ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO MĚSTA A OBCE SVITAVSKÉHO REGIONU, ÚSTECKOORLICKÉHO REGIONU A VELKÉ OPATOVICE
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Kontaktujte naše
obchodní zástupce.

Okamžitá
hotovost

z Svitavy a okolí:
604 643 627
605 408 716
777 096 556
737 666 786
z Polička a okolí:
737 714 334
608 227 745
z Litomyšl a okolí:
737 714 334
608 227 745
777 096 556
604 643 627
774 156 898
z Ústí n. Orlicí a okolí:
737 666 786
777 096 556
z Vysoké Mýto,
Choceň a okolí:
737 714 334
777 096 556
608 227 745
774 156 898

z od 4.000 do 50.000 Kč
z pro zaměstnance, OSVČ, starobní
a inv. důchodce, MD i občany
pobírající soc. dávky

Děkujeme našim spokojeným
zákazníkům za přízeň
v tomto roce.
Přejeme příjemné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
2022 pevné zdraví
a hodně spokojenosti!

PŘIJMEME NOVOU
KOLEGYNI NEBO
KOLEGU?
SAMOZŘEJMĚ.
Do zavedené kanceláře
v Lanškrouně a Ústí nad Orlicí
přijmeme nové kolegy.
Kontaktujte Ivana Laca,
tel.: 604 293 686,
email: ilaco@obchod.rsts.cz
rsts.cz

Tradiční prodej

Inzerce Laco nabor 50x60 11_2021.indd 1
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Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná

PLAST

z

HLINÍK

z

vánočních
stromků

DŘEVO

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

NEDEJTE INFLACI ŠANCI

před Lidovým domem
v Litomyšli

Možnost fixace cen roku 2021
při realizaci do 28. 2. 2022

se uskuteční od 8.12.2021
a v následujícím týdnu
do vyprodání zásob.

Volejte 603 366 027 nebo 725 147 474

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

Vždy od 13 do 17,30 hodin.
Budeme se na Vás těšit!

ŠIROKÁ NABÍDKA
PRODUKTŮ?
SAMOZŘEJMĚ.
 Půjčky na bydlení
a na rekonstrukce
 Půjčky téměř na cokoliv
 Stavební spoření

Servispol s.r.o. Svitavy hledá

 Běžné účty
Pavlína Bečvářová
Nádražní 169, Lanškroun
tel.: 775 182 105
Jitka Bilčaková
náměstí Míru 115/42, Svitavy
tel.: 724 310 829

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

Iveta Kalousová
Příkopy 99, Ústí nad Orlicí
tel.: 731 459 725

dělníka
(vhodné i pro důchodce)

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

rsts.cz

Inzerce Laco produkty 50x100 11_2021.indd 1

Plat 30 tis. Kč
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PALIVOVÉ DŘEVO
z štípané (v metrových polenech)
z měkké: 750 Kč s DPH/m3
z tvrdé: 1.400 Kč s DPH/m3
z odkory z pily: 1.500 Kč s DPH/balík
z možno i polínka
z doprava do 15 km ZDARMA

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

PF20

I Inženýr kvality
I Operátor montážních linek
a finálních pozic
I Údržba strojů + elektro
I Seřizovač
I Lakýrník + operátor
I Vedoucí/manažer údržby forem

Pavel Pernica, Borušov 32, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: KunaTrans@seznam.cz z mobil: 737 930 665

PRODÁM ZAVEDENOU PROVOZOVNU

ZÁMEČNICTVÍ – VÝROBA KLÍČŮ
ve Svitavách na ul. Purkyňova
Provozovna
je v nájmu
v budově města.

Co Vám nabízíme?
z Individuální přístup k zaměstnancům z Prémie závislé na docházce
z Prémie závislé na výsledcích společnosti z Jazykové kurzy pro určité pozice
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 25 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
z Příspěvek na dojíždění! Od 20 km

Prodej včetně
strojního
vybavení
a skladových
zásob.

Bližší informace na tel.: 605 768 004

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

Daně - Audit, a.s.

