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Již Již 2424 let  let 

  jsm
e s V

ámi!

  jsm
e s V

ámi!

březen 2020  ročník XXIV č.3  vychází od 9.3.2020

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

Přijme pracovníka
oboru elektro pro opravy a údržbu výtahů

Servisní automobil a telefon k dispozici, práce v regionu Svitav

VÝTAHY 
EVIS s.r.o. 

Svitavy
Založeno roku 1992

Kontakt: Jiří Zeman, tel.: 603 309 720, e-mail: info@vytahy-evis.cz

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Finanční manažer/hlavní účetní 
Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Hlavní lakýrník
Technolog
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Roční prémie před Vánocemi dle docházky
 Jazykové kurzy pro určité pozie
 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



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

Nabízíme k prodeji

jasanové palivové 
dřevo (kulatina) 
v délce 4 m.

Cena 900,- Kč za prm. 
Minimální odvoz je 22 prm.
Dopravu lesáckým autem zajistíme.

Tel: 603 425 677, www.exwood.czP
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F I B E R T E X  N O N W O V E N S

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek 
a příjemný pracovní kolektiv?   

... Přidejte se k nám!

Kontakt:    
Pokud Vás naše nabídka zaujala, přijďte 
vyplnit náborový dotazník na recepci závodu 
anebo zašlete svůj strukturovaný životopis na  
oddělení lidských zdrojů:  

Fibertex Nonwovens, a.s. 
Průmyslová 2179/20
568 02 Svitavy
tel.: 461 573 253
e-mail: it@fibertex.com

Nabízíme: 
  Zajímavou práci ve stabilní a neustále  

 se rozvíjející firmě
  Zaučení na odpovídající pozici 
  Možnost postupu na vyšší odbornou pozici 
  Motivační mzdové ohodnocení  

     odpovídající dosažené pozici
  Příplatky za noční práci a práci přesčas  

 a o svátcích vysoko nad rámec ZP
  Široký motivační zaměstnanecký program 
  Závodní stravování v ceně 22 Kč za hlavní  

 jídlo a týden dovolené navíc

Dále nabízíme finanční benefity nad 
rámec základní mzdy:

  Měsíční bonusy dle dosaženého  
 výkonu 

  Odměnu za pracovní iniciativu ve výši  
 až 16 800 Kč ročně

  Příspěvek na penzijní připojištění 14 400 Kč  
     ročně 

  Věrnostní roční odměna 9 000 Kč 
  Zajímavé příspěvky na volnočasové 

     aktivity a zotavenou v programu Edenred 
 Benefits

O B S L U H Y  V Ý R O B N Í C H  L I N E K

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodné 
kandidáty pro obsluhu výrobních linek 

F I B E R T E X . C O M

Fibertex Nonwovens, a.s. je významný 
výrobce netkaných technických textilií. 
V České republice zaměstnává 310 osob.
 
Patří do celosvětové skupiny dánské 
společnosti FIBERTEX NONWOVENS A/S.

CZ_obsluhylinek_0220_ESO_160x220.indd   1 18.02.2020   12:20:59

Pneuservis
Autobaterie
Zahradní technika
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
zemědělské a stavební stroje, zahradní 
sekačky, křovinořezy, pily, spojovací 
a svařovací materiál, ložiska, gufera, 
traktorové vleky, pluhy, hadice, klínové 
řemeny, oleje, maziva, 
autokosmetika, 
sedačky

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
www.nekvinda.cz

autorizovaný 
prodejce a servis

ní stroje, zahradní 
pily, spojovací 
ložiska, gufera, 
y, hadice, klínové 
, 

chnika, a.s. 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

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

Prodej rodinného domu 92 m², pozemek 
458 m². Piaristická, Moravská Třebová.

 Cena: 1 690 000 Kč

Prodej rodinného domu 300 m², poze-
mek 664 m². Opatov, okres Svitavy. 

