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

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

ÚČTUJ ZDE s.r.o. Moravská Třebová
vedení účetnictví, daňové evidence,
elektronická podání, mzdy, atd.

tel. 702 683 012, uctujzde@seznam.cz
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AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v.o.s.
tel. 603 515 705, e-mail: seminar@akademieuo.cz, www.akademieuo.cz

VÁS ZVE NA SEMINÁŘE v Ústí nad Orlicí:
z 24. 1. 2019 - ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
V ČESKÉ REPUBLICE
Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce
specializující se na zdanění a pojištění fyzických
osob a autorka publikace „Cizinci a daně“
z 29. 1. 2019 - NOVINKY V OBLASTI BOZP
Robert Křepinský, předseda Stálého výboru
pro legislativu při Radě vlády pro BOZP,
člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu
vlády ČR.

z 05. 2. 2019 - ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM
OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI
(EÚ A TŘETÍ ZEMĚ) PRO ROK 2019.
Marek Reinoha, poradce v oblasti cel
a unijního obchodu.
z 18. 2. 2019 - NOVINKY A AKTUALITY
VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
Katarína Dobešová, MF ČR Praha
z 28. 2. 2019 - PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY
DPH 2019 - 2021
Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce
Olomouc

PODROBNÉ INFORMACE K SEMINÁŘŮM VÁM RÁDI ZAŠLEME!

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat na www.novinyeso.cz

Různé
z Renovace koupelnových van akrylátovou vložkou. Tel. 739 574 935,
www.revago.cz.

RENOVACE
PODLAH
- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin
tel.: 776 643 718

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. 604 243 579,
email p.mencik@centrum.cz

Byty, nemovitosti,
pronájem
z Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách
a blízkém okolí. Financování zajištěno.
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527
z Pro mladou rodinu hledám byt nebo
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém okolí. Volejte 603 247 527

PROČ PRODÁVAT NEMOVITOST S FINCENTRUM REALITY?

Důvěryhodnost je základ
Zázemí velké ﬁrmy - největší základní kapitál na realitním trhu.
Nepracujeme s pokutami pro klienty ani pro realitní makléře.
Pracujeme transparentně.
Pohybujeme se dle přesně stanovených postupů a pravidel,
které jsou auditovány.
Klient vždy ví, v jaké fázi se jeho
obchod nachází.
Chráníme zájem prodávajícího
i kupujícího.
Vážíme si našich klientů i makléřů, a proto se můžete spolehnout na to, že vaši nemovitost
prodává makléř, který pro nás
chce opravdu pracovat a je spolehlivý.

Bezpečnost vašeho
obchodu je naší
přiroritou
Finanční bezpečnost všech procesů. Peníze jsou uloženy na speciálním rezervačním účtu bez
možnosti s ním disponovat jinak,
než jak je ujednáno smlouvou.
Máme pojištění odpovědnosti.
Renomovaní advokáti, profesionální a vyvážené smlouvy.
Veškeré vnitroﬁremní procesy
a ﬁnanční toky jsou každý rok

®

ných pobočkách Fincentrum
po celé České republice, v síti
3000 hypotečních poradců.

auditovány renomovanou společností Price Waterhouse Coopers - jako jediná RK na trhu.

Kvalita
a profesionální
přístup každého
makléře

Vše pod jednou
střechou

Makléři se pravidelně vzdělávají
v našem školicím systému R.A.F.
(Realitní akademie Fincentrum
Reality).
Každý makléř je kontrolován a je
zjišťována jeho odbornost.
Náš realitní makléř je vždy partnerem klienta, nikoliv jeho soupeřem.

