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PRO MĚSTA SVITAVY, LITOMYŠL, POLIČKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN, JEVÍČKO, JAROMĚŘICE A VELKÉ OPATOVICE

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

Nabídka pracovního místa na pozici
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Nabídka zaměstnání
SVITAP J. H. J. spol. s r. o.
Jsme tradiční česká rodinná textilní firma zabývající se výrobou
technického textilu a výrobků z něj a do svého týmu hledáme
schopné a výkonné kolegy na pracovní pozici

» TKANÍ NA TKALCOVSKÝCH STAVECH
Požadujeme:
» praxi a zručnost při obsluze tkalcovských stavů
» ochotu pracovat ve 2 směnném režimu
» NABÍZÍME finanční ohodnocení 19 - 26.000,- Kč
» Zácvik provedeme prostřednictvím zkušeného zaměstnance
» OČEKÁVÁME vysoké pracovní nasazení a spolehlivost

Nabízíme

>zázemí silné firmy
>zaměstnanecké benefity
(7,5 hod. pracovní doba, týden dovolené navíc, příspěvek zaměstnavatele
na penzijní připojištění a životní pojištění, dotované stavování, lékařskou péči,
rehabilitační plavání, příspěvek na rekreaci a dětský tábor Vranov,

zaměstnanecké slevy a další)
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Bližší informace podá personální oddělení společnosti
Kijevská ulice 423/8, 568 02 Svitavy,
telefon 461568123 nebo e-mail personalni@svitap.cz

Kancelář:
náměstí Míru 137/78, Svitavy
Mobil: +420 603 247 527
e-mail:
jaroslava.simkova@ﬁncentrumreality.com
www.ﬁncentrumreality.com
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

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!

HLEDÁME MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY/-CE
pro závod Moravská Třebová
Nástupní mzda včetně směnných příplatků:

134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
Dále se můžete těšit na:
z 7,5 hodinovou pracovní dobu
z 13. mzdu ve výši 100% měsíční mzdy
z pravidelné navyšování mezd
z 5 týdnu dovolené
z příspěvek na dopravu dle vzdálenosti
až 18 900 Kč/rok
z příspěvek na stravování a ﬁremní kantýnu

z bezúročnou ﬁremní zápůjčku na bytové účely až 100 000 Kč
z příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
z příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč
+ 1 den dovolené navíc
z příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc
z ﬁremní akce

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

CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.

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

RK Mouřenín, spol. s r.o.
se sídlem nám. Míru 133/70, Svitavy
IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

První banky začaly
snižovat sazby hypoték...
Pokud Vás toto téma zajímá,
celý článek a další odborné články
najdete na www.consultvk.cz

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

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

z Litomyšl – prodej měšťanského domu v centru
města s přístupem z náměstí i z ulice Vodní Valy. V přízemí
a II.NP prodejní plochy s fungujícím nájemním vztahem,
II.NP- 2 byty, v podkroví byt cca 100 m2. Bližší informace
osobně. ENB G
č. 1439
Cena: informace v RK

z Polička – prodej bytu 2+1 (54,54 m2
s příslušenstvím) ve III.NP., bez výtahu, v os. vlast.
v okrajové části sídliště. Výstavba v r. 1991, částečná
rekonstrukce v 2010-2012 (nová plast.okna, sociál.záz).
Trv.nájem.vztah bude ukončen k 30.04.2019. ENB G.
č. 1444
Cena: 1 590 000,- Kč

PALIVOVÉ

DŘEVO

polínka různé délky
jehličnaté od 1.150 Kč/sypaný m3
listnaté od 1.400 Kč/sypaný m3

®

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

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY:

z Litomyšl – pronájem luxusního atypického
bytu 1+1 (75 m2) na Smetanově náměstí ve 2.NP. Byt
je kompletně vybavený. Možnost užívat zahradu. Vhodné
pro 1 osobu nebo pár. Volné od března. ENB G
č. 1437
Cena: 11 000,- Kč/měsíc + energie

při odběru min. 3 palet

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

cena 1100,- Kč za bednu

akce platí do vyprodání zásob

POSLEDNÍ GARÁŽE
pila VENDOLÍ
www.exwood.cz

dopravu zajistíme

NA ULICI TOVÁRNÍ VE SVITAVÁCH

Nabízíme Vám ke koupi nově postavené garáže na ulici Tovární ve Svitavách (lokalita pod vlakovým nádražím). Jedná se
o posledních 11 garáží. Rozměry těchto garáží jsou 3,25 m x 6,5 m. Garáže mají vlastní podružné elektroměry, elektrická
garážová vrata. Vchod ke garážím bude možný i ze strany sídliště. Garáže lze koupit ihned.Výhodné ﬁnancování zajistíme.