Těšíme se na Vás.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Za výhodných podmínek, smluvně se zárukou, 30 let zkušeností!
z
z
z
z
z
z
z
z
z

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

Vedení účetnictví nebo daňové evidence, DPH a mezd
Daňové poradenství a všechna přiznání v ceně včetně xml dat pro FÚ a OSSZ
On-line přístup do účetního systému i do zpracování účetních dat
Daňové a účetní poradenství pravidelně přímo v sídle Vaší firmy
Zastupování na FÚ, řešení daňových sporů a příprava na kontrolu s e-auditem
Zajištění auditorského ověření účetní závěrky i dalších auditorských zakázek
Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti a hodnota celé společnosti
Přeměny a vklady do společností (odštěpení, sloučení, rozdělení, převody jmění...)
Převody činnosti a majetku z OSVČ na společnost, omezení rizik podnikání

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

Diskrétní nabídku s kalkulací ceny zašleme obratem!
Najdete nás 2x v ČR na adresách:
Husova 241, 563 01 Lanškroun
Rubešova 2576/11, 120 00 Praha 2

Kontakt: tel.: 602 112 777
e-mail: info@dane-audit.cz
www.dane-audit.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ON-LINE

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 PVC
a koberců -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

hledá do svého týmu

Veškeré služby včetně jednání s Finančními úřady jsou smluvně garantovány

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
ŠAMOTKA Velké Opatovice a DINASKA Svitavy
Požadujeme:
- pracovitost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- zodpovědnost, ﬁremní loajalitu a dobrý zdravotní stav
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze
- základní vzdělání nebo vyučení
- řidičský průkaz „B“ a průkaz VZV výhodou

PRACOVNÍKY STROJNÍ ÚDRŽBY
A NA VÝROBU FOREM
ŠAMOTKA Velké Opatovice
Požadujeme:
- ÚSO – výuční list v oboru údržba strojů a zařízení
- zodpovědnost, ﬁremní 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
- ﬁremní beneﬁty (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

Všem zákazníkēm, obchodním partnerēm
a zamČstnancēm pĒejeme Vánoce plné klidu
a pohody a do nového roku pĒedevším pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspČchē!
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Smetanovo nám. 120
Litomyšl
tel. 461 612 670-1
728 080 947

Novinka v naší RK:
3D skenování a virtuální
Home Staging.
VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

z 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
z Litomyšl - Toulovcovo náměstí - pronájem
vybaveného bytu 4+kk s terasou (cca 120 m2) ve III.
NP, s luxusním výhledem na historické centrum. Volné
ihned. ENB G
č. 1648
Cena: 18 000,- Kč/měs. + energie

nám. Míru 11/89, 568 02 Svitavy
Autodíly:
tel.: 461 532 256 mobil: 603 449 553
Servis/pneuservis:
tel.: 461 531 740 mobil: 603 449 209
KTM:
mobil: 739 383 461
www.amd-svitavy.cz

DČkujeme našim zákazníkēm a obchodním
partnerēm za dosavadní pĒízeĐ.
SouĊasnČ pĒejeme krásné vánoĊní svátky
a pohodový rok 2022.
Kolektiv pracovníkē AMD Svitavy

Levnější televize
3
Satelitní karta od 125,- Kč
3
Novasporty a Eurosporty
do Vaší TV
3
Televize přes internet od 80,- Kč
Tel.: 778 880 006
z Svitavy, Údolní - prodej RD o dispozici 7+kk
se zahradou 1027 m2 v klidné lokalitě. Napojeno
na plyn (ústřední topení) + krbová a kachlová kamna,
na elektřinu, veř. vodovod a odpady do kanalizace.
Vhodné pro početnou rodinu, generační soužití nebo pro
bydlení s podnikáním. ENB G
č. 1655
Sleva na: 5 900 000,- Kč
z Trstěnice - prodej RD ideálního k rekreaci, příp.
k trvalému bydlení, dispozičně 4 menší pokoje, balkon,
dvě kuchyně, soc. zařízení. Zahrada 1434 m2, absolutní
soukromí. ENB G
č. 1630
Cena k jednání: 2 200 000,- Kč

SLEVA

25%

až
na skladové zásoby
motooblečení

poukazy
Dárkové
v hodnotě 1000,- Kč
200,- 500,- líčky
ba
Dárkové etikou
s autokosm

