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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

hledáme
tebe

Š

Š

Š

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

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Hlavní lakýrník
Technolog
Skladník, manipulant
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Jazykové kurzy pro určité pozie
 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

VY EŠTE DVB-T2!

TTELEVIZE
p es satelit    

nnebo internet     
ZDARMA!
Tel. 778 880 006



PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SKLADNÍK/ŘIDIČ
Požadujeme:
 pečlivost  spolehlivost 

 praxe nebo vzdělání v technickém oboru výhodou, nikoliv podmínkou

Nabízíme:
 odpovídající mzdové ohodnocení  zaměstnanecké benefi ty
 osobní ohodnocení ve formě prémií  zázemí stabilní fi rmy

Životopisy zasílejte na adresu jindra@nekvinda.cz
Pro více informací volejte na číslo 604 193 769

VYFOŤTE VAŠE MĚSTO, DŮM 
ČI ZAHRÁDKU Z VRTULNÍKU
13. 6. 2020 HOLICE
 CHOCEŇ

14. 6. 2020 LITOMYŠL
 VYSOKÉ MÝTO

20. 6. 2020 ČESKÁ TŘEBOVÁ
 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

21. 6. 2020 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
 SVITAVY
POZOR, omezený počet letenek. Neváhejte a nakupujte na: www.forfreedays.cz/mesta



Jak si najít ideální pronájem…
Více na www.consultvk.cz

Naše kancelář a realitní tým fungují 
a jsme připraveni vyřizovat všechny 
Vaše požadavky při dodržování 
současných hygienických předpisů.

 Litomyšl – prodej dvoupodlažního objektu se 
2 byty, zázemím, půdním prostorem, zahradou a garáží 
v centru města na ul. Nerudova. Vhodné jako investice, 
bydlení nebo bydlení s podnikáním, ordinací. Napojení 
na sítě, vytápění ústřední. Pozemky celkem 332 m2. ENB G 
č. 1520      Cena: informace v RK

 Osík – prodej parcel k bydlení v nově vznikající 
zástavbě v těsné blízkosti centra obce. Výměra parcel 
1 000 m2 - 1 600 m2. Nyní probíhá  příprava sítí (plyn, 
elektřina, veř. vodovod a kanalizace), včetně příjezdové 
komunikace. Výhodná poloha v obci pro bydlení na vesnici 
v těsné  blízkosti města Litomyšle.
č. 1534 Cena: 1 200,- Kč/m2

 Litomyšl – prodej RD 4+kk s jedinečným výhle-
dem na zámek. ÚT plyn, okna dřevěná a střešní okna 
VELUX, zimní zahrady, dvě koupelny, z obývacího pokoje 
terasa, okrasná zahrada (332 m2). Dřevostavba se za-
teplením, 2 sklepy, tech. místnost, garáž. ENB D/218
č. 1506         Cena: 4 950 000,- Kč

 Němčice (okr. SY) – údolí do Končin. Prodej 
dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad Končinským po-
tokem, po celk.rekonstrukci (rok 2016). Relax v přírodě 
do 5 min. od Litomyšle. Není připojení na elektro a vodu. 
č. 1509 Cena: 390 000 Kč  

 Bystré u Poličky – prodej RD 5+1 s 2-garáží, 
pergolou a zahradou (689 m2). Ústřední topení na tuhá 
paliva i plyn, elektřina, veř. vodovod, odpady svedeny 
do jímky na vývoz (možnost přepojení na obecní ka-
nalizaci). Pozemky celkem: 949 m2. Pro výbornou obč. 
vybavenost městečka velmi vhodné pro trvalé bydlení 
i rekreační účel. K okamžitému nastěhování. ENB G.
č. 1541 Informace v RK

 Litomyšl, Lány – prodej pozemku o výměře 
1 190 m2 pro bydlení v dosahu přírody. Sítě (plyn, 
elektřina, veř. vodovod a kanalizace) v těsné blízkosti 
hranice pozemku. Přístup zajištěn po pozemku ve vlast-
nictví Města.
č. 1523 Cena: 1 290 000,- Kč

