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ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO MĚSTA A VESNICE SVITAVSKÉHO REGIONU, MĚSTA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKOU TŘEBOVOU, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE

Již 23 let 
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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 tel.: 732 204 498, 773 003 028, 

704 587 630, 777 096 556
 Březová nad Svitavou, Radiměř, Pohledy a okolí

     tel.: 605 408 716, 773 003 028
 Polička a okolí, tel.: 737 714 334, 608 227 745, 777 096 556

 Sebranice, Lubná, H. a D. Újezd, Osík, Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí 
     tel.: 608 227 745

 Svitavy, Březová nad Svitavou, Litomyšl, tel.  604 643 627
 Ústí nad Orlicí a okolí, tel.: 737 666 786

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!

TECHNIK ZÁKAZNICKÉ KVALITY
závod Moravská Třebová

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání (nejlépe technického zaměření)
 znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni podmínkou
 zkušenost z oblasti řízení kvality automotive výhodou
 znalost základních nástrojů řízení kvality výhodou
 ŘP sk. B, který využijete k občasným pracovním cestám
 pozitivní reakce na změny a nové výzvy
 dobré komunikační schopnosti 

NÁPLŇ PRÁCE: 
 koordinace zpracování reklamací 

    a komunikace se zákazníky
 spolupráce při zavádění nových výrob v závodě
 spolupráce na rozvoji segmentu zákaznické kvality
 spolupráce při koordinaci externích a interních auditů
 analýza a reporting kvalitativních dat

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

NAŠE NABÍDKA PRO OBĚ POZICE:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 

4 dodatečných dnů volna  pružná pracovní doba  jazykové kurzy  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 3 000 – 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspěvek k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspě-
vek k životním a pracovním jubileím  podpora volnočasových aktivit  fi remní akce

REFERENT/KA INTERNÍ LOGISTIKY
závod Moravská Třebová

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

NÁPLŇ PRÁCE: 
 komunikace s interními a externími dodavateli
 zajišťování obalů a polotovarů na výroby
 příprava podkladů pro komunikaci s lakovnami
 komunikace s dopravci
 kontrola a dodržování bezpečnostních zásob



 

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!

ROZŠIŘUJEME ODDĚLENÍ LOGISTIKY V ZÁVODU JEVÍČKO

VEDOUCÍ VNITROPODNIKOVÉ LOGISTIKY (Ž/M)
závod Jevíčko

REFERENT/KA PŘÍJMU MATERIÁLU
závod Jevíčko

REFERENT/KA ODBYTU
závod Jevíčko

REFERENT/KA LAKOVANÝCH DÍLŮ
závod Jevíčko

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ / VOŠ vzdělání nejlépe technického 

    nebo obchodního směru
 aktivní znalost NJ, popř. AJ výhodou
 velmi dobré organizační schopnosti
 zkušenosti z logistiky podmínkou
 zkušenost z výrobního závodu výhodou
 dobrá znalost práce na PC podmínkou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
 ŘP sk. B

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání
 zkušenost z výrobního závodu výhodou
 znalost NJ a nebo AJ výhodou
 dobrá znalost práce na PC podmínkou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 dobré organizační schopnosti

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ / VOŠ vzdělání
 aktivní znalost NJ a nebo AJ podmínkou
 zkušenost z výrobního závodu a logistiky výhodou
 dobrá znalost práce na PC podmínkou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 komunikativnost, ochota učit se novým věcem
 odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
 velmi dobré organizační schopnosti

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání
 aktivní znalost MS Offi ce podmínkou
 NJ a nebo AJ na komunikativní úrovni podmínkou
 znalost prostředí výrobního závodu výhodou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 komunikativnost, ochota učit se novým věcem
 odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
 velmi dobré organizační schopnosti
 ochota cestovat do zahraničí
 ŘP sk. B

