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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

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

přijme

zedníky, zámečníky,
řidiče avie

Kontakt: Jaroslav Doleček, tel.: 603 331 403
email: dolecek.jar@seznam.cz

hledá nové kolegy do třísměnného pracovního provozu 
na tyto pracovní pozice:

Výrobní dělník (obsluha strojů)
mzda až 25.000 Kč / měsíc

Technik kontroly 
mzda 28.000 Kč / měsíc

a nové kolegy do jednosměnného pracovního provozu 
na tyto pracovní pozice:

Balistik
mzda 28.000 Kč / měsíc

Technik strojního zařízení
mzda až 38.000 Kč / měsíc

NABÍZÍME:
 příjemné pracovní prostředí  stabilitu společnosti, která rozšiřuje výrobu

 5 týdnů dovolené  zvýhodněné závodní stravování 
 zvýhodněný rodinný tarif pro mobilní telefon

POŽADUJEME:
 svědomitost a spolehlivost  zájem o práci ve výrobě  trestní bezúhonnost

 pro profesi TECHNIK KONTROLY – praxe na obdobné pracovní pozici 
a orientace ve čtení technické dokumentace výhodou

 pro profesi BALISTIK – zbrojní průkaz skupiny D
 pro profesi TECHNIK STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ - středoškolské vzdělání technického zaměření 

a aktivní znalost anglického jazyka výhodou
Nástup možný ihned. Místo výkonu práce: Polička – Bořiny.

Kontakt: Bc. Renata Píchová, e-mail: renata.pichova@stvtechnology.cz
tel. +420 778 454 057

STV Technology, s.r.o., 
společnost, která je součástí silné 

a rychle rostoucí průmyslové skupiny, 

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

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



 

Nabízíme:  zaměstnanecké benefi ty  osobní ohodnocení ve formě prémií
Osobní návštěva pouze po telefonické domluvě.

DĚLNICI BRIGÁDNICI
DĚLNÍKA BRIGÁDNÍKA 
do výroby (vhodné i pro důchodce)

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ
pro jednosměnný provoz

Roman Million Wood s.r.o. 
Linhartice 231, 571 01 Moravská Třebová
mobil: 774 508 814, www.ceskekvh.cz

MISTRA
 Požadujeme: velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost

 Praxi v oboru nevyžadujeme, zaučíme.
Mezinárodní společnost, zabývající se výrobou plastových výlisků do interiéru automobilů, 

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Technolog  l  Manipulant
Údržba strojů + elektro
Operátor ve výrobě  
Seřizovač  l  Skladník
Hlavní lakýrník
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

  
Internet 150 TV Klasik s 60 programy

  
Internet 150 Tarif pro 1 se 4 GB dat
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ZDARMA

slevouTelefon se slevou

4 000

 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

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



Neopomeňte úpravu daňové 
povinnosti v lednu 2021.

Více na: www.consultvk.cz/
aktuálně

 Litomyšl – prodej prostoru pro vestavbu jedné 
bytové jednotky v byt. domě na ulici 9. května. Bližší 
informace osobně nebo telefonicky. ENB G
č. 1588           Cena: 1 300 000,- Kč

 Hledáte byt 2+1 nebo řadový rodinný domek 
k rekonstrukci v Litomyšli? Ozvěte se – neveřejná nabídka. 
č. 1589, 1590    Cena: Informace v RK

 Litomyšl – Lány - prodej částečně vy-
baveného 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 k jednání: 4 500 000,- Kč

 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

 Horky (u Litomyšle) - prodej venkov. stavení 
se dvorem a stodolou k celkové rekonstrukci nebo 
výstavbě nového RD. Napojeno na elektro, plyn. 
přípojka na hranici pozemku, podobně i trasa veř. 
vodovodu. Malebná obec pro trv. žití nebo rekreaci mezi 
městy: Litomyšl, V. Mýto a Choceň. ENB G 
č. 1575 -2 Cena: 680 000,- Kč

 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 – pronájem obchodu cca 77 m2 
s výlohou na Smetanově náměstí. Vhodné pro obchod, 
kontaktní místo, kanceláře. Volné ihned. Peněžitá jistota 
2 nájmy.  ENB G
č. 1584   Cena: 23 000,- Kč/měsíc + energie

V novém roce 2021 Vám 
přejeme stálé zdraví a mnoho 
důvodů k přirozené radosti ze 
života. Budeme rádi, když nám 
zachováte důvěru a v případě 
potřeby využijete služeb naší 

realitní kanceláře.

