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Osadní výbor Žireč 6. 5. 2022

ŽIREČSKÝ
občasník

JARNÍ

Žirečský osadní výbor informuje a vyzývá
Nejfrekventovanějším současným žirečským tématem je beze‑

sporu kanalizace a  zase jen kanalizace. Stavba plynule pokračuje, 
stavební práce probíhají dle harmonogramu, termíny jsou v  sou‑
ladu s plánovaným dokončením stavby. Pro informaci uvádím stav 
rozpracovanosti ke konci dubna letošního roku:

Provádí se betonování stěn ČOV, namontování technologické 
části ČOV je plánováno mezi 2.–27. červencem 2022. Z cca 2720 m 
kanalizace zbývá realizovat cca 800 m. Je realizováno 79 ze 148 pří‑
pojek. Na kanalizaci pracují 3 party, samostatná parta provádí pří‑
pojky.

První fáze oprav místních komunikací (obnova krytu vozovek 
v prostoru před Hlavovými a ulička mezi náměstíčkem a DsJ) bude 
prováděna v asfaltovém recyklátu v první polovině května letošního 
roku.

Opravy ostatních komunikací jsou plánovány ve III. Q letošního 
roku a dle sdělení odboru investic města Údržba silnic KHK s opra‑
vou silnice v celé její šíři nepočítá, obnovu krytu vozovky v celé šíři 
uvažuje provést pouze v úseku od Stanovic směrem k Betlému (v in‑
travilánu městské části).

Na stokách, kde už jsou stavební práce dokončeny včetně ve‑
řejné části přípojek, je už možné zahájit potřebné práce související 
s dopojením přípojky přes zahradu. Provedení těchto prací si mů‑
žete dohodnout se stavební firmou pana Milana Palma či jiným od‑
borným dodavatelem. V případě, že budete tuto část přípojky re‑
alizovat svépomocí, však v žádném případě nepřipojujte domovní 
přípojky na vybudovanou síť. Zároveň je nutné zachovat současný 
způsob likvidace vašich domovních splašků, a  to až do doby, kdy 
dojde k definitivnímu přepojení vaší kanalizační přípojky na veřej‑
nou stoku.

Pokud byste měli ke stavbě jakékoli konstruktivní připomínky 
zásadního charakteru, můžete je dodavateli stavby předložit pro‑
střednictvím pověřených zástupců OVŽ (p.  Božena Saifrtová, tel.: 
724 127 986, nebo p. Jan Balcar, tel.: 604 954 566).

Vybavení Žirče ČOV a kanalizací je pro městskou část bezpochy‑
by milníkem významným, ale ne výjimečným. Jedná se v podstatě 
o elementární technickou vybavenost. V 21. století se už kultivovaný 
způsob likvidace odpadních vod z domácností považuje za běžný 
standard, kterým se s  pomocí výrazných dotačních podpor daří 
vybavit i  malé obce. Vybudováním kanalizace v  Žirči, město Dvůr 
Králové nad Labem poskočí v  pořadí pomyslného žebříčku civili‑
zovaných území vybavených základní technickou infrastrukturou 
znamenající dosažení lepšího komfortu bydlení svých obyvatel. Ke 
stabilizaci udržitelného rozvoje území je však v Žirči potřeba vyřešit 
ještě spoustu problémů. Připomenu pouze ty zásadní: 

Bezesporu nejpalčivějším je koncepční způsob řešení dopravy 
v městské části posuzovaný ve všech širších souvislostech, a hlavně 
s důrazem na dosažení výrazného snížení intenzity dopravního za‑
tížení městské části, především úplným odkloněním tranzitu těžké 
nákladní dopravy mimo městskou část Žireč.

Vybudování chodníků v  intravilánu městské části a  propojení 
Žirče s městem integrovanou stezkou pro pěší a cyklisty. Dále do‑
řešení dopravy v centru městské části navýšením kapacity parkova‑
cích ploch a zklidněním dopravy v centrální obytné zóně dle závěrů 
zpracovaných projektových dokumentací („Studie dopravního řeše‑
ní“ a „Revitalizace náměstíčka v Žirči“).

Náprava havarijního stavu vodovodního řadu, respektive jeho 
kompletní rekonstrukce s  důrazem na využití možnosti odklonění 
tras vodovodních potrubí úplně (nebo v  maximální možné míře) 
mimo soukromé pozemky.

