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

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:
z

řidiče na Avii
Plat 30.000 Kč
z dělníka
(vhodné i pro důchodce)

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

Hledám vhodné kandidáty

DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební ﬁrma Svitavy

pro spolupráci v zavedených
kancelářích v Poličce,
Moravské Třebové
a Letohradu

přijme

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

PLAST

z

HLINÍK

z

DŘEVO

Plastová, hliníková, dřevěná okna a dveře
Bezpečnostní a protipožární dveře do bytů

Výměna vstupních dveří do bytu
za jeden den a bez zálohy.
Volejte 725 147 474
info@oknasvitavy.cz 461 315 943, 603 366 027 www.oknasvitavy.cz

Podmínka:
maturita nebo praxe v oboru
pojišťovnictví.
Podpora v počátku zajištěna, poradci
z oboru mají nadstandardní příspěvek.

Informace na telefonním
čísle 777 229 495

VÝKUP PADANÝCH JABLEK
výkupní místa
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Svitavy Olomoucká (bývalé Jatka),
Svitavy,
úterý 16 - 17 hod., sobota 8 - 9 hod.
včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát
Březová n. Sv.,
Sv. Sluneční údolí 17,
pondělí a čtvrtek 16 - 17 hod.
včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát
Hradec n. Sv. 427
427,
pondělí 17 - 18 hod.
Lanškroun, Luková u fotbal. hřiště,
Lanškroun
středa a neděle 16 - 17 hod.
včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát
Sudličkova Lhota u Chocně,
Chocně Pálenice,
út a čt 11 - 17 hod., so 9 -12 hod.
včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

Nová výkupní místa: Městečko Trnávka,
Jaroměřice, Borotín, Knínice, Šebetov.
Informace o výkupní době na tel.: 603 978 087, Jakub Pavlas

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ
pro jednosměnný provoz

DĚLNICI/KA do výroby
vhodné především pro ženy
Nabízíme: z zaměstnanecké benefity z osobní ohodnocení ve formě prémií
Osobní návštěva pouze po telefonické domluvě.

An expert
at your side.

Cimbria HMD s.r.o. Litomyšl

Hledá nové zaměstnance
na pozice:

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

Stavební ﬁrma KLEPOCOL s.r.o.
Hlavní 322/6, Svitavy

přijme

zedníky z zámečníky
svářeče z klempíře
pokrývače z tesaře

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

Kontakt: Miroslav Křížovský, tel.: 603 208 730
email: MiroslavKrizovsky.Klepocol@seznam.cz

Nejbližší program
Music Bar FOREA

PALIVOVÉ DŘEVO

z ČT 30.9. od 19 h 4300 km pěšky přes
Ameriku, sama, v divočině. Z Mexika
do Kanady. Cestovatelská beseda s Monikou Benešovou, autorkou knihy Moje
Paciﬁcká hřebenovka
z PÁ 1.10. od 19 h Pocta Zuzaně Navarové / hrají Jazz Elements
z 8.10. od 20 h AC/CZ „Top AC/DC tribute show“

z
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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

Pavel Pernica, Borušov 32, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: KunaTrans@seznam.cz z mobil: 737 930 665

ŽALUZIE z ROLETY z VRATA
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Svářeč-zámečník
Elektrikář
Skladník
Montážní dělník
Údržbář

z PLC programátor
z Analytik nákupních
a skladových dat
z Příjem objednávek
Kontaktujte HR oddělení – 775 550 727
a buďte součástí strojírenské ﬁrmy v zemědělském průmyslu.

