
PRoSlNEc ohlédnutí nnĚsrsrÉ u:

Kočórovna plná aktivit

Ještě na konci října proběhlo v Kočórowtě divadelní předsťavení ,,Dračí pohódka"
Divadelního spolku Rolnička (foto). Ve středu 1, listopadu byla zahájena uýstava
obrazů Jitky Češpivové pod nózvem Barevné sny. Pokračujemev úspěšných nóvště-
vóch a tvoření dětí - ve čtvrtek 2. listopadu to byla skupina Tygříci DK Maťýsek. Děti
idospělépotěšilavúter.ý7.1iýopadu pabódkaOporouchanémrabotoviDivadelního
spolku Koloběžka. V rómciVolnočasovych aktivit pro seniory proběhla ve středu 8.
listopadu akce ,,Kuba cestovatelská videoprojekce Aleny a Petra Šedovych" a v sobo-
tu 1 1. listopadu se uskutečnil koncert pěveckého sboru Každý den starší.

Hudba je dar
,Hudba je dar, který čbvěku umož-
ňuje vyjádřit nejhlubší touhy jeho
nitra. Proto je hudba po celá tisíciletí
neodmyslitelnou součóstí bohosluž-
by, l<terá chvólí a o§avuje Boha!Tato
slava pomocného biskupo Martina
Davida víceméně vystihují obsoh fes-
tivqlu duchovní hudby sv. Cecilíe, je-
hož se Chrómovy sbor Václav spolu
se třemi dalšími chrómouými sbory

zúčastnil l4. Ia.20t7 v Ústínad arlicí. Akce jsme se účastnili dílE aktiviĚ našísbormis-
tryně Marie NohynkovézavarhanníhodoprowduandřejeValenty.Vdobě,kdyvrcho-
lilo tereziónské babí léto, jsme suým zpěvem naplnili prostor chrómu Nanebevzeť
Panny Marie v Ústí nad Orlicí nejen při přehlídce sborů, ale i při stavnostní mši, kteró
byla jakýmsivrcholem izóvěrem celé akce. Zpěv sborů byl proklódón místrovskou hrou
nakrálovskýnóstroj-varharty"lnterprďt,věkemve|icemladí,předvedlitakovévýkony,
za které by se nemuseli stydět profesionólní hróči. Byly to úžasné uýkony jak zpěvóků,
tak varhaníku, které si vyloužily obrovský poťesk obecenstvo. Wak také místní du-
chovníP.Vladislav Brokeš, jehožfamíobeccelou akciarganizovala, proneš,žetakovó-
to hudba, když bude provozovóna v našich chrámech, pomůže k duchovnímu růstu
všech posluchačů. Abychom doslova @nili tq co bylo řečeng v neděli jsme zpívati při
mši v kostele sv, Jakuba v ČeskéTřebové.Ve zcela zaplněném kostele, podorýkóm,

-frffiě mlad,Ymi rodinami s dětmi, jsme opět zakusili onu radost ze zpěw, z hudby,
z pocitu nunóležitosti se všemi zde zučastněnými. ]ak v Ústí nad orló tak v České' Třebové poděkovóním za naše vykony bylo nesmírně pečlivě připravené bohaté občer-
sfuení. l dílE překrósnému pďasí to byl opravdu moc pěkně prožrý víkend pro všechny
členy sboruVóclav a zórweň zdroj inspirace dodalšípróce sboru.

Růžena strónská

Potraviny pomóhají!

proběhla v sobotu l1. listopa-
du i u nós. Sestry z Charity ve
Staré Boleslavi vzkazují: ,,Lidé
byli štědří, vybralo se 1 770 kg
potravin a drogerie.Všem moc,
moc děkujeme." Na patravino-
vou sbírku navážeme u nás
v Brandýse nad Labem - Stqré
Boleslavi vánoční krabičkou
pro děti a seniary, jejíž zaháje-

ní proběhne v rómci akce Vónoce na
Děkujeme za vaši štědrost a laskavost!
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V úterý 21. listopadu pň

zaplněný divadelní sól t
ho zámku dva milé ht
Martina Myšičku a
Pavelku, které zpovídal
Tomóšek, pod jehož vel
herci zočínali v divadeIt
Větrník. Cyklus pořadů
hosty je pořódónoVolnt
aktivitami pro seniory.

Foto: Kóra (

Nórodní potravinovó sbírka
Tech n i ky brai nwashi n gu pou žíva né

Komunitně plánujeme na Brandýskt
I

Dne 14. listopadu 2017 se uskutečnilo první setkání pracovních skupi
,,Komunitně plónujeme na Brandýsku". V první čósti setkónijsme se s
spoň ve zkratce přiblížit principy komunitního plónování. Druhá čóst
interaktivně. ()častníci byli rozděleni do čtyř pracovních skupin o pop
vali na předem danó témata. Pouze pro připomenutí, jednó se o vl
skupiny: 1 - rodina, děti a mlódež,2 - senioři, j - osoby se zdravotní
ním, 4 - osoby ohrožené sociálním vyloučením. Velmi nás potěšila r
pana starosty Picka, který nós provedl úvodem, a dóle pak pana mís
Kvóči, ktery zúčastněné seznámil s uýstupy komunitního plónou
Brandýs nad Labem - Staró Boleslav z minulých let.\etkóní hodnoi
pozitivně. Hojný počet účastníků (celkem se nós sešlo 45) nós přesvět
last plónovóní socíálních služeb se občanů dorýkó a chtějí se aktivně
sestavení dobře fungujícího komunitního plónu, kter,ý bude odpovíc
kům vytyčené projektové oblasti.Všem zúčastněným děkujeme a držt
abychom již v průběhu projektu získali hmatatelné výsledky.

Barbora Roušarová a Petra Pospíšilovó, MAS Střední l

Panlína Filipottskúvqffirínó na lfurla Ště
Pavlína Filipovská a Pavel S
novali svůj pořod uskutečně
Volnočasových aktivit pr
vzpomínce na Karla Štědt
další osobnosti. v divadelnt
zněly v pondělí 20. listopc
atmosféře i semaforské písn

Foto: Klóra (

Herecké křeslo pro hosty

Vážné téma před-
nóškyvsólevex-
pazici PTP na bran-
dýském zámku,
kterou proslovila
klóra pinerová

z tlstavu soudo-
bých dějin AV ČR,
přimělo přítomné
k zamyšlení nad
naší minulostí.

zómku v sobotu 9. prosince 2017.
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