
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO SVITAVSKO, LITOMYŠLSKO, POLIČSKO, MORAVSKOTŘEBOVSKO, 
JEVÍČSKO, MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE. 
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leden 2022  ročník XXVI č.1  vychází od 17.1.2022

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

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

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

NEDEJTE INFLACI ŠANCI 
Možnost fixace cen roku 2021 

při montáži do 31. 3. 2022 
Volejte 603 366 027 nebo 725 147 474 

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

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 35.000 Kč

 dělníka
(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: duchackova.servis@seznam.cz

SKLADNÍK
SKLAD SVITAVY

Pracovní náplň:
 skladování a prodej hutního materiálu 

 dělení materiálu určenými prostředky  obsluha VZV

Požadujeme:
 zodpovědnost, pracovitost, samostatnost  praxe v obsluze VZV výhodou

Nabízíme:
 zaměstnání na hlavní pracovní poměr  práci v jednosměnném provozu

 mzda po zapracování od 140,- Kč/h  sleva na fi remní služby, zboží a výrobky
 příspěvek na stravování  nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontakt:
Ing. Jandl Bedřich, Hálkova 1577/1, Svitavy
tel.: 461 531 367, e-mail: jandl@atomsteel.cz

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

Cimbria HMD s.r.o. Litomyšl

Hledá nové zaměstnance
na pozice:

An expert
at your side.

 Svářeč – zámečník
 Operátor 

    svařovacího 
    robota

 Elektrikář
 Operátor 

    ohraňovacího lisu
 Skladník 

1991 - 2021
30 let na trhu

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



Provozovna 
je v nájmu 

v budově města.

Prodej včetně 
strojního 
vybavení 

a skladových 
zásob.

PRODÁM ZAVEDENOU PROVOZOVNU
ZÁMEČNICTVÍ – VÝROBA KLÍČŮ

ve Svitavách na ul. Purkyňova         

Bližší informace na tel.: 605 768 004

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

 DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ
pro jednosměnný provoz do dřevovýroby

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.

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

DĚLNICI/KA
do výroby

Tel. 461 801 217            e-mail: personalni@czechblades.cz            www.czechblades.cz

POJĎTE S NÁMI VYRÁBĚT ŽILETKY PRO CELÝ SVĚT!

VÝROBA HOLICÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ČEPELEK JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET

Hledáme spolehlivé spolupracovníky:

Operátor kalení, 
broušení 
a balení
Mechanik - nástrojař
Pracovník kontroly 
kvality

Směnový nástrojař 
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!

Požadujeme:
• SŠ, SOU v oboru nástrojař
• zkušenosti se stavbou nebo údržbou forem
• zkušenosti s prací na obráběcích strojích
• orientace v technické dokumentaci
• znalost práce s měřidly (mikrometr, posuvka)
• zodpovědnost, samostatnost, technické myšlení
• ochota práce v třísměnném provozu
• ŘP sk. B

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 fi remní 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 fi remní akce (pochod přírodou, charitativní jarmarky, den pro zdraví)

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
www.rehau.jobs/cz

Co Vás čeká:
• kontrola stavu opotřebení nástrojů
• provádění odpovídajícího měření
• čtení výkresové dokumentace 
  pro nástroje a náhradní díly
• provádění oprav, montáží, čištění a údržba 
  vstřikolisovacích a vyfukovacích nástrojů (forem)
• spolupráce s externími nástrojárnami



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

Novinka v naší RK: 
3D skenování a virtuální 

Home Staging.

 Litomyšl – T. G. Masaryka - prodej 
zděného bytu 2+1 (51 m2) ve zvýšeném přízemí, 
os. vlastnictví, po rekonstrukci. ÚT plyn, okna plas-
tová. Krásný výhled, výborné docházkové vzdále-
nosti. ENB G
č. 1657 Cena: 3 600 000,- Kč

 Litomyšl – Braunerovo nám. - pronájem 
nebytového prostoru (26 m2) s výlohou 
v přízemí + další admin. prostory ve II. NP. Energie 
na nájemce. Vhodné pro obchod, služby, kanceláře, 
sídlo společnosti, apod. Volné od 1.3.2022. ENB G 
č. 1653  Cena:  12 000,- Kč/měs. + en.

 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. + en.

 Litomyšl – pronájem nebyt. prostor 15 m2 
pro obchod či kancelář na Smetanově náměstí nap-
roti poště. Podlaha – keramická dlažba, prosklené 
výlohy s led osvětlením, soc. zařízení. Volné ihned. 
ENB G
č. 1651      Cena: 6 000,- Kč/měs. + en.

 Svitavy, Údolní - prodej RD o dispo-
zici 7+kk se zahradou 1027 m2 v klidné lokalitě. 
Napojeno na plyn (ústřední topení) + krbová a ka-
chlová kamna, na elektřinu, veř. vodovod a od-
pady do kanalizace. Vhodné pro početnou rodinu, 
generační soužití nebo pro bydlení s podnikáním. 
ENB G
č. 1655    Cena: 5 900 000,- Kč
   

 Dolní Újezd - prodej RD 3+1 s garáží 
a zahradou v centru obce. Dům je podsklepen, napo-
jen 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

 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 

 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 po domluvě. 
ENB G
č. 1639   Cena: 15 000,- Kč/měs. + en.

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

FYZIOTERAPIE 
PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT

Náměstí Míru 12, SVITAVY, www.vitkolar.cz
Certifi kovaný odborník - McKenzie metoda, 

pomoc při bolestech zad a kloubů, cvičení na míru, 
odblokování páteře, odborné masáže, tejpování, 

baňkování, dárkové poukazy.

Tel: 737 060 095, vitkolar@email.cz

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

Dlouhodobě sháníme 
ke koupi rodinný dům 

ve Svitavách a okolí do 10 km
Pokud o prodeji uvažujete, tak se prosím ozvěte na 

tel: 605 060 369.

RENOVACE 
KOUPELNOVÝCH VAN 
akrylátovou vložkou 
Tel. 739 574 935, www.revago.cz

Směnový elektrikář
závod Moravská Třebová (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!

Kvalifi kace 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

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 fi remní 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 fi remní akce (pochod přírodou, charitativní jarmarky, den pro zdraví)

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás! 
REHAU Automotive s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová 
Tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

I Inženýr kvality 
I Operátor montážních linek 
   a fi nálních pozic
I Údržba strojů + elektro 
I Seřizovač
I Lakýrník + operátor

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: 
770 188 855

Těšíme se na Vás.

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

 štípané (v metrových polenech)   
 měkké: 850 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

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!


