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Profil autora: vkládá akce

přezdívka Fletch

jméno Fletcher Martin

počet zpráv

foto
ÚSP Kvasiny, Miroslav
Hofmann

11.04.2014 Ve dnech 8. až 9. dubna prob ěhl na sále SK Rabštejn tradi ční Velikono ční jarmark. DALŠÍ ZPRÁVY V SEKCI VOLNÝ ČASDALŠÍ ZPRÁVY V SEKCI VOLNÝ ČAS
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Zpravodajství

volný čas

Zobrazeno

272x

Hodnocení

Tweet

Zúčastnili se ho vystavovatelé a prodejci ze sociálních služeb: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Ústav

sociální péče pro Mládež Domečky Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Šťastný domov Líšnice, CEMA Žamberk, O.S.

Orion Rychnov nad Kněžnou, Domovinka – Centrum denních služeb Kostelec nad Orlicí, Domov důchodců

Albrechtice nad Orlicí, Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí a Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Dne 8.4. ve 13:00 hod. proběhlo slavnostní VIP zahájení s pozvanými hosty. Celý průběh zahájení moderovala paní

Ing. Jana Vajglová ze Svazu postižených civilizačními chorobami Kostelec na Orlicí, v úvodu všechny přítomné

pozdravila a předala slovo nejvzácnějšímu hostu panu senátoru JUDr. Miroslavu Antlovi, ten velmi přátelsky všechny

přítomné pozdravil, vyzdvihl obdiv ke krásným výrobkům, poděkoval všem zúčastněným za zorganizování této

krásné akce a v závěru popřál všem krásné jarní dny. Po té promluvil starosta Města Kostelce nad Orlicí pan Ing. Jiří

Bartoš, který přítomné pozdravil a věnoval jim několik vřelých vět, v podobném duchu promluvila starostka Častolovic

Mgr. Jarmila Novohradská a vedoucí sociálního odboru Města Kostelce nad Orlicí Bc. Marková Eva. Po úvodních

příjemných slovech hostů pokračovala paní Ing. Jana Vajglová v moderování při kterém oslovila vždy zástupce

jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kteří v krátkosti představili svou službu a také sdělili co jejich služba

chystá v budoucích dnech za akce, aktivity a další činnosti. Po podání informací od všech zástupců vystavovatelů

přišlo na řadu velmi příjemné hudební pohlazení od smyčcových nástrojů ze Základní umělecké školy F.I. Tůmy

Kostelec nad Orlicí. Po krásné hudební vložce došlo ke slavnostnímu přípitku, který zahájil oficiální prodejní část

Velikonočního jarmarku.

Na závěr nelze nepoděkovat jedné z hlavních organizátorek, díky které se tato krásná akce může konat a to paní

Běle Kovaříčkové ze sociálního odboru Města Kostelce nad Orlicí a pochopitelně velké poděkování si právem

zaslouží paní Ing. Marta Klimešová vedoucí SK Rabštejn, která na tuto krásnou akci poskytuje prostory Sdruženého

klubu Rabštejn.

Otvírání cyklosezony
09.04.2014 | 11:00 * | RTIC

Dětský karneval
07.04.2014 | 14:05 | -vb-

Voxel zahájí setkání s úsp ěšnými
biatlonisty
07.04.2014 | 08:47 | Letohrad

Nový zámek již o víkendu otev ře
zámeckou expozici
02.04.2014 | 19:27 | jas

Opravený památník Emila Holuba už
vid ělo 40 tisíc návšt ěvníků
02.04.2014 | 09:25 | ČRo

Lyžařská sezona na české stran ě hor
skon čila, Poláci si užijí poslední no ční
lyžování
23.03.2014 | 13:30 | (rup)

Startuje Orlicko-T řebovský bike resort
19.03.2014 | 08:44 | Orlický.net

Prohlídky expozice s majitelem zámku
14.03.2014 | 11:30 | jas

Poděkovali kanoist ům za reprezentaci
města
11.03.2014 | 11:24 | Žamberk

Farmá řské trhy s v ůní medu už 16. b řezna
07.03.2014 | 22:25 | dajans

Nový zámek Kostelec nad Orlicí vás zve
na jarní procházku
07.03.2014 | 15:28 | jas

