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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: 
  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

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

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

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

Výměna vstupních dveří do bytu 
za jeden den a bez zálohy.

Volejte 725 147 474 

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

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 30.000 Kč

dělníka
na 8 hod. prac. dobu

(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

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

TELEVIZNÍ 
DOTACE!
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006



 

Roman Million 
Wood s.r.o. 

Linhartice 231
571 01 Moravská Třebová

mobil: 774 508 814

Přijmeme
pracovnici

na úklid
provozovny.

(2 x týdně, 4 hodiny)

Osobní návštěva pouze 
po telefonické domluvě.

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Technolog vstřikování plastů
Manipulant I Údržba strojů + elektro
Operátor ve výrobě I Seřizovač
Skladník I Lakýrník + operátor
Údržbář forem 
Technik a koordinátor údržby forem
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: 770 188 855

Těšíme se na Vás.

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

přijme do provozovny v Moravské Třebové

svářeče CO2 
pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

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: 725 204 502, 604 326 632
e-mail: kadlecjaroslavMT@seznam.cz

Do svého kolektivu hledáme 

účetní
Požadavky: 
- praxe samostatného vedení 
  podvojného účetnictví
- znalost Heliso Orange velkou výhodou
- jedná se o zástup za mateřskou dovolenou
- variabilní pracovní doba. práce na zkrácený úvazek 
- vhodné i pro externisty (OSVČ, ..) 
- min. maturita, čistý trestní rejstřík. 

Nabízíme: 
- mzda dle dohody, min. odpovídající 25 tis. Kč měs. 
  plus odměny
- příspěvky na obědy,
- pracovní doba rozvržená dle dohody
- možnost příspěvků na penzijní pojištění, 
  na dovolenou a další. 
 

ZZN Svitavy a.s.
Průmyslová 1895/1, PSČ 568 02, Svitavy                                         
Kontakt pro zaslání CV apod.: 
irena.simkova@zznsy.cz, mobil: +420 777 111 718

s námi porostete

HEDVA PRIMA, a.s. nabízí k pronájmu

nebytový prostor - kancelář
na ulici Brněnská 60/19 v Moravské Třebové 
o ploše 84 m2. Kancelář má vlastní měření 
spotřebovaného tepla a elektřiny.

dále nabízí k pronájmu

zrekonstruované výrobní 
prostory s kanceláří 
na ulici Brněnská 60/19 (zadní trakt) v Mo-
ravské Třebové o ploše 142 m2. Součástí 
jsou pánské a dámské toalety a sprcha. 
Prostory mají vlastní měření spotřebované-
ho tepla a elektřiny. Po dohodě je možnost 
parkování v areálu.
Oba prostory k pronájmu od 1.5.2021.
Kontakt: Martin Steffan, tel: 721 968 214 
e-mail: steffan@hedva.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

 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



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

Sněmovna schválila 
posílení pravomocí ČNB. 
Co to znamená pro trh 

s realitami?
více na www.consultvk.cz/

realitní novinky

 Litomyšl – prodej RD 5+1 se 2 garážemi, 
zahradou, bazénem a pergolou na ul. Partyzánská. 
Nové rozvody elektro, vytápění plyn. kotlem a krbovými 
kamny, příjemná dispozice. Klidné prostředí, možnost 
využít i jako dvougenerační. ENB F/256 
č. 1607                 Cena: informace v RK

 Litomyšl – prodej zděné garáže v lokalitě 
Husova čtvrť. Půdorys 3,0*6,2 m, šířka ve vjezdu 2,36 m. 
Výklopná vrata, elektro světelná, betonová podlaha.  
č. 1597   Cena: 275 000,-Kč

 Vendolí – prodej  stavení 4+kk s kolnou, 
garáží a zahradou. Napojeno na elektro, veř. vodo-
vod, kanalizaci. HUP na hranici pozemku. ÚT na tuhá 
paliva, elektro přímotopy. Klidná obec se zajištěnou obč. 
vybaveností u Svitav. ENB G
č. 1598 Cena: 1 900 000,- Kč

 Sebranice – prodej zděné garáže (zast. plocha: 
25 m2) u ZŠ, OÚ. Výklopná plechová vrata, beton. pod-
laha s montážní jámou, bez připojení na elekro. Zpevněný 
příjezd a osvětlení z veř. prostranství.
č. 1599 Cena: 170 000,- Kč

 Karle – prodej pozemku pro bydlení o výměře 
2618 m2 na polosamotě. Napojení na sítě (elektřinu 
a veřejný vodovod) ze stávající zástavby. Přístup po obec-
ním pozemku. Zajímavé místo pro bydlení mezi městy 
Svitavy – Polička – Litomyšl.
č. 1608 Cena: 590 000,- Kč

 Litomyšl – Havlíčkova ul., pronájem atyp. 
bytu 2+kk (59 m2) ve II. NP v centru města. Vlastní 
měření, energie na nájemce. Peněžitá jistota 2x nájemné. 
Volné od 01.06.2021. ENB E/165
č. 1609 Cena: 9 000,- Kč + energie

