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

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ

MISTRA ŘIDIČE
pro jednosměnný provoz
Požadujeme: velmi dobré organizační
schopnosti, samostatnost,
pečlivost
Praxi v oboru nevyžadujeme, zaučíme.

(tuzemsko) pro nové auto
o celkové hmotnosti 15t (plato)
s automatickou převodovkou,
navigací a klimatizací.
Požadujeme: řidičské oprávnění sk. C,
platný profesní průkaz

DĚLNÍKA

Nabízíme finanční benefity:
z bonus za přítomnost v práci
z příspěvek na dovolenou a Vánoce
z příspěvek na penzijní připojištění
z stravenky

do výroby pro jednosměnný provoz

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

Hledáme nové kolegyně a kolegy pro tato střediska:

• STŘEDISKO AUTOMATIZACE • LISOVNA KOVŮ
• LISOVNA PLASTŮ

• NÁSTROJÁRNA

• ODDĚLENÍ KVALITY

Bližší informace: www.rawela.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.
Zažijte s námi fascinující svět automotive!

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

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
Máte zájem? Kontaktujte nás!
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

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!

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.
IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

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). O kupní ceně lze jednat. Doporučujeme
prohlídku bytu, s ﬁnancováním rádi poradíme.
z Cena: 1,990.000,- Kč
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: !!!VÝRAZNÁ SLEVA!!! 1,390.000,- 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
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
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.
NOVINKA: Pronájem nebytového prostoru v přízemí
cihlového domu umístěného
na náměstí ve Svitavách
v k.ú. Svitavy-město o celkové výměře cca 130 m2 se
sociálním zázemím. Do nebytového prostoru se vstupuje
přímo z náměstí. Doposud prostory sloužily jako bar.
V letních měsících lze využít předzahrádku. Prostory
mohou být vhodné i na prodejnu, kancelář nebo služby.
z Měsíční náklady: nájemné ve výši 27.000,- Kč +
zálohy na služby (topení, vodu a elektřinu) ve výši cca
3.000,- Kč. Prohlídku doporučujeme, volné ihned.

Loňský růst cen bytů se podepsal
i na cenách nájemného...
Pokud Vás toto téma zajímá,
celý článek a další odborné články
najdete na www.consultvk.cz

3. Prodej bytu 3+1 do OV
(75 m2) v revitalizovaném
domě na ulici Ant. Slavíčka ve
Svitavách.
z CENA: 1.950.000,- Kč včetně provize RK, PENB - G
5. Prodej družstevního bytu 1+1
(36,30 m2) po celkové rekonstrukci na ulici Felberova Svitavy. z CENA: 1.200.000,- Kč
vč. provize RK, PENB - C
7. Prodej družstevního bytu
3+1 (79,90 m2) ve Svitavách – ul. Větrná. z CENA:
1.850.000,- Kč vč. provize RK

1. Prodej družstevního bytu
3+1 (78,70 m2) ve Svitavách
– ul. Revoluční. z CENA:
1.800.000,- Kč vč. provize RK
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2. Prodej bytu 4+1 (81,70 m )
do OV ve 2.NP bytového domu
ve Svitavách – ul. Dimitrovova
z CENA: 2.150.000,- Kč včetně provize RK, PENB – G

4. Převod družstevního podílu k bytu 3+KK (72 m2) v nové
výstavbě družstevních bytů
na ulici Pavlovova Svitavy.
PENB - B.
z CENA za převod dr. podílu:
899.500,- Kč + provize RK

6. Prodej bytu 3+1 (81,27 m2)
s vlastním topením do OV
v 1.NP zděného domu ve Svitavách – ul. Družstevní.
z CENA: 1.990.000,- Kč včetně provize RK (při rychlém
jednání sleva), PENB – G

9. Prodej bytu 2+KK (36 m2)
do OV na ulici Dimitrovova
Svitavy.
z CENA: 1.150.000,- Kč včetně provize RK, PENB - C

10. Prodej novostavby objektu k celoročnímu užívání 3+KK
2
8. Prodej bytu 2+1 (66,1 m ) (94 m2) se zahradou 645 m2
do OV na ulici Větrná ve Svita- v lokalitě U Dolního rybníka.
vách. z CENA: 1.550.000,- Kč z CENA: 3.150.000,- Kč včetně provize RK, PENB – G
včetně provize RK, PENB - C

e-mail: makler@mourenin.cz

12. Nájem provozovny (prodejny) na ul. ČSA v Moravské
Třebové v těsné blízkosti
centra.
z CENA: 15.000,- Kč + zálohy
na služby

