu ke každému z nich.
Dále jsem cht l také pod kovat mým nejbližším, a to hlavn  mé manželce Tánince, 
dcerám Sašence a Domini ce, mým bratr m Ji ímu a Kam ovi a v neposlední ad  
mým jedine ným rodi m za jejich každodenní  podporu, vst ícnost a lásku.
V ím, že následující rok 2021 prožijeme všichni spole n  zdraví a š astní.
S velkou láskou a úctou                                                                     Martin Il ík

PF 2021

SERVISPOL s.r.o. 
Svitavy
přeje všem svým klientům 
a obchodním partnerům 
klidné a příjemné prožití 
vánočních svátků.

V novém roce pevné 
zdraví, spokojenost 
a hodně pracovních 
i osobních úspěchů!

Hlavní 
413/17a
Svitavy

Telefon: 
461 530 057
603 331 403
604 795 267

www.dolestav.cz

DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební fi rma Svitavy

- Výstavba rodinných domků
- Rekonstrukce bytových 
  a nebytových prostor
- Montáž garážových vrat
- Zámečnické práce
- Provádění fasád

Pf2021Pf2021

Pf Pf 20212021



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

J.K.Tyla 10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

mobil: 777 170 225
email: lubomir.rada@raledo.cz

PRODEJNY STROJŮ A NÁŘADÍ PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ

www.raledo.cz

Bezručova 7
568 02 SVITAVY

mobil: 774 436 531
email: prodejna2@raledo.cz
Po-Pá: 8-16
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PF 2021

www.raledo.cz

Makita GA5030R, 
720W, 125mm 

1.499,- Kč

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

69,- Kč 

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

83,- Kč 

Obuv Prestige, 
barva černá/bílá, 
různé velikosti 

939,- Kč

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

999,- Kč

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

69,- Kč

é, 
a, 

Pracovní
vesty

od 249,- Kč 

Velký 
výběr 
vánočního 
osvětlení 
Emos!

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

od 1.009,- Kč

Autolékárnička Sheron 
plastový obal, kortexový obal 

od 129,- Kč

Vesta refl exní 
oranžuvá/žlutá, 
vel. M-4XL 

od 70,- Kč

Žebřík Corda, 
hliník, 
nosnost 150kg, 
7 příček 

789,- Kč

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

od 415,- Kč

Popelnice 
plastová, 
hranatá, 
různé barvy 
120 litrů 

749,- Kč 
240 litrů 

1.059,- Kč

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

od 19,- Kč

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

76,- Kč

Hrablo 
na sníh 
Praděd, 
49 cm 

159,- Kč

Boby, 
kluzáky 
a sáně, 
velký výběr 

od 139,- Kč

Podpalovač 
tuhý Pe-Po, 
40 podpalů 

23,- Kč

Brikety dřevěné Energo Hard 
market, 10kg, tvrdé 

69,- Kč

Baterie 
GP Super, 
alkalická 
AA, AAA 

12,- Kč

Žárovka 
ECO HALOGEN, 
E27, 42W, 
70W, 105W 

od 20,- Kč Žárovka LED, 
E27, 9W, 
14W, 20W 

od 49,- Kč

Čelovka Emos, 
různé druhy,
bez baterií, 

od 115,- Kč

Svítilna Emos, 
různé druhy,
včetně baterií, 

od 59,- Kč

Brousek na nože 
a sekerky Fiskars 

245,- Kč

Slunečnice krmná 
černá, 1kg 

22,- Kč

Konzerva 415g 
pes, kočka, 
různé druhy 
a příchutě 

od 14,- Kč

Kapsička 100g 
pes, kočka, 
různé druhy 
a příchutě 

od 7,50 Kč

Regál policový,
Hobby 150kg, 
700x300x1500mm

659,- Kč

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

1.059,- Kč

Svetr pletený Troyer
barva zelená, 
vel. M-3XL 

399,- Kč

Rukavice pracovní 
bavlna  

od 18,- Kč
kůže/textil 

od 27,- Kč

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

1.090,- Kč

245,- Kč

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

1.419,- Kč

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

389,- Kč  

Obuv 
gumofi lcová, 
velikosti 
38 - 48 

489,- Kč

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

1.299,- Kč

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

od 65,- Kč

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

od 69,- Kč

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

hl
ed

á 
do

 s
vé

ho
 tý

m
u

hl
ed

á 
do

 s
vé

ho
 tý

m
u 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

PRACOVNÍKYPRACOVNÍKY  DO VÝROBY DO VÝROBY 
STAVEBNÍCH HMOTSTAVEBNÍCH HMOT
pracoviště Dinaska Svitavy 
a Velké Opatovice
Požadujeme: - pracovitost, spolehlivost, fl exibilitu
 - ochotu směnovat

Nabízíme: - práci ve stabilní společnosti
 - zaměstnanecké benefi ty 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

Všem zákazník m, obchodním 
partner m a zam stnanc m
 p ejeme krásné a pohodové 

Vánoce a do nového roku 
pevné zdraví a mnoho osobních

 i pracovních úsp ch . 

