noviny regionu

Inzerce

Malý oznamovatel
PRODEJ
Prodám konzumní BRAMBORY
Adéla, tříděné v pytlích. Jakékoliv
množství. Cena 5 Kč/kg.
13/15
Prodám zdravotní polohovací
křeslo. Troj sedačku, kůže hnědá
ve dřevě. Domácí mandl. Udice. Tel:
608 419 546.
12/10
Prodám plně funkční PC, stolní
počítač, celý komplet sestava +
LCD monitor a veškeré příslušenství, vše nastavené a připravené k
používání, možno také přidat hry
pro děti. Cena 1500 Kč, tel.: 702 68
75 60.
12/11
Prodám značkový notebook
vhodný na internet s DVD mechanikou a Wi-Fi, veškerá napájecí kabeláž je součástí, cena 2.500,- Kč.
adaptér, kabeláž + myš. Tel:. 702
525 893.
13/60

AUTO-MOTO
KOUPÍM motocykl Jawa-ČZ
350, 250, 175, i rozebraný orezlý, možno i novější typ vhodný na ježdění. Tel.: 607 234 581.
3/6
KOUPÍM auto v jakémkoliv
stavu - cena dohodou. Od r.v. 98
i bez STK. Tel.: 720 681 023 i
SMS.
11/10
Citroen C6, 1.6 HDI. 1. maj. Rok
výroby: 2005, sedan, stříbrná metalíza, STK 03/2019, 80 kW, servisní
knížka, pravidelný servis vč. faktur
od oprav. Nové rozvody, náplně, filtry, přední brzdy, vč. lanovodů a
třmenů, nová baterie. Plná výbava.
Tel.: 724 242 835.
11/12

KOUPÍM Škodu 100-105-120
v zachovalém stavu, může být i
odhlášená, bez STK, propadlý deposit. Tel.: 607 234 581.
3/7
KOUPÍM Škodu Felicii nebo
Favorit jen v zachovalém stavu od staršího majitele - nejlépe
po prvním majiteli, zachovalou.
Tel.: 734 167 155.
3/8

BYTY-MÍSTNOSTI
PRODÁM větší zděný byt 3+kk
v OV v Pelhřimově. Byt prošel
kompletní rekonstrukcí, jeho součástí jsou 2 sklepy, balkon, garáž.
Poloha blízko centra i v přírodě.
Tel.: 731 339 482.
13/16

KOUPÍM (nejsem RK) ihned
byt (2+1, 3+1) v osobním vlastnictví v Pelhřimově nebo v Humpolci. RK - prosím nekontaktovat.
Prosím, jen vážní zájemci. Tel.:
777 299 778.
13/17
HLEDÁM podnájem malého
bytu, nebo spolubydlení se samostatným neprůchozím pokojem v Pelhřimově. Max. cena
6000,-. E-mail: packova.z@seznam.cz.
10/22
KOUPÍM malý byt v Pelhřimově, nejlépe garsonku. Solidní jednání - rychlá platba. Tel.: 702 349
571.
2/34

NEMOVITOSTI
KOUPÍM garáž v PE v zástavbě u Strachovských rybníků,
popř. vyměním za garáž v zástavbě na Pražské ul. u policie. Tel.:
605 83 11 49.
13/18
Koupím GARÁŽ v Pelhřimově
u Lidlu. Tel.: 777 215 307.
6/35
Prodáváte dům nebo byt? My
pro Vás máme kupce!!! Přijedeme - nafotíme - prodáme. Volejte
Reality Vysočina - 777 587 965. Nabídka prodeje je nezávazná - pouze
ústní dohoda.
10/15
Koupím dům, chalupu, do 30
km od Humpolce. Tel.: 569 422
135. Možno poslat SMS - odpovím.
Platba hotově.
11/14

ZAMÌSTNÁNÍ
Úkl i d Jar o sl av  í d e k
HLEDÁ brigádníky na výpomoc: Pelhřimov, Pacov, Kamenice nad Lipou. Kontakt: 608
123 421.
13/20
PØIJMEME pracovníky
pro práci s motorovou pilou. Pracoviště Humpolec nebo
Pelhřimov. Praxe nutná. Dobré
platové podmínky. Telefon: 603
498 972.
11/17
JIHOÈESKÁ Nástrojárna
s.r.o pøijme operátora obr.
centra MCV 754 i absolventa,
m ož nos t z a uč e ní n a ř. s .
HAIDENHAIN. Zaučeným nástupní plat 28000 Kč hrubého. Tel.:
608 851 920.
9/27