Uvedla jsem opravdu jen ty nejzásadnější problémy, čtenáře ne‑
chci dále unavovat výčtem veškerých potřeb, které se v Žirči, přede‑
vším za dobu, kdy se stala součástí města, respektive přehlíženou 
městskou částí, stačily nahromadit.

Blíží se komunální volby a bude nutné opět sestavit osadní vý‑
bory („OV“), které budou v  novém volebním období hájit zájmy 
obyvatel městských částí. Přesto, že postavení OV z pohledu sou‑
časné legislativy není nijak významné, považuji jeho zřízení za důle‑
žité pro samotné obyvatele městských částí, to znamená pro jejich 
zviditelnění, prosazení jejich potřeb a  obhájení důležitosti jejich 
oprávněných požadavků před zastupiteli města. Nebude ‑li mít OV, 
městská část upadne v zapomnění.

Apeluji tedy na vás, aktivní Žirečáky, kteří máte chuť, odvahu, 
jste dostatečně houževnatí a nezaleknete se kritiky a… a… a máte 
patřičnou dávku trpělivosti, nabídněte své schopnosti, zkušenosti, 
ale i  kreativitu či vhodnou kvalifikaci, ale hlavně svůj čas a  spolu‑
pracujte s městem pro zlepšení kvality života v naší městské části. 
Kontaktovat můžete každého současného člena OV, a  to nejpoz‑
ději do termínu konání podzimních komunálních voleb, tedy do 
23. září 2022.

Závěrem ještě opět zopakuji, že výčet veškerých informa‑
cí o  práci osadního výboru naleznete v  zápisech z  jednání, kte‑
ré jsou pravidelně vyvěšovány ve skříňce OV, kompletní archiv 
zápisů najdete na stránkách města Dvůr Králově nad Labem 
(www.mudk.cz, záložka „Osadní výbory“).

Přeji vám krásné léto, příjemně strávené prázdniny s  rodinou 
a přáteli a krásné, pohodové zážitky z dovolené.

Božena Saifrtová, předsedkyně OV Žireč
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Kanalizace Vzpomínka na řemesla a povolání
S hezkou trvalou ondulací a celkovou úpravou vlasů žen 

si vždy poradila p.  Zajdlová. Muže ostříháním a  oholením 
omladil p.  Rychtera. Šaty, halenky, sukně, ušité od p.  Pacá‑
kové nebo p. Schmidtové vždy padly, jak ulité. Kalhoty per‑
fektně vypracované dovedl zhotovit p. Kopecký. Prošlapané 
boty nám spravil p. Pavlík. Rozbité hrnce sletoval nebo zadrá‑
toval p. Remeš. Výborný podlahář byl p. J. Hladík. Byty nám 
vymaloval p. Bednařík nebo p. Hlava, který ještě dokázal na 
zeď ručně namalovat krásné květinové motivy. S kovářskými 
úkony si poradil p.  Dostál. Tesařské práce, a  hlavně kvalitní 
žebříky vyráběl p.  Papš. Ve mlýně si dobře vedli manželé 
Zemanovi. Výborné pečivo nám upekli manželé Francovi. 
Na zmrzlinu a pro zákusky a dorty se chodilo k p. Samkovi. 
Vykrmené prasátko porazil a zabíjačkové dobrůtky připravil 
p. Bažant. Velmi dobře fungovala dvě zahradnictví, Buráňovi 
a Lojmanovi. Nechyběl bohatý sortiment zeleniny i květin. Na 
Dušičky byl velký výběr různě aranžovaných věnců a  kytic. 
Cigarety prodával v  malém okénku svého domku p.  Málek. 
A pořádek a řešení různých menších deliktů měli na starosti 
četníci p. Plecháč a p. Psota. O silnice, cesty a příkopy se sta‑
rali cestáři p. Pacák, p. Pácalt a p. Halama. Mnozí máme doma 
fotografie z  různých akcí, a  ty nám zhotovoval p.  Trdlikát. 
Myslím, že je mezi námi ještě hodně pamětníků, kteří si toto 
všechno rádi připomenou.

Marie Pácaltová

Důchodci a výroční schůze
Z důvodů covidové pandemie se výroční schůze v minu‑

lém roce nekonala. Doufám, že v  letošním roce již naše čin‑
nost omezována nebude a my opět obnovíme naše aktivity.

