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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)

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

Větší množství nad 800 kg (= asi 20 pytlů) odvezeme a vyplatíme
Vám na místě nejvyšší možnou aktuální výkupní cenu.
PAVLAS JAKUB,

P L A S T

z

H L I N Í K

tel. 603 978 087

z

D Ř E V O

Kompletní realizace oken, dveří a vrat,
včetně zednických prací
OKNA A DVEŘE
BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ
DVEŘE DO BYTŮ
GARÁŽOVÁ VRATA
INTERIÉROVÉ DVEŘE
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ OKRES SVITAVY A ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VZORKOVNA SVITAVY

tel.: 603 366 027, 461 315 943
e-mail: risvitavy@mail.ri-okna.cz, www.oknasvitavy.cz

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

Dále přijmeme
řidiče na Avii
Plat 28 tis. Kč

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

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

přijme

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

PALIVOVÉ DŘEVO
z
z
z
z
z
z

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

Do závodu REHAU v Moravské Třebové
hledáme nové zaměstnance
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!

Výrobní dělník/ce
Nástupní mzda
Již po půl roce od nástupu

119,50 Kč/hod.
132,70 Kč/hod.
(+ směnné příplatky)

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

Autobaterie
Aleš Veselý

Naše nabídka:
• 7,5 hodinová pracovní doba • směnné příplatky 25 Kč/hod. (odpolední), 40 Kč/hod. (noční)
• 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • 5 týdnů dovolené • příspěvek na stravování • ﬁremní kantýna
• příspěvek na dopravu do práce dle vzdálenosti (až 18 900 Kč/rok) • odměna za přítomnost (500 Kč/měsíc)
• příspěvek na penzijní připojištění nebo na životní pojištění (6 000 Kč/rok) • bezúročná zápůjčka na bytové
účely (až 100 000 Kč) • příspěvek k významným událostem života zaměstnanců (ke svatbě, k narození dítěte,
k životním a pracovním jubileím) • podporujeme volnočasové aktivity • pořádáme ﬁremní akce

STABAT, VARTA, BANNER
 Motobaterie-široký sortiment
 Auto baterie pro osobní a nákladní vozy
 Autodíly, prodej pneu  Sběr vyřazených baterií

Při odevzdání baterie na likvidaci sleva 10%

Brněnská 57, Březová nad Svitavou, tel.: 461 521 434

sítě proti hmyzu
ŽALUZIE
montáž žaluzií
a veškeré stínicí
VENKOVNÍ techniky
shrnovací dveře
ROLETY
Luděk Častulík
POKLÁDKY
KOBERCŮ A LIN
z
z

z

včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

Boršov 158
tel.: 608 809 028
e-mail:
ludekcastulik@seznam.cz

Okamžitá hotovost do Vašich rukou
od našich obchodních zástupců
z ten den, z pohodlí Vašeho domova. Stačí prozvonit.
z od 4.000 do 50.000 Kč.
z pro zaměstnance, OSVČ, starobní a inv. důchodce,

MD i občany pobírající soc. dávky.
z pouze OP a doklad o příjmu.

Kontaktujte naše obchodní zástupce.
z Svitavy a okolí: 777 096 556, 604 643 627, 605 408 716,
773 003 028, 737 666 786
z Polička a okolí: 737 714 334, 608 227 745
z Litomyšl a okolí: 777 096 556, 737 714 334,
608 227 745, 604 643 627, 774 156 898
z Ústí na Orlicí a okolí: 777 096 556, 737 666 786
z Vysoké Mýto, Choceň a okolí: 777 096 556, 737 714 334,
608 227 745, 774 156 898

Vedoucí materiálového plánování
Vaše kvaliﬁkace:
• SŠ vzdělání
• komunikativní znalost AJ a/nebo NJ podmínkou
• spolehlivost, samostatnost, pečlivost, rozhodnost
• schopnost efektivně komunikovat
na všech úrovních
• ochota převzít odpovědnost
za plnění stanovených cílů
• analytické schopnosti a schopnost přijímat
a rychle reagovat na změny
• týmový duch, proaktivní přístup,
schopnost určit si priority
• zkušenosti s operativním nákupem min. 2 roky
• zkušenosti s vedením týmu

