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Dne 2. prosince byl ve 13:00 hod. zahájen tradi ční Vánoční jarmark v Kostelci nad Orlicí.

Kterého se zú častňují poskytovatelé r ůzných sociálních služeb.

Slavnostním začátkem všechny přítomné provedla slovem Jana Vajglová ze Společnosti postižených civilizačními

chorobami, která společně s Bělou Kovaříčkovou z Města Kostelce nad Orlicí má na starosti celou organizaci

jarmarku.

Jana Vajglová přivítala poskytovatele (prodejce a vystavovatele) sociálních služeb: Ústav sociální péče pro mládež

Kvasiny, Ústav sociální péče pro mládež Domečky Rychnov nad Kněžnou, Centrum denních služeb Domovinka

Kostelec nad Orlicí, Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí, OS Orion Rychnov nad Kněžnou, Občanské sdružení

CEMA Žamberk, Šťastný domov Líšnice, o.p.s., Centrum pro dětských sluch Tamtam, o.p.s. Praha a také přivítala

občanské sdružení Péče o duševní zdraví Rychnov nad Kněžnou jejichž klienti v přísálí vystavují své umělecké

fotografie.

Dále Jana Vajglová přivítala vzácné hosty mezi nimiž byl starosta Města Kostelce nad Orlicí František Kinský, v

zastoupení za senátora Miroslava Antla jeho asistent Miroslav Hofmann, předseda Sociálního výboru

Královéhradeckého kraje Otakar Kalenda a tajemník Města Kostelce nad Orlicí Jaroslav Brandejs. Hosté pozdravili

přítomné vystavovatele a popřáli nejen jim, ale i pořadatelům akce krásné a klidné adventní dny a vyjádřili obdiv nad

krásnými výrobky jednotlivých prodejců.

Po vřelých slovech hostů dostali prostor zástupci od jednotlivých prodejců, ti v krátkosti představili své sociální

služby a svá konkrétní zařízení, spolky či organizace. Závěrečné slovo dostala ředitelka SK Rabštejn Marta

Klimešová, bez jejího vstřícného pronájmu prostor by nešel jarmark zorganizovat, uvítala všechny prodejce a hosty a

vyjádřila svou radost, že pro takto krásné akce je SK Rabštejn využíván, že tuto myšlenku podporuje a těší se na

další spolupráci v roce 2015.

K doplnění velmi příjemné adventní atmosféry zahájení jarmarku zahrálo sedm žáků ZUŠ z Kostelce nad Orlicí

několik krásných vánočních melodií na flétny. Slavnostním přípitkem byl Vánoční jarmark oficiálně zahájen a první

návštěvníci se přišli pokochat vánočními výrobky a podpořit tak jednotlivé prodejce, za což jim patří velký dík.
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Vánoční jarmark 14. prosince
01.12.2014 | 23:22 | dajans

Vánoční obch ůdek v Centru pro rodinu
01.12.2014 | 14:33 | CEMA Žamberk

Adventní čas v Kostelci nad Orlicí
01.12.2014 | 10:03 | sl

Na Mírovém nám ěstí zahájili Ústecký
advent 2014
01.12.2014 | 06:23 | Ústí nad Orlicí

9. Vánoční uli čka již tuto ned ěli v Kostelci
nad Orlicí
26.11.2014 | 10:08 | sl
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ÚSP Kvasiny a ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou prostřednictvím Orlického.netu velmi děkují pořadatelům

Vánočního jarmarku za jeho výborné zorganizování a příjemné chování a jednání ze strany pořadatelů.