LaR Truhláøství - zakázkové interiéry HLEDAJÍ
nové zamìstnance na pozici:
truhlář/nábytkář + obsluha CNC
stroje a truhlář/nábytkář. Vhodné
i pro absolventy. Bližší informace
osobně na adrese: LaR Truhlářství, Sedliště 4. Schůzku je nutné
si domluvit předem. Telefon
728 897 739 nebo e-mail: lar.truhlarstvi@seznam.cz.
11/28

NABÍZÍME zemní, výkopové a demolièní práce
pásovými bagry 2t, 3t, 5t, 8t.
V budovách a těžko přístupných
místech používáme microbagry,
minidempry. Bagry zapůjčíme i
bez obsluhy. Příslušenství: bourací
kladiva, zemní vrtáky, svahovky,
vlastní kontejner. Doprava DAF
nosnost 6t. Tel.: 774 710 643,
www.kspelhrimov.cz.
9/30

PØIJMEME úklidové pracovníky na krátký a dlouhý týden v lokalitì na D1
66 km Čechtice (MC Donalds). Čas
nástupu na zakázku: 23.30 - 24.00.
Pracovní doba 5 - 6 hodin. Mzda
120 Kč/hod. Kontakt na tel.:
773 752 256. Nástup ihned. Benefity. Podmínkou čistý TR. Tel.: 773
752 256.
12/14

Smart pùjèka: Hotovostní
pùjèka, kterou si mùete
sjednat v pohodlí vašeho domova. Úvěr poskytujeme ve výši
5 000,- až 70 000,- Kč, po získání
doručíme hotovost po domluvě do
24 hod. až do domu s maximální
diskrétností. Produkt je určen pro
zaměstnance, OSVČ, invalidní a
starobní důchodce, ženy na mateřské dovolené. Pro sjednání půjčky
vo lej t e t el. : 774 420 593,
725 554 857, 840 111 177 nebo vyplňte online formulář: www.smartpujcka.cz.
7/32

RÙZNÉ

SEZNÁMENÍ

ANTÉNY-SATELITY,
prodej-montá-servis, Jiøí
Beèka, Ondøejov 43, Pelhøimov, tel.: 608 879 340, 565
397 170. Vždy profesionální řešení.
5/25

63letý hledá ženu - Láska kvete v každém věku. Tanec, příroda, houby, sex - co k životu patří.
J en v á ž n é j e d n án í . Te l . :
702 332 632.
13/21

Spoleènost JET Money
s.r.o. se na èeském finanèním trhu zamìøuje na
poskytování rychlých hotovostních úvìrù širokému
spektru zákazníků. Působí po celé
České republice prostřednictvím
sítě regionálních poboček s více
jak 1000 obchodními zástupci. Aktuálně HLEDÁME do svého týmu
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE pro oblast Pelhřimov, Pacov a okolí. Popis pozice: vyhledávání nových klientů, péče o stávající klienty, poskytování finančních půjček. Pro
tuto činnost není nutný živnostenský list! Nabízíme: nadstandardní
finanční ohodnocení dle výsledku
práce, nejvyšší provize na trhu vyplácení týdně v hotovosti, působení v okolí vašeho bydliště, kvalitní zaškolení, možnost přivýdělku i
při stávajícím zaměstnání, MD,
důchod. Flexibilní pracovní doba
dle vašich potřeb. Věrnostní program pro OZ. Maximální využití
marketingové podpory společnosti. Zázemí úspěšné společnosti.
Více informací sdělí příslušný obchodní manažer na tel. č. 774 420
593 - Trýnohová Renata.
7/31

HLAVNÍ BODY VOLEBNÍHO PROGRAMU HNUTÍ SVOBODA
A PØÍMÁ DEMOKRACIE TOMIO OKAMURA (SPD):
 Demokracii a svobodu - U nikdy o nás bez nás.
 Ne islámu, ne teroristùm. Víc je bezpeènost naich obèanù.
 Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku.
 Spravedlnost pro kadého.
 Peníze pracujícím rodinám a dùchodcùm. Ne imigrantùm, ne parazitùm.
 Vyí platy - pauální a jednoduché danì.
 Konec rozkrádání zemì. Nae pøírodní bohatství zpìt do rukou státu.
 Vzdìlání dìtí a zdraví obèanù na prvním místì.

