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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

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

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 28 tis. Kč

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: 

duchackova.servis@seznam.cz

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

www.bacabeton.cz
605 541 746

KAMENNÉ KOBERCE

okrasné kamenivo 

AKCE
na tento měsíc:  

Kamenný 

koberec Las Vegas

322,- Kč/m2

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



 

Nabízíme:  zaměstnanecké benefi ty  osobní ohodnocení ve formě prémií
Osobní návštěva pouze po telefonické domluvě.

DĚLNICI BRIGÁDNICI
DĚLNÍKA BRIGÁDNÍKA 
do výroby (vhodné i pro důchodce)

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ
pro jednosměnný provoz

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

MISTRA
 Požadujeme: velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost

 Praxi v oboru nevyžadujeme, zaučíme.

P ední d lník – Kontrolní automaty/SENZORY 

Co vám m žeme nabídnout:

 Zajímavé finan ní ohodnocení a pravidelný
mzdový r st

 P ísp vek na penzijní p ipojišt ní ve výši
3,5 % z m sí ní hrubé mzdy

 13. plat

 Zvýhodn né firemní stravování

 Podpora osobního rozvoje

 Další benefity (kulturní a spole enské akce,

podpora sportovních aktivit a zdraví)

Jaké znalosti a dovednosti bychom pot ebovali:

 SOU nebo SŠ výhodou

 Praxe a schopnost ízení kolektivu

 Uživatelská schopnost práce na PC (MS Office)

 Rozhodovací schopnost a samostatnost

 Spolehlivost, preciznost

 Aktivní p ístup k ešení problém

• Vedení týmu výrobních d lník ve sv eném úseku • Rozd lování práce a kontrola pln ní termín výrobních
zakázek • Trvalé zlepšování výrobních proces , zvyšování produktivity • Zajiš ování r stu kvalifikace pod ízených
pracovník a jejich celkový rozvoj • Kontrola dodržování standard v oblasti BOZP, implementace a dodržování

zásad 5S

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
Manipulant
Údržbář forem
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

Volná místa
 Řidič - obsluha plošiny Hledáme 

řidiče - obsluhu vysokozdvižné mon-
tážní plošiny. Pouze pro důchodce, ča-
sová fl exibilita, cit pro stroje a pečlivost 
nutná. Řidičský průkaz sk. B, C - výho-
dou. Jedná se o nenáročnou práci. Svi-
tavy, tel. 603 586 633. 

Byty, nemovitosti,
pronájem 

 Sháním byt 2+1 nebo větší ve Svita-
vách do 2 mil. Díky za všechny nabídky, 
777 645 070 

 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

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,           
e-mail 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

 Platba na místě. Koupím z pozůsta-
lostí, domů, statků, bytů, sklepů, stodol, 
továren a půd. Staré nepotřebné věci 
i nábytek. Může být i poškozené.Tel: 605 
115 228

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



Poslanci schválili zrušení 
daně z nabytí nemovitých věcí... 
Více na www.consultvk.cz

Naše kancelář a realitní tým fungují 
a jsme připraveni vyřizovat všechny 
Vaše požadavky i v době letních 
prázdnin a při dodržování současných 
hygienických předpisů. 

 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 bytu 1+kk s příslušenstvím 
(cca 100 m2) ve II.NP v centru města Litomyšle. Dům i byt 
po kompletní rekonstrukci v r. 2017. Energie na nájemce, 
náklady na bydlení cca 1 500,- Kč/měs. a zahrnuty již 
do výše nájemného. Velmi vhodné pro mladý pár. Volné 
ihned. ENB G.
č. 1531   Cena: 10 500,- Kč vč. energií

 Litomyšl – pronájem historicky známého 
hostince U Černého orla, který obsahuje 2 lokály 
s cca 50 místy, divadelní sál s jevištěm a šatnou o kapacitě 
cca 120 osob, výčep, přípravnu, sklady, sociální zázemí, 
posezení na dvorku. Zastavěná plocha 369 m2. ENB G 
č. 1463 Cena k jednání:  15 000,- Kč/měs. + E

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

 Olomouc – prodej bytu 2+kk po celkové re-
konstrukci v I. NP., v osobním vlastnictví. Panelový 
dům po revitalizaci (zateplení, zasklení lodžie, nová 
okna, stoupací vedení, výtah). Příjemná okrajová část 
velkoměsta se zajištěnou obč. vybaveností a pohodlným 
dojezdem do centra. ENB C/112
č. 1512 Cena: 2 250 000,- Kč

 Osík – prodej parcel k bydlení v nově vznikající 
zástavbě v centru obce. Výměra parcel 1 000 m2 - 
1 600 m2, volné č. 1, 2, 3, 6, 7, 13 a 14. Nyní probíhá  
příprava sítí (plyn, elektřina, veř. vodovod a kanalizace) 
včetně příjezdové komunikace. Výhodná poloha v obci 
pro bydlení na vesnici a v blízkosti města Litomyšle.
č. 1534 Cena: 1 200,- Kč/m2

 Litomyšl – prodej prostorné zděné garáže 
v lokalitě Cihelna. Plocha 5,62x4,01 m, šířka ve vratech 
2,4 m. Výklopná vrata, elektroinstalace 220V/380 V - 
zásuvky, světla. Úložné police a regály, vlastní elektroměr. 
Ideální i jako dílna.
č. 1551  Cena: 350 000,- Kč

 Litomyšl – prodej zděné garáže v lokalitě Cihelna. 
Garáž je k rekonstrukci, sloužila jako sklad. Zastavěná 
plocha 18 m2. Výklopná vrata, elektroinstalace. 
č. 1554  Cena: 268 150,- Kč

 Bohuňovice – pronájem haly 20x40 m2 (zast. 
plocha: 800 m2) pro skladování v areálu ZD na okraji obce. 
Stavba disponuje trojími vraty o vel. cca 4x4 m. Možnost 
užívání technické váhy u objektu. Volné ihned.
č. 1489           Cena: 18 000,- Kč/měs.

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

ŽALUZIE
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

 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

Pneuservis
Autobaterie
Zahradní technika
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

Sídlo firmy
Nekvinda – Zemědělská technika, a. s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, 461 530 888
461 533 255
fax: 461 530 335, 461 534 442
e-mail: nekvinda@nekvinda.cz
www.nekvinda.cz

autorizovaný 
prodejce a servis

ní stroje, zahradní 
pily, spojovací 
ložiska, gufera, 
y, hadice, klínové 
, 

chnika, a.s. Pneuservis
Prodej osobních, zemědělských
a stavebních pneumatik
Průmyslová 2157/4, Svitavy 568 02
tel.: 461 530 135, fax: 461 531 241
mobil: 777 730 423
e-mail: pneu@nekvinda.cz

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

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)