Zajistíme nejlepší podmínky pro
úvěrování nemovitosti na trhu.
Profesionální poradenství v pojištění nemovitosti aj.
Rychlost přípravy smluvní dokumentace a dvojitá kontrola každého úkonu na straně Fincentrum Reality.
Propojení realitních a ﬁnančních
služeb nezvyšuje tlak na navyšování provize z důvodu jejího
dělení mezi další subjekty, jako
jsou jiní hypotéční poradci apod.
Pokud vaši hypotéku zprostředkovává náš ﬁnanční poradce
z Fincentrum a.s. a dojde k situaci, že vám nebude poskytnuta,
vracíme vám automaticky celý
rezervační poplatek.
Nemovitosti mohou být propagovány na více než 300 kamen-

Váš realitní
makléř
Jaroslava
Šimková
Žiju tady,
bydlím tady,
znám to tady

Kancelář:
náměstí Míru 137/78, Svitavy
Mobil: +420 603 247 527
e-mail: jaroslava.simkova
@ﬁncentrumreality.com
www.ﬁncentrumreality.com

Pro vážné zájemce hledám ve Svitavách, Moravské Třebové,
Poličce a okolí byt nebo dům ke koupi. Nabídněte

přijme

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

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí“
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE

OBRABĚČE KOVŮ
který je vyučen v oboru nebo má praxi
a dovednosti v tomto oboru
- pracoviště Svitavy

Nabízíme: z zajímavé náborové příspěvky až 60 tisíc Kč
z výhodné platové podmínky, po zapracování:
výroba 150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
obráběč kovů 160 Kč až 220 Kč/h. (vč. příplatků)
z práci ve stabilní nadnárodní společnosti

Všichni kreativní, cílevědomí
a zruční zájemci, hlaste se:

Beneﬁty:

PRO SVITAVY

z základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
z 5 týdnů dovolené
z příspěvek na penzijní a životní pojištění
z příspěvky na stravování
z rozsáhlý sociální program s příspěvky
na rekreační pobyt, na kulturní akce, vitamínové
doplňky atd. a jiné

Je možnost i brigády, dohody o provedení práce
nebo pracovní činnosti

u paní Miloslavy Stráníkové,
tel.: 461 579 140, 602 485 836,
Miloslava.Stranikova@pd-group.com

PRO VELKÉ OPATOVICE

u paní Dany Krejčířové,
tel.: 516 493 306, 725 777 909,
Dana.Krejcirova@pd-group.com
Nástup dle dohody. Jste vítáni!

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy
PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz
se sídlem nám. Míru 123/50, Svitavy
IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

Rostoucí ceny nemovitostí a zvyšující se
úrokové sazby hypotečních úvěrů se již
pátým rokem podepisují na zhoršující
se dostupnosti vlastního bydlení
v České republice…
Pokud Vás toto téma zajímá,
celý článek a další odborné články
najdete na www.consultvk.cz

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855

NOVINKA: Prodej bytu, OV, 2+1, 65 m2, VI.NP.,
panelový dům, Svitavy,
ul. Marie Pujmanové.
Dispozice bytu: obývací
pokoj, ložnice, kuchyň,
koupelna, samostatné WC,
chodba s vestavěnými
skříněmi a komorou.
Z bytu je pěkný výhled, je
slunný a teplý. K bytu patří
sklep. Byt je v původním udržovaném stavu, máte tedy
jedinečnou možnost zmodernizovat si tento byt dle
svých představ. V blízkosti domu je veškerá občanská
vybavenost (MŠ a ZŠ, hřiště, zdravotní středisko, obchod, dopravní dostupnost, nemocnice). Doporučujeme
prohlídku bytu, s ﬁnancováním rádi poradíme.
z Cena: !!!VÝRAZNÁ SLEVA!!! 1,390.000,- Kč
NOVINKA: Prodej pozemku - zahrady o výměře
1186 m2 a pozemku zastavěné plochy a nádvoří
o výměře 24 m2, na kterém
stojí zděná chata s číslem
evidenčním a kůlna.
Pozemek je rovinatý,
umístěný v zahrádkářské
kolonii U Dolního rybníka,
v k.ú. Moravský Lačnov
u Svitav v blízkosti Svitavského rybníka a přírodního
koupaliště Rosnička. Příjezd k zahrádce je po asfaltové
silnici. Chata je cca 10 let po kompletní rekonstrukci.
Je vhodný zejména ke stavbě rodinného domu nebo
rekreačního objektu, nachází se ve velmi klidné části
obce a krásné přírodě. Do domu je zavedený přívod
vody (vlastní studna s pitnou vodou) a elektřiny.
z Cena: 990.000,- Kč !!! REZERVACE !!!

