
červen 2019/2   ročník XXIII č.10   vychází od 22.6.2019

PRO MĚSTA SVITAVY, LITOMYŠL, POLIČKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN, JEVÍČKO, JAROMĚŘICE A VELKÉ OPATOVICE
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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

Požadujeme:
 středoškolské vzdělání – technický obor
 praxe v oboru (opravy  

 zemědělské či jiné techniky)
 spolehlivost

Nabízíme:
 zajímavé ohodnocení
 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

skladník, řidič
Nabídka pracovního místa na pozici

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!

SMĚNOVÝ/Á KONTROLOR/KA KVALITY
závod Jevíčko

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání nejlépe technického zaměření
 základní znalost NJ a/nebo AJ podmínkou, 

    potenciál dalšího vzdělávání
 dobrá orientace v technických výkresech
 praxe na obdobné pozici a v automotive velkou výhodou
 zkušenost s měřením a vyhodnocením dat ve strojírenské výrobě
 samostatné technické myšlení, schopnost rychlého rozhodování
 časová fl exibilita při řešení operativních úkolů
 dobrá znalost práce na PC
 práce ve 3 – směnném provozu
 ŘP sk. B.

NÁPLŇ PRÁCE: 
 kontrola pracovníků výroby na dodržování 

    kontrolních předpisů
 vlastní provádění výrobních kontrol dle specifi kace
 aktivní účast při řešení interních reklamačních hlášení 
(BM), včetně kontroly nápravných opatření

 aktivní účast při řešení reklamací dodavatelům 
    a zákaznických reklamací

 zajišťování a zpracování dat pro statistické 
    vyhodnocování procesu

 školení pracovníků výroby na téma AK-návodky, zkušební 
protokoly (PP) a na měření na komplexních měrkách

 provádění výrobkových auditů dle interní směrnice

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

NAŠE NABÍDKA:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda  5 týdnů dovolené + možnost 4 dodatečných dnů náhradního volna  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 6 000 Kč/rok  fi nanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte)  podpora volnočasových aktivit



Zajímá Vás, jak to u nás 
v REHAU chodí?

Rádi Vás přivítáme v těchto dnech:
 9. července (úterý)  10:00 a 15:00 hodin
 16. července (úterý) 10:00 hodin
 13. srpna (úterý) 10:00 a 15:00 hodin
 20. srpna (úterý) 10:00 a 15:00 hodin

Zájemci o prohlídku se mohou hlásit 
na telefonním čísle 465 357 325.

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT 
NOVÝ ZÁVOD V JEVÍČKU
a podívejte se, co a jak se u nás vyrábí.

HLEDÁME MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
závod Moravská Třebová a Jevíčko

Kontakt: 
závod Moravská Třebová: Mgr. Petra Švarcová, e-mail: petra.svarcova@rehau.com, tel.: 461 355 342
závod Jevíčko: Mgr. Linda Krausová, e-mail: linda.krausova@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

Nabízíme:
 7,5 hodinová pracovní doba
 13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy
 pravidelné navyšování mezd
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
 příspěvek na stravování a fi remní kantýna
 bezúročná fi remní zápůjčka 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

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!

OBALOVÝ/Á REFERENT/KA
závod Moravská Třebová

V případě zájmu 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

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání
 aktivní znalost NJ nebo AJ podmínkou
 dobrá znalost MS Offi ce podmínkou
 zkušenost z 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  5 týdnů dovolené + možnost 4 dodatečných dnů náhradního volna  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 6 000 Kč/rok  fi nanční příspěvek k významným životním událostem (svatba, narození dítěte)  podpora volnočasových aktivit

NÁPLŇ PRÁCE: 
 odpovědnost za včasné objednání jednocestných

    a vícecestných obalů
 práce se zákaznickými portály
 vedení paletových kont
 tvorba balicích předpisů
 koordinace a správa fyzických inventur
 odpovědnost za skladové množství

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

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

Zaměstnání 
 Hledám zdravotní sestru na polo-

viční úvazek do zdravotního střediska 
v Opatově.Tel.737 924 080 

 Hledám brigádníka/-ci na úklid 
společných prostor domu na náměstí 
ve Svitavách (případně údržbu zahra-

dy) odměna 110,- Kč/hod. vozenilekt2@
gmail.com

Byty, nemovitosti, 
pronájem 

 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách 
a blízkém okolí. Financování zajištěno. 
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Koupím les - jakoukoliv výměru 
a stáří. Může bít i neudržovaný nebo 
kůrovec. Nejvyšší cena, platba hotově. 
773 585 290 