Půjčovna

střešních boxů a nosičů lyží
pro 4 páry značky Hakr
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z Dolní Újezd - prodej RD 3+1 s garáží a zahradou 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

z Banín – prodej areálu k podnikání na ploše
11647 m2. Součástí areálu jsou 3 haly, venkovní prostranství a vlastní příjezd. Hala I je napojena na el. energii
(2x40 A, rezerva trafa na 250 kVA) a veř. vodovod.
Výhodná poloha mezi městy Svitavy – Brno. ENB G
č. 1643
Cena: 12 900 000,- Kč

z Choceň – pronájem prostoru pro obchod
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.
ENB G
č. 1639
Cena: 15 000,- Kč/měs. + energie
z Litomyšl – pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro
obchod či kancelář na Smetanově náměstí naproti poště.
Podlaha – keramická dlažba, prosklené výlohy s led
osvětlením, soc. zařízení. Volné od 1.1.2022. ENB G
č. 1651
Cena: 6.000,- Kč/měs. + energie

Děkujeme Vám za dosavadní
úspěšnou spolupráci a přejeme
hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a pracovních
i osobních úspěchů
v novém roce 2022.
Kolektiv RK Consult VK
Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás od roku 1992.

POJĎTE S NÁMI VYRÁBĚT ŽILETKY PRO CELÝ SVĚT!
Hledáme spolehlivé spolupracovníky:

Operátor kalení, broušení a balení
alení
Mechanik - nástrojař
Pracovník kontroly kvality
Skladový dělník
Obchodník junior
Požadujeme:
z Aj slovem i písmem (alespoň mírně pokročilá znalost),
další světový jazyk výhodou
z Řidičský průkaz sk. B
z Min. SŠ vzdělání
z Praxe v oboru obchodní činnosti výhodou (nákup, prodej)
z Komunikační dovednosti
z Ochota cestovat a učit se novým věcem

VÝROBA HOLICÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ČEPELEK JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET

Tel. 461 801 217



e-mail: personalni@czechblades.cz



www.czechblades.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
POZOR! Soukromá řádková inzerce
ZDARMA! Do odvolání nabízíme soukromou řádkovou inzerci ZDARMA! Zadávejte na www.novinyeso.cz v rubrice
inzerce – řádková a odešlete bez ohledu
na kalkulovanou cenu. Do 160 znaků
zdarma, delší dle ceny v kalkulátoru.

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.

Přijmeme směnového elektrikáře
závod Jevíčko (pozice je vhodná i pro absolventy)
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!

Kvaliﬁkace zkušeného odborníka:
• SOU / SŠ vzdělání v oboru elektrikář, elektromechanik
• platná vyhláška č. 50, § 6
• praxe v oboru podmínkou
• znalost prostředí výrobního závodu výhodou
• znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
• svědomitost, samostatnost, pečlivost
• zájem o moderní technologie a průběžné sebevzdělávání
• ochota pracovat v třísměnném provozu
• ŘP sk. B

Co čekáme od absolventa?
• SOU / SŠ vzdělání v oboru elektrikář,
elektromechanik
• min. § 5 vyhl. 50/1978 Sb.
• svědomitost, samostatnost, pečlivost
• zájem o moderní technologie a průběžné
sebevzdělávání
• ochota pracovat v třísměnném provozu
• ŘP sk. B

Pracovní náplň:
• oprava a údržba elektrických prvků, instalace el. rozvodů
• vedení záznamů o závadách a nedostatcích a jejich aktivní odstraňování
• podpora provozu a řešení vzniklých problémů
• ostatní údržbářské práce
Co Vám můžeme nabídnout?
• 7,5 hodinovou pracovní dobu • 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy • 5 týdnů dovolené
• příspěvek na dopravu do zaměstnání dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• odměnu za přítomnost 500 Kč/měsíc • příspěvek na stravování
• bezúročnou ﬁremní zápůjčku na bytové účely až 100 000 Kč
• příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění 6 000 Kč/rok
• příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím
• podporujeme volnočasové aktivity • přispíváme na teambuildingové konto
• pořádáme ﬁremní akce (pochod přírodou, charitativní jarmarky, den pro zdraví)
Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková
Tel.: 465 357 324 / 725 817 177, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

z SPOLEČNÝ PRONÁJEM. Nabízím
společný pronájem zařízených prostor
k podnikání, v budoucnu možnost plného nájmu. V současné době se jedná o tři dny v týdnu, ve druhém patře
v centru Poličky. Vhodné pro masáže,
kosmetiku, fyzioterapii, psychologii,
poradenství. Zájemci, volejte na tel.
605 922 080, pište na: rehacentrum.
libra@seznam.cz