LITOMYŠL – PRONÁJEM
 kanceláře 52 m2 ve II. NP na Smetanově nám., 

v domě po rekonstrukci. ENB G
č. 1507 Cena:  8 500,- Kč 

+ služby 1 400,- Kč/měs.
 75 m2 pro obchod, ateliér, sídlo firmy. Podlahová 

plocha včetně zázemí je 140 m2. Vstup ze Smetanova 
náměstí nebo z ulice Mariánská.Volné ihned,  ENB G
č. 1502           Cena: informace v RK

 15 m2 pro obchod či kancelář na Smetanově 
náměstí naproti poště, prosklené plochy jako výloha. 
Volné ihned. ENB G.
č. 1497 Cena dohodou

 50 m2 na hlavním náměstí – bývalé Hudebniny. 
Prodejna 28 m2, sklad, sociální zařízení.  Velká výloha, 
bezbariérový vstup,  ENB G.
č. 1542 Cena: informace v RK

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

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy

PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

1. Nájem bytu 2+1 (56,90 m2) ul. Neuma-
nnova Svitavy.  CENA: 12.000,- Kč včetně 
služeb/měsíc + jistota + provize RK 

2. Nájem nebytových 
prostor (4 x 100 m2) 
v blízkosti centra 
města Svitavy. 

 CENA: 4.500 Kč + 
DPH za 100 m2/mě-
síc + služby + jistota 
+ provize RK 

3. Prodej venkovského domu se zahradou 
(1410 m2) v obci Javorník u Svitav.  CENA: 
1.750.000,- Kč včetně provize RK. PENB –G

4. Prodej řadového 
domu (PRALINKA) 
po celkové rekon-
strukci u náměstí 
v Poličce.  CENA: 
5.690.000,- Kč vč. 
provize RK, PENB – G.

5. Prodej rodinného domu 2 x 2+1 na uli-
ci U Stadionu ve Svitavách.  CENA: 
3.550.000,- Kč včetně provize RK. PENB –G

6. Prodej rodinného domu k celkové rekon-
strukci v obci Vendolí.   CENA: 599.000,- Kč 
včetně provize RK. PENB –G

7. Prodej bytu 3+1 (81 m2) v centru Svitav. 
 CENA: 2.065.000,- Kč včetně provize RK. 

PENB –G

8. Prodej bytu 2+KK 
(57,27 m2) ve zděném 
domě do OV na ul.             
5. května Svitavy. 

 CENA: 1.850.000,- Kč 
včetně provize RK. 
PENB –G

9. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
2.160 m2 v lokalitě Gorkého Svitavy, 
elektrika, voda na pozemku.

 CENA: 1.400,- Kč/m2 + provize RK

10. Prodej pozemku o výměře 4.287 m2 
ke stavbě RD v obci Radiměř.

 CENA: 2.650.000,- Kč včetně pro-
vize RK

11. Prodej pozemku o výměře 1773 m2 
ke stavbě RD v obci Mikuleč.

 CENA: 531.900,- Kč + provize RK

12. Prodej pozemku o výměře 1.159 m2 
ke stavbě RD v obci Opatov.

 CENA: 347.700,- Kč vč. provize RK

13. Prodej pozemku o výměře 1.456 m2 
ke stavbě RD v obci Staré Město u Mo-
ravské Třebové. Sítě na pozemku.

 CENA: 436.800,- Kč včetně pro-
vize RK

14. Prodej pozemku pro výstavbu 
rekreačního objektu k celoročnímu uží-
vání (368 m2) nebo zbudování zahrady  
v lokalitě  U Dolního rybníka Svitavy, 
elektrika na pozemku. 

 CENA: 761.000,- Kč  včetně pro-
vize RK

15. Prodej pozemku (1799 m2) pro 
zbudování zahrady v k.ú. Javorník 
u Svitav (bez sítí). 

 CENA: 204.900,- Kč  včetně pro-
vize RK

16. Prodej nadstandardního bytu
(299 m2) v centru Svitav. 

 CENA: 5.065.000,- Kč vč. provize 
RK. PENB –G

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také hodiny, 
betlémy, hračky, kočárky, hudební nástro-
je, vojenské věci, motocykly, čísla z loko-
motív a vše starožitného i technického 
charakteru. Solidní jednání a dobrá platba 
ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík 
Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579, 
email p.mencik@centrum.cz

 Renovace koupelnových  van akry-
látovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.