Pracovní náplň:
• odpovědnost za vedení menšího týmu
materiálových referentů
• zajištění potřebného (optimálního) množství
surovin a materiálu pro zabezpečení
plánované výroby (částečný podíl na operativě)
• optimalizace zásob, procesů a nákladů
ve výrobě a logistice
• systémová podpora při řízení chodu střediska
obalů (obalová salda, nájmy)
• optimalizace výběhů EOP a ETD materiálů
• koordinace aktivit s centrálním nákupem
mateřské společnosti
• KPI - reporting

Naše nabídka:
• motivující ﬁnanční ohodnocení • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • pružná pracovní doba
• 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů volna • jazykové kurzy
• ﬁremní kantýna a příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• odměna za přítomnost 500 Kč/měsíc • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
• bezúročná ﬁremní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč
• příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím
• podpora volnočasových aktivit • ﬁremní akce

Zaujala Vás některá z nabízených pozic? Kontaktujte nás!
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová
Tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
Přehled volných pracovních míst naleznete na www.rehau.jobs/cz

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

PALIVOVÉ
DŘEVO

Zákon o zrušení daně
z nabytí nemovitých věcí
byl schválen a podepsal jej
také prezident republiky.
Více na www.consultvk.cz

polínka listnatá
od 1.300,- Kč/prms

polínka jehličnatá
od 1.000,- Kč/prms

zbytky z výroby
listnaté

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

od 1.100,- Kč/prms

jasanové
palivové dřevo
(kulatina délky 4 m)
od 900,- Kč/za prm
minimální odvoz 22 prm

z Litomyšl Zahájí – prodej 2 bytových jednotek
propojených a užívaných jako mezonetový byt 6+1
s balkonem. Součástí 2 garáže, 2 sklepy. ÚT plyn, nová
koupelna i kuchyně. Možnost znovu oddělit a využívat
jako samostatné byty 3+1 a 2+1. Příjemná lokalita,
výhled na zámek. ENB G
č. 1574
Cena: Informace v RK

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz

dopravu zajistíme

603 425 677

z Litomyšl – prodej bytu 3+1 (78 m2) s balkonem
ve II.NP zděného domu na ulici U Školek. Byt je
připravený na kompletní rekonstrukci dle Vašich představ.
Klidné místo k bydlení v atraktivní lokalitě. ENB G
č. 1564
Cena: informace v RK

ŽALUZIE
ROLETY
VRATA
Montáž a servis žaluzií
a předokenních rolet
Montáž garážových
rolovacích vrat
Látkové interiérové
rolety (vnitřní)
Sítě proti hmyzu
(bez vrtání rámu)
Termorolety
do střešních oken

z Litomyšl – Lány - prodej částečně vybaveného
bytu 3+kk (129 m2+půda) se dvěma balkony ve II.NP
prvorepublikové vily. Možnost rozšíření o další pokoj.
Atypické bydlení pro náročné s vlastní zahradou a velkým
soukromím. ENB G
č. 1557
Cena: 4 700 000,- Kč

KADLEC JAROSLAV
Městečko Trnávka 200

mobil: 725 204 502
e-mail: kadlecjaroslavMT@seznam.cz

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

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

z Lubná u Poličky – prodej na sebe navazujících
lesních pozemků o celkové výměře 17 330 m2 v blízkosti obce ve směru na Široký Důl. Převážně jehličnatý les
(smrk, borovice), stáří lesa cca 70-80 let.
č. 1565
Cena: Informace v RK

Řádkovou inzerci lze objednat na
www.novinyeso.cz

Různé

z KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK do 60tých let, dobře zaplatím i nábytek chromovaný a plastový, také hodiny,
betlémy, hračky,kočárky, hudební nástroje,
vojenské věci, motocykly, čísla z lokomotív
a vše starožitného i technického charakteru. Solidní jednání a dobrá platba ihned.
Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 604243579, email
p.mencik@centrum.cz
z Renovace koupelnových van akrylátovou
vložkou. Tel. 739 574 935, www.revago.cz.
z Překlady německé a anglické technické dokumentace, manuálů a ﬁremní
korespondence, 30 letá praxe, spolehlivost a dobré ceny. www.koutny-servis.cz,
info@koutny-servis.cz
z Koupím staré pivní lahve a sklenice
s nápisy pivovarů. Tel. 732170454, sběratel

