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

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

PRODLOUŽENA DO 28.2.2021

PETR MELKA
Linhartice 120

Moravská Třebová
e-mail: p.canon@seznam.cz

www.likvidaceautovraku-mt.cz
tel.:  777 614 414

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL
ODVOZ - TRVALÉ VYŘAZENÍ Z EVIDENCE
Doklad o ekologické likvidaci vystavíme na počkání.
Jsme držiteli licence o ekologické likvidaci vozidel.

Za vozidloZa vozidlo
 až 2500 Kč až 2500 Kč

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Svitavy
e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: +420 777 125 507, www.evt.cz

PŘIJMEME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
NA PROFESE:

Stavbyvedoucí
základní mzda 41.000 Kč

Stavební mistr
základní mzda 34.000 Kč

Asistent/ka výkonného ředitele, 
obchodní referent/ka
mzda 27.000 Kč – 32.000 Kč

Montér vodovodů a kanalizací 
mzda 33.000 Kč – 35.000 Kč 

Strojník stavebních strojů
mzda 33.000 Kč – 35.000 Kč

Řidič nákladního automobilu 
mzda 33.000 Kč – 35.000 Kč

• náborový příspěvek  
až 15.000 Kč

• roční prémie – 13. plat
• výkonové prémie
• příspěvek na stravu
• 25 dní dovolené
• služební automobil, 

notebook, mobil  
(stavbyvedoucí, mistr)
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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.

 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

VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová 

přijme pracovníka na pozici

SAMOSTATNÁ
ÚČETNÍ

Požadujeme:
 střední ekonomické vzdělání s maturitou 

 řidičské oprávnění skup. B
 znalost práce na PC (MS Excel, Word)

 vysokou míru odpovědnosti, samostatnost,
aktivní přístup k plnění pracovních povinností, fl exibilita

 praxe v oboru podmínkou 
Nabízíme:

 5 týdnů dovolené  
 zaměstnanecké benefi ty

NÁSTUP 1.5.2021, případně dle dohody.

Přihlášky včetně životopisu zasílejte do 15.2.2021:

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová
Útvar ŘLZ, Bc. Kadlecová Vladimíra: 461 357 142
e-mail: v.kadlecova@vhos.cz nebo vhos@vhos.cz

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

autorizovaný 
prodejce a servis

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

aný 
ervis

UMMA 
odeeji

autobaterie 
zahradní technika
ložiska
pneuservis

www.nekvinda.cz

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!hledá nového 

pracovníka 
na pozici

MECHANIK 
– ŘIDIČ

Požadujeme
 svářečský kurz

 znalosti v oblasti údržby
 řidičské oprávnění 

skupiny C 

Kontakt: 
723 827 578

Stále máme 
otevřeno

 v prodejně 

ŽIVÝCH 
RYB

Otevírací doba: 
úterý – pátek 
8,30 – 12,00  
12,30 – 17,00

Sobota
8,30-12,00

Aktuální 
nabídky 
ryb na 
www.

rybarstvi-litomysl.cz



Doba pro osvobození příjmů 
z prodeje nemovitosti se 
zvýšila z 5 let na 10 let.

Více na www.consultvk.cz/
realitní novinky

 Litomyšl – Lány - prodej 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

 Hledáte byt v Litomyšli? Nabízíme panelový byt 
o velikosti 2+1 (70 m2) v žádané lokalitě. Více informací 
osobně nebo telefonicky – neveřejná nabídka. ENB C/103
č. 1589     Cena: Informace v RK

 Litomyšl – prodej prostoru pro vestavbu jedné 
bytové jednotky v byt. domě na ulici 9. května. Bližší 
informace osobně nebo telefonicky.  ENB G
č. 1588    Více informací v RK

 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

 Bohuňovice – pronájem haly 20x40 m2 (zast. 
plocha: 800 m2) pro skladování v areálu ZD na okraji 
obce. Stavba disponuje trojími vraty o vel. cca 4x4 m. 
Možnost užívání technické váhy u objektu. Volné ihned.
č. 1489 Cena:  12 000,- Kč/měs. 