NÁPLŇ PRÁCE: 
 správa skladových ploch
 vedení týmu a organizace práce
 vyhodnocování a optimalizace skladového systému
 správa parku vysokozdvižných vozíků
 koordinace a správa fyzických inventur
 odpovědnost za skladové množství

NÁPLŇ PRÁCE: 
 odpovědnost za včasné a přesné přijímání vstupů do výroby
 práce s interními programy
 spolupráce s ostatními odděleními

NÁPLŇ PRÁCE: 
 zajištění dodávek zboží dle odvolávek
 příprava expedic včetně veškerých dokumentů
 práce se zakázkami a odvolávkami
 zajišťování doprav
 denní komunikace se zákazníky

NÁPLŇ PRÁCE: 
 denní komunikace se zahraničními dodavateli
 odpovědnost za včasné objednání lakovaných dílů
 odpovědnost za včasnou dodávku lakovaných dílů 

    dle výrobních plánů
 správa skladových stavů lakovaných dílů
 odpovědnost za optimální skladové množství
 koordinace a správa prováděných fyzických inventur

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 PRO VŠECHNY POZICE:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 

4 dodatečných dnů volna  pružná pracovní doba  jazykové kurzy  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 3 000 – 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspěvek k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspě-
vek k životním a pracovním jubileím  podpora volnočasových aktivit  fi remní akce

Pro velký úspěch
přidáváme ještě
dva termíny exkurzí.

Rádi Vás přivítáme v těchto dnech:
 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.

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

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 Sta-
rožitnosti Litomyšl, tel. 604243579, email 
p.mencik@centrum.cz

 Renovace koupelnových  van ak-
rylátovou vložkou. Tel. 739 574 935, 
www.revago.cz.

Zaměstnání
 Hledám zdravotní sestru na polo-

viční úvazek do zdravotního střediska 
v Opatově.Tel.737924080

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 hoto-
vě.773585290 

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

 Pro mladou rodinu hledám byt 
nebo RD do 3 mil. Kč v Poličce a blíz-
kém okolí. Volejte 603 247 527

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

polínka různé délky
jehličnaté od 1.150 Kč/sypaný m3

listnaté od 1.400 Kč/sypaný m3

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY: 
při odběru min. 3 palet 

cena 1100,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

PALIVOVÉ DŘEVO

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



 

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 
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.

 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.  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 prostoru  
v  přízemí cihlového domu umístěného na 
náměstí ve Svitavách v k.ú. Svitavy-město 
o celkové výměře cca 130 m2 se sociál-
ním zázemím. Do nebytového prostoru se 
vstupuje přímo z náměstí. Doposud pros-
tory sloužily jako bar. V letních 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

 

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!

INŽENÝR KVALITY
závod Jevíčko

SMĚNOVÝ ELEKTRIKÁŘ
závod Jevíčko

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ / VŠ vzdělání technického směru
 aktivní znalost AJ a nebo NJ podmínkou
 praxe v oboru řízení jakosti v automotive výhodou
 znalost metod statistického vyhodnocování 

    procesů výhodou
 samostatné analytické myšlení při řešení 

    technických úkolů/reklamací
 schopnost rychlého rozhodování, 

    odolnost vůči stresovým situacím
 ŘP sk. B, aktivní řidič

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání elektrikář, elektromechanik
 platná vyhláška č. 50, § 6
 praxe v oboru podmínkou
 znalost prostředí výrobního závodu výhodou
 znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 zájem o moderní technologie a průběžné sebevzdělávání
 ochota práce v třísměnném provozu
 ŘP sk. B

NÁPLŇ PRÁCE: 
 spolupráce na náběhu nových projektů z hlediska kvality
 řízení standardů kvality u přidělených projektů
 statistické vyhodnocování procesů
 dohled nad zajištěním zákaznických požadavků včetně reklamací 

    v předsérii a v sérii
 zpracování zákaznických reklamací
 spolupráce s mezinárodním projektovým týmem

NÁPLŇ 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

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 finanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 