603 425 677

cena garáží je 350.000,- Kč

z Svitavy – pronájem zařízeného bytu 1+kk
(75 m2) ve II. NP. měšťanského domu po rekonstrukci.
Energie 3 890,- Kč/měs. (pro pár). Výhodná poloha
v centru města. C/134
č. 1445
Cena: 8 000,- Kč/měs. + energie
z Litomyšl – pronájem komerčních prostor cca
20 m2 v přízemí v ulici Mariánská (naproti Muzeu v centru
města). Jde o 1 místnost se soc. zařízením – vhodné pro
kancelář, kontaktní místo, kosmetiku, masáže. Volné
od února 2019. Peněžitá jistota 2 nájmy. ENB G
č. 1438
Cena: 4000,- Kč/měsíc + energie

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

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.
z 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.

naše nabídka také na

www.mourenin.cz
e-mail: makler@mourenin.cz

z Litomyšl – pronájem nadstandardního mezonet.
bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru města.
Mimo bytový prostor se nachází apartman (pokoj se soc.
zázemím). Topení ústřední na plyn, lokální krbová kamna
v obýv. pokoji. Prostorná terasa, chráněné garáž. stání pro
2 osob. auta. Volné – předpoklad od 1.4.2019. ENB G.
č. 1443
Cena: 20 000,- Kč/měs. + energie

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

z Litomyšl – pronájem nebytových prostor 51 m2
v centru města. Hlavní část s barem 20 m2, zadní salonek, 2x soc. zařízení, kancelář a sklad s příslušenstvím.
Kompletní vybavení k dispozici. ENB G
č. 1396
Cena: 11 000,-Kč/měsíc

z Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku o výměře
1 230 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 Sedliště – prodej lesního pozemku 3 610 m2 nad
rybníkem v místní části Končiny I. Přístup z obce Sedliště
po obecním pozemku.
č. 1446
Cena: 45 000,- Kč
Prodávejte bezpečně a bez starostí s kolektivem
RK Consult VK Litomyšl s.r.o.
jsme tu pro Vás od roku 1992, přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

800 888 120

www.privydelek.cz | www.faircredit.cz

Kontaktujte naše obchodní zástupce:
z Jevíčko a okolí tel.: 601 356 050, 737 126 620, 604 160 821
z Moravská Třebová a okolí tel.: 731 663 843, 604 160 821
z Lanškroun a okolí tel.: 724 304 575
z Česká Třebová a okolí tel.: 737 113 664

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat na www.novinyeso.cz

Různé
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
z Půjčíme Vám až 150.000 Kč dřív,
než řeknete švec! Bezplatná infolinka
800 888 120

Byty, nemovitosti,
pronájem
z Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách
a blízkém okolí. Financování zajištěno.
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527

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

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 Pro manžele s ﬁnančním zajištěním
do 4 mil. Kč hledám RD se zahrádkou
ve Svitavách. Nabídněte prosím. Tel.:
603 247 527
z Pro mladou rodinu hledám byt nebo
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém okolí. Volejte 603 247 527
z Nabízíme byt ve zděném bytovém domě
u Stadionu SY 2+1 o výměře 53 m2, umístěný ve druhém patře, nová okna a plynové
topení. 604 593 908. 1 430 000,- Kč
z Noví majitelé bytu hledají ve Svitavách nebo okolí, malý domek k rekreaci, nebo zahradu s chatou a garáž.
Prosím nabídněte. 604 593 908

malířství
natěračství
tapetářství

tel.: 604 866 707

Hledáme nové kolegyně a kolegy pro tato střediska:

• STŘEDISKO AUTOMATIZACE • LISOVNA KOVŮ
• LISOVNA PLASTŮ

• NÁSTROJÁRNA

• ODDĚLENÍ KVALITY

Bližší informace: www.rawela.cz

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

vydává Agentura ESO, Jan Kovář, Jaroslava Šimková. Adresa: náměstí Míru 78, 568 02 Svitavy, Jan Kovář - 603 511 582, Jaroslava Šimková - 603 247 527, E-mail: eso@novinyeso.cz, www.novinyeso.cz. Příjem inzerce: pondělí - pátek, 9.00 - 13.00. Registrováno u MK ČR E 12048. Tisk:
UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Grafické zpracování je majetkem Agentury ESO. Distribuci zajišťuje Česká pošta s.p.

dřív, než řeknete švec!
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Půjčíme vám až

www.novinyeso.cz
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