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1.2. – Valérie Zawadská vás provede M ěstským plesem v Kostelci
n. O.
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KOSTELEC NAD ORLICÍ – Desátý m ěstský

reprezenta ční ples s charitativním podtextem

se uskute ční v pátek 1. února od 20 hodin ve

Sdruženém klubu Rabštejn. K tanci a
poslechu bude hrát hudební skupina Koplaho

band z Týništ ě nad Orlicí. P ředtan čení se

uskute ční v režii královéhradecké tane ční

školy Krok. Ve čerem vás provedou moderáto ři

Valérie Zawadská a Jan Krti čka, s nimiž

vystoupí jako host  zp ěvačka Míša Dolinová.
Návšt ěvníci mimo jiné uvidí také vystoupení

domácí tane ční skupiny Street dance, která p ůsobí p ři SK Rabštjen.

„Dary do charitativní dražby věnovali přední herecké osobnosti a občanské sdružení Pferda,

které je kromě jiného provozovatelem Tréninkové pekárny Láry Fáry. Výtěžek dražby bude

věnován již zmíněnému občanskému sdružení, které už 9 let učí lidi s mentálním postižením na

Rychnovsku a Náchodsku vést plnohodnotný život,“ řekla Orlickému týdeníku za pořadatele

Šárka Slezáková z kosteleckého městského úřadu. „Osobně ples s manželkou navštívím. Z

důvodu slavnostního vyhlášení sportovce rychnovského okresu však dorazíme o trochu později.

Zvu občany, kteří mají o tento typ zábavy zájem, aby se program zúčastnili,“ dodal starosta

města Jiří Bartoš. Po celý večer bude pro všechny hosty připravena zdarma ochutnávka

pekařských výrobků ze jmenované tréninkové pekárny. Slosovatelné vstupenky o hodnotné

ceny si můžete pořídit v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí.

Orlický týdeník nebude na plese chybět a o jeho konání vás budeme informovat.

(ež)
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Úraz dítěte pyrotechnikou
4.2.2013 16:00 | Bolehošť

BOLEHOŠŤ – Dispečeři záchranné služby přijali v neděli ráno oznámení o

úrazu, který způsobila zábavní pyrotechnika. Podle neověřených informací

z místa měla být pyrotechnika naddimenzovaná domácími úpravami. Na

místě výbuchu zasahovala posádka

Hledat...
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Pronajmu byt 3+1 ve Vamberku, Jiráskova
ul..Volný IHNED. Tel.: 737 967 320 (130073
- OT 05, 06,07,08 )

Pronajmu byt 1+1, ul. Mírová, nad Billou,
RK. Volný IHNED.Cena dohodou. Tel.: 774
713 359 (130075 - OT 06,07,08,09)

Pronajmu byt 3+1 v Doudlebách n. O.,
volný od 1.3.2013. Tel.: 605 930 187
(130088 - OT 8,9,10,11)

Pronajmu byt 2+1, RK, Mírová -
zrekonstruovaný, částečně zařízený. Tel.:
602 495 644. (I-OT 8,9)

Prodej-koup ě
Prodám balíkované seno. Tel.: 603 894 415
(130093 - OT 8)

Palivové a krbové dřevo, měkké i tvrdé.
Doprava zajištěna. 608 208 884 (I-OT
02-24)

Služby
Nabízím výpomoc v domácnosti -
pečovatelskou službu - hlídání dětí. Tel.:
777 007 822 (130089 - OT 8,10,12,14)

V KOVOŠROTU ČERNÍKOVICE NABÍZÍME
EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOMOBILŮ,
VÝKUP AUTOBATERIÍ, ŽEL. ŠROTU A
BAREVNÝCH KOVŮ. Tel.: 739 411 085,
494 370 818, www. skritecky.cz (F-OT
7-90)

Prořez a kácení stromů stromolezeckou
technikou, kácení v blízkosti objektů, prořez
suchých větví apod. Michal Džula, tel.604
609 216. (I-OT-6-15)

Reklama

1.2. – Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. http://www.orlickytydenik.cz/1-2-valerie-zawadska-vas-provede-mest...

1 z 3 4.2.2013 20:00



Provozovatel webu

A-PRESS s.r.o.
Školní náměstí 34, Rychnov nad Kněžnou
IČ: 45538395, DIČ: CZ-45538395. Kontakty

Kontakty

Telefon do redakce: +420 494 533 933
E-mail redakce: redakce@orlickytydenik.cz
E-mail inzerce: inzerce@orlickytydenik.cz
E-mail web: webmaster@orlickytydenik.cz

Tento web pohání WordPressCopyright A-PRESS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

V pátek se uskute čnil No ční běh rokytnickými hvozdy
4.2.2013 13:32 | Běh na lyžích, Rokytnice v Orlických horách

ROKYTNICE V O. H. – Sedmý ročník Běhu s čelovkou se uskutečnil v pátek

1. února v okolí města. „Při této vysilující činnosti na trati dlouhé 8 km byo

povoleno užívat volný styl i

Oblíbený srub Horské služby na Velké Deštné je otev řen každou sobotu a ned ěli.
4.2.2013 13:09 | Horský srub, Pozvánka, Velká Deštná

VELKÁ DEŠTNÁ – Oblíbený srub Horské služby na Velké Deštné je otevřen

každou sobotu a neděli. Můžete si tady objednat čaj, kávu, nealko, ale i něco

ostřejšího a k tomu zakousnout

Vysvědčení obdržela také záhorská jednot řídka
2.2.2013 11:26 | Orlické Záhoří, Vysvědčení

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – Svá pololetní vysvědčení obdrželi ve čtvrtek 31. ledna

po řádném vyučování také žáci místní Základní školy a mateřské školy.

Zařízení se počínaje lednem letošního roku oddělilo od

Do tří až pěti let by m ěla být dokon čena nová koncepce rozvoje policie.
2.2.2013 11:23 | Královéhradecký kraj, Rozhovor

ORLICKÉ HORY – Otázka pro policejního prezidenta České republiky plk.

Mgr. Martina Červíčka – Zhodnoťte bezpečnostní situaci v Orlických horách,

konkrétně v česko-polském pohraničí?  Zdejší bezpečnostní situace je podle

mého názoru

Několik m ěsíců hledaného recidivistu rychnovská soudkyn ě nechala na svobod ě

31.1.2013 23:29 | Rychnov nad Kněžnou, Soud

RYCHNOVSKO – Rychnovští policisté od září 2012 pátrali po třiapadesátiletém muži z Kostelce nad Orlicí,

který se nezdržoval v místě svého trvalého bydliště a schovával se na různých místech republiky,
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