4 dodatečných dnů volna  pružná pracovní doba  jazykové kurzy  firemní kantýna a příspěvek na stravování  příspěvek na dopravu dle 
vzdálenosti až 18 900 Kč/rok  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok  bezúročná firemní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč  

 příspěvek ke svatbě 3 000 – 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspěvek k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspě-
vek k životním a pracovním jubileím  podpora volnočasových aktivit  firemní akce

NAŠE NABÍDKA:
 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 firemní kantýna  bezúročná firemní 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  firemní akce  podpora volnočasových aktivit  příspěvek k životním a pracovním jubileím

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

Chcete zbourat starý dům? Kdy 
není potřeba povolení úřadů?

Celý článek a další odborné články 
najdete na www.consultvk.cz

Lanškroun – prodej užívacích práv k družst. bytu 
3+1 (113 m2) ve III.NP se 2 balkóny a garáží, byt. 
domu z r. 2003. Výhodná poloha v blízkosti centra, obč. 
vybavenosti a přírody. Možný převod do os. vlastnictví v r. 
2024.  ENB C/86
Č. 1471    Nejvýhodnější nabídce: 3 500 000,- Kč

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

Litomyšl – pronájem historicky známého hostince 
U Černého orla, se 2 lokály s cca 50 místy, divadelním 
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.+energie

Svitavy – prodej nově vystavěného komerčního 
objektu s možností bydlení, v těsné blízkosti náměstí. 
Příjezd a parkování na pozemcích ve vlastnictví Města  
u objektu. Zajímavé místo mezi náměstím a Katastrálním 
úřadem. ENB G
Č. 1429                          Cena: Informace v RK

Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku 1 230 
m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě v těsné blízkosti hranice 
pozemku, vlastní studna. Vyvýšené místo, využitelný 
staveb. materiál z původní stavby. 
Č. 1416  Cena: 330 000,- Kč

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

Brandýs nad  Orlicí - prodej vily se 3 byty a zahra-
dou 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 

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:

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy

PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA:
www.realityburdova.cz

1. Prodej bytu 2+1  (70,8 m2) ve zděném domě 
do OV v Poličce – ul. 1. máje  

 CENA: 1.550.000,-- Kč včetně provize RK,  
PENB – G

2. Prodej bytu 2+1 (52,8 m2 + sklep) do OV 
ve Svitavách – ul. U Kojeneckého Ústavu

 CENA: 1.550.000,-- Kč včetně provize RK,  
PENB – G

3. Prodej venkovského domu se zahradou 
(1410 m2) v obci Javorník u Svitav. 

 CENA: 1.750.000,-- Kč včetně provize RK. 
PENB –G

4. Prodej řadového domu  (PRALINKA) po cel-
kové rekonstrukci u náměstí v Poličce

 CENA: 5.690.000,-- Kč včetně provize RK, 
PENB – G.

5. Prodej domu se dvěma obchody a bytem 
(121 m2) v blízkosti centra města Svitavy. 

 CENA: 3.950.000,-- Kč včetně provize RK. 
PENB –G

6. Prodej rodinného domu 2 x 2+1 na ulici 
U Stadionu ve Svitavách

 CENA: 3.550.000,-- Kč včetně provize RK. 
PENB –G

7. Prodej pozemku pro výstavbu RD 2.160 
m2 v lokalitě Gorkého Svitavy, elektrika, voda 
na pozemku

 CENA: 1.400,-- Kč/m2 + provize RK

8. Nájem provozovny (prodejny) na ul. ČSA 
v Moravské Třebové  v těsné blízkosti centra.

 CENA: 15.000,-- Kč + zálohy na služby + 
provize RK

9. Nájem nebytových prostor (4 x 100 m2) v blíz-
kosti centra města Svitavy. 

 CENA: 4.500 Kč + DPH za 100 m2/měsíc + 
služby + jistota + provize RK 

10. Nájem nebytových prostor – kanceláře 
(12,96 m2) v blízkosti centra města Svitavy. 

 CENA: 1.404,-- Kč + DPH /měsíc + služby + 
jistota + provize RK 
11. Prodej pozemku pro výstavbu RD (1.300 – 
2.000 m2)  ve Starém Městě u Moravské Třebové 
– sítě na pozemku 