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

1. Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 3+1
v OV na ulici Zahradní ve Svitavách, plocha 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. z Cena 2.190.000,- Kč včetně odměny pro RK.
2. Pronájem kancelářských (obchodních) prostor. Jde
o bývalý zděný stánek PNS na ulici T.G.M. ve Svitavách (vedle
restaurace Národní dům. Celková ploch je cca 22 m2. Výše
nájemného je 6500,- Kč (dohoda možná) + energie
+ vratný depozit ve výši 13.000,- Kč + odměna pro RK
ve výši 4.000,- Kč. Možnost pronájmu od 1.2.2019.
3. Pronájem komerčních prostor (kanceláře) na
Náměstí Míru ve Svitavách o ploše je cca 110 m2.
Kancelářské prostory mají své vlastní hodiny (el., plyn...).
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Možnost nastěhování dle dohody. z Měsíční nájemné
činí 11.000,- Kč + energie + odměna pro RK ve výši
6.000,- Kč.
4. Prodej garáží na ulici Tovární ve Svitavách. Celkově se jedná o posledních 11 garáží dvou různých rozměrů, z toho je 9 garáží menších (3,25 m * 6,5 m) a 2 garáží
jsou větší (3,77 m * 6,5 m). Garáže mají 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 věcných břemen v místním areálu.
5. Prodej zachovalého bytu 2+1 v OV na ulici Felberova
ve Svitavách. Byt je v původním, ale velice pěkném technickém stavu o ploše 58 m2, ve 4. NP. z Cena 1.449.000,- Kč
+ odměna pro RK ve výši 39.000,- Kč.

R T

E

X

N

O

N

W

O

6. Prodej zachovalého zděného bytu 3+1 v OV
na ulici Antonína Slavíčka ve Svitavách. Byt je v původním, ale velice pěkném technickém stavu. Zasklená lodžie, nízké měsíční náklady. Čistá obytná plocha bytu je 74 m2
+ zděný sklep cca 6 m2. Bytová jednotka má vlastní plynový
kotel. Byt se nachází v posledním patře zatepleného bytového
domu, PENB C. z Cena za byt je 1.890.000,- Kč + odměna pro RK ve výši 39.000,- Kč. Dohoda možná.
7. 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.
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VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

z Litomyšl – pronájem moderního bytu 3+kk
(70 m2) na Smetanově náměstí ve 3.NP. Kuchyňská linka
včetně trouby, varné desky, myčky, lednice s mrazákem.
Vhodné pro 2 nebo max. 3 osoby. Volné ihned. ENB G
č. 1426-4 Cena: 14 000,- Kč/měsíc+energie
z Litomyšl – pronájem luxusního atypického
bytu 1+1 (75 m2) na Smetanově náměstí ve 2.NP.
Byt je kompletně vybavený. Možnost užívat zahradu,
zajištěné parkování. Vhodné pro 1 osobu nebo pár. Volné
od března. ENB G
č. 1437
Cena: 12 000,- Kč/měsíc+energie
z Litomyšl – prodej domu na náměstí. Bližší informace osobně v RK. ENB G
č. 1430
Cena: informace v RK
z Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku o výměře
1 169 m2 a 61 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nacházejí
v těsné blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené místo s vazbou na historii (polozbořeniště býv. zájezdního hostince),
nyní s porostem různých dřevin.
č. 1416
Cena: informace v RK

z Cerekvice n. L. – prodej objektu pro bydlení
s podnikáním v centru obce. Uzavřený dvůr (428 m2),
objekt napojen na elektro, přípojka veřej. vodovodu
u domu. Zajímavé okolí s vazbou na historii: Růžový
palouček, Litomyšl, V. Mýto a pohodlný dojezd do těchto
měst (prac. příležitosti, obč. vybavenost). Pozemky celkem: 891 m2. ENB G.
č. 1402
Cena: Informace v RK
z Litomyšl – Záhraď (Suchá): Prodej slunného
pozemku o celkové výměře 8 161 m2 pro pobyt, sport
a rekreaci na polosamotě, v blízkosti města Litomyšle.
Elektřina a veř. vodovod na pozemku. Dojezd do Lit. – cca
3 km, lze i busem.
č. 1384
Cena: 1 595 000,- Kč

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

R E CE P ČNÍ
Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici
recepční
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










dokončené středoškolské vzdělání
ekonomického směru
znalost základů účtování
aktivní znalost AJ
řidičský průkaz skupiny B
komunikativní schopnosti
organizační schopnosti
milé a příjemné vystupování
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z Svitavy - prodej RD 3+kk/4+kk v nově vznikající
zástavbě rezidenční čtvrti nedaleko centra města. Stavba
prvních domů již dokončena. Pohodlné bydlení. ENB C.
č.1233
Cena: informace v RK

