
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO SVITAVSKO, LITOMYŠLSKO, POLIČSKO, MORAVSKOTŘEBOVSKO, 
JEVÍČSKO, MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE. 
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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 35.000 Kč

 dělníka
(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

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

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

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

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

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

Možnost fixace cen roku 2022 
při realizaci do 30.4.2023 

Možnost využití státní dotace NZÚ light   
Zimní slevy na okna a dveře značky VEKA 

končí 31.3.2023 
Volejte 603 366 027 nebo 725 147 474 

SVITAVY  T.G.Masaryka 55/18

Okamžitá 
hotovost 
do Vašich rukou od našich 
obchodních zástupců

 od 4.000 do 150.000 Kč
 pro zaměstnance, OSVČ, starobní   

      a inv. důchodce, MD i občany 
      pobírající soc. dávky

 pouze OP a doklad o příjmu
 při požadované půjčce nad 50000 Kč 

      volejte přímo obchodního manažera,       
      tel.: 739 521 322 
      nebo bezplatnou linku

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce.

  Svitavy a okolí: 
  604 643 627 
 605 408 716 
 777 096 556 
 737 666 786

  Polička a okolí: 
 737 714 334 
 608 227 745

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

  Ústí n. Orlicí a okolí: 
  737 666 786
 777 096 556

  Vysoké Mýto, 
 Choceň a okolí: 
 737 714 334
 777 096 556
 608 227 745
 774 156 898
 BEZPLATNÁ LINKA 
 800 023 042



P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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ŠAMOTKA Velké Opatovice a DINASKA Svitavy

  PRACOVNÍKY DO VÝROBYPRACOVNÍKY DO VÝROBY
  SAMOSTATNÉHO INSAMOSTATNÉHO INVESTIČNÍHO TECHNIKAVESTIČNÍHO TECHNIKA
  ELEKTROMECHANIKAELEKTROMECHANIKA
  ELEKTRIKÁŘE-ENERGETIKAELEKTRIKÁŘE-ENERGETIKA
  SEŘIZOVAČE HYDRAULICKÝCH LISŮSEŘIZOVAČE HYDRAULICKÝCH LISŮ
  OPERÁTORA-SEŘIZOVAČE OPERÁTORA-SEŘIZOVAČE 

    VODNÍHO PAPRSKU    VODNÍHO PAPRSKU
  PRACOVNÍKY STROJNÍ ÚDRŽBYPRACOVNÍKY STROJNÍ ÚDRŽBY
  EKONOMAEKONOMA

Nabízíme:  
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti
- nástup dle dohody
- fi remní benefi ty (26 dnů dovolené, příspěvek 
  na stravování, rozsáhlý sociální program)

Volejte: Velké Opatovice: 516 493 306, 725 777 909 Dana Krejčířová
 e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
 Svitavy: 461 579 140, 602 485 836, Renata Šindelková
 e-mail: Renata.Sindelkova@pd-group.com

přijme do provozovny v Moravské Třebové

zámečníka
svářeče CO

2

pro jednosměnný provoz.
Informace na tel. 602 276 502

Prodej souboru pozemků
v klidné části Svitavy – Lačnov, cca 4 km od centra Svitav. 

Pozemky tvoří funkční celek o cel-
kové výměře 1616 m2. Jedná se 
o parcely v k.ú. Moravský Lač-
nov: p.č. 87/1 o výměře 480 m2, 
p.č. 2695/2 o výměře 277 m2, p.č. 
1846/1 o výměře 55 m2, p.č. 88 
o výměře 130 m2, p.č. 2705 o vý-
měře 289 m2 a p.č. 87/2 o výměře 
385 m2.

Cena 3.200.000 Kč.     Kontakt: ZOD Opatovec, tel.: 605 414 022

Nastartuj svou kariéru v ČSOB Pojišťovně
• Jmenuji se Ladislav Opatřil, jsem manažerem obchodní skupiny. 
 V oboru pojišťovnictví pracuji 28 let a své zkušenosti rád předávám 
 dalším spolupracovníkům.
• Pro pobočku v Moravské Třebové hledám kolegy na pozici 
 Pojišťovací specialista, pokud jste z jiné oblasti, najdeme řešení 
 i pro Vás.
• Jsme univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby 
 občanům a živnostníkům stejně jako malým a středním podnikům 
 i velkým korporacím. Za zády máme stabilní zázemí Skupiny ČSOB 
 a silného nadnárodního akcionáře KBC. V rámci obchodní služby 
 budujeme novou dynamickou obchodní strukturu, jejíž součástí 
 můžete být i Vy.