6. Prodej bytu 3+1 (81,27 m2) s vlastním topením do OV v 1.NP zděného
domu ve Svitavách – ul. Družstevní.
z CENA:2.040.000,- Kč včetně provize 8. Prodej novostavby objektu k celoRK, PENB – G
ročnímu užívání 3+KK (94 m2) se zahradou 645 m2 v lokalitě U Dolního rybníka.
z CENA: 3.150.000,- Kč včetně provi1. Prodej družstevního bytu 3+1 4. Převod družstevního podílu k bytu
ze RK, PENB – G
(78,70 m2) ve Svitavách – ul. Revo- 3+KK (72 m2) v nové výstavbě družluční. z CENA: 1.850.000,- Kč včetně stevních bytů na ulici Pavlovova Svitavy.
PENB - B. z CENA za převod dr. podílu:
provize RK
899.500,- Kč + provize RK

2. Prodej bytu 4+1 (81,70 m2) do OV ve
2.NP bytového domu ve Svitavách – ul.
Dimitrovova. z CENA: 2.150.000,- Kč
včetně provize RK, PENB – G

3. Prodej bytu 3+1 do OV (75 m2) v revitalizovaném domě na ulici Ant. Slavíčka ve Svitavách. z CENA: 1.950.000,Kč včetně provize RK, PENB - G

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

5. Prodej bytu 2+1 (55,7 m2) po rekonstrukci do OV ve 4.NP zděného domu
ve Svitavách – ul. Štursova.
z CENA: 1.750.000,- Kč včetně provize RK, PENB – G

10. Prodej pozemku 2.160 m2 k výstavbě RD ve Svitavách. Elektrika + voda na
pozemku.
z CENA: 1.400,- Kč/m2 + provize RK
7. Prodej družstevního bytu 3+1 (79,90 m2)
ve Svitavách – ul. Větrná.
z CENA: 1.850.000,- Kč včetně provize RK

11. Prodej pozemku 1.762 m2 k výstavbě RD ve Vendolí. Sítě na hranici
pozemku.
z CENA: 250,- Kč/m2 + provize RK

PRIME REALITY, s.r.o.

Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy (kancelář v přízemí nalevo)
tel.: 608 180 601, e-mail: ilcik@primereality.cz, www.primereality.cz

Nabízíme Vám ke koupi nové řadové garáže
na ulici Tovární ve Svitavách.
Jedná se o 13 garáží dvou
různých rozměrů, z toho
je 11 garáží menších
(3,25 m x 6,5 m)
a 2 garáže jsou větší
(3,77 m x 6,5 m).
Garáže budou mít elektrická
vrata a vlastní podružný
elektroměr. Vchod ke garážím
bude možný i ze strany
sídliště „Pod vlakovým nádražím“.

12. Prodej řadového domu (PRALINKA) po celkové rekonstrukci u náměstí
v Poličce. z CENA: 4.500.000,- Kč
včetně provize RK, PENB – G.

13. Nájem provozovny (prodejny) na
ul. ČSA v Moravské Třebové v těsné
blízkosti centra.
z CENA: 15.000,- Kč + zálohy na
služby

z Na Václavkách – prodej chaty 2+1 (zast. plocha:
26 m2) se zahradou (1318 m2) a pergolou k venk.
posezení. Chata má zděný sklep a dvě dřevěná nadzemní
podlaží k rekreačnímu obývání, je napojena na veř. vodovod a elektro (nutná instal. elektroměru). Polosamota,
venkovské prostředí a krásná příroda.
č. 1421
Cena: Informace v RK
z Morašice - prodej pozemkových parcel o výměře 17 690 m2 určené jak k bytové, tak průmyslové
zástavbě. Na okraji pozemku plyn, elektřina, vodovod a kanalizace. Rovinaté a slunné místo s dojezdem
do Litomyšle (cca 8 km).
č. 1349
Cena: 140,- Kč/m2