Na naši výroční schůzi byli pozváni hosté z Městského úřa‑
du Dvůr Králové nad Labem (MěÚ) a Osadního výboru Žireč 
(OV). Z MěÚ nás navštívila paní Pištorová, která nás mj. infor‑
movala o dotaci pro náš klub, a za OV přišli pan Balcar a pan 
Rezek, kteří nám částečně podali informaci o  budování ka‑
nalizace a o dalším dění v Žirči. Škoda, že nebylo víc otázek. 
Naše účetní paní Šírová nás zase seznámila s hospodařením 
našeho klubu. Jako předsedkyně jsem se snažila podat infor‑
mace o zájezdech a dalších akcích. Naše možnosti již nebu‑
dou tak velké, jako bývaly. MěÚ nám snížil dotaci a autobuso‑
vá doprava také dost podražila. Sehnat sponzora, který by byl 
ochotný na naši činnost finančně přispět, není vůbec snadné. 
Pokusím se.

Výroční schůze proběhla trošku hlučně. Dost zúčastně‑
ných členek a členů svým povídáním nahlas rušilo a nesledo‑
valo průběh schůze. Živější debata byla o kanalizaci a opra‑
vách chodníků a  silnice. Názor některých členů byl, aby se 
uskutečnila schůze se zastupiteli a starostou.

Po ukončení výroční schůze nám na harmoniku zahrál 
pan Stříbrný a  na bicí jeho kolega z  kapely. Protože zahráli 
písničky z našich mladých let, byla možnost si zazpívat nebo 
i zatancovat.

Další plánovanou akcí, které se zúčastníme je akce MěÚ, 
a  to 7.  června  2022 „Den sociálních služeb“. Koná se na ná‑
městí T. G. Masaryka. Zúčastníme se předvedením výrobků 
našich důchodců a s informacemi o našich zájezdech. Přijďte 
se podívat.

Stanislava Zichová, předsedkyně Klubu důchodců Žireč
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Sokolové nezahálejí

Minulý rok byl ještě hodně poznamenán covidovými opat‑
řeními, ale i přesto jsme v Sokole nezaháleli. Sbírali jsme šrot, 
uklidili odpadky po příkopech, parkovali auta na chovatelské 
výstavě. Všechny tyto akce nám přinášejí peníze do sokolské 
kasy. Dětský den se vydařil, a to jak v počtu zúčastněných, tak 
i počasím. Pořádali jsme turnaj v nohejbale, v mariáši, v šip‑
kách i ve stolním tenise.

Máme novou cvičitelku Elišku  V., která opět zahájila cvi‑
čení s malými dětmi. Dětiček je opravdu dost, ty malé chodí 
cvičit s Eliškou, ty větší chodí cvičit do posilovny pod vede‑
ním p. Tomance, který i přes svůj důchodový věk chodí denně 
posilovat a pracuje na své kondici, což se odráží na jeho vý‑
konech na závodech. Tím zatím posledním bylo mezinárodní 

mistrovství Slovenské a České republiky, odkud si přivezl zla‑
to. Této akce se také zúčastnila naše členka p. Strnadová, a i ta 
si odvezla zlatý kov. Oběma gratulujeme.

Tento rok jsme mohli opět po delší pauze uspořádat 
„Sousedské posezení“. Stihli jsme házet vejci, sebrali jsme po 
vesnici šrot a  příkopy už máme také uklizené. Spoustu akcí 
máme ještě před sebou, tak budu pevně věřit, že se nám je 
podaří uskutečnit. Sokolu zdar!

Lenka Poláková, starostka TJ Sokol Žireč

Chovatelská sezona 2022

Základní organizace chovatelů v  Žirči vstoupila do nové 
chovatelské sezony tak, jak jsme si naplánovali v  minulém 
roce při výroční schůzi, i  když situace kvůli pandemické si‑
tuaci byla stále nejistá, ale výstavy se plánovaly a  začaly se 
uskutečňovat. Chovy králíků v minulém roce značně prořídly 
vinou nemoci králíků, hlavně myxematózy a moru, takže po‑
čet vystavovaných králíků značně prořídl, což se projevovalo 
už na výstavách v roce minulém.

Jako jedna z prvních letošních výstav se na začátku ledna 
uskutečnila klubová výstava krátkosrstých králíků v  Týništi 
nad Orlicí, kde jsou registrovaní i dva členové z naší organi‑
zace. I zde se ukázalo, že počet králíků se hodně zredukoval, 
a tak místo obvyklých 600 králíků bylo letos vystaveno pouze 
400. Přesto se výstava vydařila a mnoho rexů změnilo svého 
majitele a  my jsme se opět po roce setkali se svými přáteli 
z klubu.

