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ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO SVITAVSKO, LITOMYŠLSKO, POLIČSKO, MORAVSKOTŘEBOVSKO,
JEVÍČSKO, MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE.

Servispol s.r.o. Svitavy

hledá
ZAMĚSTNANCE
+ BRIGÁDNÍKY
celoročně
Pracoviště v Litomyšli

DOLESTAV SY, s.r.o.

Zaměstnání nebo brigáda
je vhodná pro studenty
starší 18 let (chlapce)

Stavební ﬁrma Svitavy

Platové ohodnocení:
22 - 26 tis. Kč
(měsíčně dle odpracovaných směn)

přijme

zedníky, zámečníky,
řidiče avie
Kontakt: Jaroslav Doleček, tel.: 603 331 403
email: dolecek.jar@seznam.cz

Dále přijmeme:
z

řidiče na Avii
Plat 35.000 Kč
z dělníka
(vhodné i pro důchodce)

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

RENOVACE
PODLAH
- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah

Kontakt: Sedláček Martin
tel.: 776 643 718

Svitavská 1600/68, 571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com
přijme do provozovny v Moravské Třebové

svářeče CO

2

CZECH

pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

Tajo Czech (dříve Treboplast) je výrobce plastových dílu
převážně do automobilů. Firma vznikla v roku 2004. Specializujeme se na vstřikování plastů, lakování a montáž sestav
do palubních desek apod. Tajo Czech je součástí skupiny
4 firem sdružených pod názvem Tajo Group. Centrála skupiny sídlí ve Španělsku a kromě českého závodu má také
2 pobočky v Polsku. V této chvíli Tajo Czech zaměstnává cca 100 zaměstnanců. Více se o nás dozvíte na
www.treboplast.com

Tajo Czech hledá nové kolegy, přidejte se k nám!

z Seřizovač
z Operátor vstřikolisu
z Operátor montážních linek
z Technolog
z Skladník

RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN
akrylátovou vložkou
Tel. 739 574 935, www.revago.cz

Co Vám nabízíme?
z zázemí mezinárodní společnosti, tým fajn kolegů, individuální přístup
z 25 dní dovolené
z Příspěvek na dojíždění od 5 km
z Prémie dle docházky
z Prémie dle výsledků společnosti
z Dotované stravování formou stravenek
z Firemní vzdělávání (jazykové kurzy, Lean, profesní v oboru)
z Flexi Passy dle interních pravidel
z Zvýhodněné telefonní tarify
pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
z Program: „Doporuč nového kolegu“
odměna 3000,- až 10 000,z Náborový příspěvek

Cítíte už teď, že Vaše náklady
na bydlení jsou vysoké nebo
tzv. „na hraně“? Že neutáhnete Vaši hypotéku? My hledáme
dům.
Děkuji. 774 945 405.

Pokud máte zájem přijít pracovat k nám, zašlete nám
svůj životopis na e-mailovou adresu:
personal.treboplast@tajo.coop
a nebo nám zavolejte na jedno
z těchto čísel: 770 188 855, 608 955 623

KAMENICTVÍ KNAP Litomyšl

Těšíme se na Vás.

- 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
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

hledá do svého týmu

- Desky do kuchyní a koupelen
- Dovoz žuly ze zahraničí
- Formátování deskovin mostovou pilou

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

ŠAMOTKA Velké Opatovice a DINASKA Svitavy

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
Požadavky:
- základní vzdělání nebo vyučení
- zodpovědnost, ﬁremní loajalita a dobrý zdravotní stav
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze

PRO STUDENTY STARŠÍ 18 LET NABÍZÍME LETNÍ BRIGÁDU
VE VELKÝCH OPATOVICÍCH (130 – 180 Kč)

ŠAMOTKA Velké Opatovice

PRACOVNÍKY STROJNÍ
ÚDRŽBY
Požadavky:
- ÚSO – údržba strojů a zařízení, zámečník,
obrábění a příbuzné obory
- svářečský průkaz, znalost hydrauliky
a pneumatiky výhodou

ELEKTROMECHANIKA
Požadavky:
- ÚSO-elektro
- vyhláška E50
- práce do a nad 1000 V
včetně hromosvodů výhodou
- znalost MS Ofﬁce
- praxe v oboru slaboproudé elektroniky
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze
- řidičský průkaz „B“
Nabízíme:
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti
- nástup dle dohody
- ﬁremní beneﬁty (26 dnů dovolené, příspěvek na stravování, rozsáhlý sociální program)