PRODEJ

VYKRMENÝCH

KUŘAT
z našeho chovu

z Brandýs nad Orlicí - prodej vily se 3 byty
a zahradou 1 032 m2. Určeno ke kompletní rekonstrukci.
Vhodné pro bydlení, bydlení s podnikáním, sídlo firmy,
penzion, apod. Malebné prostředí lázeňského městečka.
ENB G.
č. 1345
Cena: 2 350 000 Kč
z Dolní Libchavy - prodej poz. parcel o celkové
výměře 9 240 m2 částečně určených k výstavbě RD.
Pozemky jsou mírně svažité na JZ a slunné. Inženýrské
sítě jsou v dosahu cca 200 m od pozemku.
č.1253
Cena: 1 500 000,- Kč

od 4. února 2019
Kuřata jsou krmená 70 dní.

Cena za menší garáž je 350.000,- Kč
a cena za větší garáž je 390.000,- Kč.
NOVINKA: Nabízíme k prodeji samostatně stojící
rodinný dům, v obci Trstěnice. Dům se sestává:
I. NP: kuchyň, obývací pokoj, technická místnost
a koupelny s WC. II. NP: půdní prostory, které lze využít
na podkrovní místnosti. Dále se zde nachází dvorek,
velká stodola a předzahrádka. Zastavěná plocha domu
je 203 m2. Vytápění je plynovým kotlem. Ohřev TUV
– elektrický bojler. Dům je v původním udržovaném
stavu. K domu patří zahrada o výměře 152 m2, na které
se nachází několik ovocných stromů. Dům se nachází
v pěkné a klidné části obce, je vhodný k bydlení
i k rekreaci. V blízkosti domu je veškerá občanská
vybavenost (MŠ, ZŠ, autobusová zastávka, obchod,
lékař, apod.). S ﬁnancováním rádi poradíme. Prohlídku
doporučujeme. z Cena: 950.000,- Kč

VÝBĚR PRO REGION:

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

®

Znalecká a realitní kancelář, člen Asociace RK,
sítě realitních kanceláří RVČ

Smetanovo nám. 120, Litomyšl
tel. 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality@consultvk.cz

RK Mouřenín, spol. s r.o.

NOVINKA: Prodej bytu,
OV, 4+1, 87 m2, VIII.NP.,
panelový dům, Svitavy, ul.
Svitavská. Dispozice bytu:
4 pokoje, kuchyň, koupelna, samostatné WC, chodba s vestavěnými skříněmi
a komorou. Z bytu je pěkný
výhled, je slunný a teplý.
K bytu patří sklep. Byt
má nová plastová okna
a zděné jádro. Jinak je v původním udržovaném stavu,
máte tedy jedinečnou možnost zmodernizovat si tento
byt dle svých představ. V blízkosti domu je veškerá
občanská vybavenost (MŠ a ZŠ, hřiště, zdravotní
středisko, obchod, dopravní dostupnost, nemocnice).
Doporučujeme prohlídku bytu, s ﬁnancováním rádi
poradíme. z Cena: 1,990.000,- Kč

CONSULT VK
Litomyšl s.r.o.

K DISPOZICI POSLEDNÍCH 13 GARÁŽÍ,
11 MALÝCH A 2 VELKÉ

Firma Stráník

Horní Újezd u Litomyšle.
Objednejte prosím na tel.