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

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI

SKLADNÍK/ŘIDIČ
Požadujeme:

musicbar.forea.cz

z Spolehlivost z Pracovní nasazení z Řidičský průkaz sk. B
z Technické vzdělání nebo praxe výhodou, ne však podmínkou

Sportcentrum FOREA

Nabízíme:

Od října opět otevřeme tenisovou
a badmintonovou ligu pro amatéry
ve Sportcentru Forea.

z Odpovídající mzdové ohodnocení z Měsíční prémie z Penzijní připojištění
z 25 dní dovolené z Další zaměstnanecké beneﬁty

Bližší informace na: sport.forea.cz
tel.: 777 752 720

Nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte
na e-mail jindra@nekvinda.cz, informace na tel. 604 193 769

Montáž a servis žaluzií a předokenních rolet
Montáž garážových rolovacích vrat
Sítě proti hmyzu (bez vrtání do rámu oken)
Látkové interiérové rolety (vnitřní)
KADLEC JAROSLAV
Rolety do střešních oken

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

Městečko Trnávka 200

mobil: 725 204 502, 604 326 632
e-mail: kadlecjaroslavMT@seznam.cz

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

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.

V letošním roce razantně rozšiřujeme náš výrobní program
a do našeho týmu hledáme nové kolegy.
Do třísměnného pracovního provozu na pracovní pozice:

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

Seřizovač
nástupní mzda 35.000 Kč / měsíc
a do jednosměnného pracovního provozu na pracovní pozice:

Vedoucí údržby
nástupní mzda 42.000 Kč / měsíc

Technolog výroby
mzda 42.000 Kč až 50.000 Kč / měsíc

Obchodní referent
nástupní mzda 23.000 Kč / měsíc
NABÍZÍME
 příjemné pracovní prostředí  stabilitu společnosti, která rozšiřuje výrobu
 měsíční bonusy v závislosti na plnění zadaných úkolů  možnost pracovního
i finančního růstu  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, zkušenosti z technologie tváření kovů výhodou, možnost karierního postupu na vedoucí pozici
 pro pozici OBCHODNÍ REFERENT – AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem
Nástup možný ihned. Místo výkonu práce: Polička – Bořiny.

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

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?
z Individuální přístup k zaměstnancům
z Prémie závislé na docházce
z Prémie závislé na výsledcích společnosti
z Jazykové kurzy pro určité pozice
z Dotované stravování formou stravenek
z Flexi passy pro určité pozice
z Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod.,
noční směna – 20% z prům. hod. výdělku
z Firemní vzdělávání
z Dovolená 25 dní
z Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
z Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-,
až 10 000,- dle obsazené pozice
z 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.

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

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

KAMENICTVÍ
KNAP Litomyšl
- 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!

Výrobní areál Janov
u Litomyšle
(vedle autobazaru)

tel.: 775 138 777
www.kamenictvi-litomysl.cz

hledá do svého týmu

PALIVOVÉ
DŘEVO

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Smetanovo nám. 120
Litomyšl
tel. 461 612 670-1
728 080 947

Kdy může soud zamítnout návrh
na vypořádání spoluvlastnictví
nemovitosti?
více na www.consultvk.cz/
realitní novinky
VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

DINASKA Svitavy a „ŠAMOTKA“ Velké Opatovice
Požadujeme:
- pracovitost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- zodpovědnost, ﬁremní loajalitu a dobrý zdravotní stav
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze
- základní vzdělání nebo vyučení
- řidičský průkaz „B“ a průkaz VZV výhodou
Nabízíme:
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti
- nástup dle dohody
- ﬁremní beneﬁty (26 dnů dovolené, příspěvek
na stravování, rozsáhlý sociální program s příspěvky
na rekreační pobyt, zdravotní pomůcky,
kulturní akce, vitamínové doplňky)

z Janov – prodej pozemku 998 m2 pro bydlení
v údolí obce, součástí pozemku je stavba garáže a kolny.
Napojení na sítě (plyn, elektřina a veř. vodovod) ze
stávající zástavby, odpady bude třeba svést do domácí
ČOV. Přístup po obecní asfalt. komunikaci.
č. 1631
Cena: Informace v RK

Volejte:
pro Svitavy: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava Stráníková
e-mail: miloslava.stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice: 516 493 306, 725 777 909 Dana Krejčířová
516 493 391, 724 038 453 Dagmar Švancarová
e-mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com, Dagmar.Svancarova@pd-group.com

Více na www.pd-refractories.cz

z Trstěnice – prodej RD ideálního k rekreaci, příp.
k trvalému bydlení, dispozičně 4 menší pokoje, balkon,
dvě kuchyně, soc. zařízení. Zahrada 1434 m2, absolutní soukromí. Napojení na veř. vodovod, vytápění el.
přímotopy, jímka. ENB G
č. 1630
Cena: 2 200 000,- Kč

