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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

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 tel.: 732 204 498, 773 003 028, 

704 587 630, 777 096 556
 Březová nad Svitavou, Radiměř, Pohledy a okolí

     tel.: 605 408 716, 773 003 028
 Polička a okolí, tel.: 737 714 334, 608 227 745, 777 096 556

 Sebranice, Lubná, H. a D. Újezd, Osík, Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí 
     tel.: 608 227 745

 Svitavy, Březová nad Svitavou, Litomyšl, tel.  604 643 627
 Ústí nad Orlicí a okolí, tel.: 737 666 786

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

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

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

PALIVOVÉ PALIVOVÉ DŘEVODŘEVO
pila VENDOLÍ

www.exwood.cz 
dopravu zajistíme
603 425 677

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

malířstvímalířství
natěračstvínatěračství
tapetářstvítapetářství

tel.: 604 866 707

 

Nabízíme fi nanční benefi ty: 
 bonus za přítomnost v práci  příspěvek na dovolenou a Vánoce

 příspěvek na penzijní připojištění  stravenky

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

DĚLNÍKA  
do výroby 
pro jednosměnný provoz

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ

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



P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí“
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE

OBRABĚČE KOVŮ
-BRUSIČE (TVAROVÉ BROUŠENÍ) 
který je vyučen v oboru nebo má praxi 
a dovednosti v tomto oboru
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE
Nabízíme:  zajímavé náborové příspěvky až 60 tisíc Kč
                   výhodné platové podmínky, po zapracování: 
                     výroba 150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
                     obráběč kovů 200 Kč až 300 Kč/h. (vč. příplatků)
                   práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Benefi ty:    základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
                   5 týdnů dovolené
                   příspěvek na penzijní a životní pojištění
                   příspěvky na stravování
                   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!

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

STŘECHY - VÝROBA KROVŮ
 latě 40/60 10,90 Kč/bm
 prkna 90 Kč/m2

tel: 731 188 147, e-mail: pila.broj@seznam.cz
VÝKUP KULATINY

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Výrobní ředitel 
Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Technolog vstřikolisu
Technicko – administrativní 
pracovník
Finanční manažer
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům  Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti  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: 778 110 888

Těšíme se na Vás.

Treboplast, s.r.o., 
Svitavská 1600/68
571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com



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

Kolik je možné letos získat na zateplení 
domu či výměnu kotle?

Pokud Vás toto téma zajímá, celý 
článek a další odborné články najdete 

na www.consultvk.cz

 Bezděkov nad Metují – prodej domu 
ke kompletní rekonstrukci (zast. plocha: 190 m2) se 
zahradami 2873 m2 na Broumovsku. Vhodné pro re-
kreaci i k trvalému bydlení, obec s kvalitní občanskou 
vybaveností. Dojezd do Náchoda - 14 km. ENB G.
č. 1427      Sleva: 449 000,- Kč k jednání

 Na Václavkách – prodej chaty 2+1 - 26 m2 
s pergolou a se zahradou 1318 m2, na polosamotě, 
k sezónnímu užívání. Napoj. na veř. vodovod a elektro. 
Venkovské prostředí a krásná příroda.
č. 1421 Sleva: 630 000,- Kč

 Zderaz – prodej na sebe navazujících lesních 
pozemků 32 380 m2 a 7 223 m2 (dobývací prostor). 
Samostatně položený lesní pozemek 3 104 m2 v lokalitě 
Pivnice. Pozemky celkem: 42 707 m2.
č. 1453          Cena: 1 300 000,- Kč

 Česká Třebová – prodej užívacích práv k druž- 
stevnímu bytu 1+1 (36 m2) ve III.NP. Dům po 
revitalizaci v r. 2007, v bytě novější kuchyň. linka a plo-
voucí podlahy (ve dvou místnostech). Výhodná poloha                     
v blízkosti centra, okna k JZ. ENB C/123.
č. 1451    Cena: 1 090 000,- Kč

 Litomyšl – pronájem nebytových prostor – 
prodejny na Havlíčkově ulici, cca 100 m2 + zázemí. ÚT 
plyn, sociální zařízení, kuchyňka. Možnost dodělávek 
dle potřeb nájemce. Vstup z ulice, zadní přístup pro 
zásobování. K dispozici léto/podzim 2019. ENB B/124 
č. 1449   Cena:  15 000,- Kč/měs. + energie

 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

 Polička – prodej bytu 2+1 (54,54 m2 s pří-
slušenstvím) 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). ENB G.
č. 1444 Cena: 1 590 000,- Kč

 Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku o výměře 
1 230 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nacházejí v těsné 
blízkosti hranice pozemku. 
č. 1416 Cena: informace v RK

 Cerekvice n. L. – prodej objektu s uzavřeným 
dvorem (428 m2) v centru obce pro bydlení s podnikáním, 
penzion, apod. Pozemky celkem: 891 m2. ENB G. 
č. 1402 Cena: Informace v RK

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

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

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!

