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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 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

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

 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

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



PRODEJ
REALIZACE
vše skladem

Bytový koberec  -30%
Umělá tráva -30%
Vinylová podlaha -30%
Laminátová podlaha -21%
Značkové PVC -20%
…více na www.jehla.cz

Oslavte jaro s námi! Oslavte jaro s námi! 
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

Firma Nekvinda - Zemědělská technika a.s. se sídlem Pražská 2133/36, Svitavy 568 02

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

VEDOUCÍ PRODEJE 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

Požadujeme:
 Spolehlivost  Pracovní nasazení  Technické vzdělání nebo praxi

 Řidičský průkaz sk. B  Znalost anglického jazyka výhodou

Nabízíme:
 Základní mzda 30.000 Kč  Měsíční prémie dle obratu

 Penzijní připojištění  25 dní dovolené  Další zaměstnanecké benefi ty

Nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte 
na e-mail krejci@nekvinda.cz nejpozději do 15. června t. r.

Obsazujeme volné pracovní pozice
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!

Směnový elektrikář
Po zapracování od 36 000 Kč/měsíčně
Nemělo by Vám chybět:
•  SOU / SŠ vzdělání v oboru elektrikář,
 elektromechanik
•  platná vyhláška č. 50, § 6
•  svědomitost, samostatnost, pečlivost
•  zájem o moderní technologie
•  ochota pracovat v třísměnném provozu
•  ŘP sk. B

Zámečník - obráběč
Nemělo by Vám chybět:
• SŠ vzdělání v oboru obráběč, 
 popř. strojní zámečník, mechanik strojů 
 a zařízení nebo obdobném
• prokazatelná znalost práce 
 na konvenčních  obráběcích strojích 
 (soustruh, frézka, rovinná bruska)
•  znalost čtení výkresové dokumentace
•  svářečské oprávnění výhodou
•  ŘP sk. B, základní znalost práce na PC
•  zodpovědnost, pečlivost, aktivní přístup

Co Vám nabízíme?
• 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy • 5 týdnů dovolené 
• příspěvek na dopravu do zaměstnání dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• odměnu za přítomnost 500 Kč/měsíc • příspěvek na stravování 
• bezúročnou fi remní zápůjčku na bytové účely až 100 000 Kč
• příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění 6 000 Kč/rok
• příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím
• podporujeme volnočasové aktivity a pořádáme fi remní akce • přispíváme na teambuildingové konto

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

Pracovní náplň:
•  oprava a údržba vstřikolisů, robotů a robotických 
 a automatizačních linek, jednoúčelových zařízení
• vedení záznamů o závadách a nedostatcích 
 a jejich aktivní odstraňování
• podpora provozu a řešení vzniklých problémů
• účast na instalaci nových technologií
• odborná školení v ČR i v zahraničí

Pracovní náplň:
•  provádění obráběčských prací v obrobně údržby 
 výrobního závodu
• práce v jednosměnném provozu
• provádění údržeb a oprav zařízení obrobny
• provádění údržeb a oprav zařízení výrobního závodu

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  
na ulici Brněnská 60/19 (zadní trakt) v Mo-
ravské Třebové o ploše 75 m2. Součástí jsou 
pánské a dámské toalety a sprcha. Prostory 
mají vlastní měření spotřebovaného tepla 
a elektřiny. Po dohodě je možnost parkování 
v areálu.
Oba prostory k pronájmu ihned.

Kontakt: Martin Steffan, tel: 721 968 214 
e-mail: steffan@hedva.cz

Hledá pro výrobní středisko Polička
Bořiny 1145, Horní Předměstí, Polička a.s., 572 01

Výbušinářský dělník
dvojsměnný provoz mzda až 25.000 Kč / měsíčně

Skladník - obsluha VZV 
jednosměnný provoz mzda až 27.000 Kč / měsíčně

Lakýrník 
jednosměnný provoz mzda až 32.000 Kč / měsíčně

Vedoucí nákupu 
strojírenských dílů 

– úseku oprava pozemní techniky
plat 50.000 Kč / měsíčně + motivační složka

NABÍZÍME:
 zajímavou práci  zázemí silné společnosti s dlouholetou tradicí

 možnost osobního rozvoje (školení, průkazy apod.) 
 zvýhodněný rodinný tarif pro mobilní telefony

 závodní stravování a 5 týdnů dovolené

POŽADUJEME:
 manuální zručnost  svědomitost a spolehlivost

 zájem o práci ve výrobě  trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Nástup možný ihned.
Chcete-li vědět další požadavky k uvedeným pozicím, kontaktní osoba je:

Pavlína Šenková 
Tel.: +420 461 751 425, Mobil: +420 775 427 727, 

E-mail: pavlina.senkova@stvgroup.cz, Web: www.stvgroup.cz

STV Group, a.s. 
STV GROUP a.s. je nadnárodní společnost patřící k leaderům 

v oblasti military s dlouholetou tradicí. Disponuje vlastní výrobou 
zejména velkorážové munice a dále opravy pozemní techniky. 

Mezi civilní aktivity patří strojírenská výroba, vývoj, výroba 
a distribuce průmyslových trhavin; vrtné a trhací práce; 

obchod železných a neželezných kovů; zábavní pyrotechnika 

Přijmeme novou kolegyni/ kolegu 
na pozici 

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNÍK

Místo pracoviště je v Moravské Třebové
  8 hod. pracovní doba
  jednosměnný provoz
 TOPCORE service s.r.o.

Sušice č.p. 167, 571 01 Moravská Třebová
kontakt pro zaslání CV apod.:

info@topcore.cz , mobil: +420 608 832 939

Co požadujeme:
•  Uživatelskou znalost práce na PC

•  Výborné komunikační schopnosti a příjemné 
reprezentativní vystupování

•  Učenlivost, spolehlivost, samostatnost
•  Řidičský průkaz sk. B
•  Základní znalost AJ

•  Min. SŠ vzdělání zakončeno maturitní zkouškou

Co nabízíme:
•  Zaměstnání v ekonomicky stabilním provozu

•  Motivující fi nanční ohodnocení s prémiovými bonusy
•  Stravenky plně hrazené zaměstnavatelem 

formou stravenkového paušálu
•  Placené přesčasy

•  Příjemný tým lidí, který je přípraven  
Vás kdykoliv podpořit



ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

V letošním roce rozšiřujeme náš výrobní program 
a do našeho týmu hledáme nové kolegy do třísměnného 

pracovního provozu na pracovní pozice:

Výrobní dělník (obsluha strojů)
mzda až 25.000 Kč / měsíc

Seřizovač 
mzda 35.000 Kč / měsíc

a nové kolegy do jednosměnného pracovního provozu 
na pracovní pozice:

Vedoucí údržby
mzda až 42.000 Kč / měsíc

Technolog výroby
mzda až 42.000 Kč / měsíc

NABÍZÍME:
 příjemné pracovní prostředí  stabilitu společnosti, která rozšiřuje výrobu
 měsíční bonusy v závislosti na plnění zadaných úkolů  5 týdnů dovolené 

 zvýhodněné závodní stravování  zvýhodněný rodinný tarif pro mobilní telefon

POŽADUJEME:
 svědomitost a spolehlivost  zájem o práci ve výrobě  trestní bezúhonnost 

 pro pozici SEŘIZOVAČ - praxe na CNC nebo NC strojích výhodou
 pro pozici VEDOUCÍ ÚDRŽBY - AJ na komunikativní úrovni, 

zkušenosti se zařízeními splňujícími normy ATEX výhodou, 
 pro pozici TECHNOLOG VÝROBY - AJ na komunikativní úrovni, 

orientace ve výkresové a technické dokumentaci

Nástup možný ihned. Místo výkonu práce: Polička – Bořiny.

Kontakt: Bc. Renata Píchová, e-mail: renata.pichova@stvtechnology.cz
tel. +420 778 454 057, www.stvtechnology.cz

STV Technology, s.r.o. 
Společnost, která je součástí silné 

a rychle rostoucí průmyslové skupiny.
Sídlíme v Poličce (u Svitav) a naší hlavní 

pracovní náplní je výroba nábojů 
pro sportovní účely. 