REHAU staví v Moravské Třebové moderní lakovací linku
REHAU je rodinnou ﬁrmou specializující se na zpracování polymerů v oblastech, jako je stavebnictví, zdravotnictví nebo automobilový průmysl. V České
republice, kde se věnuje převážně automobilovému průmyslu, zaměstnává
REHAU přes 1 100 zaměstnanců. V Moravské Třebové REHAU sídlí již od roku
1995. Stavba moderní lakovací linky započne již v tomto roce v areálu závodu
REHAU v Moravské Třebové.
Co by Vás na tomto projektu mohlo
zajímat?
z lakovna bude uvedena do provozu na
jaře roku 2023
z abychom ochránili nejen naše zaměstnance, ale i životní prostředí, budou využívané technologie splňovat
nejpřísnější ekologické a bezpečnostní standardy
z přinese až několik desítek nových
pracovních míst
z výstavba lakovny výrazně sníží uhlíkovou stopu a celý proces výroby se
zkrátí z několika dní na několik hodin

z celá linka bude unikátním technologickým celkem
z vysoká míra automatizace a robotizace lakování nabídne skvělou pracovní
příležitost odborníkům z uvedených
oblastí
Chcete se dozvědět víc o pracovních
příležitostech? Ozvat se nám můžete na:
REHAU Automotive, s.r.o.,
Linhartice 177
571 01 Moravská Třebová
petra.svarcova@rehau.com
461 355 342

Předmětem projektu je pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice pro vlastní
spotřebu v rámci podnikatelského areálu společnosti GESSERIT s.r.o. Elektromobil bude sloužit ke stejnému účelu jako dosavadní konvenční automobil,
k přepravě hotových výrobků a materiálu.

Předmětem projektu je pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice pro vlastní
spotřebu v rámci podnikatelského areálu společnosti Ing. Vladimír Kruliš, která se zabývá pálením plechu a laserovým řezáním. Elektromobil bude sloužit
k přepravě hotových výrobků a materiálu.

Název programu: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V
Název projektu: Pořízení plně elektrického automobilu a dobíjecí stanice pro
GESSERIT s.r.o.
Jméno žadatele: GESSERIT s.r.o.
Termín realizace: 4.8.2020 – 23.11.2020
Způsobilé výdaje: 487 908,- Kč bez DPH
Dotace: 365 931,- Kč
Popis projektu: Cílem projektu bylo zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové
dopravy v rámci podnikání a využití způsobu čisté dopravy.

Název programu: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V
Název projektu: Pořízení plně elektrického automobilu a dobíjecí stanice pro
společnost Ing. Vladimír Kruliš
Jméno žadatele: Ing. Vladimír Kruliš
Termín realizace: 4.3.2019 – 23.4.2020
Způsobilé výdaje: 407 324,39 Kč bez DPH
Dotace: 305 493,29 Kč
Popis projektu: Cílem projektu bylo zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové
dopravy v rámci podnikání a využití způsobu čisté dopravy.

Automobilový průmysl prochází zásadní transformací, způsobenou
novým regulatorním rámcem EU k emisím. Nabídka elektřinou poháněných automobilů se stále rozšiřuje, i když je pro mnohé zatím velkou
neznámou. Prozatím jsou většinovými odběrateli na českém trhu ﬁrmy,
které dokážou využít nabízené výhody těchto vozidel a mezi nimi jsme
i my.

Automobilový průmysl prochází zásadní transformací, způsobenou
novým regulatorním rámcem EU k emisím. Nabídka elektřinou poháněných automobilů se stále rozšiřuje, i když je pro mnohé zatím velkou
neznámou. Prozatím jsou většinovými odběrateli na českém trhu ﬁrmy,
které dokážou využít nabízené výhody těchto vozidel a mezi nimi jsme
i my.

Cílem projektu je pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice za účelem přechodu společnosti
GESSERIT s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů.