Co bude náplní Vaší práce:
• Budete se potkávat s našimi klienty a pomáhat jim řešit jejich potřeby 
 z oblasti fi nancí – pojištění, investic, úvěrů, hypoték a dalších oblastí
• Správa a péče o stávající a nové klienty.
• Komunikace s klienty telefonicky a na osobních schůzkách v zázemí 
 kanceláře ČSOB Pojišťovny a naše programy Vám umožní i práci 
 z domova.
• Ve Vaší volbě bude rozhodnutí, zda se budete věnovat poradenství 
 osobám, podnikatelům nebo kombinaci obou.

Jako první krok na novou profesní dráhu mi zašlete Váš životopis!

E-mail: ladislav.opatril@obchod.csobpoj.cz

Co nabízíme:
• Možnost řídit si pracovní a soukromý čas
• Nezastropovaná fi nanční odměna, 
 možnost vybudovat si „pasivní příjem“
• Nulový vstupní kapitál 
• Nevyčerpaný trh klientů
• Na rozjezd máme pro nováčky připravenou 
 podporu ve výši 300 - 450 tis.
• Podpora na vzdělávání ve výši 104 tis.
• Zázemí obchodního místa 
 a přátelský přístup
• Skvělý tým kolegů, sdílení zkušeností 
 a dovedností
• Podpora manažera a lektorů
• Zahraniční stáže pro úspěšné, VIP club 
 s řadou exklusivních výhod a další 
 motivace
• Osobní a karierní růst

Co požadujeme:
• Středoškolské vzdělání ukončené 
 maturitní zkouškou
• Komunikativní a vstřícný přístup
• Chuť a elán do práce
• Zkušenost v oboru výhodou
• Čistý trestní rejstřík



autorizovaný 
prodejce a servis

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

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

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 www.nekvinda.cz
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RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat 
na www.novinyeso.cz

 Koupím domek v Mor. Třebové či 
okolí, příp. vyměním za cih. byt 3+1 
po rekon., vl. topení, dvě lodžie, šatna 
+ zahradu s chatou v Mor. Třeb. Tel: 
774 945 405

 Hledáme domek Moravská Tře-
bová a okolí do 30 km, pozemek tak 
od 300 m2 a víc. Děkujeme za nabíd-
ku. Tel: 607 470 805

 Prodám řadový RD se zahradou 
a samostatnou garáží v Poličce na ul. 
J.V. Sládka, cena 4,95 mil. Kč - nejvyš-
ší nabídce. Tel. 702 378 343. RK, ma-
kléři, zprostředkovatelé NEVOLEJTE!

 Prodám zahradu p.č. 81/3 v k.ú. 
Ostrý Kámen o výměře 4 234 m2. Tel. 
732 807 379.

 Koupím staré pivní láhve. I jed-
notlivé kusy, tel: 732 170 454, sběratel

 Koupím staré pohlednice, ban-
kovky, vyznamenání, militaria, fi lmové 
plakáty apod. Tel. 608 420 808.

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

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

polínka listnatá
polínka jehličnatá

zbytky z výroby 
listnaté

Aktuální ceny na 
www.exwood.cz

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

BYTY K PRODEJI

 Litomyšl – byty Jiráskova - prodej bytové 
jednotky skládající se ze dvou samostatných bytů 
(2+kk a 3+1) na úpatí Olivetské hory v historickém 
centru. Oba byty jsou vybavené, po částečné rekon-
strukci. Nádherný výhled na město. Jedinečná investiční 
příležitost. ENB G 
č. 1713      Cena: 6 300 000 Kč

 Litomyšl – Moravská - podkrovní 4+1 (101 m2) 
s terasou ve IV. NP, ENB G
č. 1703 Cena: 5 500 000 Kč

 Litomyšl  – U Školek – zděný 3+1 (67 m2) 
s balkonem, III. NP, ENB D/180
č. 1700        Cena: 3 500 000 Kč

 Litomyšl – Z. Kopala – prostorný 57 m2, III.
NP, investiční byt s výnosem! ENB D/102 
č. 1670 Cena: 3 600 000 Kč

 Litomyšl – Kornice - zděný 3+1 (77 m2) ve II. 
NP, součástí garáž, ENB G 
č. 1701 Cena: 2 750 000 Kč

 Svitavy – U Stadionu - zděný 3+1 (77 m2) 
s balkonem ve II. NP, ENB G
č. 1685  Cena: 3 850 000 Kč

 Proseč – prodej chalupy Sokolík s možností 
využití jako RD, nebo ubytovací zařízení. Výborný stav 
po celkové citlivé rekonstrukci. Kapacita je 20 osob. 
Vhodné pro rodinná setkání, teambuildingové akce. 
Klidná poloha. ENB G
č. 1710     Cena: 16 000 000 Kč