Také naše základní organizace (ZO) začala po čtyřech 
měsících koronavirových zákazů pracovat v normálním běž‑
ném režimu, a to z kraje března, kdy jsme na výborové schůzi 
schválili priority naší činnosti a  naplánovali členskou schů‑
zi. Termín této schůze byl 18.  března  2022. Členové schůze 
schválili činnost ZO, přijali jsme tři nové členy, které členská 
základna schválila, a dohodli jsme se na termínu naší tradiční 
žirečské výstavy, která se bude konat v sobotu 27. srpna 2022. 
Tímto zároveň srdečně zvu všechny naše žirečské a dvorské 
příznivce k  návštěvě této výstavy. Pokud by se chtěl někdo 
aktivně zapojit do naší chovatelské činnosti, rádi ho ve svém 
středu přivítáme.

Z kraje dubna pokračovala naše činnost výborovou schů‑
zí, protože jsme potřebovali naplánovat výroční členskou 
schůzi, abychom mohli poslat výsledky naší činnosti do Pra‑
hy. Výroční schůzi jsme po dohodě ve výboru naplánovali na 
29. dubna 2022 a letos se bude konat v naší klubovně. Dále 
jsme začali podrobněji rozdělovat úkoly, které se už podrob‑
něji zabývaly přípravou naší výstavy.

Co se týká dalších výstav, tak v únoru jsme obeslali chova‑
telskou výstavu v České Skalici, kde jsme někteří svá zvířata 
vystavili a  něco i  prodali. Nyní budou následovat květnové 
výstavy v Nové Pace a v Náchodě, v červnu propagační vý‑
stava ve Vrchlabí a pak už bude vrcholit příprava na výstavu 
žirečskou, kam vás ještě jednou co nejsrdečněji zvu.

Jiří Baier, předseda Základní organizace chovatelů v Žirči
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Jarní aktivity mateřské školky

Dlouhou zimu jsme společně se základní školou v Žirči ukon‑
čili vynesením a upálením Moreny. Zimní výzdobu v oknech vy‑
střídaly barevné jarní kytičky a ptáčci a třídu nám rozveselily jar‑
ní dekorace. Všechny děti se zapojily do výroby velikonočních 
vajíček a  ptáčků, kterými pak předškolní děti ozdobily břízky 
na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem a malé děti keřík před 
školkou. V  podtématu „Hody, hody doprovody“ jsme si poví‑
dali o Velikonocích a vyzkoušeli si tradiční i netradiční způsoby 
obarvení vajíček. Děti měly možnost obarvit nejet slepičí vejce, 
ale i  kachní, které si pak odnesly jako dekoraci domů. Veliko‑
noční školkový týden jsme zakončili koledou s pomlázkami jak 
v MŠ, tak v Domově sv. Josefa, kde jsme klienty potěšili vyrobe‑
nými přáníčky.

M. Kvochová, MŠ Žireč

Jaro v žirečské škole

Jaro je vždy po zimě s velkým nadšením očekáváno a vítá‑
no snad všude a všemi. I v naší malé vesnické škole máme pro 
naše děti připravenou velkou spoustu aktivit.

Sluneční paprsky nám rozjasnily tváře. S radostí jsme vy‑
běhli ven nejen ve družině, ale i při hodinách s paní učitelkou. 
V přírodě se toho totiž pozorováním a nasloucháním naučí‑
me, co se týká např. prvouky, mnohem více než v lavicích.

Při tradičních pondělních dílnách s předškoláky, které se 
konají každé první pondělí v měsíci, se děti ze školky zapojily 
do výuky ve třídě. S paní učitelkou si povídaly o jaru, zkoušely 
první dělení slabik. Také s námi cvičily při hodině tělesné vý‑
chovy. Společně jsme si vyzkoušeli opičí dráhu.

Následující předškolní dílnu všichni tvořili a zdobili More‑
nu pro náš průvod k rozloučení se zimou. Ve škole bylo najed‑
nou dětí jako smetí a díky společné práci všech se povedla 
vyrobit krásná barevná Smrtka  – Mařena. Průvod se konal 
s dětmi a učitelkami z MŠ Žireč za nádherného slunečného 
počasí v úterý 22. března. Součástí naší vycházky bylo i krátké 
vystoupení pro klienty z  Domova sv.  Josefa se sladkou od‑
měnou.