Cílem projektu je pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice za účelem přechodu společnosti Ing. Vladimír Kruliš k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů.

Doprovodným přínosem tohoto přechodu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou
údržbu automobilu. Jelikož je areál společnost poháněn energií z FV panelů, na které je
rovněž napojena i dobíjecí stanice, jsou náklady na provoz elektromobilu téměř nulové.

Doprovodným přínosem tohoto přechodu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

z Banín – prodej areálu k podnikání na ploše
11647 m2. Součástí areálu 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

z Dolní Újezd – prodej RD 3+1 (zast. plocha:
124 m2) s garáží a zahradou (133 m2) v centru obce.
V I. NP: kuchyň s obývacím pokojem a koupelna s WC,
ve II. NP: 2 pokoje, WC a vstup na půdu. Dům je
podsklepen, v suterénu: kotelna, prádelna a záchytná
nádrž pro tlak. kanalizaci. ÚT na tuhá paliva (HUP před
domem), krbová kamna. Napojeno na elektro, veř. vodovod a obec. kanalizaci. Pozemky celkem: 257 m2. ENB G
č. 1624
Cena: 2 650 000,- Kč

z Vysoké Mýto, Rašínova – prodej dvougenerační vily se 2 garážemi a zahradou 661 m2.
Dispozice 3+kk v I.NP, 4+kk ve II.NP. K využití pro bydlení 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

LITOMYŠL
PRONÁJEM BYDLENÍ
z podkrovní byt 3+kk ve IV.NP na Smetanově
náměstí. V koupelně vana i sprcha, vl. plyn. kotel. Volný
dle dohody.
č. 1632
Cena: 10 500,- Kč + E

LITOMYŠL - PRONÁJEM
z 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
z 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.

včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

sítě proti hmyzu
montáž žaluzií
a veškeré stínicí
techniky
shrnovací dveře

Luděk Častulík
Boršov 158
tel.: 608 809 028
e-mail: ludekcastulik@seznam.cz
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FRÉZIA 2
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FRÉZIA 3

FRÉZIA 6

FRÉZIA 4

FRÉZIA 5

U Mlýnského potoka 1
Svitavy (ul. Lanškrounská)
www.pavelbolcek.cz

tel: 604 302 456
mail: bolcek@seznam.cz

FRÉZIA 1

STV Group, a.s.
Skupina STV patří k lídrům
v oblasti oprav vojenské
techniky, vývoji a výrobě civilní
a vojenské munice.
Rozšiřujeme výrobu v Poličce a nabíráme nové posily:

Výbušinářský dělník
dvousměnný provoz, mzda 30.000 Kč/měsíčně

Laborační dělník
jednosměnný provoz, mzda 25.000 Kč/měsíčně

Zámečník
jednosměnný provoz, mzda 32.000 Kč/měsíčně

Lakýrník
jednosměnný provoz, mzda 32.000 Kč/měsíčně

Automechanik
jednosměnný provoz, mzda 32.000 Kč/měsíčně

Autoelektrikář
jednosměnný provoz, mzda 33.000 Kč/měsíčně
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
 příspěvek na dopravu
POŽADUJEME:
 manuální zručnost  svědomitost a spolehlivost
 zájem o práci ve výrobě  trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
Nástup možný ihned.
Kontakt pro zájemce o práci:

Pavlína Šenková
Tel.: +420 461 751 425, Mobil: +420 775 427 727,
E-mail: pavlina.senkova@stvgroup.cz,
Web: www.stvgroup.cz/kariera1 www.pracestv.cz

POUZE RANNÍ SMÜNY 6.00-14.00. PRÁCE V MENŠÍM KOLEKTIVU.
PĚÍSPÜVEK NA STRAVOVÁNÍ a PENZIJNÍ PĚIPOJIŠTÜNÍ. MÍSTO VÝKONU
PRÁCE - SVITAVY, NADSTANDARDNÍ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
více o sortimentu na www.sleep-well.cz
zájemci pište na monika@sleep-well.cz

www.novinyeso.cz
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DO NAŠEHO TÝMU
HLEDÁME ŠIKOVNÉ LIDI NA POZICE
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