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květen 2019/2 z ročník XXIII č.8 z vychází od 18.5.2019
PRO MĚSTA SVITAVY, LITOMYŠL, POLIČKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN, JEVÍČKO, JAROMĚŘICE A VELKÉ OPATOVICE

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

Nabídka pracovního místa na pozici

SKLADNÍK, ŘIDIČ
Požadujeme:

z středoškolské vzdělání – technický obor
z praxe v oboru (opravy zemědělské či jiné techniky)
z spolehlivost

Nabízíme:

z zajímavé ohodnocení
z zaměstnanecké beneﬁty

Nástup možný ihned.
V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na e-mail
jindra@nekvinda.cz, nebo nás kontaktujte
na tel.: 604 193 769

PŘIJMEME MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
REHAU Moravská Třebová
Nabízíme:
z 7,5 hodinová pracovní doba
z 13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy
z pravidelné navyšování mezd
z 5 týdnů dovolené
z příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
z příspěvek na stravování a ﬁremní kantýna
z bezúročná ﬁremní zápůjčka 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

Kontakt: Mgr. Petra Švarcová, tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím Formuláře pro uchazeče
o zaměstnání v sekci Práce & kariéra na www.rehau.cz nebo na
www.facebook.com/REHAUCZ

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

Kde a jak získat informace
o nemovitosti…
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

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

z Opatov u Svitav (chatová oblast Zádolka) –
prodej rovinatého pozemku 666 m2 k rekreačnímu
účelu. El. u pozemku, vodovod není (možnost renovace
stávající studny na pozemku). Zajímavé místo v blízkosti
rybníku Hvězda a turistických tras, železniční i bus zastávka v místě.
č. 1462
Cena: 230 000,- 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

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

z Hradec Králové – prodej pronajaté zateplené
haly – žb skelet, stropy se zateplenými podhledy,
zdvojená okna, výsuvná vrata, půdorys 42,0x15,50 m.
Elektro 230/400 V, vytápění nástěnnými plyn. topidly.
St.pozemek 684 m2, manipul.plocha 210 m2. ENB G
č. 1458
Cena: 9 200 000,- Kč + DPH

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

Různé

z Renovace koupelnových van akrylátovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.
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 Opatovec u Svitav – prodej menšího statku
s obytnou částí 3+1 (zast. plocha: 466 m2) a pozemky
2917 m2. Dům je napojen na elekt. energii a veř.
vodovod. ÚT na tuhá paliva (plyn. přípojka u domu).
Na zahradě altán, udírna a studna. Pozemky celkem:
3383 m2. ENB G.
č. 1376
Cena k jednání: 1 490 000,- Kč

Byty, nemovitosti,
pronájem

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.

z Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blízkém okolí. Financování zajištěno. Prosím
nabídněte. Tel.: 603 247 527
z Předdůchodce koupí pozemek pro
včely nebo i starou nemovitost. Tel. 608
020 500
z Pro mladou rodinu hledám byt nebo
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém okolí. Volejte 603 247 527

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

pneuservis
autobaterie
zahradní technika
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
zemědělské a stavební stroje
žací stroje a rozmetadla (Agrostroj Pelhřimov),
spojovací a svařovací materiál, ložiska,
gufera, traktorové vleky, pluhy, hadice,
klínové řemeny, oleje, maziva,
autokosmetika, sedačky

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 ! SLEVA ! nájemné ve výši 19.000,- 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

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

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

z Brandýs nad Orlicí - prodej vily se 3 byty a zahradou 1 032 m2. Určeno ke kompletní rekonstrukci. Vhodné
pro bydlení, bydlení s podnikáním, sídlo firmy, penzion,
apod. Malebné prostředí lázeňského městečka. ENB G.
č. 1345
Cena: 2 350 000 Kč

z Litomyšl – prodej RD 3+1 na ul. Mařákova
s přístřeškem, zahradou a klenbovým sklepem. Napojení
na všechny sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn i tuhá
paliva. V ceně zpracovaná a povolená dokumentace
na přestavbu s využitím půdního prostoru. Pozemky
celkem 618 m2. ENB G
č. 1461
Cena: Nejvýhodnější nabídce

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

Husqvarna
A U T O R I Z OVA N Ý P R O D E J C E A S E R V I S
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baterie Akuma
Vn»T v prodeji!

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

www.novinyeso.cz
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