Řádkovou inzerci lze objednat na
www.novinyeso.cz

z Delší dobu sháním ke koupi rodinný dům s pozemkem ve Svitavách
nebo okolí do 15 km. Výhodou je cena
do 5 mil. Kč. V případě zájmu o prodej
se prosím ozvěte na tel: 605 060 369
z Koupím les s pozemkem. Stáří ani
výměra nerozhoduje. Horší stav nevadí.
Tel. 773 585 290
z Koupím garáž, Svitavy-Lány. Tel.
704 198 753
z Koupíme zahradu. RK NEVOLAT.
608 544 382

Různé
z Renovace koupelnových van akrylátovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.
z Koupím staré jízdní řády, vlakové
jízdenky, smaltované cedule z lokomotiv
apod. Tel. 608 420 808
z Koupím staré pivní lahve a sklenice s nápisy pivovarů. Tel. 732 170 454,
sběratel
z Koupím staré pohlednice, bankovky, tuzex. bony, vyznamenání, militaria,
apod. Tel. 608 420 808

SVITAVY

Sokolovská ulice 121, Litomyšl

Vás srdečně zve do své prodejny na

vánoční prodej
živých ryb

POZOR !!!%

PRODEJ ZNAČKOVÝCH HODINEK,
ZLATÝCH, STŘÍBRNÝCH A OCELOVÝCH ŠPERKŮ
Již čtrnácté
čt á té V
Vá
Vánoce vám
á nadělujeme
děl j me dárky
dá k za vaše
š nákupy
ák
u nás.
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Najdete nás ve Svitavách na Námestí
estí Míru
est
u 67,
6 , naproti
aprot Ceské
Ces
eské
é sporitelne.
spor te e.
Dekujeme Vám, že jste si vybrali práve nás!

1991 - 2021
30 let na trhu
An expert
at your side.

Cimbria HMD s.r.o. Litomyšl

Hledá nové zaměstnance
na pozice:
Co získáte:
z NÁBOROVÝ BONUS – 30.000 Kč
z 13. MZDU
z příplatek za práci přesčas 75%
z stabilní zaměstnání – při nástupu
smlouvu na dobu neurčitou
z práci v čistém pracovním prostředí
z kvalitní vybavení
z 25 dní dovolené
z sociální programy a mnoho dalších…

13.12.
pondělí
14.12.
úterý
15.12.
středa
16.12.
čtvrtek
17.12.
pátek
18.12.
sobota
19.12.
neděle
20.12.
pondělí
21.12.
úterý
22.12.
středa
23.12.
čtvrtek
24.12.
Štědrý den
25.12.
sobota
26.12.
neděle
28. – 30.12.
31.12.2020 – 3.1.2021

né
na vybran
boží bez
zbo
zího navýšení!
předchozíh

www.livecar.cz
www
ww
www.liv
ww.
w.liv
v
Akce platí do vyp
vyprodání zásob

z Svářeč – zámečník
z Elektrikář
z Montážní dělník
- elektro
z Operátor
ohraňovacího lisu
z Skladník
z PLC Programátor

Ryby lze na místě vykuchat. Ryby posiluji imunitu.
Aktuální nabídku ryb najdete na

www.rybarstvi-litomysl.cz

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

Kontaktujte HR oddělení – 775 550 727
a buďte součástí strojírenské ﬁrmy v zemědělském průmyslu.

PRODEJNY STROJŮ A NÁŘADÍ
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

Velký
výběr
vánočního
osvětlení
Emos!