 Pro manžele s fi nančním zajištěním 
do 4 mil. Kč hledám  RD se zahrád-
kou ve Svitavách. Nabídněte prosím. 
Tel.: 603 247 527

 Pro mladou rodinu hledám byt nebo 
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém oko-
lí. Volejte 603 247 527

Kancelář: 
náměstí Míru 137/78, Svitavy

Mobil: +420 603 247 527
e-mail:

jaroslava.simkova@fi ncentrumreality.com
www.fi ncentrumreality.com

Rodinný dům s velkou zahradou, který Vám nyní nabízíme, leží 
v obci Jehnědí. Je to krásné místo s malebnou polohou v údolí 
Tiché Orlice. Ve vzdálenosti 4 km stojí město Brandýs nad Orlicí, 
který si pro svůj pobyt vybral už Jan Ámos Komenský. Samotný 
patrový, dvougenerační dům pak disponuje zázemím pro řemesl-
níky, zahrádkáře či  chovatele domácího zvířectva.  Podsklepený 
dům o třech  nadzemních podlažích má celkem sedm obytných 
místností, dvě kuchyně, 3 koupelny a WC, pro každé patro samo-
statně. V roce 1975 bylo přistavěno 2. podlaží a  podkroví ve 3. NP. 

V roce 1995 byla vyměněna všechna okna za plastová a nová střecha a zateplení podkroví, před pěti lety 
kotel na peletky s automatickým podáváním. Minulý rok byla vybudována nová přípojka na obecní kanalizaci. 
Pitná voda vede z obecního vodovodu, jako varianta zdroje užitkové vody může sloužit studna, nebo systém 
záchytu dešťové vody do rezervoáru s čerpadlem. V zadní části domu je hospodářská část s letní kuchyní, 
zakrytou pergolou, technickou kuchyní. Přilehlou stodolou , která  je v dobrém technickém stavu, se prochází 
na nově oplocený pozemek o ploše 4.700 m2.  Cena k jednání, info v RK.
 
Naše nová nemovitost je přesně pro ty, kteří touží po klidném 
místě, s úchvatnými výhledy do zelených údolí, lemovaných 
hustými a krásnými lesy. Přitom není nutné se vzdát všech 
výhod blízké civilizace se všemi dostupnými službami v dohle-
du. Chata leží na svahu, ze kterého je nádherný pohled do údolí 
Svojanova i Borušova. Vzdálenost od Moravské Třebové je 10 km. 
Chata s evidenčním číslem 74 je zateplena polystyrénem, vytápě-
ní je krbovou vložkou s výměníkem. K nemovitosti náleží poze-
mek o ploše 277 m². V případě zájmu majitel nemovitosti zpro-
středkuje odkup obecního pozemku pod chatou, a to za symbolickou, předem dohodnutou cenu. Do chaty 
je zavedena elektřina 230 V i 400 V. Voda na umývání i splachování je ze zásobníku na vodu,  umístěném 
u chaty. K nemovitosti vede obecní cesta, proto koupě může být realizována velmi snadno dostupnému 
hypotečnímu úvěru, který Vám rádi zajistíme.  Cena 860.000 Kč vč. provize
 

Příležitost komfortního bydlení ve velmi klidné lokalitě Morav-
ské Třebové, v bytovém domě na ulici Tyršova. Jde o zrekonstru-
ovaný byt 5 + 1 o podlahové ploše 110 m2, v prvním nadzemním 
podlaží, kde byly použity kvalitní přírodní materiály – dřevěné 
podlahy, masivní dveře i obložky, obklady stěn v kuchyni i před-
síni. Byt  má nové rozvody, vytápění je plynovým kotlem,  kach-
lovými kamny či krbovou vložkou s výměníkem. Vnitřní izolace 
pokojů zaručuje nízké náklady na topení. V jednom z pokojů je 
funkční infra sauna. Bytový dům je obklopen zahrádkou, kterou je 

možné též využít k pěstování zeleniny či klidnému odpočinku ve stínu zeleně. K bytu dále náleží velké sklepní 
prostory o celkové ploše 47 m2, které jsou rozděleny na pět samostatných prostor s další možností využití. 
Část sklepení je nyní využívána k uložení dřeva.  Cena po slevě 2.700.000 Kč vč. provize RK