Volejte:
Velké Opatovice: 516 493 306, 725 777 909 Dana Krejčířová
e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com
Svitavy: 461 579 140, 602 485 836, Renata Garstková
e-mail: Renata.Garstkova@pd-group.com

Smetanovo nám. 120
Litomyšl
tel. 461 612 670-1
728 080 947
VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

z Litomyšl – pronájem atraktivních obchodních prostor s výlohou na velmi frekventovaném
místě u průchodu na Vodní Valy. Prodejní plocha cca
67 m2 + soc. zázemí. Volné od 01.10.2022. ENB G
č. 1677 Cena: 31 000,- Kč/měs. + energie

z Desná (Podháj) - prodej hostince „Pod
hájem“ - lokál s výčepem, sociální zázemí, posezení
na zahradě, ve II.NP sál s jevištěm a výčep (80
osob). Součástí je RD (3+1), chata k sezónnímu
ubytování. Pozemky 6 394 m2. ENB G
č. 1683
Cena: 6 000 000,- Kč

PALIVOVÉ
DŘEVO
polínka listnatá
polínka jehličnatá
zbytky z výroby
listnaté
Aktuální ceny na
www.exwood.cz

Nastartuj svou kariéru v ČSOB Pojišťovně
• Jmenuji se Ladislav Opatřil, jsem manažerem obchodní skupiny.
V oboru pojišťovnictví pracuji 28 let a své zkušenosti rád předávám
dalším spolupracovníkům.
• Pro pobočky v Moravské Třebové a Poličce hledám kolegy na pozici
Pojišťovací specialista, pokud jste z jiné oblasti, najdeme řešení
i pro Vás.
• Jsme univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby
občanům a živnostníkům stejně jako malým a středním podnikům
i velkým korporacím. Za zády máme stabilní zázemí Skupiny ČSOB
a silného nadnárodního akcionáře KBC. V rámci obchodní služby
budujeme novou dynamickou obchodní strukturu, jejíž součástí
můžete být i Vy.

pila VENDOLÍ

Co bude náplní Vaší práce:
• Budete se potkávat s našimi klienty a pomáhat jim řešit jejich potřeby
z oblasti ﬁnancí – pojištění, investic, úvěrů, hypoték a dalších oblastí
• Správa a péče o stávající a nové klienty.
• Komunikace s klienty telefonicky a na osobních schůzkách v zázemí
kanceláře ČSOB Pojišťovny a naše programy Vám umožní i práci
z domova.
• Ve Vaší volbě bude rozhodnutí, zda se budete věnovat poradenství
osobám, podnikatelům nebo kombinaci obou.

dopravu zajistíme

Jako první krok na novou profesní dráhu mi zašlete Váš životopis!

603 425 677

E-mail: ladislav.opatril@obchod.csobpoj.cz

www.exwood.cz

Co nabízíme:
• Možnost řídit si pracovní a soukromý čas
• Nezastropovaná ﬁnanční odměna,
možnost vybudovat si „pasivní příjem“
• Nulový vstupní kapitál
• Nevyčerpaný trh klientů
• Na rozjezd máme pro nováčky připravenou
podporu ve výši 300 - 450 tis.
• Podpora na vzdělávání ve výši 104 tis.
• Zázemí obchodního místa
a přátelský přístup
• Skvělý tým kolegů, sdílení zkušeností
a dovedností
• Podpora manažera a lektorů
• Zahraniční stáže pro úspěšné, VIP club
s řadou exklusivních výhod a další
motivace
• Osobní a karierní růst

z Litomyšl – Z. Kopala - prodej prostorného
zděného bytu 57 m2 ve vlastnictví, III.NP (výtah
není). Vytápění vl. plynovým kotlem. Krásný výhled,
nízké náklady. ENB D/102
č. 1670
Cena: 3 950 000,- Kč

z Litomyšl - Moravská – prodej zděného
bytu 3+1 (71 m2) s balkonem ve II. NP, v osobním
vlastnictví. Okna plastová, vl. plyn. kotel. Možnost
koupit garáž za domem. Do 3 minut k bazénu
a sportovištím. ENB G
č. 1687
Cena: Informace v RK
z Hlinsko - Rubešova – prodej zděného bytu
2+1 (50 m2) ve III. NP (bez výtahu) v osobním
vlastnictví. Určeno k modernizaci. Ústřední topení
vl. elektro kotlem. Příjemná lokalita pro bydlení v blízkosti Lidl, MŠ, ZŠ. ENB G
č. 1686
Cena: Informace v RK

