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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 35.000 Kč

 dělníka
(vhodné i pro důchodce) 

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

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

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

Gynekologické centrum Grácie
Prim. MUDr. Haralda Čadílka v Litomyšli 

Nové rozšíření ordinačních hodin!
Prestižní gynekologické centrum Grácie nabízí novým klientkám, díky rozšíření ordinačních hodin, 

široké spektrum péče v oboru gynekologie a porodnictví. 
Prozatím přijímáme nové pacientky!

Více informací najdete na www.gracie-litomysl.cz, tel: 461 618 861 nebo 733 570 637 (recepce) 
nebo nás kontaktujte na recepce@gracielitomysl.cz  

NAŠE MOTTO: KDYŽ HLEDÁTE PÉČI PROFESIONÁLŮ, JSME TU PRO VÁS!
Na vaši návštěvu se těší MUDr. Radmila Čadílková a prim. MUDr. Harald Čadílek s celým týmem

Nabízíme pronájem prostor po uvolněném kosmetickém salónu!

Výhody centra:
-  v provozu denně 1-2 ordinace
-  2x týdně prodloužená ordinační doba
-  možnost výběru mezi lékařkou/ lékařem  
-  objednávání výhradně na čas
-  špičkové přístrojové vybavení 
 (např. 3 UZV přístroje)
- nadstandardní prostředí a vstřícný personál 
- komplexní péče o těhotné včetně všech 

specializovaných UZV vyšetření
- centrum léčby neplodnosti
- zkušenosti z práce ve FN a vedení 
 gyn. por. oddělení (16 let)
- UZ specialistka z FN Hradec Králové 
- Biostimulační laser na hojení jizev 
 (např. po porodu) a další med. indikace 

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

info@oknasvitavy.cz   461 315 943, 603 366 027   www.oknasvitavy.cz

Výměna vstupních dveří do bytu 
za jeden den a bez zálohy.

Volejte 725 147 474 

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

PLOTY SVITAVY
Nabízíme montáž plotů na klíč:

 drátěné pletivo
 2D a 3D panely

 gabiony
RYCHLÉ DODÁNÍ

Tel: 774 373 553, www.plotysvitavy.cz

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

Široký d l - penzion Na lukách
rezervace pobytu nutná  do 30.9.

1.TURNUS    11.  - 13. 11. 2022    
2.TURNUS   25. - 27. 11. 2022    

DALŠÍ KURZY A AKCE  NA  WWW.ANAHATAYOGA.CZ

VÍKENDY  S  JÓGOU     

KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE - 10. 9. 2022

Pouze pro 12 ú astník , Svitavy
p ihlášení do 8.9.

STUDIO ANAHATA SVITAVY 

    JÓGA  A  KINESIOLOGIE  SVITAVY  -  PETRA  A  MARTIN  VYSTAV LOVI

HN V, VZTEK, AGRESIVITA

HORMONÁLNÍ JÓGA
VÍKENDOVÉ KURZY

p ihlášení  do 18.9.
od 25. zá í 2022



hledá

Podílejte se
s námi na výstavb
internetových sítí.  

telekomunikačních sítí
technika

Ozvěte se nám.

730 431 393 bilikova@poda.cz

Masarykova 8 I Polička

Nabízíme:
-  Hlavní pracovní poměr -

smlouva na dobu neurčitou.

-  Firemní služby zdarma.

-  Příspěvek na stravování.

-  Příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění.

VÝKUP PADANÝCH JABLEKVÝKUP PADANÝCH JABLEK
výkupní místavýkupní místa

SvitavySvitavy, Olomoucká (bývalé Jatka), 
úterý 16 - 17 hod., sobota 8 - 9 hod.

včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

Březová n. Sv.Březová n. Sv., Sluneční údolí 17, 
pondělí a čtvrtek 16 - 17 hod.

včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

Hradec n. Sv.Hradec n. Sv. 427427, 
pondělí 18 - 19 hod.

