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Pro všechny fanoušky
dobrého fotbalu!

Vydavatelství a tiskárna
UNIPRINT s.r.o., Rychnov nad Kněžnou

ve spolupráci s SK SLAVIA PRAHA – fotbal a.s.
vydávají knižní novinku

Knihu zakoupíte u nás: 
Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 533 154, uniprint@uniprint.cz
www.uniprint.cz

Kniha dokumentuje nejúspěšnější poválečné období nejstaršího
českého fotbalového klubu. Vítězné tažení ligou UEFA, kde padla ve 
čtvrtfi nále s londýnskou Chelsea. Na domácí scéně vyhrála Český 
pohár, stala se Mistrem ČR a získala i Československý superpohár!
V základní skupině Ligy mistrů se střetla
s fotbalovými giganty – Interem Milán, 
Borusií Dortmund a FC Barcelona. Ze 
všech utkání je v knize spousta krásných 
fotografi í s komentáři samotných hráčů. 
Čtenáři se také dozví, jak se do Slavie dostal 
trenér Jindřich Trpišovský a mnoho dalšího. 
Není bez zajímavosti, že autorem knihy je 
rodák z Pohoří u Dobrušky, Pavel Bednář.

MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

 bytové prostory
 venkovní i vnitřní nátěry
ROMAN HONSNEJMAN

Mokré, V Lípách 30, 517 71 České Meziříčí
tel.: 494 661 303 po 17.00 hod.

605 128 209, www.obecmokre.cz/honsnejman
e-mail: malir.honsnejman@seznam.cz

Montáž
střešních krytin

Akce
na plechové

střechy SATJAM!

MOŽNOST ZAPLACENÍ 60% HOTOVĚ A ZBYTEK
NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Střechy VH
Týniště nad Orlicí, tel.: 739 74 24 24
e-mail: vasek.hromek@seznam.cz

PRÁCE GEODETICKÉ
Ing. Milan KRSEK
Panská 1492 - Společenské centrum

516 01 Rychnov n. Kn.
tel./fax: 494 533 623
mobil: 602 460 689

e-mail: geodet.krsek@iol.cz
www.geodet-krsek.cz

tel.: 603 873 681
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Solnice,   Za Radnicí 67

REKLAMNÍ TISKÁRNA

KREDO

Město Jaroměř
hledá zaměstnance

Sledujte, prosím, webové stránky města: www.jaromer-josefov.cz/
mestsky-urad/uredni-deska/ v sekci „Výběrová řízení (personalistika)“ 
nebo přímo kontaktujte v pracovní době tajemnici městského úřadu, 
Ing. Michaelu Skovajsovou, na tel.: 491 847 122, 603 485 672.

V tuto chvíli jsou aktuálně vypsána výběrová řízení
na pracovní pozice:

� Referent/ka územního plánování na odboru výstavby Městského 
úřadu Jaroměř

� Referent/ka oddělení stavebního úřadu odboru výstavby Městského 
úřadu Jaroměř

� Vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř, pro území obce 
s rozšířenou působností Jaroměř

� Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřa-
du Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností – pracovník/ice 
pro náhradní rodinnou péči

Město Jaroměř
vyhlašuje výběrové řízení

dle zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném

znění na funkci

ředitele/ředitelky
Technických služeb

města Jaroměř, příspěvková
organizace.

Jedná se o plný pracovní úvazek na dobu  
neurčitou s předpokládaným datem

nástupu 01.11.2020.

Veškeré informace o výběrovém řízení včetně 
povinné přihlášky naleznete na:

https://www.jaromer-josefov.cz/
mestsky-urad/uredni-deska/

v sekci „Výběrová řízení (personalistika)“.

Podorlické trhy
HOBBY BURZY

                      

Kalendář termínů sobotních trhů
Pro rok 2020

areál SK Přepychy

27. 6.        11. 7.        25. 7.