 Cena: 1 890 000 Kč

Prodej rodinného domu 148 m², pozemek 
743 m². Hradec nad Svitavou, okres Svita-
vy.  Cena: 1 600 000 Kč

Prodej rodinného domu 73 m², pozemek 
345 m². Sloupnice - Horní Sloupnice, okres 
Svitavy.  Cena: 750 000 Kč

Prodej chaty 68 m², pozemek 340 m². 
Rohozná, okres Svitavy.

 Cena: 850 000 Kč

REALITY
Jaroslava 
Šimková

náměstí Míru 78
568 02 Svitavy

tel. 603 247 527



Byt jako investice. 
Proč je tak důležitý 

výběr správné 
lokality…

Více na www.consultvk.cz

 Svitavy – Na Červenici: Prodej užívacích práv 
k družst. bytu 3+1 s lodžií ve IV.NP, v bytovém domě 
po revitalizaci v r. 2003. Pohodlné parkování u domu. 
Klidná lokalita v blízkosti centra a obč. vybavenosti. 
Možný převod do os. vlastnictví.  
č. 1481   Aktuální sleva na: 1 750 000,- Kč

 Olomouc – prodej bytu pro  studenty, startovací 
nebo seniorské bydlení.  2+kk po celkové rekonstrukci 
v I. NP., v osobním vlastnictví, v domě po revitalizaci. 
Příjemná okrajová část velkoměsta se zajištěnou obč. 
vybaveností a pohodlným dojezdem do centra. ENB 
C/112. 
č. 1512 Cena: 2 350 000,- Kč

 Vysoké Mýto – Brandlova, prodej zděného 
bytu 2+1 s balkonem (68 m2) ve II.NP v osob. vlast-
nictví. Slunný byt v původním stavu určený k reno-
vaci dle svých představ. Možnost dokoupení garáže                  
za 350 000 Kč, v dosahu cca 150 m. ENB G
č. 1518 Cena: 1 980 000,- Kč 

 Litomyšl – prodej dvoupodlažního objektu se                              
2 byty, zázemím, půdním prostorem, zahradou 
a garáží v centru města na ul. Nerudova. Vhodné jako 
investice, vlastní bydlení nebo bydlení s podnikáním. 
Napojení na všechny sítě, vytápění ústřední. Pozemky 
celkem 332 m2. ENB G 
č. 1520          Cena: informace v RK

 Litomyšl – pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro 
obchod či kancelář na Smetanově náměstí naproti poště. 
Podlaha – keramická dlažba, prosklené plochy jako 
výloha. Volné ihned.
č. 1497      Cena: 8.000,- Kč/měsíc

 Litomyšl – pronájem nebytových prostor pro 
prodejnu, kancelář nebo sídlo firmy v měšťanském domě 
na náměstí (přístup průchodem přes sousední dům nebo 
z Vodních Valů). Lze rozdělit na 2 prostory se spol. soc. 
zařízením. Celková plocha cca 270 m2, volné ihned. ENB G
č. 1501     Cena k jednání: 18.000,- Kč/měsíc + E

 Litomyšl – prodej zděné řadové garáže (dolní 
část patrové garáže) na ulici T.G.M. (u městského úřadu). 
Vrata na el. ovládání, podlaha keramická dlažba, vnitřní 
rozměr 2,76x5,80 m. 
č. 1516-1             Cena: 350 000,- Kč

 Litomyšl, Lány – prodej pozemku o výměře 
1 190 m2 pro bydlení v dosahu přírody. Sítě (plyn, 
elektřina, veř. vodovod a kanalizace) v těsné blízkosti 
hranice pozemku. Přístup zajištěn po pozemku ve vlast-
nictví Města.
č. 1523 Cena: 1 290 000,- Kč

 Litomyšl – prodej RD 4+kk v atraktivním 
prostředí – jedinečný výhled na zámek. ÚT plyn, okna 
dřevěná a střešní okna VELUX, zimní zahrady, dvě 
koupelny, z obývacího pokoje terasa, okrasná zahrada 
(332 m2). Dřevostavba se zateplením, 2 sklepy, tech. 
místnost, garáž. ENB D/218
č. 1506      Cena: 4 950 000,- Kč