Co požadujeme:
• Středoškolské vzdělání ukončené
maturitní zkouškou
• Komunikativní a vstřícný přístup
• Chuť a elán do práce
• Zkušenost v oboru výhodou
• Čistý trestní rejstřík

POLIČKA, SVITAVY, PROSEČ, SKUTEČ, KARLE, SVOJANOV, BOHUŇOV

z Svitavy - U Stadionu – prodej zděného
bytu 3+1 (77 m2) s balkonem ve II. NP (bez výtahu) ve vlastnictví. Nová kuchyňská linka, po renovaci koupelna, podlahy. Vl. plynový kotel. Bydlení
v blízkosti sportoviště. ENB G
č. 1685
Cena: Informace v RK

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 40 000 Kč

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU
POŽADUJEME:
řidičské oprávnění sk. D, průkaz profesní způsobilosti
pro zájemce bez praxe ZDARMA rozšíříme řidičské oprávnění sk. D + průkaz profesní způsobilosti

z Svitavy – Radiměřská – pronájem zděného
bytu 1+1 ve III. NP po rekonstrukci. Bytový dům
v příjemném prostředí (u stadionu), bez výtahu.
ENB G/331
č. 1675 Cena: 10 000,- Kč/měs. + energie
z Pardubice (Dražkovice) – K Dolíčku, prodej
zděné garáže (zast. plocha: 18 m2) ke skladování.
Dvoukřídlová otevírací vrata, regálový systém, beton. podlaha, s připojením na elektro (nyní odpojeno).
č. 1678
Cena: 435 000,- Kč

NABÍZÍME:
zázemí stabilní prosperující společnosti s jistotou práce na 10 let
nadstandardní zaměstnanecké benefity - www.zdar.cz/benefity
smlouva na dobu neurčitou, možnost práce jak na plný i zkrácený úvazek či formou dohod,
možnost krátkodobé brigády
výdělek 37-45 000 Kč/měsíc, tuzemské stravné ve výši až 3 500 Kč/měsíc, nyní nabízíme
náborový příspěvěk 40 000 Kč

prace.zdar.cz

KONTAKT: policsko@zdar.cz, 724 031 688

z Žamberk – Špitálka – prodej RD 3+1
s garáží a rovinatou zahradou na okraji města.
Dům po částečné modernizaci v r. 2017-2021 (nová
kuchyň, koupelna, elektrorozvody). Ústřední vytápění
elektro tepelným čerpadlem. Vhodné k bydlení i rekreaci. Pozemky celkem: 1282 m2. ENB G
č. 1689
Cena: Informace v RK

hledá

technika

telekomunikačních sítí

Pneuservis
Zahradní
technika

Nabízíme:

- Hlavní pracovní poměr smlouva na dobu neurčitou.
- Firemní služby zdarma.

autorizovaný
prodejce a servis
zahradní technika

- Příspěvek na stravování.
- Příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění.

Podílejte se
s námi na výstavbÝ
internetových sítí.

Pražská 2133/36,
Průmyslová 2157/4
Svitavy 568 02
tel.: 461 530 135

Ozvěte se nám.
730 431 393

autobaterie, 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

bilikova@poda.cz

stroje
pro domácnost
a zahradní technika

www.nekvinda.cz

Masarykova 8 I Polička

www.novinyeso.cz

y
Novitnradicí
s

Vychází 1x měsíčně,
č. 8 vyšlo 8. 8. 2022.

Koupím byt ve Svitavách,
klidně i v okolní obci. Družst.
nebo os. vl., nevadí ani původní stav. Poprosím o info na
607 470 805.

Registrováno u MK ČR E 12048.

Vydává Jan Kovář, Kapitána Nálepky 1304/18, 568 02 Svitavy,
IČO 435 05 848. Tel.:603 511 582, email: eso@novinyeso.cz,
www.novinyeso.cz. Tisk: UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.
Grafické zpracování je majetkem Agentury ESO.

