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VYCHÁZÍ VE MĚSTECH A VESNICÍCH SVITAVSKÉHO REGIONU
A VELKÝCH OPATOVICÍCH

KAMENICTVÍ

KNAP
Litomyšl

- 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!

Výrobní areál Janov u Litomyšle
(vedle autobazaru)
Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.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 26 tis. Kč
Kontakt: Jarmila Ducháčková
tel.: 733 539 813
e-mail: duchackova.servis@seznam.cz
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P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

SAMOSTATNÝ
INVESTIČNÍ TECHNIK
Místo výkonu práce:
z Velké Opatovice (včetně odloučených závodů)
Požadujeme:
z vzdělání - ÚSO nebo VŠ stavební
z řidičský průkaz „B“
z praxe ve stavební projekci a výstavbě vítána
z znalost cizího jazyka vítána
Nabízíme:
z práce ve stabilní nadnárodní společnosti
z profesní růst ve zkušeném kolektivu
z výhodné platové podmínky s možností dalšího růstu
z pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené
z příspěvky na penzijní a životní pojištění
z rozsáhlý sociální program, příspěvky na stravování
Předložte:
z strukturovaný životopis
z kopie dokladů o absolvování vzdělání a pracovní praxi
Nástup:
z co nejdříve po skončení výběrového řízení
Zájemci, hlaste se do 28. 06. 2019
u paní Dany Krejčířové, vedoucí personálně-mzdového oddělení
tel.: 516 493 306, 725 777 909, e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com

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

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY:

pila VENDOLÍ

při odběru min. 3 palet

www.exwood.cz

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!

TECHNOLOG VÝROBNÍHO ÚSEKU MONTÁŽE
závod Jevíčko
VAŠE KVALIFIKACE:
z SŠ/VŠ vzdělání technického směru
z komunikativní znalost NJ a/nebo AJ podmínkou
z zkušenost s jednoúčelovými montážními zařízeními
z znalost 2D/3D CAD software výhodou
z orientace ve výkresové dokumentaci (výrobky, zařízení, atd.)
z samostatný a aktivní přístup
z zkušenosti z obdobné pozice vítány
z dobrá znalost práce na PC
z ŘP sk. B, ochota k občasným služebním cestám

NÁPLŇ PRÁCE:
z optimalizujete stávající výrobní procesy
z podporujete sériovou výrobu po technické stránce
z podílíte se na náběhu nových výrob ve výrobním závodě
z spolupracujete s technologickým centrem při zavádění nových výrob
z zaškolujete personál na výrobní procesy
z hledáte potenciály pro zlepšování ve výrobě
z spolupracujete při sestavování výrobní dokumentace

NAŠE NABÍDKA PRO POZICE TECHNOLOG MONTÁŽE A ASISTENT ZÁVODU:
z motivující ﬁnanční ohodnocení z 13. mzda z 5 týdnů dovolené + možnost 4 dodatečných dnů náhradního volna z pružná pracovní doba
z jazykové kurzy z ﬁremní kantýna, příspěvek na stravování z příspěvek na dopravu dle vzdálenost až 18 900 Kč/rok z příspěvek na penzijní
připojištění 6 000 Kč/rok z ﬁnanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte) z podpora volnočasových aktivit

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel.: 465 357 324, 725 817 177

dopravu zajistíme

cena 1100,- Kč za bednu

603 425 677

akce platí do vyprodání zásob

přijme

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

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
zejména TY, 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

Nabízíme: z zajímavé náborové příspěvky až 25 tisíc Kč
z výhodné platové podmínky, po zapracování:
výroba 150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
obráběč kovů 200 Kč až 300 Kč/h. (vč. příplatků)
z práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Beneﬁty:

z základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
z 5 týdnů dovolené
z příspěvek na penzijní a životní pojištění
z příspěvky na stravování
z rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt,
na kulturní akce, vitamínové doplňky atd. a jiné

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!

Je možnost i brigády, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy
PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM

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

5. Prodej řadového domu (PRALINKA)
po celkové rekonstrukci u náměstí v Poličce. z CENA: 4.500.000,- Kč včetně
provize RK, PENB – G.