 CENA: 300,-- Kč/m2 + provize RK 
12. Prodej pozemku pro výstavbu RD 1159 m2  
v Opatově u Svitav – sítě v blízkosti pozemku 

 CENA: 300,-- Kč/m2 + provize RK 
13. Podnájem bytu 4+1 (103 m2) ve Svitavách – 
ul. Na Vějíři. Volné od 1.10.2019

 CENA: 12.000,-- Kč + zálohy na služby + jis-
tota + provize RK
14. Nájem části vybaveného bytu (pokoj se dvě-
ma lůžky) v Hradci nad Svitavou. K dispozici je 
společná kuchyň s vybavením a sociální zařízení. 

 CENA: 5.000,-- Kč /měsíc + jistota + provize RK 
15. Nájem části vybaveného bytu (pokoj s pěti 
lůžky) v Hradci nad Svitavou. K dispozici je spo-
lečná kuchyň s vybavením a sociální zařízení. 

 CENA: 10.000,-- Kč /měsíc + jistota + pro-
vize RK 



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 firemní kantýna
 bezúročná firemní 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
 podpora volnočasových aktivit
 příspěvek k životním a pracovním jubileím
 firemní akce



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

př
ijm

e 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:  zajímavé náborové příspěvky až 25 tisíc Kč
                   výhodné platové podmínky, po zapracování: 
                     výroba 150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
                     obráběč kovů 200 Kč až 300 Kč/h. (vč. příplatků)
                   práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Benefi ty:    základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
                   26 dnů dovolené
                   příspěvek na penzijní a životní pojištění
                   příspěvky na stravování
                   rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt, 
                      na kulturní akce, vitamínové doplňky atd. a jiné

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

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!

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Směnový kvalitář
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Jazykové kurzy pro určité pozie
 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: 778 110 888

Těšíme se na Vás.

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

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

Prodej velmi pěkné a zajímavé nemovitosti, která se může stát 

místem k celoročnímu bydlení nebo chalupou určenou k odpo-

činku či načerpání potřebné energie z okolní krásné a poklidné 

krajiny. Rodinný patrový dům s 5 místnostmi, sociálním záze-
mím a vnitřním dvorkem leží ve spodní části obce Hradec nad 
Svitavou. Výhodou je umístnění dále od hlavní silnice, v mírném 
svahu, který dovoluje krásné výhledy do okolí a současně po-
skytuje částečnou izolaci od dění v bezprostřední blízkosti. Před 
domem je okrasná zahrádka, kolem domu pak zahrada ovocná. V 
roce 2001 byl zaveden zemní plyn, v roce 2012 byla vybudována 
obecní kanalizace, vše je v domě plně využíváno. Další variantou pro topení k plynovému kotli je také kotel na 
tuhá paliva a elektrické přímotopy (sazba nočního proudu). Okna jsou v dobrém technickém stavu, střecha 
původní. Dostatečně velký půdní prostor lze využít k vybudování prostorných místností. Garáž s dálkovým 
otevíráním dveří ocení jistě každý.  Cena 2.200 000 Kč 
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Uvedené ceny jsou včetně DPH

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

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

!POZOR!
V NAŠÍ PRODEJNĚ MOŽNOST

ZAPŮJČENÍ
Střešních boxů a nosičů kol

Více info Vám rádi poskytneme přímo v naší prodejně.

YUKI 125i
Matrix

36.990 Kč

125 RC
124.990 Kč

94.990 Kč

AKČNÍ CENY 
MOTOCYKLŮ 

NOVÉ MODELY 
MOTOCYKLŮ 

A SKÚTRŮ

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

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