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

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

Nabízíme:

z Opatovec u Svitav – prodej menšího statku
s obytnou částí 3+1 (zast. plocha: 466 m2) a pozemky
2917 m2. Dům je napojen na elekt. energii a veř.
vodovod. ÚT na tuhá paliva (plyn. přípojka u domu).
Na zahradě altán, udírna a studna. Pozemky celkem:
3383 m2. ENB G.
č. 1376
Cena k jednání: 1 490 000,- Kč

Připomínáme u nájemních vztahů:
nepodceňujte předávací protokoly
a kontrolu pronajatých prostor
Podrobněji na
www.consultvk.cz/aktuality
Kolektiv RK Consult
VK Litomyšl s.r.o.
jsme tu pro Vás od roku 1992,
přijďte k nám, znáte nás.

naše nabídka také na

www.mourenin.cz

11. Prodej venkovského domu
se zahradou (1410 m2) v obci
Javorník u Svitav.
z CENA: 1.750.000,- Kč včetně provize RK. PENB – G

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

®

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

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

se sídlem nám. Míru 123/50, Svitavy

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855

CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.
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Naše zkušenosti = Vaše jistota

PROČ PRODÁVAT NEMOVITOST S FINCENTRUM REALITY?

Důvěryhodnost je základ
Zázemí velké ﬁrmy - největší základní kapitál na realitním trhu.
Nepracujeme s pokutami pro
klienty ani pro realitní makléře.
Pracujeme transparentně.
Pohybujeme se dle přesně stanovených postupů a pravidel, které
jsou auditovány.
Klient vždy ví, v jaké fázi se jeho
obchod nachází.
Chráníme zájem prodávajícího
i kupujícího.
Vážíme si našich klientů i makléřů, a proto se můžete spolehnout
na to, že vaši nemovitost prodává
makléř, který pro nás chce opravdu pracovat a je spolehlivý.
Bezpečnost vašeho
obchodu je naší prioritou
Finanční bezpečnost všech
procesů. Peníze jsou uloženy na
speciálním rezervačním účtu bez

možnosti s ním disponovat jinak,
než jak je ujednáno smlouvou.
Máme pojištění odpovědnosti.
Renomovaní advokáti, profesionální a vyvážené smlouvy.
Veškeré vnitroﬁremní procesy
a ﬁnanční toky jsou každý rok
auditovány renomovanou společností Price Waterhouse Coopers
- jako jediná RK na trhu.
Vše pod jednou
střechou
Zajistíme nejlepší podmínky pro
úvěrování nemovitosti na trhu.
Profesionální poradenství v pojištění nemovitosti aj.
Rychlost přípravy smluvní dokumentace a dvojitá kontrola každého úkonu na straně Fincentrum
Reality.
Propojení realitních a ﬁnančních
služeb nezvyšuje tlak na navyšování provize z důvodu jejího
dělení mezi další subjekty, jako
jsou jiní hypotéční poradci apod.
Pokud vaši hypotéku zprostředkovává náš ﬁnanční poradce z Fincentrum a.s. a dojde k situaci, že

vám nebude poskytnuta, vracíme
vám automaticky celý rezervační
poplatek.
Nemovitosti mohou být propagovány na více než 300 kamenných
pobočkách Fincentrum po celé
České republice, v síti 3000 hypotečních poradců.
Kvalita a profesionální
přístup každého
makléře
Makléři se pravidelně vzdělávají
v našem školicím systému R.A.F.
(Realitní akademie Fincentrum
Reality).
Každý makléř je kontrolován a je
zjišťována jeho odbornost
Náš realitní makléř je vždy partnerem klienta, nikoliv jeho soupeřem.
Kancelář:
náměstí Míru 137/78,
Svitavy
Mobil: +420 603 247 527
e-mail: jaroslava.simkova
@ﬁncentrumreality.com
www.ﬁncentrumreality.com

Váš realitní
makléř
Jaroslava Šimková
Žiju tady,
bydlím tady,
znám to tady

Pro vážné zájemce hledám ve Svitavách, Moravské Třebové,
Poličce a okolí byt nebo dům ke koupi. Nabídněte

