
ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI

OSTATNÍ

* Koupím les, možno i s pozemkem, platba v hotovosti,
   tel.: 775 640 775                                   01/12

* Sháním ke koupi chatu či chalupu v dobrém stavu v okolí 15 
km od Pastvin. Bez nutnosti rekonstrukcí. Pozemek u chaty ales-
poň 500m2, cena odpovídající stavu. Nabídky na tel. 739361009 

02/12

* Firma.ALFY@seznam.cz vykoupí starožitnosti - nábytek, ob-
razy, sklo, porcelán i celé pozůstalosti až do r.1960, PLATBA 
HOTOVĚ, tel.: 775 444 040                                                           03/12

* Vaše obrazy a starožitnosti prodáte nejlépe: Antik Starožitnosti 
Doudleby n. Orl. mail: info@antikpj.cz, Tel. 603 487 085     04/12                                                          

* Orlické dřevo - palivové a krbové dřevo tvrdé rovnané od 990,-Kč/m2 
měkké rovnané od 790,-Kč/m2  tel.: 775 640 775                       05/12

* RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, PÉČE O STROMY, ÚDRŽBA 
ZELENĚ, WWW.TREECARE.CZ, TEL.: 605 819 046      06/12

* Převedu Vaše videozáznamy z kazet VHS na DVD. Rychle a lev-
ně. Tel.: 777 554 484                 07/12

www.pinkreality.czVáš rovnocenný partner ve světě realit
PINK REALITY, s.r.o., Staré náměstí 60, 516 01 Rychnov nad Kněžnou800 400 900Volejte zdarma

po - pá  8 - 20 hod.

RYCHNOV N. KN.        HRADEC KRÁLOVÉ        TRUTNOV         LANŠKROUN        LÁZN˜  B˜L OHRAD

... je Vám blíž

č. inzerátu 

12 000 Kč/ měs.Cena:

Pronájem 3+1 Rychnov n./ Kn.
Dlouhodobý pronájem bytu 3+1, CP 74 m2, 
3. patro, lodžie, sklep. PENB: G

N11140 č. inzerátu 

14 950 Kč/ měs.Cena:

Pronájem 2+kk Rychnov n./ Kn.
Pronájem kompletně vybaveného bytu 2+kk 
(58 m2) s předzahrádkou (25 m2). PENB:G

N11169 č. inzerátu 

25 000 Kč/ měs.Cena:

Pronájem kom. prostorů Rychnov n./ Kn.
Pronájem obchod. prostorů v centru města. 
2 výlohy, sklad,… CP 127 m2.PENB:G

N11005 Řádková inzerce
St. pozemek Vamberk (RK),
CP 2.647 m2, 695 000 Kč,  č. N11168
St. pozemek Librantice (HK),
CP 588 m2, 860 000 Kč,  č. N11189
St. pozemek Hr. Králové,
CP 1.273 m2, 6 500 000 Kč,  č. N11120
Garáž Rychnov n./Kn.,
CP 20 m2, 230 000 Kč,  č. N10952
Kom. pozemek Čestice (RK),
CP 2.704 m2, 1 995 000 Kč,  č. N10720
Zem. pozemky Městečko Trnávka (SY),
CP 3.561 m2, 64 098 Kč,  č. N10440

č. inzerátu 

info v RKCena:

Byt 3+1 Rychnov nad Kněžnou 
Vybavený, zděný byt 3+1, CP 93 m2. 3.NP, 
2x sklep a balkon, půda,… PENB: G

N10791 č. inzerátu 

3 600 000 KčCena:

Komerční objekt Náchod
Komerční objekt v centru – pekárna, 
obchod, 4 byty, sklep. CP 465 m2. PENB:F

N10214

Chalupa Orlické Záhoří (RK)
Chalupa 4+1. Dílna se skladem a su-
chým WC, chodba, velká spíž, podkro-
ví. CP 533 m2. Užitková voda ze stud-
ny. V blízkosti lyžařské vleky. PENB:G

Cena: 1 495 000 Kč č.: N11144

Úplné zn˜ní v yhlášení konkursu:
 M˜sto Týništ˜ nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona °. 128/2000 Sb ., o obcích (obecní z˛ízení), ve zn˜ní pozd˜j-
ších p˛edpis˝, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona °. 561/2004 
Sb., o p˛edškolním, základním, st˛edním, vyšším odborném a jiném vzd˜lá-
vání (školský zákon), ve zn˜ní pozd˜jších p˛edpis˝ konkursní ˛ízení na obsa-
zení pracovního místa ˛editele/ky Mate˛ské  školy – M˜st o, Týništ˜ nad Orlicí, 
Lipská 259, s nástupem od 1.9.2018,  nebo dle dohody.

Platová t˛ída: 10

Konkursní řízení na místo ředitele/ky
Mateřské školy – Město Týniště nad Orlicí

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:
� vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-

nících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
� znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
� občanská a morální bezúhonnost,
� dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
� úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 

o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
� originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické 

praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení za-
městnavatelů atd.),

� strukturovaný profesní životopis,
� koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
� výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
� originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu 

činnosti ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců).

Přihlášky s výše uvedenými  doklady  doručte  nejpozději do  16.7.2018 do 12.00 hodin
na adresu: Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

NOVINKA Z NAKLADATELSTVÍ

Miloš Vogl

zima - jaro

Ostrovy
života

Křest knihy Ostrovy života proběhl v šenku rychnovského pivovaru. Na fotografii
zleva: za vydavatele Miroslav Kopecký (jednatel), grafici Václav Frydrych a František 
Kubíček, kmotr knihy Ing. Miloš Pochobradský a autor Miloš Vogl.  

Foto: Martina Kalousová

Výpravná, plnobarevná publikace čítá 
celkem 424 stran formátu A4 s unikátními 
fotografi emi zvěře a ptactva, jak je zachytil 

osečnický rodák Miloš Vogl

Knihu můžete zakoupit přímo u vydavatele 
UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584,

Rychnov nad Kněžnou
nebo u vybraných knihkupců za cenu 495 Kč