 Budislav – pozemek 852 m2 k bydlení nebo 
ke stavbě rodinné chaty. Napojení na inženýrské sítě 
zajištěno. Slunné a klidné místo v zajímavé obci.
č. 1715 Cena: 2 290 000 Kč

 Karle – prodej rovinatého pozemku (755 m2) 
územním plánem určeného k bydlení. Sítě u hranice 
pozemku.  
č. 1690 Cena: 915 000 Kč

 Němčice – prodej venkovského stavení 5+1 
s hospodářskou částí a uzavřeným dvorem v centru 
obce.  Stavební plocha 1296 m2, zahrady 2429 m2. 
ENB G
č. 1707  Cena: 4 155 300 Kč

 Trstěnice – prodej venkovského stavení 3+1 
s příslušenstvím, stodolou a zahradou. Vyklizená půda 
pro vestavbu. Pozemky 1 719 m2. ENB G
č. 1699 Cena: 2 980 000 Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU

 vybavené kancelářské prostory 26 m2 ve 
2.NP, Smetanovo náměstí, kuchyňka a soc.zázemí, 
klimatizace, internet.  ENB G.
č. 1719    Cena: 7 000 Kč/měsíc + energie

 nebytový prostor 27 m2 plus příslušenství, 
v přízemí (ulice Nerudova), pro obchod, služby, 
kanceláře. ENB G 
č. 1661   Cena:  8 000 Kč/měsíc + energie

 obchodní prostor cca 67 m2 (+ soc. zázemí), 
s výlohou, na náměstí. ENB G
č. 1677    Cena: 26 000 Kč/měsíc + enegie

 obchodní prostory 15 m2 naproti poště. Dvě 
výlohy, soc. zařízení. ENB G
č. 1723  Cena: 6 000 Kč/měsíc + energie

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
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PRODEJ
REALIZACE
vše skladem
Laminátové podlahy 
od 199 Kč/m2

Vinylové podlahy vč. SPC, lepené 
i click od 369 Kč/m2

Interiérové dveře 
za nejnižší ceny!

NOVĚ:NOVĚ:  PŮJČOVNA PŮJČOVNA 
PODLAHÁŘSKÉHO PODLAHÁŘSKÉHO 
NÁŘADÍNÁŘADÍ                    …více na www.jehla.cz

SVITAVY, V zahrádkách, u býv. jatek směr M.T., TEL.: 601 580 724
LANŠKROUN, Nádražní 165, u aut. nádraží, TEL.: 724 783 382
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Dr. E. Beneše 691, TEL.: 724 783 386
POLIČKA, P. Jilemnického 986, u nádr. ČD, TEL.: 724 783 387
ŽAMBERK, Tyršova 200, pod zámkem, TEL.: 724 783 384
VYSOKÉ MÝTO, Dráby 898, u Tesca, TEL.: 724 783 385
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Dobrovského 1517, TEL.: 775 067 799

ŽALUZIE  ROLETY  VRATA
Montáž a servis žaluzií a předokenních rolet
Montáž garážových rolovacích vrat
Sítě proti hmyzu (bez vrtání do rámu oken)
Látkové interiérové rolety (vnitřní)
Rolety do střešních oken KADLEC JAROSLAV

Městečko Trnávka 200
mobil: 604 326 632

e-mail: kadlecjaroslavMT@seznam.cz

Účtování vás baví a zvažujete 
změnu zaměstnavatele?
Zkuste to s námi!

Do ZZN Svitavy a.s. 
hledáme posilu 
na pozici ÚČETNÍ

Požadavky: 
• praxe samostatného vedení podvojného účetnictví 
• znalost sw Helios výhodou
• práce na plný, popř. zkrácený úvazek dle dohody 
• min. maturita, čistý trestní rejstřík                                 

Nabízíme: 
• odpovídající mzdové ohodnocení 25 - 35 tis. Kč měsíčně
• roční a mimořádné odměny  
• příspěvky na obědy (stravenky) 
• pracovní doba rozvržená dle dohody 
• příspěvek na penzijní spoření, na dovolenou 
• práci v nově zrekonstruovaných prostorách a další 

Nástup: 
dle dohody, nejlépe v průběhu března, dubna 2023.

ZZN Svitavy a.s., 
Průmyslová 1895/1, PSČ 568 02, Svitavy                                         

Kontakt pro zaslání CV apod.: lucie.korabova@zznsy.cz

s námi porostete

 štípané (v metrových polenech)   
 měkké: 1.700 Kč s DPH/m3

 tvrdé: 2.500 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

kouzelné
svíčky

BYLINNÉ ČAJE, MINERÁLY

FB: MaKu - kouzelné svíčky
tel. 731 013 383