V sobotu bude v Rychnov ě UDG
05.03.2014 | 18:50 * | Vrbík
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Fotogalerie
Knihovna láká na B řezen - měsíc čtenářů
05.03.2014 | 11:17 | Ústí nad Orlicí

Hledali stromoucha. Po čtrnácté a s
rekordní ú častí
02.03.2014 | 07:31 | Ústí nad Orlicí

Vyražte se svými ratolestmi na d ětský
karneval
28.02.2014 | 11:01 | (rup)

Tyhle d ěti mají talent, radnice je ocenila
26.02.2014 | 09:40 | Žamberk

Dětský karneval v Kerharticích i na zimním
stadionu
25.02.2014 | 08:58 | Ústí nad Orlicí

Orlické hory jsou bez sn ěhu, p řesto jsou
zimní st řediska tém ěř obsazená
17.02.2014 | 12:38 | ČRo

Lyžova čka na h řebenech
15.02.2014 | 23:04 | (rup)

Zámecké farmá řské trhy 16. února 2014
12.02.2014 | 15:25 | dajans

>> archív zpráv
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Foto: ÚSP Kvasiny, Miroslav Hofmann
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Další zprávy

z lokality

Kostelec nad

Orlicí

Otvírání cyklosezony

Zavedení MHD se odkládá. Kvůli opravě silnice

Nový zámek již o víkendu otevře zámeckou expozici

Nejmenší Klackaři vyhráli další turnaj

Prohlídky expozice s majitelem zámku
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Emil Viklický a Zuzana Lapčíková v Novém zámku Kostelec nad Orlicí

Ve slovenském Viničném Klackaři zvítězili

Nový zámek Kostelec nad Orlicí vás zve na jarní procházku

Nejmenší Klackaři na Kosteleckém Lvíčeti zlatí

Na domácí půdě Klackaři U10 stříbrní

  

Mohlo by Vás

zajímat

ZPRÁVY Z MĚST V REGIONU ORLICKÝCH HOR A PODORLICKAZPRÁVY Z MĚST V REGIONU ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA

Rychnov nad Kněžnou
VIDEO: Krupobití se přehnalo přes

Rychnovsko

VIDEO: Taneční soutěž O

Rychnovský pohárek

Další mladý řidič neudržel auto na

silnici

Kostýmované prohlídky

rychnovského zámku

Ústí nad Orlicí
Nahlédněte do zákulisí natáčení

filmu Já, Olga Hepnarová

Policie hledá svědky havárie

autojeřábu

Podívejte se, jak probíhalo

vyprošťování velkého jeřábu

Technici od večera vyprošťují

převrácený autojeřáb Demag

AC-500

Žamberk
Hořící keř - české filmové drama,

které vás dostane

Radnice nabízí občanům a firmám

zapojit se do další elektronické

aukce

Žamberské jarní slavnosti vstupují

do druhé poloviny

Na radnici přivítali delegace škol

Lanškroun
Dan Bárta vyráží znovu na turné,

koncertní Maraton(ika) pokračuje

v Lanškrouně

Řidič vozidla narazil do tří osob, z

toho dvě byly těžce zraněny

Řidič srazil mezi Lanškrounem a

Lukovou dvě dívky

Freestyle park v Lanškrouně končí

Nové Město nad Metují
Mladík něco popil a usedl za volant.

Na náměstí převrátil auto na

střechu

Hasiči likvidovali požár lesní

hrabanky

Stovky lidí už podepsaly petici za

obchvat města

Odborná studie má pomoct vyřešit

problémy s parkováním

Dobruška
Na konci obchvatu nedal přednost a

skončil v poli

Kandidátské video Matouše Roma

Noční požár na skládce v Křovicích

Soul in Pictures / Duše v obrazech

Letohrad
Chcete ušetřit na energiích?