Koupím dům, se zahrádkou,
horší stav mi nevadí. Svitavy
a okolí do cca 30 km. Platba
hotově. Info 607 470 805.

z sítě proti hmyzu
ŽALUZIE
z montáž žaluzií
a veškeré stínicí
VENKOVNÍ
techniky
z shrnovací dveře
ROLETY
Luděk Častulík
POKLÁDKY
KOBERCŮ A LIN
tel.: 608 809 028
Boršov 158

včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

e-mail: ludekcastulik@seznam.cz
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ͻ Poskytování profesionální zákaznické podpory (správa zákaznických
objednávek, komunikace se zákazníkem na vysoké úrovni, dohled nad
logistickým plánem v souladu s ƉŽǎĂĚĂǀŬǇǌĄŬĂǌŶşŬƽͿ
ͻ NĄŬƵƉǀǉƌŽďŶşŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ;ŶĄŬƵƉŬŽŵƉŽŶĞŶƚƽĚŽǀǉƌŽďǇĚůĞƉŽǎĂĚĂǀŬƽ
generovaných ze ^W ƐǇƐƚĠŵƵ͕ ǀēĂƐŶĠ ǌĂũŝƓƚĢŶş ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŚŽ ŵŶŽǎƐƚǀşͿ
ͻ Správa kmenových dat v SAP, ŚůĞĚĄŶş ŶŽǀǉĐŚ ƉŽƚĞŶĐŝĄůƽ ŬĞ ǌůĞƉƓĞŶş
ůŽŐŝƐƚŝĐŬǉĐŚƉƌŽĐĞƐƽ ͻ WůŶĢŶşƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚĨŝƌĞŵŶşĐŚůŽŐŝƐƚŝĐŬǉĐŚƉƌŽĐĞƐƽĂ
ƵŬĂǌĂƚĞůƽĂũĞũŝĐŚƌĞƉŽƌƚŝŶŐ
Co 9iPPĤåHPHQDEtGQRXW:
ͻĂũşŵĂǀĠĨŝŶĂŶēŶşŽŚŽĚŶŽĐĞŶşĂƉƌĂǀŝĚĞůŶǉŵǌĚŽǀǉƌƽƐƚͻ ZŽēŶşĐşůŽǀǉ
bonus ͻ WƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƉĞŶǌŝũŶşƉƎŝƉŽũŝƓƚĢŶşǀĞǀǉƓŝϰйǌ ŵĢƐşēŶşŚƌƵďĠŵǌĚǇ ͻ
&ůĞǆŝďŝůŶşƉƌĂĐŽǀŶşĚŽďĂͻWƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƐƚƌĂǀŽǀĄŶş ͻProgram Cafeterie
ͻ &ŝƌĞŵŶşũĂǌǇŬŽǀĠŬƵƌǌǇͻWŽĚƉŽƌĂŽƐŽďŶşŚŽƌŽǌǀŽũĞͻWŽĚƉŽƌĂƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚ
ĂŬƚŝǀŝƚĂǌĚƌĂǀşͻ&ŝƌĞŵŶşŬƵůƚƵƌŶşĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠĂŬĐĞ
-DNpznalosti a dovednosti bychom SRWĜHERYDOL:
ͻ ^aͬsaǀǌĚĢůĄŶş͕ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉƐŵĢƌǀǉŚŽĚŽƵͻ ǌŶĂůŽƐƚƉƌĄĐĞŶĂW͖ǌŶĂůŽƐƚ
SAP ǀǉŚŽĚŽƵͻ ǌŶĂůŽƐƚ:ƐůŽǀĞŵŝƉşƐŵĞŵƉŽĚŵşŶŬŽƵ͕E:ǀǉŚŽĚŽƵͻ \WƐŬ͘
ͻ ƉƎşũĞŵŶĠĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşǀǇƐƚƵƉŽǀĄŶş͕ĚŽďƌĠŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĂǀǇũĞĚŶĄǀĂĐş
schopnosti ͻƉĞēůŝǀŽƐƚĂƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚ͖ƉƌŽĂŬƚŝǀŝƚĂĂŽĚǀĂŚĂŬĞǌŵĢŶĄŵ
ͻ ƉƌĞĐŝǌŶşƉƎşƐƚƵƉŬ ĚĂƚƽŵͻǌŬƵƓĞŶŽsti z ŽďůĂƐƚŝŶĄŬƵƉƵ͕ƉƌŽĚĞũĞĂůŽŐŝƐƚŝŬǇ
ǀǉŚŽĚŽƵ
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PRODEJ - REALIZACE
vše skladem
Koberce umělá tráva od 87,Luxusní smyčkové
koberce od 167,Bytové PVC síla 2,5 mm
podklad filc 220 Kč/m2
Kusové
koberce až -30%
Největší výběr Vinylových
podlah SPC lepené i click
vše skladem za loňské ceny !
Interiérové dveře Porta za nejnižší ceny !
Více na www.jehla.cz

Najít JeHlu v kupce koberců se vyplatí!

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

