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Osadní výbor Žireč 12. 5. 2020

ŽIREČSKÝ
občasník

JARNÍ

Osadní výbor informuje

V současném stavu, ve kterém se ocitla nejen celá naše země, 
ale prakticky celý svět, kdy většina firem, úřadů, obchodů, spolků, 
organizací, ale i dalších institucí pracuje v utlumeném režimu, stej-
ným způsobem funguje i náš osadní výbor (OV). V letošním roce  
v podstatě neměl příležitost se standardně sejít k běžnému jed-
nání. Předsedkyně omezila spolupráci osadního výboru pouze 
na dálkový přenos informací, komunikace s jednotlivými členy OV 
probíhá elektronickou poštou či telefonicky. Stejným způsobem je 
v potřebných případech nyní řešen i kontakt s městským úřadem. 

K akci „Kanalizace a ČOV Žireč“ mohu sdělit, že žádost k získá-
ní dotační podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále 
jen „Fond“) byla podána 30. ledna 2020. Fond nejprve zkoumá kom-
pletnost podaných žádostí, respektive projektových dokumentací, 
následně odborně posuzuje technické parametry včetně splnění 
veškerých podmínek stanovených dotačním titulem a teprve po-
tom rozhodne o přidělení dotace. Formální kontrola (kompletnost 
žádosti) si vyžádala doplnění podkladů a po jejich doložení bude 
tedy projektová dokumentace následně posuzována v druhém 
kole. Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení finanční podpory z fondu 
lze očekávat nejdříve během června letošního roku.

Alokované finanční prostředky nejsou ohroženy ani současnou 
ekonomickou situací v zemi.

Přesto, že je vývoj stavu akce zatím uspokojivý, není na místě 
podléhat předčasnému optimizmu. Složitá cesta k realizaci stavby 
ještě může narazit na mnohá úskalí.

OVŽ podpořil akci „Prodloužení garáže hasičské zbrojnice 
Dvůr Králové, Žireč“. Neutuchající aktivita sboru dobrovolných 
hasičů v Žirči si určitě podporu zaslouží. Neúnavně pokračují ve své 
záslužné činnosti a plynule pracují na svém odborném růstu. Ško-
da jen, že současná situace v zemi jim zřejmě neumožní uskutečnit 
oslavu k výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Žirči.

Jistě jste si povšimli, že se podařilo zrealizovat žirečskou na-
učnou stezku a koncem listopadu loňského roku ji uvést do 
provozu. Stezka má osm zastavení, ve kterých představuje umě-
lecké památky z bohaté žirečské historie. V odkazu „Věděli jste, 
že …“ odhalí některé zajímavosti a upozorní na to, co lze ještě 
vidět v okolí („Máte na dosah…“). Každý panel obsahuje i jed-
noduchý orientační plánek naučné stezky. Během května bude 
ještě ke třem zastavením v centru městské části doplněna turis-
tická mapa pro lepší orientaci turistů v širším okolí. Za výraznou 
pomoc při realizaci akce je potřeba poděkovat dvěma pracovni-
cím z odboru školství, kultury a sociálních věcí královédvorského 
městského úřadu – Bc. Petře Zivrové a Mgr. Šárce Šádkové, dále 
Mgr. Filipu Krausovi z odboru informatiky, a dvěma žirečským 
firmám: za stavební práce panu Milanu Palmovi, za zámečnic-

ké práce panu Danielu Machovi, v neposlední řadě také dvěma 
členům OV panu Vladimíru Mertlíkovi a Mgr. Jindřichovi Hauke.  
Projekt vznikl za finanční podpory Královéhradeckého kraje.  