Fotogalerie

Prodejní stánky Domovinky Kostelec n.O. +
Domov d ůchodc ů Albrechtice

Výrobky ÚSP Kvasiny

Výrobky ÚSP Dome čky Rychnov nad Kn ěžnou Prodejní stánek ÚSP Dome čky Rychnov nad
Kněžnou

Prodejní stánek ÚSP Kvasiny Hudební vystoupení žák ů ZUŠ Kostelec nad
orlicí

Starosta M ěsta Kostelce nad Orlicí František
Kinský

Výrobky Centra pro d ětských sluch Tamtam,
o.p.s. Praha

Vánoční jarmark
26.11.2014 | 10:03 | sl

Daniel Landa sklízí úsp ěch
26.11.2014 | 11:03 | Vrbík

Karosá ři se pošesté sešli ve sportovním
areálu
24.11.2014 | 08:02 | Orlický.net

Daniel Landa a jeho návrat na pódium je
kone čně tady
21.11.2014 | 18:28 | Vrbík

Oslavy Dne studenstva ústeckého
gymnázia
20.11.2014 | 11:53 | Ústí nad Orlicí

Zahájení p ředváno čního Žamberka
19.11.2014 | 09:36 | Žamberk

Parti čka už brzy v Aldisu
18.11.2014 | 21:17 | Vrbík

9. ročník Váno ční uli čky
18.11.2014 | 14:10 | sl

Zámecké farmá řské trhy
10.11.2014 | 21:27 * | dajans

Tvrz Bouda otev řela nové zázemí pro
turisty
01.11.2014 | 08:49 | Pardubický kraj

>> archív zpráv
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Jana Vajglová - moderátorka a členka Svazu
postižených civiliza čními chorobami

Asistent senátora Miroslava Antla - Miroslav
Hofmann

Foto: Martin Fletcher
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Další zprávy

z lokality

Kostelec nad

Orlicí

Adventní čas v Kostelci nad Orlicí

Předvánoční zastavení v kostelíku J. A. Komenského

Plameny zachvátily starý železniční vagon

9. Vánoční ulička již tuto neděli v Kostelci nad Orlicí

Vánoční jarmark

9. ročník Vánoční uličky

Zloděj vykradl kabinu kamionu, řidič byl přitom na druhé straně vozidla

Osobák "tančil" po silnici, dva zranění

Hasiči likvidovali požár verandy rodinného domu. Plameny pohltily odpadky

Na přívěsném vozíku hořel gauč

  

Mohlo by Vás

zajímat

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

Rychnov nad Kněžnou
Rozsvícení vánočního stromu na

rychnovském Starém náměstí

Spontánní manifestace se

zúčastnilo asi čtyři tisíce lidí

Predátoři urvali první body, Legie

pokračují ve zlepšených výkonech

Jana Drejslová: Chceme veřejný

internet a přírodní labyrint

Ústí nad Orlicí
Na Mírovém náměstí zahájili

Ústecký advent 2014

Adventní písně zazpívá a na vánoce

naladí Richard Pachman a Dita

Hořínková

Oslavy Dne studenstva ústeckého

gymnázia

Nová tradice pokračuje: plavecká

štafeta škol

Žamberk
Vánoční obchůdek v Centru pro

rodinu

V Žamberku se rozsvítil „nový“

strom

Dětský filmový festival v Žamberku

již po třinácté!

Zahájení předvánočního Žamberka

Lanškroun
Mění klasické pouliční lampy za

moderní diodové

Dnes startují letošní poslední

TECHNOhrátky

Po městě nainstalovali sochy

mladých umělců

Osadili nové herní prvky na

dětském hřišti na Střelnici

Nové Město nad Metují
Plameny zachvátily tkalcovský stav,

od něho se rozšířily na střechu

objektu

Referendum k obchvatu se o

víkendu konat nebude

Policie zná pachatele z Nového

Města. Zda má případ souvislost s

útoky v Rychnovku se prověřuje

Také příroda má své sny a

Fotografie

Dobruška
Rozbil audinu o popelářský vůz

V kraji připravuje své absolventy

nejlépe průmyslovka v Dobrušce

Policejní kontrola zjistila řidiče, který

za volantem neměl co dělat

Policie pátrá po pohřešovaném

20letém mladíkovi

Letohrad
Žalman a ještě jeden rozsvítí

vánoční strom v Letohradě

Chemické pokusy, kvíz, zpěv.