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

REFERENT/KA SUROVIN
závod Moravská Třebová

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání
 aktivní znalost MS Offi ce podmínkou
 znalost prostředí výrobního závodu výhodou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 komunikativnost, ochota učit se novým věcem
 odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
 velmi dobré organizační schopnosti
 ŘP sk. B

NAŠE NABÍDKA: 
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy  5 týdnů dovolené + možnost 4 dodatečných dnů 

volna navíc  pružná pracovní doba  jazykové kurzy  fi remní kantýna, příspěvek na stravování  příspěvek na dopravu 
dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok  příspěvek na penzijní připojištění od 6 000 Kč/rok  fi nanční příspěvek k významným 
životním událostem (svatba, narození dítěte)  podpora volnočasových aktivit

NÁPLŇ PRÁCE: 
 denní komunikace se zahraničními dodavateli
 odpovědnost za včasné objednání jednotlivých surovin 

    a komponentů
 správa skladových stavů všech surovin a komponentů
 odpovědnost za včasnou dodávku surovin pro výrobu

    dle výrobních plánů
 odpovědnost za optimální skladové množství
 koordinace a správa prováděných fyzických inventur

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!

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  

     15 600 Kč
  Příspěvek na penzijní připojištění 14 400 Kč 
  Věrnostní roční odměna 8 000 Kč 
  Zajímavé příspěvky na volnočasové 

     aktivity a zotavenou v programu Edenred 
     Benefits

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

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.

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také hodiny, 
betlémy, hračky,kočárky, hudební nástroje, 
vojenské věci, motocykly, čísla z lokomotív 
a vše starožitného i technického charak-
teru. Solidní jednání a dobrá platba ihned. 
Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík Staro-
žitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579, email 
p.mencik@centrum.cz

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

Zaměstnání
 Hledám brigádníka/-ci na úklid společ-

ných prostor domu na náměstí ve Svita-
vách  (případně údržbu zahrady)-odměna 
110,- Kč/hod. vozenilekt2@gmail.com

Byty, nemovitosti, 

pronájem 
 Koupím les - jakoukoliv výměru a stáří. 

Může bít i neudržovaný nebo kůrovec.Nej-
vyšší cena, platba hotově. 773 585 290 

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat 

na www.novinyeso.cz

N A B Í Z Í M E
čerstvé 

vykrmené
KACHNY 
z našeho chovu 

 
Prodej od 13. dubna 2019 

Firma Stráník
Horní Újezd u Litomyšle.                                                                                       
Objednejte prosím na tel. 

603 792 036603 792 036
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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
pro závod Moravská Třebová

V případě zájmu o práci kontaktujte:
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

Nástupní mzda včetně směnných příplatků

134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
Dále se můžete těšit na:

 7,5 hodinovou pracovní dobu
 13. mzdu ve výši 100% měsíční mzdy
 pravidelné navyšování mezd
 5 týdnu dovolené
 příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
 příspěvek na stravování a fi remní kantýnu
 bezúročnou fi remní půjčku na bytové účely až 100 000 Kč

 příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
 příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč 

    + 1 den dovolené navíc
 příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč 

    + 1 den dovolené navíc
 fi remní akce

790 Duke790 Duke
262.999 Kč262.999 Kč

244.590 Kč244.590 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH

AKČNÍ CENY 
MOTOCYKLŮ

PRODEJ 
náhradních dílů 

na všechny typy vozů 
za výhodné ceny
a prodej oblečení
a doplňků značky

KTM

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

!POZOR!!POZOR!
V NAŠÍ PRODEJNĚ MOŽNOST

ZAPŮJČENÍ
Střešních boxů a nosičů kol

Více info Vám rádi poskytneme přímo v naší prodejně.

125 RC125 RC
124.990 Kč124.990 Kč

94.990 Kč94.990 Kč

® 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

POSLEDNÍ GARÁŽE 
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 fi nancování zajistíme.

cena garáží je 350.000,- Kč

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. Prodej družstevního bytu 3+1  
(78,70 m2) ve Svitavách – ul. Revo-
luční.  CENA: 1.800.000,- Kč vč. 
provize RK

2. Prodej bytu 3+1 (81,27 m2) s vlast-
ním topením do OV v 1.NP zděného 
domu ve Svitavách – ul. Družstevní.

 CENA: 1.890.000,- Kč vč. provi-
ze RK (při rychlém jednání sleva), 
PENB – G

3. Prodej bytu 2+1 (66,1 m2) do OV na 
ulici Větrná ve Svitavách.

 CENA: 1.550.000,- Kč včetně provi-
ze RK, PENB - C

4. Prodej bytu 2+KK (36 m2) do OV na 
ulici Dimitrovova Svitavy. 

 CENA: 1.150.000,- Kč včetně provi-
ze RK, PENB - C

5. Prodej novostavby objektu k ce-
loročnímu užívání 3+KK (94 m2) se 
zahradou 645 m2 v lokalitě U Dolního 
rybníka.  CENA: 2.950.000,- Kč vč. 
provize RK, PENB – G

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

7. Nájem nebytových prostor – kan-
-celáře (12,96 m2) v blízkosti centra 
města Svitavy.  CENA: 1.404,- Kč + 
DPH /měsíc + služby + jistota + pro-
vize RK

8. Prodej rodinného domu 4+1 v Hrad-
ci nad Svit.  CENA: 1.100.000,- Kč 
včetně provize RK. PENB –G

9. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
2.160 m2 v lokalitě Gorkého Svitavy, 
elektrika, voda na pozemku.  CENA: 
1.400,- Kč/m2 + provize RK

10. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
(1.300 – 2.000 m2) ve Starém Městě         
u Moravské Třebové – sítě na pozemku. 

 CENA: 300,- Kč/m2 + provize RK 

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

12. Podnájem bytu 3+KK na ulici Větr-
ná ve Svitavách – volné ihned.

 CENA: 14.000,- Kč/měsíc  + jistota 
(20.000,- Kč) + provize RK


