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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

Hledám vhodného kandidáta
pro spolupráci v nově

vzniklé kanceláři
na náměstí v Poličce

Podmínka:
maturita nebo praxe v oboru

pojišťovnictví.

Podpora v počátku zajištěna, poradci
z oboru mají nadstandardní příspěvek.

Informace na telefonním
čísle 777 229 495

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

autorizovaný 
prodejce a servisprodejce 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.czbaterie AKUMA 

u nás v prodeji

zahradní 
ovací 
gufera, 
, 

Pneuservis
Prodej osobních emědělských

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

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 tis. Kč

dělníka
na 8 hod. prac. dobu (vhodné i pro důchodce)

Kontakt: Jarmila Ducháčková, tel.: 733 539 813
e-mail: duchackova.servis@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

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

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

www.zelezarstviandrlik.cz     www.kamnaandrlik.cz

Vás zve dne 26. července 2021 od 8 hodin na

Akce bude probíhat před prodejnou 
ŽELEZÁŘSTVÍ Andrlík s.r.o.

Máchova alej 2177/7 
ve Svitavách.

PŘIJĎTE SE 
PODÍVAT 

NA NOVINKY 
A STÁLÝ SORTIMENT

V den akce 

prodejní 

SLEVY!

prodejní 
výstavní akci
fi rmy

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 
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

 Svářeč – zámečník 
 Montážní dělník 
 Elektrikář 
 Údržbář 
 Skladník
 PLC Programátor 
 Technolog výroby 
 Analytik skladových 

   a nákupních dat
 Recepční

Kontaktujte HR oddělení – 775 550 727 
a buďte součástí strojírenské fi rmy v zemědělském průmyslu.

Co získáte: 
 stabilní zaměstnání – při nástupu 
smlouvu na dobu neurčitou 
 práci v čistém pracovním prostředí 
 kvalitní vybavení 
 13. mzdu 
 26 dní dovolené 
 nadstandardní příplatky za práci přesčas
 ochranné pomůcky dle vlastního výběru 
 sociální programy a mnoho dalších…

Cimbria HMD s.r.o. Litomyšl

Hledá nové zaměstnance
na pozice:

An expert
at your side.

Oslovte Vaše zákazníky
prostřednictvím Novin ESO!
Pro objednání inzerce volejte tel.: 603 511 582

nebo pište na e-mail: eso@novinyeso.cz
www.novinyeso.cz!



P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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DO VÝROBY
Pracoviště Velké Opatovice – D02 nová šamotka
Požadujeme: 
- pracovitost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- zodpovědnost, fi remní loajalitu a dobrý zdravotní stav
- práci ve vícesměnném provoze
- základní vzdělání nebo vyučení
- řidičský průkaz „B“ a průkaz VZV výhodou
Nabízíme:  
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti
- nástup dle dohody
- fi remní benefi ty (26 dnů dovolené, příspěvek 
  na stravování, rozsáhlý sociální program 
  s příspěvky na rekreační pobyt, zdravotní pomůcky, 
  kulturní akce, vitamínové doplňky)

Pro studenty starší 18 let nabízíme 
LETNÍ BRIGÁDU, sazba od 130 Kč do 180 Kč.
Volejte 516 493 306, 725 777 909, Dana Krejčířová
e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
Více na www.pd-refractories.cz

Bezpečnostní technik/technička
závod Jevíčko 
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!

Požadujeme:
•  SŠ/VŠ vzdělání nejlépe technického směru
• aktivní znalost NJ a/nebo AJ podmínkou
• odborná způsobilost v prevenci rizik 
  (OZO BOZP) dle zák. 309/2006 Sb. 
  podmínkou
• znalost norem ISO 14001 a 45001 výhodou
• zkušenosti z výrobního závodu 
  a podnikovou ekologií výhodou
• praxe v oboru výhodou
• znalost práce na PC
• dobré prezentační, komunikační 
  a organizační schopnosti
• důslednost při prosazování 
  standardu BOZP
• otevřenost k inovativnímu myšlení, 
  spolehlivost, zodpovědnost
• ŘP sk. B, občasné služební cesty i do zahraničí

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

Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková
Tel.: 465 357 324 / 725 817 177, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Pracovní náplň:
• zajišťujete činnosti v oblasti BOZP, PO 
  a životního prostředí
• identifi kujete možná rizika, včetně realizace 
  nápravných opatření
• navrhujete a kontrolujete opatření vedoucí 
  ke zvýšení bezpečnosti práce a ochrany 
  zdraví zaměstnanců
• provádíte pravidelnou kontrolu pracovišť
• průběžně komunikujete s vedením závodu 
  i zaměstnanci k tématům BOZP
• zpracováváte příslušnou dokumentaci a odpovídáte 
  za její aktualizaci v souladu s platnou legislativou 
  a interními požadavky
• provádíte evidenci a šetření pracovních úrazů,
  dokumentaci, vyhodnocování příčin a navrhování 
  nápravných opatření
• školíte interní zaměstnance v oblasti BOZP a PO

Darování nemovitosti 
s příkazem omezuje 

dispoziční práva vlastníka
více na www.consultvk.cz/

realitní novinky

 Vysoké Mýto – Rašínova - prodej dvou-
generační vily se 2 garážemi a zahradou 661 m2. 
Dispozice 3+kk v I.NP,  4+kk ve II.NP . K  využití pro by-
dlení s podnikáním nebo pro generační soužití. Napojeno 
na elektřinu, veř. vodovod a kanalizaci. ÚT na tuhá paliva 
(možnost instalace krbových kamen). ENB G
č. 1622 Cena: Informace v RK