1

3

2
Ing. Bc. Ctibor Èepièka
49 let, støedokolský
uèitel, krajský zastupitel,
Jihlava, SPD

9
Josef Musil
35 let, éfkuchaø,
Ústraín, SPD

Týdeník e-mail:
tydenik@tydenikpe.cz

VZPOMÍNKA
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát
a tiše vzpomínat…
Dne 27. října vzpomeneme 10. smutné výročí od úmrtí naší milované
maminky, babičky, prababičky a sestry paní
MARIE ZABLOUDILOVÉ z Pelhřimova.
S láskou vzpomínají děti Jana, Jan, Petr a Pavel s rodinami a ostatní
příbuzní.

OBLASTNÍ CHARITA PELHŘIMOV

PŘIJME
PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Pro terénní práci u klientù peèovatelské sluby, osobní asistence
a domácí hospicové péèe

Poadujeme:

 kurz Pracovníka v sociálních slubách výhodou
 praxe v sociálních slubách výhodou
 ØP skupiny B - aktivní øidiè podmínkou
 èasová flexibilita (preferována monost práce kadý vední den v dopoledních
hodinách, obèasnì ve veèerních hodinách a o víkendu)

Nabízíme:

 práce na celý nebo zkrácený úvazek 0,75
 nástup dohodou
 flexibilní pracovní doba
 25 dní dovolené
 monost dalího vzdìlávání
 zázemí stabilní organizace

ádost a ivotopis zasílejte na email: asistentsluzby@pelhrim.cz
Informace: 725 136 783 (J. Kropáèková - personalistka)

Kouøimského 2493,
393 01 Pelhøimov,
IÈO: 26091518
Nabízíme: Výrobu nábytku na míru - kuchyòské linky, vestavné skøínì, kanceláøský nábytek, atny, lonice,

(3D návrhy - samozøejmostí).
Dále nabízíme øezání a olepování LTD dílcù - více info na webu.

Prodejna nábytku Vám nabízí:

Obývací stìny, sedací soupravy, idle, stoly, lùka, matrace, kuchynì, kanceláøský nábytek, sleva na vystavené
zboí, (dopravu a montá).

Prodejna: Strachovská 1910, 393 01 Pelhøimov, prodejna@interier-vysocina.cz
Tel.: 565 321 053, mobil: 608 384 070
Výroba: Kouøimského 2493, 393 01 Pelhøimov, info@interier-vysocina.cz
Tel.: 565 382 128, mobil: 602 708 303

JUDr. Petr Paul
68 let, jednatel
spoleènosti,
Jihlava, SPD

11
Tomá Prchal
27 let, specialista
v oblasti cenotvorby,
Humpolec, SPD

16
Jakub Hyr
31 let, tiskaø-grafik,
Humpolec, SPD

www.interier-vysocina.cz

Výrobní spoleènost
v Humpolci

Chcete mít více èasu pro rodinu
a své koníèky? Volné víkendy
a a 5 dnù volna mezi smìnami?
Pøidejte se k nám!
Volné pozice:

Podrobný politický i volební program SPD
najdete na www.spd.cz/program

Radek Koten
52 let, IT specialista,
jednatel spoleènosti,
Vojnùv Mìstec, SPD

Strana 5

,-

 Operátor balící linky a 22.000
, Operátor lakovací linky a 25.000
0, Operátor CNC strojù
a 22.50
0, Pøedák výroby
a 33.00
0,a 29.00
 Manipulant VZV
, Operátor náøezového centra a 20.200
, Zástupce pøedáka CNC a 22.000
0, Elektrikáø
a 39.90
0,Výrobní plánovaè/ka
a 30.00
0,Technolog lakování
a 50.00
K tomu nabízíme:
 13. a 14. platy
 10.000,- náborový pøíspìvek
 stravenky a 135, firemní akce, dárky
 ovoce zdarma kadý den
 kosmetièka,
kadeønice zdarma

Dále nabízíme práci
pro maminky na MD s upravenou
pracovní dobou

) 605 248 151, sabierova@bjs.cz, www.bjs.cz