Největší událostí měsíce března bylo uspořádání tvořivé 
dílny v rámci Dne otevřených dveří, který se v naší malotřídce 
v  Žirči konal v  pondělí 21.  března. Je na místě vyzdvihnout 
důkladnou přípravu a  hodiny práce naší paní Blažkové. Ta 
přišla nejen s nápadem, ale především vlastnoručně vyrobila 
každého z patnácti prstových maňásků, které děti společně 
s rodiči vyráběly. Návštěvnost této akce předčila všechna oče‑
kávání. Přišel rekordní počet účastníků. Naše děti byly z pří‑
tomného davu zprvu poněkud zaskočené. Pro zaplněnou 
třídu příchozích totiž secvičily krátký program, který s  nimi 
připravila paní učitelka a který měl velký úspěch. Ovace byly 
zasloužené, všechny děti předvedly naplno a s velkou radostí, 
co umí.

Začátek měsíce dubna byl ve znamení zápisu do prvních 
tříd. Pro budoucí prvňáky bylo připraveno spoustu krásných 
tematických úkolů a dárků. Další dubnové dny byly plné pří‑
prav na blížící se Velikonoce. V  hodinách estetické výchovy 
s paní učitelkou, a posléze i ve družině, děti vyráběly krásné 
velikonoční dekorace z květináčů. Tvorba byla poněkud ná‑
ročnější a dlouhodobější, nicméně výsledek zcela jistě doma 
všechny potěšil, jistě i díky nápaditým dekoracím z filcu z díl‑
ny paní Blažkové.
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Žirečské čápy je možno sledovat na YouTube 
v živém vysílání

Rozkvetlá Žireč

V průběhu dubna jsme si mohli všimnout rozkvetlých lado‑
niček okolo kaple Nejsvětější Trojice. Ty tam na podzim zasadi‑
ly děti ze základní školy Žireč spolu s paní učitelkou Martinou 
Tomancovou a  během následujících let by měly vytvořit jarní 
kvetoucí koberec. V minulých letech podobně vysázely i narcisy 
a tulipány okolo nově vysazených lip na náměstíčku.

Projekt byl podpořen z  královédvorské městské dotace na 
veřejně prospěšné aktivity a z Nadace rozvoje občanské společ‑
nosti (program Vy rozhodujete, my pomáháme).

Takových rozkvetlých míst můžeme mít v Žirči mnohem víc, 
na nákup rostlin je většinou možné sehnat dotaci. Pokud chcete 
mít květiny i poblíž svého bydliště, obraťte se na mě a poradím 
vám s jeho realizací. V rámci městského programu Adopce zele‑
ně (www.mudk.cz: adopce zeleně) již ve Dvoře vzniklo více tako‑
vých ploch a další se chystají, není to nic složitého.

Rovněž se můžete zapojit do výsadeb jako dobrovolník nebo 
podporovatel, i pokud vlastní místo k výsadbě nemáte. Připojte 
se k nám na Facebooku do skupiny „Rozkvetlé Královédvorsko“ 
nebo napište na e ‑mail linda21@centrum.cz a proměňte s námi 
Žireč v krásné místo, kde se nám bude dobře žít.

Linda Harwot

Koncem dubna se opět umoudřilo počasí a  díky vyšším 
teplotám bylo možné nejen pokračovat ve venkovních hrách 
a aktivitách ať už v parku nebo na hřišti u školy, ale také po‑
moci v úpravách záhonů v okolí školy. Díky patří paní Lindě 
Harwot za organizaci této činnosti.

Děkujeme všem, kdo nás v Žirči podporují, ať už svojí pří‑
tomností na našich akcích nebo svými příspěvky do našich 
koutků s občerstvením, jakož i  jakýmkoliv jiným způsobem. 
V  neposlední řadě velké díky patří našim úžasným dětem. 
I nadále budeme dělat vše pro to, aby se u nás dětem líbilo 
minimálně tak jako doteď.

Martina Tomancová – Eflerová, ZŠ Žireč

Hasiči – čarodejnice
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Jarní žirečský občasník
vydává město Dvůr Králové nad Labem. 