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

Makita GA5030R,
720W, 125mm

od

1.590,- Kč

od

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

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

429,, Kč

Čelovka Emos,
různé druhy,
bez baterií,
od

449,- Kč

129,- Kč
Brousek na nože
a sekerky Fiskars

1.499,- Kč

379,- Kč

75,- Kč

999,- Kč 72,- Kč
Rukavice pracovní
bavlna

18,- Kč

od

85,- Kč

Slunečnice krmná
černá, 1kg
Vědro stavební
plast PE
5, 10, 12,
16, 20 litrů
od

23,- Kč
Koště chodníkové
24 cm,
násada dřevo 120cm,
PVC vlákno 13cm

Pracovní
vesty
od

249,- Kč

489,- Kč

od

159,- Kč

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

205,- Kč

139,- Kč

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

75,- Kč

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

419,- Kč

1.039,- Kč

od

Obuv
gumoﬁlcová,
velikosti
38 - 48

26,- Kč

Autolékárnička Sheron
plastový obal, kortexový obal

Hrablo
na sníh
Praděd,
49 cm

35,- Kč

23,- Kč

Boby,
kluzáky
a sáně,
velký výběr

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

od

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

od
kůže/textil

85,- Kč

65,- Kč

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

Svítilna Emos,
různé druhy,
včetně baterií,

Podpalovač
tuhý Pe-Po,
40 podpalů

1.399,- Kč

Obuv Prestige,
barva černá/bílá,
různé velikosti

1.099,- Kč

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

49,- Kč

240 litrů

Regál policový,
Hobby 150kg,
700x300x1500mm
Kolečko stavební,
smontované, tažená korba,
60 litrů, nosnost 100kg,
nafukovací nebo plná pryž

od

769,- Kč

od

800,- Kč

Žárovka LED,
E27, 9W,
14W, 20W

Popelnice
plastová,
hranatá,
různé barvy
120 litrů

1.099,- Kč

1.299,- Kč

2
2
0
2
PF

20,- Kč

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

Aku šroubovák
Hecht 1247,
v kufříku,
včetně nabíječky
a baterie

Žebřík Corda,
hliník,
nosnost 150kg,
7 příček

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

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

www.raledo.cz

8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
8:30 – 17:00
8:30 – 17:00
8:30 – 12:00
8:30 – 12:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:30
8:00 – 17:30
8:30 – 11:00
8,30-11,00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
ZAVŘENO

Baterie
GP Super,
alkalická
AA, AAA
Zimní směs
do ostřikovačů
Sheron
-20°C
3 litry, 5 litrů
od

69,- Kč

www.raledo.cz

12,- Kč
Konzerva 415g
pes, kočka,
různé druhy
a příchutě
od

14,- Kč

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

89,- Kč
Kapsička 100g
pes, kočka,
různé druhy
a příchutě
od

7,50 Kč

Platnost akce od 6.12.2021 do 23.12.2021 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Vybrané zboží pouze na prodejně v Moravské Třebové. Foto je pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.

Za kažždý náku
up nad
d 500,-obdrží
žítte malo
ou pozzornosst.
Při náákupu naad 300
00,retro rá
rádio

DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební ﬁrma Svitavy
Hlavní
413/17a
Svitavy
Telefon:
461 530 057
603 331 403
604 795 267
www.dolestav.cz

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

Pf2022

Stavební ﬁrma KLEPOCOL s.r.o.
Hlavní 322/6, Svitavy

přijme

zedníky z zámečníky
svářeče z klempíře
pokrývače z tesaře

Linhartice 233, 571 01 Linhartice, www.koweb.cz

Svým zákazníkům a obchodním partnerům
přejeme klidné prožití vánočních svátků.
Do nového roku především pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů!

Kontakt: Miroslav Křížovský, tel.: 603 208 730
email: MiroslavKrizovsky.Klepocol@seznam.cz

Děkujeme zákazníkům a obchodním partnerům za přízeň
a spolupráci v letošním roce.
Přejeme krásné Vánoce a do nového roku
pevné zdraví a mnoho úspěchů!

PF 2022

František Šunka

Richarda Kloudy 110/8
568 02 Svitavy
Tel.: 603 494 782
e-mail: info@elektrosunka.cz

Děkujeme všem našim zákazníkům
a obchodním partnerům za přízeň
v uplynulém roce. Do nového roku 2022
přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu
a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
František Šunka a kolektiv
www.elektrosunka.estranky.cz

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!