 Litomyšl – pronájem vybaveného bytu 3+1 
(cca 100 m2) na Braunerově náměstí ve 3.NP. Vlastní 
plynový kotel s ohřevem TUV, plast.okna. Vhodné pro pár 
nebo i pro 2 páry. ENB G
č. 1600            Cena: 10 000,- Kč + energie

 Litomyšl – pronájem moderního bytu 1+1 
(36 m2) na ul. Dukelská ve 3.NP. Nová kuch. linka, 
okna plast, teplo dálkově. Výhled do přírody. Pro 1-2 
osoby. ENB G
č. 1604            Cena: 8 500,- Kč + energie

 Litomyšl – pronájem jedné (20 m2), dvou             
(36 m2) nebo tří kanceláří ve III.NP v admin. budově 
u supermarketu Albert. Soc. zařízení na podlaží, klima-
tizace. Možnost pronájmu parkovacího místa. Energie 
paušálně dle plochy. ENB G/252
č. 1603 Cena: 3000,-/6000,- Kč/měsíc + E

LITOMYŠL-PRONÁJEM
 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

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

Hledáme směnového elektrikáře
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!

Nemělo by Vám chybět:
• SOU / SŠ vzdělání v oboru elektrikář, elektromechanik
• platná vyhláška č. 50, § 6
• praxe v oboru je podmínkou
• znalost prostředí výrobního závodu výhodou
• znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
• svědomitost, samostatnost, pečlivost
• zájem o moderní technologie a průběžné sebevzdělávání
• ochota pracovat v třísměnném provozu
• ŘP sk. B

Naše nabídka:
• 7,5 hodinová pracovní doba, směnné příplatky za odpolední směnu 25 Kč/hod. 
  a za noční směnu 40 Kč/hod.
• 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • 5 týdnů dovolené • odměna za přítomnost 500 Kč/měsíc
• fi remní kantýna a příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• 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

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás! 
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová, 461 355 342, petra.svarcova@rehau.com

www.rehau.jobs/cz

Co bude náplní Vaší práce?
• oprava a údržba elektrických prvků
• vedení záznamů o závadách 
   a nedostatcích a jejich aktivní 
   odstraňování
• podpora provozu a řešení 
   vzniklých problémů
• účast na instalaci nových technologií

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

 Hledám brigádníka na práce a údrž-
bu kolem domu ve Vendolí a veškeré 
pomocné práce. Pracovní doba podle 
vzájemné dohody, klidně i jenom o ví-
kendu. Vhodné také pro studenta. Tel. 
603 586 633. 

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.

 Jsme předdůchodci a koupíme sta-
vení (dům, usedlost, stodolu, atd.) v ne-
udržovaném stavu v PA kraji. Potřebné 
zařídím. Dvořák, tel. 608 020 500, mild@
email.cz

 Hledám pro klienty RD se zahradou, 
okres Svitavy, do 5 mil. Kč dle stavu. 
Za nabídky děkuji. Tel. 604 988 997

 Hledám pro svého klienta RD 
ve Svitavách či blízkém okolí. Financo-
vání zajištěno. Za nabídky děkuji. Mob.: 
603 247 527

 Vyměním v MT zděný 3+1 po rekonstruk-
ci, za RD s doplatkem. Mob. 774 945 405

 Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napade-
ný kůrovcem. Platím ihned a hotově. tel.: 
773 585 290

 Koupím pole v Pardubickém kraji. 
Nejsem realitka. Tel. 603 586 633.

 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

PRODEJ
REALIZACE
vše skladem
Objednejte 
nebo si rezervujte 
zboží v našem 
E-katalogu i telefonicky.

Vyzvednout si jej můžete 
osobně nebo Vám ho 
dovezeme.

PODLAHU PODLAHU 
 VÁM POLOŽÍME VÁM POLOŽÍME

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
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Lanškroun, Dobrovského 1115

Aktuálně hledáme do hlavního pracovního poměru:

 vedoucí / vedoucího střediska
    ruční a robotické montáže

 technologa a seřizovače 
    v lisovně plastů

 směnového mistra a seřizovače 
    v lisovně plastů

 CNC frézaře
 údržbáře strojů a zařízení
 skladníka
 seřizovače v lisovně kovů
 seřizovače a operátorku / operátora 

    robotické montáže
 operátorku / operátora ruční montáže
 operátorku / operátora v lisovně kovů

Bližší informace na našich webových stránkách
www.weidmueller-lanskroun.com/kariera/
Kontakt:
info.wila@weidmueller.com
Monika Skalická – monika.skalicka@weidmueller.com
Irena Brixová – irena.brixova@weidmueller.com

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

autorizovaný 
prodejce a servisprodejce a servis

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.czbaterie AKUMA 

u nás v prodeji

zahradní 
ovací 
gufera,
, 

Pneuservis
Prodej osobních emědělských

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