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

Získání nemovitosti mimořádným 
vydržením. Po jaké době může být 
nemovitost Vaše? Pokud Vás toto 

téma zajímá, celý článek a další odborné 
články najdete na www.consultvk.cz

 Polička – prodej zděného bytu 2+1 (54 m2) 
ve II.NP, v os. vlast., ve vyhledávané lokalitě. Výstavba                        
v r. 1965, od r. 2005 postupná revitalizace byt. domu 
(plast. okna, zateplení, oprava střechy, nové stoupací ved., 
anténní rozvody, výtah). Náklady na bydlení do 4 000,- Kč/
měs. ENB D/118.
č. 1466            Cena: 1 690 000,- Kč

 Litomyšl – pronájem klasického zděného 
bytu 2+1 (cca 56 m2) ve zvýšeném přízemí na Jiráskově 
náměstí. ÚT plyn. Volný ihned. ENB G 
č. 1465     Cena:  8 000,- Kč/měs. + energie

 Litomyšl – pronájem historicky známého 
hostince U Černého orla, se 2 lokály s cca 50 místy, di-
vadelním sálem s jevištěm a šatnou o kapacitě cca 120 osob, 
výčep, přípravna, sklady, sociální zázemí. V létě je možné 
posezení na dvorku. Zastavěná plocha 369 m2. ENB G  
č. 1463    Cena k jednání: 17 000,- Kč/měs. + E

 Opatov u Svitav (Zádolka) – prodej pozemku 
666 m2 se základ. deskou pro výstavbu chaty nebo 
umístění mobilheimu. Elektřina přivedena k pozemku, 
veřejný vodovod v chatové oblasti není (možnost renovace 
stávající studny na pozemku). Zajímavé místo v blízko-
sti rybníku Hvězda a turistických tras (Semanín, Kozlov, 
apod.), železniční i bus zastávka v místě.
č. 1462 Cena: 230 000,- Kč

 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: Informace v RK

 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

 Opatov (okr. SY) – elektronická dražba RD 
2+kk v rekonstrukci se zahradou 40 m2, pozemky 
celkem: 569 m2. Stanovené prohlídky: v út 2.7. a ve čt 
16.7.2019, vždy v 16 hod., sraz zájemců před RD, Opatov 
č.p. 128. Spolupráce s RK GAVLAS, s.r.o. ENB G
č. 1470  Nejnižší podání: 415 000,- 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

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

 

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

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855

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 pros-
tory. Zast. pl. 139 m2. Dům je v současné 
době neobsazený. Dům je možné využít 
na obchod, kanceláře, sklady, salony, stu-
dia, bydlení a jiné. Nemovitost je vhod-
ná i jako investiční příležitost (výborné 
umístění, tržní nájemné, apod.). S fi nan-
cováním rádi poradíme, vyřídíme případný 
úvěr.

 Cena: 5,000.000,- Kč

Pronájem nebytového prostoru v přízemí 
cihlového domu umístěného v blíz-
kosti 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 vhod-
ná např. na obchod, kancelář nebo pro 
služby (kosmetika, kadeřnictví, poraden-
ství apod.), rychlé občerstvení, potraviny. 

 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.  

NOVINKA: Pronájem nebytového prosto-
ru 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 let-
ních měsících lze využít předzahrádku. 
Prostory mohou být vhodné i na prodejnu, 
kancelář nebo služby. 

 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

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

F I B E R T E X  N O N W O V E N S

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

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.

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 

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: 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

P R O V O Z N Í  E L E K T R I K Á Ř

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného kandidáta  
na pozici provozního elektrikáře

F I B E R T E X . C O M

Dále hledáme také vhodné kandidáty na pozice  O B S L U H A  V Ý R O B N Í C H  L I N E K

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

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

autorizovaný 
prodejce a servis

ní stroje, zahradní 
pily, spojovací 
ložiska, gufera,
y, hadice, klínové
, 

chnika, a.s. 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

baterie AKUMA 
u nás v prodeji
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Nabízíme fi nanční benefi ty:  odměny  příspěvek na dovolenou a Vánoce  stravenky

DĚLNICI  
DĚLNÍKA 
do výroby

BRIGÁDNICI  
BRIGÁDNÍKA 
(vhodné i pro důchodce)

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ
pro jednosměnný provoz

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

MISTRA
 Požadujeme: velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost

 Praxi v oboru nevyžadujeme, zaučíme.


