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Přijme pracovníka
oboru elektro pro opravy a údržbu výtahů

Servisní automobil a telefon k dispozici, práce v regionu Svitav

VÝTAHY 
EVIS s.r.o. 

Svitavy
Založeno roku 1992

Kontakt: Jiří Zeman, tel.: 603 309 720, e-mail: info@vytahy-evis.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

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



PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE 
PRO ZÁKAZNICKÝ SERVIS 

A ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Požadujeme:
 technické vzdělání, nebo praxi v oboru oprav zemědělských strojů

 znalost traktorů Zetor po technické části  dobré komunikační schopnosti

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

Směnový elektrikář
závod Jevíčko
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:
• SŠ vzdělání v oboru elektrikář, elektromechanik
• platná vyhláška č. 50, § 6
• praxe v oboru podmínkou
• znalost prostředí výrobního závodu výhodou
• znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
• svědomitost, samostatnost, pečlivost
• zájem o moderní technologie a průběžné sebevzdělávání
• ochota pracovat v třísměnném provozu
• ŘP sk. B

Naše nabídka: 
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu • za odpolední směnu vyplácíme příplatek 25 Kč/hod., 
za noční směnu 40 Kč/hod. • vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy • pravidelně navyšujeme 
mzdy • dovolenou si užíváme celých 5 týdnů • přispíváme na stravování a máme fi remní kantýnu
• ať už jste odkudkoliv, přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok • plnou docházku 
odměňujeme 500 Kč/měsíc • přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč • přispíváme k významným událostem života 
našich zaměstnanců (ke svatbě 3 000 – 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc, k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč 
+ 1 den dovolené navíc, životním a pracovním jubileím) • podporujeme volnočasové aktivity 
• pořádáme fi remní akce

Na Vaše reakce se těšíme na: 
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková
Tel.: 465 357 324 / 725 817 177, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Pracovní náplň:
• oprava a údržba elektrických prvků
• vedení záznamů o závadách 
  a nedostatcích a jejich aktivní odstraňování
• podpora provozu a řešení 
  vzniklých problémů
• účast na instalaci nových technologií

Nakupujte přímo u dovozce: DECRA s.r.o., Hlavní 33/13, Svitavy, tel. 461 540 054, www.fi skars-online.cz

  zahradu jsme rozšířili 

o kuchyňské potřeby

Největší sortiment FISKARS v ČR.



Vláda schválila pravidla pro odklad 
splátek hypoték a úvěrů

Více na www.consultvk.cz

Vážení klienti, i v této mimořádně náročné době 
poskytujeme náš servis v co nejširším možném 
rozsahu. Mezi zásadní opatření, ke kterému jsme 
přistoupili, patří omezení osobního styku s klienty              
v kanceláři i při prohlídkách, které budou nahrazeny 
videoprohlídkami, případně on-line prohlídkami přes 
aplikaci WhatsApp.
Příprava realitních smluv a realitní poradenství
Naše kancelář a realitní tým fungují a jsme připraveni 
vyřizovat všechny Vaše požadavky při dodržování 
současných hygienických předpisů.

 Litomyšl – prodej atraktivního zděného bytu 
3+1 s lodžií (celkem 76 m2) v 1.NP na ulici Kornická. 
Os.vlastnictví, byt po kompletní rekonstrukci. Součástí 
je vlastní garáž v suterénu. Bez dalších investic, 10 min. 
do centra, blízko přírody. ENB G. 
č. 1536  Cena: 3 690 000,- Kč

 Svitavy, nám. Míru – pronájem zařízeného 
bytu 3+kk (80 m2) ve III.NP v centru města. ENBC/134, 
č. 1538 Cena: 15 000,- Kč včetně energií

 Svitavy, nám. Míru – pronájem zařízeného  
bytu 1+kk (60 m2) ve II.NP v centru města. ENBC/134
č. 1537 Cena: 11 000,- Kč včetně energií

 Brno - Štýřice, Renneská tř. – pronájem 
vybaveného bytu 2+kk (47 m2) s balkonem 
ve II. NP v blízkosti centra města. Energie na nájemce, 
náklady na bydlení cca 2 500,- Kč/měs. Velmi vhodné 
pro manažery, mladý pár nebo malou rodinu. Volné 
od 01.06.2020. ENB C/126
č. 1535  Cena: 15 000,- Kč + energie