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

Hledáme směnového elektrikáře
závod Moravská Třebová a Jevíčko
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!

Nemělo by Vám chybět:
• SOU / SŠ vzdělání v oboru elektrikář, elektromechanik
• platná vyhláška č. 50, § 6
• praxe v oboru je 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 bude náplní Vaší práce?
• oprava a údržba elektrických prvků
• vedení záznamů o závadách a nedostatcích a jejich aktivní odstraňování
• podpora provozu a řešení vzniklých problémů
• účast na instalaci nových technologií

Nabízíme Vám:
• 7,5 hodinová pracovní doba, směnné příplatky za odpolední směnu 25 Kč/hod. a za noční směnu 40 Kč/hod.
• 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy
• 5 týdnů dovolené
• odměna za přítomnost 500 Kč/měsíc
• fi remní kantýna a příspěvek na stravování
• příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
• bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč
• příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím
• podpora volnočasových aktivit, fi remní akce

Máte to blíž do Moravské Třebové?
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, 461 355 342, petra.svarcova@rehau.com

Bydlíte v okolí Jevíčka?
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, 465 357 324, 725 817 177
zuzana.stepankova@rehau.com

www.rehau.jobs/cz

POZOR!
Soukromá řádková inzerce ZDARMA!
Do odvolání nabízíme soukromou řád-
kovou inzerci ZDARMA!
Zadávejte na www.novinyeso.cz v rub-
rice inzerce – řádková a odešlete bez 
ohledu na kalkulovanou cenu.
Do 160 znaků zdarma, delší dle ceny 
v kalkulátoru. 

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také hodiny, 
betlémy, hračky, kočárky, hudební nástro-
je, vojenské věci, motocykly, čísla z loko-
motiv 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

 Hledám hlídání pro své tři malé pej-
sky, alespoň týden v měsíci (pondělí až 
pátek), za domluvený fi nanční obnos. Tel. 
737 564 343

 Koupím řády a vyznamenání. Též 
socialistické. Tel.608 420 808

 Renovace koupelnových van akry-
látovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.

 Koupím staré pivní lahve a skleni-
ce s nápisy pivovarů. Tel. 732 170 454, 
sběratel

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.

 Hledám pro svého klienta RD ve Svi-
tavách či blízkém okolí. Financování zajiš-
těno. Za nabídky děkuji. Mob.: 603 247 527

 Vykoupím dům, oblast Svitavy, Mo-
ravská Třebová, Jevíčko a okolí do 25 km. 
Tel: 774 765 437

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

 S připravenými fi nancemi a inves-
tičním záměrem hledám již delší dobu 
byt v Litomyšli nebo ve Svitavách, ideál-
ní před rekonstrukcí. Velice děkuji za na-
bídky. Mob.: 603 247 527

NABÍZÍME
čerstvá 

vykrmená
KUŘATA 
z našeho chovu 

 
krmená 70 dní,

původem z Francie
Prodej od 4. února 2021

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

603 792 036603 792 036

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718
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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

Prodejte vaši nemovitost s námi!

 Profesionální prezentace nemovitosti
 Analýza prodejnosti a ceny zdarma

 Virtuální prohlídka a profesionální fi nanční servis! 
Virtuální prohlídku dáváme prodávajícímu jako dar za důvěru!  

Mnoho spokojených klientů může potvrdit!

 Robert Müller Jaroslava Šimková
 Tel.: 608 237 004 Tel. 603 247 527

Gorkého 754/3   Svitavy   www.4fi nreality.cz

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.VDA.CZ 
V SEKCI AKTUALITY

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT NA TELEFONECH UVEDENÝCH NA WEBU 
A DOMLUVIT SI INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY.

Proč? 

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

                VÁS ZVE NA SEMINÁŘE - WEBINÁŘE:

PODROBNÉ INFORMACE K SEMINÁŘŮM VÁM RÁDI ZAŠLEME!

18. 2. 2021
Roční zúčtování záloh za rok 
2020 a novinky ve zdaňování 

mezd od r. 2021

Katarína Dobešová, MF ČR Praha
SEMINÁŘ - WEBINÁŘ

(záleží na koronavirových
opatřeních).

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ SEMINÁŘE – WEBINÁŘE NALEZNETE 
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

25. 2. 2021
Řádná dovolená od roku 2021

a její aplikace v praxi.

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná 
lektorka a konzultantka mzdového 

účetnictví.
SEMINÁŘ - WEBINÁŘ

(záleží na koronavirových opatřeních).