Takový byl letošní Týden seniorů

Srážka chodce a cyklistky. Policisté

hledají svědky nehody

Okradl tým fotbalistů: Prošacoval

oblečení a tašky, zmizelo několik

tisíc

Kostelec nad Orlicí
Vánoční jarmark v SK Rabštějn v

Kostelci nad Orlicí

Adventní čas v Kostelci nad Orlicí

Předvánoční zastavení v kostelíku

J. A. Komenského

Plameny zachvátily starý železniční

vagon

Choceň
Při výkopových pracích nalezena

trhavina a náboje

Chatu zachvátily plameny

Pořádné kozy jsou jedině železné

aneb řezání dřeva nikdy nebylo

jednodušší

Kradenou bagetu snědl, ostatní

uloupené věci měl v batohu

Týniště nad Orlicí
Výherci vstupenek na koncert

Střípky z Osvětimi

Týniště nad Orlicí zřejmě nebude

řídit vítězná KSČM

Minibus narazil do osobního auta.

Dva zranění řidiči v péči lékařů

Vamberk
Múzy Pavla Ludikara

Řádila na hřbitově hyena?

Kapela Mandrage roztancovala

sokolovnu

Kapela Mandrage pokračuje v

koncertní šňůře.

Česká Skalice
Řidič osobního auta vjel do cesty

motocyklu, na místě zasahoval

vrtulník

Hasiči likvidovali požár osobního

auta

Z přepadení čerpadlářky policisté

Rokytnice v Orlických horách
Šli pro parohy, dostali pouta

Na přechodu u parku vysvětlovali

dětem, že se zebra za ně

nerozhlédne

Osel a dva poníci se vydali na noční

výlet, chytali je policisté

Česká Třebová
Dáte si sušené meruňky nebo

oříšky? Obchodník nabízel včetně

škůdců či plísně

Cestu z vězení domů nezvládl

Uzavřená Univerzita Pardubice

Dva dny hledali policisté muže, ten

Opočno
Kraj se v kauze opočenského

kláštera odvolá

Do vedení města se přesunula

místostarostka, starosta skončil v

opozici

Kapucíni dostali šanci zažádat v
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obvinili 22letého mladíka

Neznámý pachatel pobodal

čerpadlářku

Čidlo hlásilo požár v muzeu.

Naštěstí šlo jen o planý poplach

byl ukrytý v lese v krmelci restituci o bývalý klášter, darovali by

ho městu

Rychnovský soud povolil obnovu

řízení v kauze zámku Opočno, spor

se vleče 23 let

Orlické hory
Tvrz Bouda otevřela nové zázemí

pro turisty

Od 1. listopadu do 31. března platí

povinnost používat zimní

pneumatiky. Víte kde?

Kraj chystá elektrifikaci

dělostřelecké tvrze Bouda

Do Deštného opět po výmolech a

záplatách, silnice se před zimou

nestihne opravit

Podorlicko
Silnice zůstávají pod ledem, bez

proudu byly stovky domácností

Ledovka komplikuje sjízdnost silnic

Silnice jsou sjízdné, teplota byla v

ranních hodinách až mínus šest

Máte fotky z listopadu 1989?

Podělte se o ně

Rychnovsko
Za volant usedli opilí řidiči

Muž našel 3200 let starý bronzový

poklad. Čeká ho odměna

Senátní volby v Doudlebách a v

Opočně neplatí. Antl přesto bude

senátorem za Rychnovsko

Povodí Labe navrhuje změny v

definici záplavového území Divoké

a Tiché Orlice

Orlickoústecko
Terminál v České Třebové přitáhl

do okolních obcí stovky kamionů

Ve Vysokém Mýtě i Těchoníně

hasiči odstraňovali následky nehod

Policie má patnáct zajištěných

obrazů. Neví ale komu patří

Obce Orlicka a Lanškrounska

ušetřily v dalším kole burzovních

nákupů za plyn 600 tisíc korun

Náchodsko
Smyk a boční náraz do stromu.

Sedmnáctiletý spolujezdec zemřel

na následky v nemocnici

Dvě řidičky se svými auty skončily

po smyku mimo vozovku

Muž láká dívky do auta, policie

hledá svědka

Celníci zajistili nelegální palírnu a

stovky litrů nezdaněného alkoholu
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