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

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy

PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

1. Nájem rodinného domu 3+1+TM  
(104 m2) ul. Na Hrázi Svitavy.

 CENA: 20.000,- Kč  včetně služeb/
měsíc + jistota + provize RK 

2. Nájem bytu 2+1 (65,70 m2) ul. Lázeň-
ská Svitavy.  CENA: 11.000,- Kč  včet-
ně služeb/měsíc + jistota + provize RK

3. Nájem bytu 2+1 (56,90 m2) ul. Neu-
mannova Svitavy.

 CENA: 12.000,- Kč včetně služeb/
měsíc + jistota + provize RK 

4. Nájem nebytových prostor (4 x 100 m2) 
v blízkosti centra města Svitavy. 

 CENA: 4.500 Kč + DPH za 100 m2/
měsíc + služby + jistota + provize RK 

5. Nájem prodejních prostor (28 m2) na 
náměstí Míru ve Svitavách. Vstup z ulice, 
výloha.  CENA: 5.000 Kč/měsíc včet-
ně služeb + jistota + provize RK 

6. Prodej venkovského domu se zahra-
dou (1410 m2) v obci Javorník u Svitav. 

 CENA: 1.750.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

7. Prodej řadového domu (PRALINKA) 
po celkové rekonstrukci u náměstí v Po-
ličce.  CENA: 5.690.000,- Kč včetně 
provize RK, PENB – G.

8. Prodej rodinného domu 2 x 2+1 na 
ulici U Stadionu ve Svitavách.

 CENA: 3.550.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

9. Prodej rodinného domu k celkové 
rekonstrukci v obci Vendolí.  

 CENA: 599.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

10. Prodej bytu 2+KK (57,27 m2) ve zdě-
ném domě do OV na ul. 5.května Svitavy.

 CENA: 1.900.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

11. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
2.160 m2 v lokalitě Gorkého Svitavy, 
elektrika, voda na pozemku.

 CENA: 1.400,- Kč/m2 + provize RK

12. Prodej pozemku o výměře 4.287 m2 
ke stavbě RD v obci Radiměř.

 CENA: 2.650.000,- Kč včetně pro-
vize RK

13. Prodej pozemku o výměře 1773 m2 
ke stavbě RD v obci Mikuleč.

 CENA: 531.900,- Kč + provize RK

14. Prodej pozemku o výměře 1.159 m2 
ke stavbě RD v obci Opatov.

 CENA: 347.700,- Kč vč. provize RK

15. Prodej pozemku o výměře 1.385 m2 
ke stavbě RD v obci Staré Město u Mo-
ravské Třebové. Sítě na pozemku

 CENA: 415.500,- Kč vč. provize RK

Hledáme specialistu/ku controllingu
pro 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!

Vaše kvalifi kace:
• máte vzdělání ekonomického směru
• zvládáte bezproblémově komunikovat v NJ a/nebo AJ (podmínkou)
• praxi v oblasti controllingu uvítáme
• jste pokročilým uživatelem MS Excel, znalost SAP pro Vás bude výhodou
• analytické a logické myšlení Vám není cizí
• umíte dobře komunikovat a prezentovat
• jste samostatní a fl exibilní, máte smysl pro zodpovědnost
• vlastníte ŘP sk. B

Co bude náplní Vaší práce?
• vnitropodnikové účetnictví výrobních závodů REHAU CZ a SK
• zpracování ročních a měsíčních rozpočtů profi tcenter a nákladových středisek výrobních závodů
• zpracování hodinových sazeb a standardních nákladů
• zpracování měsíčních výsledků hospodaření včetně identifi kace a analýz rozdílů skutečných nákladů 
  a výnosů oproti rozpočtům a prognózám
• zpracování měsíčních a čtvrtletních prognóz vývoje
• zpracování podkladů pro posouzení investičních záměrů a změnových návrhů

Naše nabídka: 
• motivující fi nanční ohodnocení • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • pravidelné navyšování mezd
• 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů volna • pružná pracovní doba • jazykové kurzy
• fi remní kantýna a příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• odměna za přítomnost 500 Kč/měsíc • 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

Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Tomáš Kroulík
Tel.: 461 355 324 / 724 486 757, e-mail: tomas.kroulik@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

polínka různé délky
jehličnaté od 1.000 Kč/sypaný m3

listnaté od 1.200 Kč/sypaný m3

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY: 
při odběru min. 3 palet 

cena 1100,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

Lanškroun, Opletalova 95
www.forea.cz 

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM
MUSIC BAR FOREA:
MUSICBAR.FOREA.CZ

  13. 3. od 18:30 
 Trojkoncert: Brass Company, 

Hlavou dolů a Eliška Urbanová 

  14. 3. od 20h 
 AC/CZ revival

  17. 3. od 19h 
 Travel Stand-up: 
 Stopem se psem v Asii

  19. 3. od 19h 
 Na pivo s Mirkem Kalouskem

  20. 3. od 20h 
 Pokáč /vyprodáno/

  26. 3. od 19h 
 Z Ústí nad Orlicí do Pekingu 
 po železných nitkách - Rusko, 
 Mongolsko, Čína

  8. 4. od 19h 
 Černobyl - spící peklo

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

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-
motív 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

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

 Překlady německé a anglické tech-
nické dokumentace, manuálů a fi remní 
korespondence, 30 letá praxe, spolehli-
vost a dobré ceny. www.koutny-servis.cz, 
info@koutny-servis.cz

 Koupím staré pivní lahve a sklenice 
s nápisy pivovarů. Tel. 732 170 454, sbě-
ratel

Byty, nemovitosti, 
pronájem 

 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blíz-
kém okolí. Financování zajištěno. Prosím 
nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Hledám ke koupi rodinný dům ve Svi-
tavách a okolí do 15 km. Může být určený 
i k rekonstrukci. Pozemek min. 500 m2. 
Cena dle stavu. Tel. 739 361 009

 Nabízíme k výměně za rodinný do-
mek kdekoli  ve Svitavách byt 3+1, 69 m2, 
nově celý zrekonstruovaný. Byt je ve čtvr-
tém NP s výtahem. Nová koupelna, kuch. 
linka, podlahy, okna atd. T:604 593 908

 Hledám byt v Litomyšli, platba v hoto-
vosti. Tel.: 603 247 527

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718
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 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

www.bacabeton.cz
605 541 746

KAMENNÉ KOBERCE

okrasné kamenivo 

AKCE
na tento měsíc:  

Kamenný 

koberec Las Vegas

322,- Kč/m2

Uvedené ceny jsou včetně DPH

PRODEJ 
náhradních dílů 

na všechny typy vozů 
za výhodné ceny
a prodej oblečení

a doplňků značky KTM

SLEVA 
25% 
na skladové 

zásoby
motooblečení

SERVIS A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 603 449 209

Náměstí Míru 89
568 02 Svitavy
tel.: 461 532 256
mobil: 603 449 553
e-mail: amd@svi.cz
www.amd-svitavy.cz

YUKI 125i MatrixYUKI 125i Matrix

36.990 Kč36.990 Kč

KTM 790KTM 790
Adventure RAdventure R

325.000 Kč325.000 Kč

Okamžitá hotovost do Vašich rukou 
od našich obchodních zástupců
 ten den, z pohodlí Vašeho domova. Stačí prozvonit.

 od 4.000 do 50.000 Kč.
 pro zaměstnance, OSVČ, starobní a inv. důchodce, 

MD i občany pobírající soc. dávky.
 pouze OP a doklad o příjmu.

Kontaktujte naše obchodní zástupce.
 Svitavy a okolí: 777 096 556, 604 643 627, 605 408 716, 

773 003 028, 737 666 786

 Polička a okolí: 737 714 334, 608 227 745

 Litomyšl a okolí: 777 096 556, 737 714 334, 
608 227 745, 604 643 627, 774 156 898

 Ústí na Orlicí a okolí: 777 096 556, 737 666 786

 Vysoké Mýto, Choceň a okolí: 602 259 049, 774 156 898