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

7. Prodej rodinného domu
2x 2+1 na ulici U Stadionu
ve Svitavách. z CENA:
3.550.000,- Kč včetně
provize RK. PENB – G

6. Prodej domu se dvěma obchody a bytem (121 m2) v blízkosti centra města
Svitavy. z CENA: 4.960.500,- Kč včetně
provize RK. PENB – G

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

PRIME REALITY, s.r.o.

®

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

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

Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy (kancelář v přízemí nalevo)
tel.: 608 180 601, e-mail: ilcik@primereality.cz, www.primereality.cz

Česká republika - ÚZSVM, OOP Svitavy vyhlašuje od 10. 6. 2019 do 9. 7. 2019

z Litomyšl – prodej bytu 4+kk s lodžií (123 m2),
os. vlastnictví, 3.NP ve zděném domě. Světlý, situovaný
k jihu, prostorově velmi dobře řešený. Plast.okna, plovoucí
podlahy, kuchyňská linka se zabudovanými spotřebiči.
Rok výstavby 2007. Videoprohlídka na našich webových
stránkách! ENB C/92
č. 1379
Cena: 3 790 000,- Kč

výběrové řízení s aukcí,
jehož předmětem je pozemek st. p. č. 92/1
o výměře 52 m2 včetně rodinného domu
č. p. 9 v obci Rohozná a katastrálním území
Rohozná u Poličky.
Rodinný dům je o velikosti 3 + 1, se sociálním
zařízením, podsklepený, s půdou. Napojen je
na vodovodní řad, elektřina je odpojena. Část
stavby stojí na pozemcích jiných vlastníků. Spolu
s rodinným domem jsou předmětem výběrového
řízení i pozemky p. p. č. 1946 a 1948 o celkové
výměře 43 m2, které slouží jako zahrada. Majetek
je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí bez hodnoty. Fyzická
prohlídka majetku je možná po domluvě na tel.
č. 461 352 533. Další informace jsou k dispozici
také na www.uzsvm.cz. z Vyhlášená minimální
kupní cena činí 497 000,- Kč.

Je možné získat hypotéku
na družstevní byt?
Pokud Vás toto téma zajímá,
celý článek a další odborné články
najdete na www.consultvk.cz

9. Prodej bytu 2+1 (53 m2)
do OV ve zděném domě
ve Svitavách – ul. U Kojeneckého ústavu.
z CENA: 1.550.000,- Kč
vč. provize RK. PENB – G

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

1. Prodej družstevního bytu 3+1 (78,70 m2)
ve Svitavách – ul. Revoluční.
z CENA: 1.850.000,- Kč vč. provize RK

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

TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

2. Prodej bytu 2+KK (36 m2) do OV
ve Svitavách – ul. M.Pujmanové.
z CENA: 1.050.000,- Kč včetně provize
RK PENB – G

CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.

POSLEDNÍ GARÁŽE

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 ﬁnancování zajistíme.

NA ULICI TOVÁRNÍ VE SVITAVÁCH cena garáží je 350.000,- Kč
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z Bezděkov nad Metují – prodej domu ke kompletní rekonstrukci (zast.plocha: 190 m2) se zahradami 2873
m2 na Broumovsku. Vhodné pro rekreaci i k trvalému
bydlení, obec s kvalitní občanskou vybaveností. Dojezd
do Náchoda - 14 km. ENB G.
č. 1427
K jednání: 449 000,- Kč

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

Různé
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 Renovace koupelnových van akrylátovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.

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

Zaměstnání
z Hledám brigádníka/-ci na úklid
společných prostor domu na náměstí
ve Svitavách (případně údržbu zahrady)-odměna 110,- Kč/hod. vozenilekt2@
gmail.com

Byty, nemovitosti,
pronájem
z Hledám domek, chalupu či zem.
usedlost, s pozemkem, zahradou. Tak
do 30 km v okolí Mor. Třebové, Svitav.
I horší stav. Tel: 728 741 473
z Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blízkém okolí. Financování zajištěno. Prosím
nabídněte. Tel.: 603 247 527
z Koupím les - jakoukoliv výměru
a stáří. Může bít i neudržovaný nebo
kůrovec.Nejvyšší cena, platba hotově.
773 585 290
z Pro manžele s ﬁnančním zajištěním
do 4 mil. Kč hledám RD se zahrádkou
ve Svitavách. Nabídněte prosím. Tel.:
603 247 527
z Sháním byt 2+1 nebo větší ve Svitavách do 2 000 000 Kč. Děkuji za všechny
nabídky, 777 645 070.
z Pro mladou rodinu hledám byt nebo
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém okolí.
Volejte 603 247 527