Náklad 200 výtisků.
Kontakt: tel.: 604 629 689, e ‑mail: vlrezek@seznam.cz

Sazba a tisk: tiskárna Arpa

STŘÍPKY Z DOMOVA SV. JOSEFA

Tříkrálová sbírka 2022 přinesla jen v Žirči letos krásných 
6.887 Kč. Velké díky všem, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek byl 
využit na rekonstrukci sociálního zařízení pokojů klientů na 
zdravotním oddělení. Chytré umyvadlo i  toaleta již pomáhá 
nemocným k větší soběstačnosti. Děkujeme!

Díky štědrosti dárců jsme od listopadu  2021 získali více 
než 5 000 Domovenek. Domovenky pomáhají lidem ne‑
mocným roztroušenou sklerózou nejen v samotném Domově 
sv. Josefa, ale také nemocným v domácí péči a jejich pečujícím 
osobám. Jejich využití je v  plném proudu. Pomáhají zajistit 
důležitou rehabilitaci právě nyní, kdy je financování Domova 
sv.  Josefa ohroženo zpožděnými a  sníženými platbami z  ve‑
řejného rozpočtu. Jedna Domovenka stojí 290 Kč a znamená 
jednu hodinu specializované rehabilitační nebo poradenské 
péče. Každá taková hodina je dalším krokem k lehčímu a sa‑
mostatnějšímu životu hendikepovaných. Více na www.domo‑
venka.cz. Pomůžete i vy?

Kavárna Damián i Bylinková zahrada jsou již plně otevřeny. 
Od úterý do neděle od 9:30 do 16:45 hod. můžete v zahradě 
zakoupit sadbu nebo si do 17:00 hod. posedět v kavárně třeba 
nad letošní novinkou: šálkem Kurkuma Latté vanilka či zázvor.

„Vše, co si dokážeme představit, je skutečné,“ těmito slovy 
Jan Kurucz, klient Domova sv.  Josefa, začíná knihu Roztrou‑
šená inspirace. V této jedinečné sbírce veršů, písní a  ilustrací 
autorů se stejnou diagnózou se snoubí chuť do života, zpo‑

věď ze svých pocitů z nemoci i naděje, že život s roztroušenou 
sklerózou nekončí. Máte ‑li o  knihu zájem, napište na e ‑mail 
pomahame@dsj ‑zirec.cz.

ZVEME VÁS NA AKCE 2022

10. ČERVNA, NOC KOSTELŮ, 18:00–21:00 HOD.
V  kostele sv.  Anny vystoupí hudebnice Eva Henycho‑

vá, bude následovat vernisáž výstavy Hany Farkašové, čtení 
z nové knihy Roztroušená inspirace za doprovodu hudebníka 
Jiřího Pilaře, na závěr zahraje na barokní varhany a  zvonový 
klavír prof. Václav Uhlíř.

23. ČERVENCE, 21. SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOS-
TI, 10:00–19:00 HOD.

Benefiční akce na podporu péče o nemocné roztroušenou 
sklerózou v Domově sv. Josefa. Čekat na vás bude bohatý kul‑
turní program, řemeslný jarmark, prezentace řemesel od stře‑
dověku po 19. století, soutěže, dílny, komentované prohlídky. 
Vystoupí Michal Hrůza, Děda Mládek Illegal band, Klíč, Jana 
Veberová, prof. Václav Uhlíř, Crossroad, Alla Breve, divadlo Víti 
Marčíka, na programu bude i bubnování v kruhu, jízda na di‑
vokolech a další atrakce.

24. ZÁŘÍ, BYLINKOBRANÍ, 10:00–17:00 HOD.
Komorní akce s  bylinkovými tématy, přednáškami, 

workshopy a jarmarkem zaměřeným na byliny, kuchyň a pří‑
rodní kosmetiku. Můžete se těšit na hudební uskupení 2JAJA, 
Jiří Pilař a syn, Klapeto, divadlo Jarušky Holasové nebo před‑
nášky známých bylinkářů paní Radky Svatošové a pana Petra 
Soldána.

8. PROSINCE, BENEFIČNÍ KONCERT BRATŘÍ EBENŮ, OD 
19:00 HOD., BERÁNEK NÁCHOD

V městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě vystoupí na pod‑
poru nemocných roztroušenou sklerózou a Domova sv. Josefa 
populární skupina Bratři Ebeni. Přijďte si poslechnout známé 
i méně známé originální skladby. Předprodej vstupenek bude 
možný na www.beraneknachod.cz nebo v infocentru Hronov, 
Nové Město nad Metují, Červený Kostelec, Česká Skalice.