603 792 036

z Litomyšl - prodej RD s obchodními prostory v přízemí, atraktivní bytovou jednotkou 5+kk v II.
NP, uzavřeným dvorkem, garáží, kůlnami a zahradou
s výměrou 607 m2 v zajímavé lokalitě nedaleko centra.
ENB G
č. 1246
Cena: informace v RK

z Svitavy - prodej RD 3+kk/4+kk v nově vznikající zástavbě rezidenční čtvrti nedaleko centra města.
Stavba prvních domů již dokončena. Pohodlné bydlení.
ENB C.
č.1233
Cena: informace v RK

Prodej komerčního domu v centru Svitav na ul. T. G.
Masaryka č.p. 6. Jedná se o historický dům. V přízemí
se nachází jedna velká místnost s šatnou a sociálním
zázemím. V prvním patře se nachází byt o velikosti 4+1.
Dům má dále půdní prostory. Zast. pl. 139 m2. Dům
je v současné době neobsazený. Dům je možné využít
na obchod, kanceláře, sklady, salony, studia, bydlení
a jiné. Nemovitost je vhodná i jako investiční příležitost
(výborné umístění, tržní nájemné, apod.). S ﬁnancováním rádi poradíme, vyřídíme případný úvěr.
z Cena: 5,000.000,- Kč

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

zemědělská technika
náhradní díly
pneumatiky
ložiska
autobaterie

Pneuservis

NOVINKA: Pronájem nebytového prostoru v přízemí
cihlového domu umístěného v blízkosti centra města
ve Svitavách na ul. Bratří Čapků o celkové výměře cca
90 m2 s příslušenstvím. Nebytové prostory se sestávají z 2 místností, která jsou vhodná např. na obchod,
kancelář nebo pro služby (kosmetika, kadeřnictví, poradenství apod.), rychlé občerstvení, potraviny. Měsíční
náklady: nájemné ve výši 10.000,- Kč + zálohy na služby
(topení, voda a elektřina) ve výši cca 2.000,- Kč (dle
činnosti nájemce). Zveme Vás na prohlídku.

naše nabídka také na

www.mourenin.cz
e-mail: makler@mourenin.cz

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
Autobaterie, ložiska
tel., fax: 461 530 390
mobil.: 777 430 428
e-mail: baterie@nekvinda.cz

www.nekvinda.cz

z Opatovec u Svitav – prodej menšího statku
s obytnou částí 3+1 (zast. plocha: 466 m2) a pozemky
2917 m2. Dům je napojen na elekt. energii a veř.
vodovod. ÚT na tuhá paliva (plyn. přípojka u domu).
Na zahradě altán, udírna a studna. Pozemky celkem:
3383 m2. ENB G.
č. 1376
Cena k jednání: 1 490 000,- Kč

Připomínáme!!
Leden - daň z nemovitých věcí
Podrobněji na
www.consultvk.cz/aktuality
Kompletní nabídka na
www.consultvk.cz
Radostné vykročení
do roku 2019 Vám přeje
Kolektiv RK Consult VK
Litomyšl s.r.o.
Jsme tu pro Vás od roku 1992,
přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

pro jednosměnný provoz.

Informace na tel. 602 276 502

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

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 tel.: 732 204 498, 773 003 028,
608 608 813, 777 096 556
z Březová nad Svitavou, Radiměř, Pohledy a okolí
tel.: 605 408 716, 773 003 028
z Polička a okolí, tel.: 737 714 334, 608 227 745, 777 096 556
z Sebranice, Lubná, H. a D. Újezd, Osík, Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí
tel.: 608 227 745
z Svitavy, Březová nad Svitavou, Litomyšl, tel. 604 643 627
z Ústí nad Orlicí a okolí, tel.: 737 666 786

AKČNÍ CENY

MOTOCYKLŮ

ZAPŮJČENÍ

yží
ly
xů a nosičů
střešních bo

i poskytneme přímo

Více info Vám rád

v naší prodejně.

PRODEJ
oblečení a doplňků

DUKE 125 RC
124.990 Kč

99.990 Kč

značky KTM

Prodej
náhradních dílů
na všechny typy vozů
za výhodné ceny
YUKI 125i SG

53.930,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH

SERVIS
A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 603 449 209
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přijme do nové provozovny v Moravské Třebové

!POZOR!

www.novinyeso.cz

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