Lze se exekuci nemovitosti 
vyhnout darováním?

více na www.consultvk.cz/
realitní novinky

 Litomyšl – Dukelská
Prodej bytu 2+1 (70 m2) v I.NP nízkopodlažního 
domu. Byt je v os. vlastnictví, ideální k rekonstrukci 
dle Vašich představ. Pokoje jsou samostatně přístupné 
z chodby, navíc komora, vytápění dálkově. Nízké 
náklady! ENB G
č.1589         Cena: 3 110 000,- Kč

 Litomyšl – Smetanovo náměstí 
Prodej nebytové jednotky s výlohami pro komerční 
využití. Modernizovaný prostor  v přízemí, naproti poště. 
Podlaha keramická dlažba, vytápění el. přímotopy, vl. 
soc. zařízení. Nyní pronajato = výnos z pronájmu. ENB G
č. 1621        Cena: Informace v RK

 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

 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

 Banín – prodej areálu k podnikání na ploše 
11647 m2. Součástí jsou 3 haly, venkovní prostranství 
a vlastní příjezd. Hala I. je napojena na elektr. energii 
(2x40 A, rezerva trafa na 250 kVA) a veř. vodovod. 
Výhodná poloha mezi městy Svitavy – Brno. ENB G
č. 1606 Cena: Informace v RK 

 Květná - prodej pozemku 220 m2 k rekreaci 
nebo bydlení na polosamotě. Napojení na sítě z okolní 
zástavby. Přístup po pozemcích ve vlastnictví Obce a St. 
pozemk. úřadu ČR. Zajímavé místo mezi městy Svitavy – 
Polička – Litomyšl.
č. 1617 Cena: 95 000,- Kč

LITOMYŠL
PRONÁJEM BYDLENÍ

 vybaveného bytu 3+1 (cca 100 m2)  ve 3.NP. 
Vlastní plynový kotel, plast.okna. Vhodné pro 1-2 páry. 
ENB G
č. 1600            Cena: 10 000,- Kč + energie

 bytu 1+1 (36 m2) ve 3.NP. Nová kuch. linka, 
okna plast, teplo dálkově. Výhled do přírody. Pro 1-2 
osoby.  ENB G
č. 1604            Cena: 7 900,- Kč + energie

 bytu 1+1 (36 m2) po rekonstrukci na Komenského 
nám. s výtahem. Volné ihned. ENB B/110
č. 1616 Cena: 8 900,- Kč/měs. + energie

 krátkodobý pronájem na  Smetanově náměstí 
- plně vybavený komfortní apartmán s terasou. ENB G
č. 1620   Cena: 20 000,- Kč/měsíc vč. energií

LITOMYŠL - PRONÁJEM
 nebytových prostor na Smetanově náměstí, 

s možností bydlení – úprava a vybavení prostoru 
po domluvě s nájemcem. Celkem cca 80 m2. ENB G
č. 1619             Cena: Info v RK

 kanceláře  (36 m2)  ve II.NP v admin. 
budově. Soc. zařízení na podlaží, klimatizace. Možnost 
pronájmu parkovacího místa. Energie paušálně dle 
plochy. ENB G/252
č. 1603       Cena: 4 800,- Kč/měsíc + E

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

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

 11. 6. v 19 h 
 PAPU PAPUA - cesta za lidojedy
 beseda s Tomášem Kubešem 

 24. 6. v 19 h 
 ÍRÁN: OD REVOLUCE PO TRUMPA
 s Lenkou Hrabalovou 
více informací 
na www.musicbar.forea.cz

ČERVNOVÝ 
PROGRAM 
MUSIC BAR FOREA

POZOR! Soukromá řádková inzerce ZDARMA! 
Do odvolání nabízíme soukromou řádkovou in-
zerci ZDARMA! Zadávejte na www.novinyeso.
cz v rubrice inzerce – řádková a odešlete bez 
ohledu na kalkulovanou cenu. Do 160 znaků 
zdarma, delší dle ceny v kalkulátoru. 