Sídlo firmy
Nekvinda – Zemědělská technika, a. s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, 461 530 888, 461 533 255
fax: 461 530 335, 461 534 442
e-mail: nekvinda@nekvinda.cz

zemědělská technika
náhradní díly
pneumatiky
ložiska
autobaterie

Pneuservis
Prodej osobních, zemědělských
a stavebních pneumatik
Průmyslová 2157/4, Svitavy 568 02
tel.: 461 530 135, fax: 461 531 241
mobil: 777 730 423
e-mail: pneu@nekvinda.cz
Autobaterie, ložiska
tel., fax: 461 530 390
mobil.: 777 430 428
e-mail: baterie@nekvinda.cz

www.nekvinda.cz

1. Prodej velmi pěkného a světlého bytu přímo v centru města,
na ulici Cihlářova v Moravské
Třebové. Byt v osobním vlastnictví velikosti 3 + kk se nachází
ve 3. nadzemním podlaží cihlového domu. Celková podlahová
plocha je 104 m², pokoje svojí
velikostí umožňují případné stavební předěly pro vytvoření více
pokojů. Byt má ústřední plynové
topení vytápěné plynovým kombinovaným kotlem i pro ohřev teplé
vody. Na podlahách jsou parkety.
V jednom pokoji se nachází pěkný
a funkční mramorový krb. Zhruba
v roce 2000 bylo vyměněno plynové, elektrické i vodovodní vedení.
Ke každému bytu náleží sklepní
a půdní kóje.
z Cena včetně provize
1.470 000 Kč

2. Rodinný dům s velkou zahradou, který Vám nyní nabízíme,
leží v obci Jehnědí. Je to krásné
místo s malebnou polohou v údolí
Tiché Orlice. Ve vzdálenosti 4 km
stojí město Brandýs nad Orlicí, který si pro svůj pobyt vybral už Jan
Ámos Komenský.
Nejen historie a turisticky zajímavé místo je důvodem k výběru této
obce k zakotvení rodiny hledající
místo pro bydlení či rekreaci. Obec
Jehnědí s 300 obyvateli nabízí zázemí pro všechny jmenované skupiny. Jen co by kamenem dohodil,
stojí významná města, jako Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Choceň.
Samotný patrový, dvougenerační
dům pak disponuje zázemím pro
řemeslníky, zahrádkáře či chovatele domácího zvířectva. Podsklepený dům o třech nadzemních podlažích má celkem sedm
obytných místností, dvě kuchyně,
3 koupelny a WC, pro každé patro samostatně. V roce 1975 bylo
přistavěno 2. podlaží a podkroví
ve 3. NP. V roce 1995 byla vyměněna všechna okna za plastová
a nová střecha a zateplení podkroví, před pěti lety kotel na peletky s automatickým podáváním.
Minulý rok byla vybudována nová
přípojka na obecní kanalizaci. Pitná
voda vede z obecního vodovodu,
jako varianta zdroje užitkové vody
může sloužit studna, nebo systém
záchytu dešťové vody do rezervoáru s čerpadlem. V zadní části domu
je hospodářská část s letní kuchyní, zakrytou pergolou, technickou
kuchyní. Přilehlou stodolou , která
je v dobrém technickém stavu, se
prochází na nově oplocený pozemek o ploše 4.700 m2. Zde se nachází zeleninová i okrasná zahrada,
lesík a ovocné stromy, rybníček.
Za zahradou je již polní cesta, pole
a les na dohled.
z Cena včetně provize
2.690.000 Kč

přijme do nové provozovny v Moravské Třebové

SVÁŘEČE
pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

Česká republika - ÚZSVM, OOP
Svitavy vyhlašuje od 31. 1. 2019
do 28. 2. 2019 výběrové řízení s aukcí, jehož předmětem je
pozemek st. p. č. 92/1 o výměře
52 m2 včetně rodinného domu
č.p. 9 v obci Rohozná a katastrálním území Rohozná u Poličky.

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!

PROGRAMÁTOR PLC

Rodinný dům je o velikosti 3 + 1, se sociálním
zařízením, podsklepený, s půdou. Napojen je
na vodovodní řad, elektřina je odpojena. Část
stavby stojí na pozemcích jiných vlastníků.
Spolu s rodinným domem jsou předmětem
výběrového řízení i pozemky p. p. č. 1946,
1947 a 1948 o celkové výměře 59 m2, které
slouží jako zahrada. Majetek je prodáván se
všemi součástmi a příslušenstvím včetně
movitých věcí bez hodnoty. Fyzická prohlídka majetku je možná po domluvě na tel. č.
461 352 533. Další informace jsou k dispozici
také na www.uzsvm.cz.