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, železiční i bus zastávka
v místě.
č. 1462
Cena: 230 000,- Kč

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek
a příjemný pracovní kolektiv?
... Přidejte se k nám!
PRO VO ZNÍ

ELEKTRI K ÁŘ

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného kandidáta
na pozici provozního elektrikáře
K náplni práce patří:
Zajišťování pravidelných preventivních
prohlídek strojního zařízení
Zajišťování pravidelných kontrol technických
zařízení
Provádění revizí a kontrol přenosného
ručního nářadí
Odstraňování poruch výrobních zařízení
Odstraňování závad z pravidelných revizí
elektro a hromosvodů
Zajišťování poruchové pohotovosti
v nepřetržitém režimu

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

Práce je organizována ve dvousměnném režimu
od 6:00 do 14:00 a od 14:00 do 22:00 hod. Do
budoucna je možná i práce v nepřetržitém provozu.
Nástup možný ihned.

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

Požadavky:
Vzdělání: vyučení v oboru
Požadovaná praxe v oboru výhodou,
absolventy zaučíme
Znalost vyhlášky 50/1978 Sb.
Znalost práce na PC
Řidičský průkaz skupiny B
Zdravotní osvědčení pro práci ve výškách
Dobrý zdravotní stav
Znalost provozu průmyslových strojů
Ochota se vzdělávat
Základní orientace ve strojírenství
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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

Kontakt: Zájemci se mohou hlásit na oddělení
lidských zdrojů: Fibertex Nonwovens, a.s.,
Průmyslová 2179/20, 568 02 Svitavy,
tel.: 461 573 253, e-mail: it@ﬁbertex.com

Dále hledáme také vhodné kandidáty na pozice

F

z Litomyšl – pronájem moderního podkrovního
bytu 1+1 (30 m2) na Smetanově náměstí ve 4.NP.
Kuch. linka včetně trouby, varné desky, myčky, lednice
s mrazákem. Vhodné pro 1 osobu nebo pár. Volné
ihned. ENB G
č. 1459
Cena: 10 000,- Kč/měsíc + energie
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z Cerekvice n. L. – prodej objektu na návsi pro
bydlení s podnikáním. Objekt napojen na elektro, přípojka
veřej. vodovodu u domu, uzavřený dvůr (428 m2).
Pozemky celkem: 891 m2. Velmi kvalitní obč. vybavenost
obce a pohodlný dojezd do Litomyšle a V. Mýta. ENB G.
č. 1402
Cena: 1 590 000,- 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

Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Finanční manažer
Co Vám nabízíme?
z Individuální přístup k zaměstnancům
z Prémie závislé na docházce
z Prémie závislé na výsledcích společnosti
z Jazykové kurzy pro určité pozie
z Dotované stravování formou stravenek
z Flexi passy pro určité pozice
z Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod.,
noční směna – 20% z prům. hod. výdělku
z Firemní vzdělávání
z Dovolená 25 dní
z Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
z Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-,
až 10 000,- dle obsazené pozice
z 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.

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

NOVÉ MODELY
MOTOCYKLŮ
A SKÚTRŮ

YUKI 125i Matrix

36.990 Kč

HLEDÁME MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY

AKČNÍ
CENY

MOTOCYKLŮ

závod Moravská Třebová a Jevíčko

125 RC
124.990 Kč

94.990 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH

!POZOR!

ST
EJNĚ MOŽNO
V NAŠÍ PROD

ZAPŮJČENÍ

kol
xů a nosičů
Střešních bo

i poskytneme přímo

Více info Vám rád

v naší prodejně.

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

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:
závod Moravská Třebová: Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel.: 461 355 342
závod Jevíčko: Mgr. Linda Haikerová, e-mail: linda.haikerova@rehau.com, tel.: 465 357 325
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím Formuláře pro uchazeče o zaměstnání v sekci
Práce & kariéra na www.rehau.cz nebo na www.facebook.com/REHAUCZ
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vypisuje výběrové řízení na pozice:

y
Novin
cí
s tradi

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

www.novinyeso.cz

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