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK 

do 60tých let, dobře zaplatím i nábytek chromo-
vaný a plastový, také hodiny, betlémy, hračky, 
kočárky, hudební nástroje, vojenské věci, moto-
cykly, čísla z lokomotiv a vše starožitného i tech-
nického charakteru. Solidní jednání a dobrá plat-
ba ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík, 
Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579, email 
p.mencik@centrum.cz

 Koupím řády a vyznamenání. Též socialis-
tické. Tel.608 420 808

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

 Koupím staré pivní lahve a sklenice s nápi-
sy pivovarů. Tel. 732 170 454, sběratel

 Prodám husí peří. Tel. 604 127 176
 Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné 

sběratelské věci. Stačí SMS, zavolám. Tel. 608 
420 808

 Prodám velmi levně i jednotlivé kusy ná-
bytku a byt. doplňků např. svítidla, barový sto-
lek, stolek, poličky, předsíňovou stěnu, koberce 
apod. Tel.724 021 034

Byty, nemovitosti, pronájem
Redakce upozorňuje, že rubrika Byty, nemovi-
tosti, pronájem může obsahovat i nabídky a po-
ptávky realitních kanceláří.
Není v našich možnostech tuto inzerci odlišit 
od soukromých inzerátů.

 Jsme předdůchodci a koupíme stavení 
(dům, usedlost, stodolu, atd.) v neudržovaném 
stavu v PA kraji. Potřebné zařídím. Dvořák, tel. 
608 020 500, mild@email.cz

 Koupím byt 3+1 v lokalitě pod vlakovým ná-
dražím, Svitavy. Nejsem realitka. Tel. 603 586 633

 Koupíme zahradu. RK NEVOLAT. 608 544 382
 Koupím les i s pozemkem. Může být malá 

výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. 
Platím ihned a hotově. tel.: 773 585 290

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

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

ZOS Rychnov na Moravě s.r.o.

PŘIJME SCHOPNÉHO 

AGRONOMA
na pozici vedoucího 

střediska rostlinné výroby.

Požadujeme: 

 řidičský průkaz sk. B 

 práce na PC  samostatnost 

 fl exibilitu  práce s lidmi 

 základní znalost německého 

nebo anglického jazyka

Kontakt tel.: 737 180 395



w
w

w
.n

o
vi

n
ye

so
.c

z
N

ovi
ny s t
ra

dic
í

V
yc

há
zí

 1
x 

m
ěs

íč
ně

, 
č.

 6
 v

yš
lo

 1
.6

.2
02

1.
 R

eg
is

tr
ov

án
o 

u 
M

K
 Č

R
 E

 1
20

48
. 

V
yd

áv
á 

Ja
n 

K
ov

ář
, 

K
ap

itá
na

 N
ál

ep
ky

 1
30

4/
18

, 
56

8 
02

 S
vi

ta
vy

, 
IČ

O
 4

35
 0

5 
84

8.
 T

el
.:6

03
 5

11
 5

82
, 

em
ai

l: 
es

o@
no

vi
ny

es
o.

cz
, 

w
w

w
.n

ov
in

ye
so

.c
z.

 T
is

k:
 U

N
IP

R
IN

T
, 

s.
r.

o.
, 

R
yc

hn
ov

 n
ad

 K
ně

žn
ou

. 
G

ra
fic

ké
 z

pr
ac

ov
án

í 
je

 
m

aj
et

ke
m

 A
ge

nt
ur

y 
E

S
O

. 

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

polínka listnatá
od 1.300,- Kč/prms

polínka jehličnatá
od 1.000,- Kč/prms

zbytky z výroby 
listnaté

od 1.100,- Kč/prms

tvrdé palivové dřevo
kulatina délky 4 m
900,- Kč/za prm 
kuláče délky 1m  
1100,- Kč/prm 

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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SE ZAMĚŘENÍM NA OPRAVY 
ELEKTROMECHANICKÝCH SYSTÉMŮ
Pracoviště Dinaska Svitavy 

Požadujeme: 
- ÚSO s maturitou v oboru elektro 
- znalost v oblasti řídících systémů 
- opravy elektronických přístrojů a zařízení

Nabízíme:  
- zajímavou práci v oblasti oprav 
  moderních obráběcích strojů a robotů
- fi remní benefi ty (26 dnů dovolené, 
  příspěvek na stravování, rozsáhlý 
  sociální program s příspěvky 
  na rekreační pobyt, na kulturní 
  akce, vitamínové doplňky)

Volejte 461 579 140, 602 485 836
Miloslava Stráníková, personalistka
e-mail: miloslava.stranikova@pd-group.com

Více na www.pd-refractories.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