 Osík – prodej parcel k bydlení v nově vznikající 
zástavě 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 blízkosti města Litomyšle.
č. 1534  Cena: 1 200,- Kč/m2

 Dolní Újezd – bezbariérové bydlení 3+kk              
v domě (zast. plocha: 263 m2) v centru obce. Napojení 
na plyn, elektřinu, veř. vodovod a kanalizaci. Rovinatá 
zahrada 768 m2 vpředu (pro příjezd a parkování) 
a vzadu (pro odpočinek). Velmi zajímavé místo v obci 
s výbornou obč. vybaveností. ENB G
č. 1485  Sleva na: 1 600 000,- 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 k jednání: 450 000,- Kč

 Litomyšl – pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro 
obchod či kancelář na Smetanově náměstí naproti poště. 
Podlaha – keramická dlažba, prosklené plochy jako 
výloha. Volné ihned. ENB G.
č. 1497  Cena dohodou

Pronájem bytů v Litomyšli:
 1+1 - Dukelská, panelový v původním stavu, volný 

ihned, cena 6000,- Kč + energie ENB C/100
 2+1 - Komenského nám., moderní panelový byt, 

volný ihned, cena 8500,- Kč + energie ENB B/110
 3+1 - sídliště Mařákova, panelový, po rekonstrukci, 

volný ihned, cena 12 000,- Kč + energie ENB C/68
 3+1 - ul. Mařákova, zděný, starší koupelna, 

pokoje průchozí, volný ihned, cena 10 000,- Kč + 
energie ENB G

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

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

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

Autobaterie 
Aleš Veselý

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

tel: 604 302 456        
mail: bolcek@seznam.cz

U Mlýnského potoka 1
Svitavy (ul. Lanškrounská)

www.pavelbolcek.cz

          KKLLIIKKY od 2600,- bez DPH

        komplet 

MILANO 1
MILANO 3

PRODEJ DOMU 2+1 
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 
Tento dům nabízí skvělou příležitost byd-
lení s duší. Dům pod zámkem je obklopen 
ze všech stran městskou parkovou zelení, 
přitom leží bezprostředně u centrálního 
náměstí. Je vybaven a napojen na všechny 
sítě, vytápění je buď kombinovaným plyno-
vým kotlem nebo krbovými kamny s výmě-
níkem. Majitel započal vybudování verandy 
přístupné z kuchyně, avšak z důvodu prodeje 
rekonstrukci ukončil na začátku prací. Pod obytnou částí je garáž o ploše 42 m2 s klenutý-
mi stropy, ze které by také mohly vzniknout obytné prostory s výstupem přímo do zahra-
dy. Okna jsou plastová, střecha i krovy jsou v dobrém technickém stavu. PŘI RYCHLÉM 
JEDNÁNÍ VÝRAZNÁ SLEVA! Cena včetně provize 1.690 tis. Kč. VOLEJTE 603 247 527

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také ho-
diny, betlémy, hračky, kočárky, hudební 
nástroje, vojenské věci, motocykly, čísla 
z lokomotív a vše starožitného i technic-
kého 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 sklenice 
s nápisy pivovarů. Tel. 732170454, sbě-
ratel

Byty, nemovitosti, 

pronájem 
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách 

a blízkém okolí. Financování zajištěno. 
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Hledám byt v Litomyšli, platba v ho-
tovosti. Tel.: 603 247 527

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
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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

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Finanční manažer/hlavní účetní 
Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Hlavní lakýrník
Technolog
HR manažer 
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

hledáme
tebe

Š

Š

Š

NABÍZÍME
čerstvá 

vykrmená
KUŘATA 
z našeho chovu 

 
krmená 70 dní,

původem z Francie
Prodej od 11. května 2020

Dále nabízíme
VYKRMENÉ

KACHNY
Firma Stráník

Horní Újezd u Litomyšle.                                                                                       
Objednejte prosím na tel. 

603 792 036603 792 036

www.bacabeton.cz
605 541 746

KAMENNÉ KOBERCE

okrasné kamenivo 

AKCE
na tento měsíc:  

Kamenný 

koberec Las Vegas

322,- Kč/m
2

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