 Překlady německé a anglické tech-
nické dokumentace, manuálů a fi remní 
korespondence, 30 letá praxe, spolehli-
vost a dobré ceny. www.koutny-servis.cz, 
info@koutny-servis.cz

 Koupím staré pivní lahve a skleni-
ce s nápisy pivovarů. Tel. 732 170 454, 
sběratel

 Prodám kovové kónické sudy 200 
až 220 litrů s víkem a obručí. Nezávad-
né z potravinářství za 300 Kč kus. Odběr 
v České Skalici. Tel: 792 368 477

Byty, nemovitosti, 

pronájem 
 S připravenými fi nancemi a inves-

tičním záměrem hledám již delší dobu 
byt v Litomyšli nebo ve Svitavách, ideál-
ní před rekonstrukcí. Velice děkuji za na-
bídky. Mob.: 603 247 527

 Sháním RD ve Svitavách a okolí 
do 4 mil. Kč Díky za všechny nabídky, 
777 645 070 

 Rád bych našel domek, či chalupu 
se zahradou nad 400 m, tak do 10 km 
v okolí Vendolí, Radiměře a Rohoz-
né. Stačí jen SMS. Moc děkuji. Mob: 
604 605 814

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 1.200,- 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

Mzdová/ý účetní
závod Moravská Třebová
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!

Vaše kvalifi kace:
• máte VŠ / VOŠ vzdělání ekonomického směru
• máte prokazatelnou praxi v účetnictví
• máte prokazatelné zkušenosti se mzdovým systémem
• Vaše znalost SAP bude výhodou
• ovládáte MS Offi ce
• máte ŘP sk. B, který budete moci využít 
  pro občasné pracovní cesty
• máte komunikativní znalost AJ nebo NJ

Naše nabídka: 
• stanete se součástí silné společnosti, která na českém trhu působí již přes 25 let
• čeká Vás práce v odborném, přátelském a kolegiálním prostředí
• dostanete prostor k seberealizaci, samostatnosti a odpovědnosti
• můžete očekávat velkou míru podpory ze strany oddělení
• k dispozici budete mít kvalitní technické a sociální zázemí, které Vám poskytne potřebný prostor pro práci
• dále Vám nabízíme 13. mzdu, fl exibilní pracovní dobu, 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 
  4 dodatečných dnů volna, odměnu za přítomnost v práci, máme fi remní kantýnu, 
  podporujeme volnočasové aktivity
• přispíváme na dopravu do zaměstnání, na stravování, na penzijní či životní pojištění, 
  k významným životním událostem (svatba, narození dítěte, životní či pracovní jubileum)

Na Vaše reakce se těšíme na: 
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Tomáš Kroulík
Tel.: 461 355 324 / 724 486 757, e-mail: tomas.kroulik@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Pracovní náplň:
• zpracováváte mzdové agendy 
  v plném rozsahu
• komunikujete s příslušnými úřady
• komunikujete se zaměstnanci
• průběžně si prohlubujete kvalifi kaci
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Okamžitá hotovost do Vašich rukou 
od našich obchodních zástupců
 ten den, z pohodlí Vašeho domova. Stačí prozvonit.

 od 4.000 do 50.000 Kč.
 pro zaměstnance, OSVČ, starobní a inv. důchodce, 

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

Kontaktujte naše obchodní zástupce.
 Svitavy a okolí: 777 096 556, 604 643 627, 605 408 716, 

773 003 028, 737 666 786
 Polička a okolí: 737 714 334, 608 227 745

 Litomyšl a okolí: 777 096 556, 737 714 334, 
608 227 745, 604 643 627, 774 156 898

 Ústí na Orlicí a okolí: 777 096 556, 737 666 786
 Vysoké Mýto, Choceň a okolí: 777 096 556, 737 714 334, 