LanškrounLanškroun, Luková u fotbal. hřiště, 
středa a neděle 16 - 17 hod.

včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

Sudličkova Lhota u ChocněSudličkova Lhota u Chocně, Pálenice, 
út a čt 11 - 17 hod., so 9 -12 hod.

včetně sběru ovoce pro pěstitelský destilát

LetoviceLetovice, Pražská 257/59, 
pondělí – pátek   9 – 16 hod.

včetně sběru pro pěstitelský lihovar

Nová Ves u Jarošova 14Nová Ves u Jarošova 14, hospoda, 
denně mimo úterý 8 – 11 a 14 – 21 hod.

včetně sběru pro pěstitelský lihovar

Jaroměřice 12Jaroměřice 12, 
pondělí - sobota 14 – 17 hod.    

bez sběru pro pěstitelský lihovar

 Knínice 112Knínice 112, hospoda, 
úterý a čtvrtek 17 – 18 hod.

bez sběru pro pěstitelský lihovar

Tel.: 603 978 087, Jakub PavlasTel.: 603 978 087, Jakub Pavlas
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PÁLENICI
PÁLENICI

Tajo Czech hledá nové kolegy, přidejte se k nám!

 Seřizovač
 Operátor vstřikolisu
 Operátor montážních linek
 Technolog

Co Vám nabízíme?

 zázemí mezinárodní společnosti, tým fajn kolegů, individuální přístup
 25 dní dovolené
 Příspěvek na dojíždění od 5 km

 Prémie dle docházky
 Prémie dle výsledků společnosti
 Dotované stravování formou stravenek
 Firemní vzdělávání (jazykové kurzy, Lean, profesní v oboru)
 Flexi Passy dle interních pravidel
 Zvýhodněné telefonní tarify

     pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
 Program: „Doporuč nového kolegu“

     odměna 3000,- až 10 000,-
 Náborový příspěvek

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

Těšíme se na Vás.

CZECH

Svitavská 1600/68, 571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com 
Tajo Czech (dříve Treboplast) je výrobce plastových dílu 
převážně do automobilů. Firma vznikla v roku 2004. Speci-
alizujeme se na vstřikování plastů, lakování a montáž sestav 
do  palubních desek apod. Tajo Czech je součástí skupiny 
4 fi rem sdružených pod názvem Tajo Group. Centrála sku-
piny sídlí ve  Španělsku a  kromě českého závodu má také 
2 pobočky v  Polsku. V  této chvíli Tajo Czech zaměst-
nává cca 100 zaměstnanců. Více se o  nás dozvíte na 
www.treboplast.com

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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 PRACOVNÍKY DO VÝROBY PRACOVNÍKY DO VÝROBY
Požadavky: 
- základní vzdělání nebo vyučení 
- zodpovědnost, fi remní loajalita a dobrý zdravotní stav
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze

  OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO 
   PRACOVNÍKA   PRACOVNÍKA
DINASKA Svitavy

 PRACOVNÍKA TECHNICKÉ  PRACOVNÍKA TECHNICKÉ 
   PŘÍPRAVY VÝROBY    PŘÍPRAVY VÝROBY 
ŠAMOTKA Velké Opatovice

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

  ELEKTROMECHANIKAELEKTROMECHANIKA
Požadavky: 
- ÚSO-elektro - vyhláška E50 - práce do a nad 1000 V včetně hromosvodů výhodou 
- znalost MS Offi ce - praxe v oboru slaboproudé elektroniky
- ochotu pracovat ve vícesměnném provoze - řidičský průkaz „B“
Nabízíme:  
- práci ve stabilní nadnárodní společnosti - nástup dle dohody
- fi remní benefi ty (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

Príspevek
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polínka listnatá

polínka jehličnatá

zbytky z výroby 
listnaté

Aktuální ceny na 
www.exwood.cz

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
 ELEKTROINŽENÝR 

      (elektro vzdělání nutné)