Byty, nemovitosti,
pronájem

z S připravenými ﬁnancemi a investičním záměrem hledám již delší dobu
byt v Litomyšli nebo ve Svitavách, ideální
před rekonstrukcí. Velice děkuji za nabídky. Mob.: 603 247 527
z Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv
stáří.Může být malá výměra, nebo neudržovaný. Napadený kůrovcem nevadí.tel.:
773 585 290
z Prodám byt 2+1 63 m2 v M.Třebové.
Balkon, 2 sklepy, vl. plyn. topení, parkování
zajištěno. Cena dohodou. Tel.723 467 575
z Hledám BYT ve Svitavách nebo Moravské Třebové, 3+1, jakýkoliv stav, může být
i družstevní. Děkuji. Tel: 604 605 814
z Sháním byt 2+1 do 2 mil. Kč, může být
i družstevní, díky za nabídky, 777 645 070
z Mám zájem o koupi rodinného domu
v okolí 10 km od Litomyšle. Na ceně ani
stavu nezáleží. Podmínkou pouze pozemek nad 500 m2. V případě zájmu prodeje
volejte nebo pište na tel: 605 060 369

Mezinárodní rostoucí společnost v korporaci Mondragon, zabývající se výrobou plastových
výlisků do interiéru automobilů,

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Seřizovač
Technolog
Údržba strojů + elektro
Manipulant
Skladník
Operátor ve výrobě
Technik údržby 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 pozie
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.

z Tržek – prodej rovinatého pozemku 1863 m2
na okraji obce v blízkosti Nedošínského háje. Územním
plánem zařazeno do plochy pro bydlení smíšené
předměstské. Zajímavé místo pro bydlení i rekreaci mezi
městy Litomyšl – Vys. Mýto.
č. 1573
Cena: Informace v RK
z Litomyšl – prodej RD 3+1 k rekonstrukci
na Záhradi, 10 minut od náměstí. Rovinatá slunná
zahrada 351 m2, předzahrádka 93 m2, zastavěná plocha
229 m2, klenutý sklípek, kolna na nářadí. Napojeno
na všechny sítě, ÚT na plyn. ENB G
č. 1545
Cena: Informace v RK
Litomyšl – pronájem
z atraktivního bytu 4+kk ve III.NP domu
na Braunerově nám. Pokoje na sebe navazují, moderní
kuchyně i koupelna. Volné ihned. ENB G
č. 1570
Cena: 12 000,- Kč + energie
z prodejny 22 m2 na ulici Havlíčkova (za poštou).
Součástí sklad 12 m2, WC. Volné ihned. ENB G
č. 1563
Cena: 7 000,- Kč/měsíc
z nebyt. prostor 15 m2 pro obchod či kancelář
na Smetanově náměstí naproti poště. Prosklené plochy
jako výloha. Volné ihned. ENB G
č. 1497
Cena: 6.000,- Kč/měsíc
z bývalé kavárny 140 m2 s letním posezením 82 m2
na Smetanově náměstí. ENB G
č. 1502
Cena: první 3 měsíce zdarma
z kanceláře 20 m2 ve III.NP v admin. budově u supermarketu Albert. ENB G
č. 1558 Cena včetně energií: 3 600,- Kč/měsíc

Kolektiv RK CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás od roku 1992.
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NEJBLIŽŠÍ
PROGRAM
MUSIC BAR
FOREA

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

PRODEJ
náhradních dílů

na všechny typy vozů
za výhodné ceny
a prodej oblečení
a doplňků značky KTM

SLEVA
25%
na skladové
zásoby
motooblečení

ZIMNÍ
PNEUMATIKY
od výrobce MICHELIN
ceny od 890,- Kč

KTM 390
Adventure

154.990 Kč

164.990

SERVIS A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 603 449 209

z ST 21.10. v 19h | Írán: Od revoluce
po Trumpa s novinářkou a badatelkou Lenkou Hrabalovou
z PÁ 23.10. v 19h | 4300 km pěšky přes
Ameriku, sama, v divočině. Z Mexika do Kanady. Beseda s Monikou Benešovou, autorkou knihy ‚Moje Paciﬁcká hřebenovka‘

z ČT 5.11. v 18h | 77 neuvěřitelných míst
Evropy s Hanou Machalovou
z SO 7.11. v 19h | One Knor Show. Stand up
comedy
z ČT 19.11. v 19h | Cestování s Jirkou Kolbabou. Norsko - oslava přírody
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KAMENNÉ KOBERCE