608 227 745, 774 156 898

 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

www.bacabeton.cz
605 541 746

KAMENNÉ KOBERCE

okrasné kamenivo 

AKCE
na tento měsíc:  

Kamenný 

koberec Las Vegas

322,- Kč/m
2

Tradiční česká výroba

nerezových 
příborů

Nově otevřená podniková prodejna
Lanškrounská 74, Moravská Třebová

tel.: 461 354 213, e-mail: sales@toner.cz

e-shop: www.toner.cz

PRODEJ 
náhradních dílů 

na všechny typy vozů 
za výhodné ceny
a prodej oblečení

a doplňků značky KTM

SLEVA 
25% 
na skladové 

zásoby
motooblečení

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

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

YUKI 125i MatrixYUKI 125i Matrix

SLEVASLEVA
34.490 Kč34.490 Kč

36.99036.990

KTM 390KTM 390
AdventureAdventure

157.000 Kč157.000 Kč
164.990164.990

   PŘEDVÁDĚCÍ AKCE MOTOCYKLŮ 
         A MOTOCYKLŮ A SKÚTRŮ

ve dnech 26.6. od 13 do 17 hodin 
a 27.6. od 9 do 16 hodin.

Bližší informace na www.amd-svitavy.cz

F I B E R T E X  N O N W O V E N S

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek 
a příjemný pracovní kolektiv?  
      ... Přidejte se k nám!

Kontakt: Fibertex Nonwovens, a.s. 
 oddělení lidských zdrojů  
 Průmyslová 2179/20 
 568 02 Svitavy 
 tel.: 461 573 262 
 e-mail: lesa@fibertex.com

K náplni práce patří: 
  Dodržování povinností vyplývajících z pracovního  

     řádu
  Absolvování školení organizovaného a.s.
  Provádění pravidelných preventivních prohlídek  

     výrobních zařízení
  Absolvování povinného školení a přezkoušení  

     způsobilosti k výkonu svářeče
  Dodržování bezpečnosti práce a protipožárních  

     předpisů
  Plnění dalších úkolů určených mistrem a vedoucím 

     údržby

Požadavky: 
  Dobrý zdravotní stav
  Vzdělání úplné střední odborné, vyučení
  Praxe 2 roky v oboru výhodou
  Svářečský průkaz
  Řidičský průkaz skupiny B
  Zdravotní osvědčení pro práci ve výškách

Nabízíme: 
  Zajímavou práci ve stabilní a neustále se rozvíjející firmě 
  Motivační mzdové ohodnocení odpovídající dosažené  

     pozici
  Příplatky za noční práci a práci přesčas  a o svátcích  

     vysoko nad rámec ZP
  Široký motivační zaměstnanecký program 
  Závodní stravování v ceně 22 Kč za hlavní jídlo a týden 

     dovolené navíc

Dále nabízíme finanční benefity nad 
rámec základní mzdy:

  Měsíční bonusy dle dosaženého výkonu 
  Odměnu za pracovní iniciativu ve výši až 16 800 Kč 

     ročně
  Příspěvek na penzijní připojištění 14 400 Kč ročně 
  Věrnostní roční odměna 9 000 Kč 
  Zajímavé příspěvky na volnočasové aktivity a zotavenou 

     v programu Edenred Benefits

P R O V O Z N Í  Z Á M E Č N Í K

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodného 
kandidáta na pozici provozní zámečník 

F I B E R T E X . C O M

Fibertex Nonwovens, a.s. je 
významný výrobce netkaných 
technických textilií. V České 
republice zaměstnává 310 osob. 
Patří do celosvětové skupiny 
dánské společnosti FIBERTEX 
NONWOVENS A/S.

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

Velmi naléhavě hledám 

RODINNÝ 
DŮM 

do 20 km od Svitav. 
Upřednostňuji stav po rekonstrukci.

Mnohokrát děkuji za nabídky.

Volejte nebo napište SMS

603 247 527
(Poptávka je pro mladý pár)

Myslete na bezpečnost Vašich dětí nejen o prázdninách 
a pořiďte jim příbor s vlastním jménem značený laserem. 