HUTNÍ MATERIÁL
z prodej z dělení z doprava z zámečnická výroba

2
2
0
2
F
P

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 2022 přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobních i pracovních úspěchů!

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%

PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2022

www.nekvinda.cz

Brněnská 57, Březová nad Svitavou
tel.: 461 521 434

Krásné vánoční svátky
plné pohody a klidu
a úspěšný celý rok 2022!

z sítě proti hmyzu
ŽALUZIE
z montáž žaluzií
a veškeré stínicí
VENKOVNÍ
techniky
shrnovací dveře
z
ROLETY
Luděk Častulík
POKLÁDKY
KOBERCŮ A LIN
včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

Boršov 158
tel.: 608 809 028
e-mail:
ludekcastulik@seznam.cz

Děkuji zákazníkům a obchodním partnerům za přízeň
a spolupráci v letošním roce. Přeji všem krásné Vánoce
a do nového roku 2022 pevné zdraví a mnoho úspěchů!

KAMENICTVÍ

- Urnové pomníky (žula) - Lucerny, Vázy
Pčejeme
žití
- Jednohroby (žula) - Broušení terasových dílů
klidné prnoích
- Dvojhroby (žula) - Nápisy (zlato, stříbro)
vánoý Ĉ
- Panel. hrobky + výkop - Schránky na urny
odn
svátkĎ a hohody
- Žulové desky na grilování na míru
- Desky do kuchyní a koupelen
zdraví , p chĎ

Hledáme výrobní dělníky/ce
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!

Nástupní mzda
Již po půl roce od nástupu

- Dovoz žuly ze zahraničí
- Formátování deskovin mostovou pilou

123,10 Kč/hod.
136,70 Kč/hod.

Široký výběr materiálů a řešení dle katalogů nebo vlastních nákresů!

Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová
Tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
Přehled volných pracovních míst naleznete na www.rehau.jobs/cz

a úspĈ
v novém
.
roce 2022

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

(+ směnné příplatky)
Naše nabídka:
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu
• za odpolední směnu vyplácíme příplatek 25 Kč/hod., za noční směnu 40 Kč/hod.
• vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů
• přispíváme na stravování a máme ﬁremní kantýnu
• ať už jste odkudkoliv, přispějeme Vám na dopravu do práce dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč/měsíc
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme k významným událostem života našich zaměstnanců
(ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím)
• podporujeme volnočasové aktivity a přispíváme na teambuildingové aktivity zaměstnanců
• pořádáme ﬁremní akce (pochod přírodou, charitativní jarmarky, den pro zdraví)

KNAP
Litomyšl

!

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

Prodejna FISKARS ve Svitavách!
NOVĚ BROUŠENÍ NOŽŮ, NŮŽEK, SEKER

Lačnov
(silnice směr Lanškroun)

Po-Pá 8:00 – 11:30 hod.
12:30 – 15:00 hod.

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

Vaše realitní specialistka
pro Svitavy a okolí.

Hana Roušarová,
tel. 606 579 406,
RE/MAX G8 Reality
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 příjemné prožití
svátků vánočních a hezké chvíle
u svátečně prostřeného stolu.

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

www.novinyeso.cz

y
Novin
cí
s tradi

www.toner.cz

Vychází 1x měsíčně, č. 12 vyšlo 6.12.2021. Registrováno u MK ČR E 12048. Vydává Jan Kovář, Kapitána Nálepky 1304/18, 568 02 Svitavy, IČO 435 05 848. Tel.:603 511 582, email: eso@novinyeso.cz, www.novinyeso.cz. Tisk: UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Grafické zpracování je
majetkem Agentury ESO.

Vážení klienti, obchodní partneři
a přátelé, chtěla bych Vám
poděkovat za Vaši stálou důvěru
a spolupráci. Přeji Vám hodně
krásných chvil prožitých
v příjemné atmosféře Vánoc
a do nového roku 2022 úspěšný
vstup, hlavně hodně zdraví, štěstí,
osobních a pracovních úspěchů!