 TECHNOLOG CHEMIK 
      (seniorní i juniorní pozice)

 SPECIALISTA PRODUKTOVÉHO 
    MARKETINGU 
      (znalost angličtiny podmínkou)

 VEDOUCÍ VÝROBY 
    SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ 
      (elektro nebo chemické vzdělání, angličtina nutná)

 IT PROGRAMÁTOR 
      (C#, Delphi, HTML, CSS, PHP, SQL)

 TECHNIK TESTOVACÍ 
    LABORATOŘE 
      (elektro vzdělání výhodou)

 TECHNIK ANALÝZY 
    NESHODNÝCH VÝROBKŮ 
      (elektro vzdělání výhodou)

 SEŘIZOVAČ/ELEKTROMECHANIK 
      (ohodnocení dle praxe)

 DĚLNÍK VE VÝROBĚ 
    - VIZUÁLNÍ KONTROLA HIGH REL

U vybraných pozic 
nabízíme 

NÁBOROVÝ

BONUS 
25.000 Kč

Pro více informací 
volejte 
Pavlínu Beljak, 

tel.: 465 358 131, 

nebo se přijďte 
podívat osobně 
na adresu 
Dvořákova 328 

v Lanškrouně

www.kyocera-avx.cz

 Oldřiš – prodej venkovského stavení (5+2) 
s garáží, stodolou a rovinatou zahradou. Ústřední to-
pení na tuhá paliva, napojeno na elektřinu, veřejný 
vodovod, odpady do obecní kanalizace. Vhodné pro 
trvalé bydlení i rekreační účel. Pozemky celkem 
733 m2. ENB G
č. 1665 Sleva na: 2 300 000 Kč

 Karle – prodej rovinatého pozemku 755 m2 
k bydlení. Napojení na inž. sítě u hranice pozemku, 
přístup z obecní cesty. Klidná obec mezi městy 
Svitavy – Polička – Litomyšl. 
č. 1690  Cena: 1 100 000 Kč

 Litomyšl – pronájem atraktivních obchod-
ních 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

 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

 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

 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

 Svitavy - U Stadionu – prodej zděného 
bytu 3+1 (77 m2) s balkonem ve II. NP (bez vý-
tahu) ve vlastnictví. Nová kuchyňská linka, po reno-
vaci koupelna, podlahy. Vl. plynový kotel. Bydlení 
v blízkosti sportoviště. ENB G
č. 1685  Cena: 4 200 000 Kč

 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

 Banín – prodej areálu k podnikání na ploše 
11647 m2. Součástí areálu jsou 3 haly, venkovní 
prostranství a vlastní příjezd. Hala I je napojena na el. 
energii (2x40 A, rezerva trafa na 250 kVA) a veř. vodo-
vod. Výhodná poloha mezi městy Svitavy – Brno. ENB G
č. 1643        Cena: 12 900 000,- Kč

 Pardubice (Dražkovice) – ul. 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        Sleva na: 385 000,- Kč 

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

PRODEJ - REALIZACE
vše skladem
Koberce umělá tráva od 87,-
Luxusní smyčkové 
koberce od 167,-
Bytové PVC síla 2,5 mm
podklad fi lc 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

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

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SKLADNÍK/ŘIDIČ
Požadujeme:

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

Nabízíme:
 Odpovídající mzdové ohodnocení  Měsíční prémie  Penzijní připojištění 

 25 dní dovolené  Další zaměstnanecké benefi ty

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

Nabízím 
-  mnohaleté zkušenosti
-  nekone nou trp livost
-  individuální p ístup
-  skupinovou výuku
     zam stnanc
-  nepravidelné konzultace
     
Bližší informace na telefonu
777 668 296

Ivona Hynštová 
  Certi kace CAE 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 LitomyšlŽALUZIE
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