LITOMYŠL – PRONÁJEM
 atraktivní byt 4+kk ve III.NP  domu na Braunerově 

nám. Pokoje na sebe navazují, moderní kuchyně i koupel-
na. Volné ihned. ENB G
č. 1570             Cena: 12 000,- Kč + energie

 prodejna 22 m2 na ulici Havlíčkova (za poštou). 
Součástí sklad 12 m2, WC. Volné ihned. ENB G
č. 1563                  Cena: 7 000,- Kč/měsíc

 bývalá kavárna 140 m2 s letním posezením 82 m2 

na Smetanově náměstí.  ENB G
č. 1502       Cena: první 3 měsíce zdarma

 nebytové prostory 16 m2 pro obchod, kancelář či 
provozovnu v přízemí v ul. Mariánská. ENB G
č. 1583     Cena: 4 000,- Kč/měsíc + energie

Kolektiv RK CONSULT VK 
Litomyšl s.r.o. 

je tu pro Vás od roku 1992. 

Zveme Vás do nově 
otevřené 

vinotéky 
na Havlíčkově ulici 

č.p. 440 v Litomyšli 
(naproti Mountfieldu). 

Ve víně je pravda i zdraví.

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

M
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Telefon se slevou

  
Internet 150 TV Klasik s 60 programy

  
Internet 150 Tarif pro 1 se 4 GB dat

  
Internet 150

TV Klasik  
s 60 programy

 

Tarif pro 1
se 4 GB dat

Pevný  
internet

+420 773 000 823

62

Tarif p
se 4 GB datse 4 G

3 
ZDARMA

slevouTelefon se slevou

4 000

malířstvímalířství
natěračstvínatěračství
tapetářstvítapetářství

tel.: 604 866 707

malířství
natěračství
tapetářství

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

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

polínka listnatá
od 1.300,- Kč/prms

polínka jehličnatá
od 1.000,- Kč/prms

zbytky z výroby 
listnaté

od 1.100,- Kč/prms

jasanové 
palivové dřevo

(kulatina délky 4 m)
od 900,- Kč/za prm 

minimální odvoz 22 prm

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz 
dopravu zajistíme
603 425 677

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

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 Svitavách či blízkém okolí. Financo-
vání zajištěno. Za nabídky děkuji. Mob.: 
603 247 527

 Sháním ke koupi rodinný dům v Čes-
ké Třebové nebo okolních obcích do 10 km. 
Původní stav není problémem. Cena 
do 4.5 mil. Kč. V případě zájmu o prodej 
volejte nebo pište na tel: 605 060 369 

 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

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718



w
w

w
.n

o
vi

n
ye

so
.c

z
N

ovi
ny s t
ra

dic
í

V
yc

há
zí

 1
x 

m
ěs

íč
ně

, 
č.

 2
 v

yš
lo

 8
.2

.2
02

1.
 R

eg
is

tr
ov

án
o 

u 
M

K
 Č

R
 E

 1
20

48
. 

V
yd

áv
á 

Ja
n 

K
ov

ář
, 

K
ap

itá
na

 N
ál

ep
ky

 1
30

4/
18

, 
56

8 
02

 S
vi

ta
vy

, 
IČ

O
 4

35
 0

5 
84

8.
 T

el
.:6

03
 5

11
 5

82
, 

em
ai

l: 
es

o@
no

vi
ny

es
o.

cz
, 

w
w

w
.n

ov
in

ye
so

.c
z.

 T
is

k:
 U

N
IP

R
IN

T
, 

s.
r.

o.
, 

R
yc

hn
ov

 n
ad

 K
ně

žn
ou

. 
G

ra
fic

ké
 z

pr
ac

ov
án

í 
je

 
m

aj
et

ke
m

 A
ge

nt
ur

y 
E

S
O

. 
D

is
tr

ib
uc

i z
aj

iš
ťu

je
 Č

es
ká

 p
oš

ta
 s

.p
.

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

ŘIDIČ 
- SKLADNÍK

SKLAD SVITAVY
Pracovní náplň:

 rozvoz zboží nákladním automobilem  skladování a prodej hutního materiálu 
 dělení materiálu určenými prostředky  obsluha VZV

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

 platné řidičské oprávnění skupiny B a C
Nabízíme:

 zaměstnání na hlavní pracovní poměr  práci v jednosměnném provozu
 mzda po zapracování od 130,- 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

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

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

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

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

Seřizovač 
mzda 35.000 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

Obchodní referent
mzda až 28.000 Kč / měsíc

Dále hledáme

Brigádníky do výroby
mzda 125,- Kč / hod.

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 SEŘIZOVAČ – praxe na CNC nebo NC strojích výhodou
 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 OBCHODNÍ REFERENT – aktivní znalost AJ 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