Nechte si poradit od odborníků

Voxel zahájí setkání s úspěšnými

biatlonisty

Vrcholí přípravy na jubilejní 25.

ročník hudebního festivalu

U nádraží je nová provizorní

odstavná plocha

Kostelec nad Orlicí
V SK Rabštejně v Kostelci nad

Orlicí proběhl Velikonoční jarmark

poskytovatelů sociálních služeb

Otvírání cyklosezony

Zavedení MHD se odkládá. Kvůli

opravě silnice

Nový zámek již o víkendu otevře

zámeckou expozici

Choceň
Bubnování je něco jako kajakcross,

jen střílet se nesmí

Chtěli opravovat rybník, odpuštěnou

vodu ale poslali na rodinný dům

Servírce vyhrožoval nožem. Skončil

v policejní cele

Cyklista, poté co se srazil s autem,

nadýchal 3,27 promile

Týniště nad Orlicí
Rozpáral si luxusní audinu o jiné

auto a ještě dostal pokutu

Náhodný svěděk i záchranáři

bojovali na ulici o život starého

muže

Červený kohout se ukázal i na

Silvestra

Adventní koncert v Týništi nad Orlicí

už dnes

Vamberk
Našli roztomilé štěně, budou hledat

jeho původního majitele

Seniorka na babetě nedala

přednost v jízdě, skončila v

nemocnici

Česká Skalice
Hasiči likvidovali požár osobního

auta

Z přepadení čerpadlářky policisté

obvinili 22letého mladíka

Neznámý pachatel pobodal

Rokytnice v Orlických horách
Zbytečný výjezd záchranářů

směřoval na rokytnické náměstí

Řidič senior zřejmě zkolaboval a s

autem zapadl

Otevřeli nové moderní muzeum

Česká Třebová
Startuje Orlicko-Třebovský bike

resort

Výtržník v důchodovém věku řádil

na hřbitově

Mladý muž nebezpečně vyhrožoval

Opočno
Justice musí znovu řešit vleklý

restituční spor o zámek v Opočně,

rozhodl ÚS

Colloredo-Mansfeldová stále žádá o

zámek v Opočně, o obnově řízení
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Opilý řidič ujížděl s audinou před

policisty, o obrubník si zničil

olejovou vanu

Hořela zahradní chatka, pět slepic

nepřežilo

čerpadlářku

Na obchvatu Skalice hořelo auto

přírody a řemesel

Z bývalé sýpky se stává muzeum

Orlických hor

vlastní matce, skončil ve vězení

Řidička nedala přednost v jízdě.

Nakonec narazila do sloupu

rozhodne ÚS

Ze zámecké vodárny někdo ukradl

střešní krytinu

Kraj chce, aby investor vdechl

opočenskému klášteru nový život

Orlické hory
Ve vyšších polohách hor narazíte

na sníh, silnice jsou ale sjízdné bez

větších potíží

Lyžařská sezona na české straně

hor skončila, Poláci si užijí poslední

noční lyžování

Orlické hory jsou bez sněhu, přesto

jsou zimní střediska téměř

obsazená

Lyžovačka na hřebenech

Podorlicko
"Mokří" hasiči dostanou přidáno.

Tisícovku

Pozor na závadný mák

Kam vyrazit za kulturou

Speciální brýle Vás ochrání před

nežádoucími fotkami na facebooku

Rychnovsko
Ranní nehody: Dvě auta, dva

stromy

Zloději se zajímali o drahé kovy

nebo třeba o elektroniku

Holčičí koleda vytáhla do ulic

vesniček i menších měst malá i

velká děvčata

Policisté šetřili několik krádeží

Orlickoústecko
Cvičení Povodeň 2014 prověří

připravenost obcí

Dva osobáky skončily v sobě, pro

jednoho z řidičů letěl vrtulník

Výluka na trati v úseku Letohrad -

Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad

Orlicí - Lichkov

Hasičům přidělávají práci požáry

trávy

Náchodsko
Před zebrou se rozhlížely děti i

dospělí

Na Náchodsku se kvůli opravám

uzavírá několik silnic. Řidiče čekají

objížďky

Zeď zavalila dělníka, ten na místě

zemřel

Na internetu prodával pracovní

oděvy s falešnými logy

provozuje (cc) o.s. ProJunior 2006-2014 | ISSN 1803 -6317 | za obsah ru čí auto ři jednotlivých p říspěvků

zprávy z voln ě přístupných zdroj ů jsou ozna čeny zkratkou zdroje |  | admin
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