 Vysoké Mýto – Větrná, Litomyšlské Před-
městí - prodej panelového bytu 2+1 (65 m2) se 
zasklenou lodžií ve IV. NP s výtahem.  Byt je vhodný 
k rekonstrukci, dům je po revitalizaci. ENB D/126
č. 1625 Cena: 2 490 000,- Kč

 Dolní Újezd - prodej RD s garáží a zahradou 
v centru obce, o dispozici 3+1 (zast. plocha: 124 m2).          
V I. NP se nachází kuchyň s navazujícím obývacím poko-
jem a koupelna s WC, ve II. NP  2 pokoje a  půda. Dům 
je podsklepen, v suterénu je umístěna kotelna, prádelna. 
Topení ústřední na tuhá paliva, krbová kamna . Napojeno 
na elektro, veřejný vodovod a obecní  kanalizaci. HUP 
před domem. ENB G
č. 1624 Cena: 2 650 000,- 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

 Trstěnice – prodej stylové roubenky k rek-
reaci v klidné obci. Dispozice: kuchyň, světnice, pokoj 
v podkroví (možnost rozšíření o další pokoj), soc.zázemí. 
Napojeno na elektřinu a veř. vodovod, odpady svedeny 
do jímky na vývoz a do trativodu. ENB G
č. 1623 Cena: Informace v RK

 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: 12 900 000,- Kč 

LITOMYŠL
PRONÁJEM BYDLENÍ

 Končinská - byt 3+kk  po kompletní rekonstrukci  
ve II.NP rodin.domu,  se 2 balkony (64 m2) Volné ihned. 
ENB G
č. 1626 Cena: 11 000,- Kč/měs. + energie

 vybavený byt 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

 byt 1+1 (36 m2) po rekonstrukci s výtahem 
na Komenského nám. Volné ihned. ENB B/110
č. 1616 Cena: 8 500,- Kč/měs. + energie

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 park-
ovacího 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

Vás zve na koncert
MIRKA KEMELA
ve čtvrtek 8.7.2021, 
od 19 hodin.
Mirek tentokrát vystoupí v triu spolu 
s Vlastou Konopiským a se známým 
českým hercem Vladimírem Javorským! 
Přijďte si kulturně užít jeden z prvních 
letních večerů.
Pro koupení vstupenky on-line je potřeba 
se nejprve přihlásit/zaregistrovat.
Po přijetí platby Vám přijde elektronická 
vstupenka na Váš registrovaný email. 
(Pokud nepřijde, neváhejte nás 
kontaktovat na musicbar@forea.cz)
Více na https://musicbar.forea.cz/ 

POZOR! Soukromá řádková 
inzerce ZDARMA!
Do odvolání nabízíme soukromou řádkovou 
inzerci ZDARMA! Zadávejte na www.noviny-
eso.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 chro-
movaný a plastový, také hodiny, betlémy, 
hračky, kočárky, hudební nástroje, vojenské 
věci, motocykly, čísla z lokomotiv a vše staro-
žitného i technického charakteru. Solidní jed-
nání a dobrá platba ihned. Přijedeme a vykli-
díme. 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 ná-
pisy 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 zimní a letní pneu vč. 
elektronových disků. Rozměr 175/70//R 13. 
Minimálně jeté. Nutno vidět. Tel.: 724 021 034 

Byty, nemovitosti, pronájem
Redakce upozorňuje, že rubrika Byty, nemo-
vitosti, pronájem může obsahovat i nabídky 
a poptávky realitních kanceláří. Není v našich 
možnostech tuto inzerci odlišit od soukro-
mých inzerátů.

 Jsme předdůchodci a koupíme stavení 
(dům, usedlost, stodolu, atd.) v neudržova-
ném stavu v PA kraji. Potřebné zařídím. Dvo-
řák, 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 kůrov-
cem. Platím ihned a hotově. tel.: 773 585 290

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718

polínka listnatá
od 1.300,- Kč/prms

polínka jehličnatá
od 1.000,- Kč/prms

zbytky z výroby 
listnaté

od 1.100,- Kč/prms

jasanové 
palivové dřevo

(kulatina délky 4 m)
od 900,- Kč/za prm 

minimální odvoz 22 prm

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO
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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 25.000 Kč / měsíc

Seřizovač 
mzda 35.000 Kč / měsíc

a do jednosměnného pracovního provozu 
na pracovní pozice:

Vedoucí údržby
mzda 42.000 Kč / měsíc

Technolog výroby
mzda 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. 

Plastic Parts & Technology s.r.o.
Linhartice 127
571 01 Moravská Třebová

Kontakt: personalni@pptechnology.cz, tel.: 702 187 634
www.pptechnology.cz

Jsme moderní, ryze česká nástrojárna s tradicí nástrojařské výroby od roku 1927, 
zaměřující se především na vývoj, konstrukci a výrobu vstřikovacích forem na lisování 
dílů pro automobilový a obalový průmysl.

Hledáme do našeho týmu
VEDOUCÍ PROJEKTU m/ž
Jaké úkoly, činnosti na Vás čekají?

 plánování a vedení projektů uvnitř fi rmy
 pravidelná komunikace se zákazníky
 správa projektové dokumentace

Jaké znalosti, zkušenosti byste měl/a mít?

 min. SŠ vzdělání (techn. nebo ekonom. směr)
 požadujeme komunikativní znalost AJ, NJ-výhodou
 důležité jsou velice dobré komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti
 znalost kancelářské aplikace MS Offi  ce
 orientace v technické dokumentaci a znalost výroby vstřikovacích forem výhodou
 řidičský průkaz sk. B 

Co Vám můžeme nabídnout?

 příjemné a moderní pracovní prostředí
 přátelský kolektiv
 adekvátní fi nanční ohodnocení
 5 týdnů dovolené
 osobní přístup
 příspěvek na závodní stravování, penzijní připojištění
 odměny za pracovní a životní jubilea