Vyhlášená minimální kupní cena
činí 540 000,- Kč.

závod Jevíčko
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ/VŠ vzdělání elektro
z znalost programování PLC Siemens, Kuka
z požadovaná praxe min. 2 roky
z znalost a zkouška vyhlášky 50/78 Sb., §6
z znalost pneumatiky, hydrauliky výhodou
z základní znalost AJ nebo NJ podmínkou
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 ...)
z korekce a tvorba jednoduchých programů
z analýza chyb a jejich diagnostika
z optimalizace strojů ve výrobě
z montáž a instalace komponentů a sestav
jednoúčelových strojů a linek
z podílení se na automatizaci pracovišť
z spolupráce na mezinárodních projektech

Řádkovou inzerci lze objednat
na www.novinyeso.cz

Různé

z Čištění koberců a sed.soupr. Nevyčistíme, nezaplatíte. tel. 777 825 228
z Renovace koupelnových van akrylátovou vložkou. Tel. 739 574 935,
www.revago.cz.

RENOVACE
PODLAH

INŽENÝR KVALITY

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

závod Jevíčko
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ/VŠ vzdělání technického směru
z aktivní znalost AJ nebo NJ podmínkou
z praxe v oboru řízení jakosti v automotive výhodou
z znalost metod statistického vyhodnocování procesů výhodou
z samostatné analytické myšlení při řešení technických úkolů/reklamací
z schopnost rychlého rozhodování, odolnost vůči stresovým situacím
z ŘP sk. B, aktivní řidič

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

NÁPLŇ PRÁCE:
z spolupráce na náběhu nových projektů z hlediska kvality
z řízení standardů kvality u přidělených projektů
z statistické vyhodnocování procesů
z dohled nad zajištěním zákaznických požadavků
včetně reklamací v předsérii a v sérii
z zpracování zákaznických reklamací
z spolupráce s mezinárodním projektovým týmem

NAŠE NABÍDKA PRO OBĚ POZICE:
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

Máte zájem? Kontaktujte nás!
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

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

Byty, nemovitosti,
pronájem

z Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blízkém okolí. Financování zajištěno. Prosím
nabídněte. Tel.: 603 247 527
z PRONÁJEM bytu 2+1 s venkovní terasou v přízemí cihlového domu v blízkosti centra města ve Svitavách, volný
od 1.3.2019. Nájemné 8 tis. + energie.
Volejte 777 160 833 18-20hod.
z Sháním byt 2+1 nebo větší ve Svitavách do 2 mil. Kč, může být i před rekonstrukcí. Děkuji za všechny nabídky,
Stašek 777 645 070
z Pro mladou rodinu hledám byt nebo
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém okolí. Volejte 603 247 527

PRO DIVIZI VSTŘIKOLISOVNA PLASTŮ
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ PŘIJMEME:

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
Práce na plný úvazek, třísměnný provoz, nástup ihned.
Požadujeme:
 SOŠ/SOU technického zaměření  praxe v oboru 1 rok vítána
 samostatnost  znalost práce s měřidly  komunikativnost
 znalost ISO 9001 a TS 16949 (vítáme)  pracovní flexibilitu

DISPEČERA / PLÁNOVAČE VÝROBY
Práce na plný úvazek, jednosměnný provoz, nástup ihned.
Požadujeme:
 středoškolské vzdělání  praxe v oboru vítána  samostatnost
 spolehlivost, flexibilita, komunikativnost  dobrá znalost práce s PC
 znalost IS Helios výhodou a odolnost vůči stresu

SKLADNÍKA
Práce na plný úvazek, třísměnný provoz, nástup ihned.
Požadujeme:
 komunikativnost a flexibilitu  samostatnost  fyzickou zdatnost
 znalost práce s PC  ochotu učit se novým věcem
Benefity:
 1 týden dovolené navíc  příspěvek na stravování
 8 hodinové pracovní směny bez víkendů  profesní růst
 zázemí stabilní české společnosti  odpovídající platové ohodnocení

Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
libor.peskar@alema.cz, Libor Peškar, tel.: 731 835 900

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!

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

AKČNÍ CENY

MOTOCYKLŮ

ST
EJNĚ MOŽNO
V NAŠÍ PROD

ZAPŮJČENÍ

yží
ly
xů a nosičů
střešních bo

i poskytneme přímo

Více info Vám rád

v naší prodejně.

PRODEJ
oblečení a doplňků

DUKE 125 RC
124.990 Kč

značky KTM

99.990 Kč
Yuki Manxcafe 125 i
49.990 Kč

46.490 Kč

Uvedené ceny
jsou včetně DPH

Prodej
náhradních dílů
na všechny typy vozů
za výhodné ceny

SERVIS
A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 603 449 209
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Moravská Třebová
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Náměstí Míru 89
568 02 Svitavy
tel.: 461 532 256
mobil: 603 449 553
e-mail: amd@svi.cz
www.amd-svitavy.cz

www.novinyeso.cz

ALEMA
Lanškroun a.s.