PF 2021

Vás srdečně zve na 

vánoční 
prodej
živých ryb 

do své prodejny 
v Litomyšli 

na Sokolovské ulici.

Otevírací doba v prosinci:
pondělí - pátek 8:30 - 12:00 hodin,

12:30 - 17:00 hodin.
sobota 8:30 - 12:00 hodin.

Vánoční 
otevírací doba 

20.12. 
8:30 - 12:00 hodin

21.12. - 23.12. 
8:00 - 18:00 hodin

Štědrý den 
8:30 - 11:00 hodin

28.12. - 30.12.  
8:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 hodin

31.12. 
zavřeno

Veškeré informace o prodeji ryb,
nabídce a otevírací době najdete

na internetových stránkách
www.rybarstvi-litomysl.cz
Litomyšlské ryby na Váš stůl!



PF 2021
Přeji Vám i všem Vašim blízkým 

krásné a klidné prožití 
vánočních svátků a v novém roce 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

Jaroslava Šimková
Váš realitní makléř

Vyplatím odměnu 
5.000 Kč

za úspěšný tip k prodeji bytu či domu 
ve svitavském regionu.

Pomozte mi vyhledat vhodnou nemovitost pro mé klienty.
Volejte pro bližší informace

Jaroslava Šimková
Makléř senior

+420 603 247 527, jaroslava.simkova@4fi n.cz
www.4fi n.cz

Gorkého 3, Svitavy, 568 02

Nakupujte přímo u dovozce: DECRA s.r.o., Hlavní 33/13, Svitavy, tel. 461 540 054, www.fi skars-online.cz

Prodejna FISKARS ve Svitavách!
Kompletní sortiment – zahradní, kuchyňský, pro tvoření a kancelář

Po-Pá: 8.00 – 15:30 hod.

Lačnov
(silnice směr Lanškroun)



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

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

P ejeme P ejeme 

klidné prožití klidné prožití 
váno ních váno ních 

svátk  a hodn  
svátk  a hodn  

zdraví, pohody 
zdraví, pohody 

a úsp ch  a úsp ch  
v novém v novém 

roce 2021.roce 2021.

Naše bydlení 
stojí na pevných 
základech.

UniCredit Bank Expres, náměstí Míru 133/70, Svitavy
mob.: 602 894 471  |  www.unicreditbank.cz

Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 1,59 % je platná pro fixaci na 3 roky, při sjednání pojištění schopnosti splácet a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění.
Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 1,89 % p. a., pevná úroková sazba na 5 let. Výše měsíční splátky 8 832 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 1,96 %. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 
2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 30 Kč. Celková splatná částka 2 653 775,29 Kč.
O aktuální nabídce se lze informovat v kterémkoliv obchodním místě UniCredit Bank. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

U hypotéka
Půjčte si u nás na koupi nové nemovitosti nebo refinancujte 
svou stávající hypotéku.
Atraktivní úroková sazba.

JIŽ OD
1,59 %

p. a.

01866_UCB_E_Svitavy_HYPOTEKA_DVA_A_KRABICE_inz_270x195_V02.indd   1 30.11.20   11:51
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Vážení klienti a obchodní partneři,
jako každý rok, i ten letošní, 
který pro mnohé z Vás mohl být 
poznamenán omezeními 
nebo zhoršeným zdravím, 
Vám chci poděkovat za spolupráci 
a za důvěru a přeji Vám, aby ten 
nový rok 2021 byl úspěšnější, 
šťastnější, ale hlavně plný 
zdraví bez omezení osobního 
a pracovního života. 
Pohodové a klidné Vánoce!

Vaše realitní specialistka 
pro Svitavy a okolí.

Hana Roušarová,
tel. 606 579 406,
RE/MAX K2
Soudní 194/2, 568 02 Svitavy

TONER s.r.o.
Lanškrounská 74, 571 01 Moravská Třebová

KVALITNÍ ČESKÉ PŘÍBORY S TRADICÍ OD ROKU 1883
 

Přejeme Vám klidné Vánoce 
v rodinném kruhu s našimi 

příbory značky TONER.
www.toner.cz

e-shop: www.toner.cz
PODNIKOVOU PRODEJNU NAJDETE V SÍDLE FIRMY

SLEVA 
až 25% 
na skladové zásoby 
motooblečení

Půjčovna 
střešních boxů a nosičů lyží 

pro 4 páry značky Hakr

D kujeme našim zákazník m a obchodním
partner m za dosavadní p íze .

Sou asn  p ejeme krásné váno ní svátky
a pohodový rok 2021.

Kolektiv pracovník  AMD Svitavy

Dárkové poukazy 

v hodnotě 
200,- 500,- 1000,- Kč

Dárkové balíčky 

s autokosmetikou

tel: 604 302 456        
mail: bolcek@seznam.cz

U Mlýnského potoka 1
Svitavy (ul. Lanškrounská)

www.pavelbolcek.cz
Koncept K0

Koncept K1 Koncept K2 Koncept K3