Jednání dvou členů OV Mgr. Lindy Harwot, Ph.D., a Vladimíra 
Mertlíka s místostarostkou města Mgr. Alexandrou Jiřičkovou do-
padlo úspěšně a do kaple svatého Jana Nepomuckého se podaři-
lo navrátit původní sochu světce. Dle informace Mgr. Petra Hlavy 
z  odboru rozvoje a investic města (RISM) dojde v letošním roce  
k restaurování sousoší svatého Floriána. Projekt je podporován 
dotačním titulem z programu 20KPGU2 – Obnova památkového 
fondu, jehož vyhlašovatelem je Královéhradecký kraj. Dle sdělení  
Mgr. Hlavy není vyloučeno do budoucna tento program využít  
i pro případné opravy dalších žirečských památek. O revitalizaci 
kaple svatého Jana Nepomuckého a kaple Nejsvětější Trojice jsme 
žádali město zápisem z jednání osadního výboru v říjnu loňského 
roku.

Na záhonu poškozeném nutnými stavebními pracemi, které 
byly prováděny firmou p. Aleše Kramára v souvislosti s rekonstrukcí 
objektu č. p. 22 a 23 na žirečském náměstíčku, probíhají a budou 
nyní (během jarních měsíců) prováděny práce k obnovení poško-
zených rostlin. Ve spolupráci s firmou p. Aleše Kramára i za jeho 
finanční účasti obnovu výsadby provádí odborná firma. Přístup 
Aleše Kramára je aktivní a patří mu dík za převzetí odpovědnosti  
a vstřícné jednání.

Jistě jste si také povšimli, že se podařilo provést rekonstrukci 
chodníku okolo hospody U Tří kaprů. Dílo bylo ještě na konci 
loňského roku zrealizováno stavební firmou pana Milana Palma.

Ve svém článku jsem se tentokrát soustředila hlavně na infor-
mace o pozitivním vývoji stavu žirečských věcí. Důvodem je pře-
devším to, že jsme v současné době obklopeni přímo přehršlí infor-
mací nepříjemných a nacházíme se ve složité situaci, kterou nikdo  
z nás nezažil. Věřím, že se nám všem podaří vše zvládnout přede-
vším svou ohleduplností a zodpovědným kultivovaným přístupem. 
A ti vnímavější se určitě časem dokáží ze stávajícího stavu něčemu 
přiučit a vybrat si především to dobré, např. pochopit hloubku po-
kory k přírodě, vnímat úctu jednoho k druhému, důležitost každé-
ho z nás, vážnost některých profesí, vidět a ocenit krásu běžného 
života…

Přeji všem hodně zdraví. 
Božena Saifrtová 
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Včelí ptáci – opylovači
Tak se někdy nazývají ptáčci kolibříci, kterých žije na 300 druhů. 

Když slyšíme název kolibřík, málokoho napadne, že je to nepostra-
datelný opylovač vegetace žijící ve středoamerických džunglích.  
U nás jsme jako na opylovače přírody zvyklí na různé druhy hmyzu  
a hlavně na včely. Kolibřík je asi 7 cm velký ptáček, který se živí částeč-
ně drobným hmyzem a hlavně nektarem z květů tamních rostlin. Den-
ně opylí až 2000 květů, při čemž sám jako potravu spotřebuje nektar  
o dvojnásobku své hmotnosti. Létá až 100km rychlostí, při opylení 
květů se za letu dovede zastavit a i couvat. Když letí, tak jeho křídla 
vydávají zvuk letu větší sršně. Pohyby jeho křídel jsou srovnatelná 
s pohyby křídel včel. Jeho srdce tluče 500krát za 1 minutu. Můžeme 
jej vidět v zoo.

Vlastimil Rezek 

Epidemie koronaviru ovlivňuje i činnost TJ Sokol
Celosvětová pandemie koronaviru má značný vliv také na činnost 

naší TJ Sokol Žireč. Veškerá pravidelná cvičení jednotlivých složek  
i plánované akce v sokolovně byly zrušeny nebo pozastaveny. Proto 
se s informacemi o naší sokolské činnosti vrátím na závěr roku 2019.

V sobotu 9. listopadu loňského roku jsme uspořádali další turnaj ze 
seriálu Dušičkových mariášů. Nevlídné podzimní počasí přilákalo do 
žirečské sokolovny rekordní počet 33 hráčů. Potěšitelné je, že tento-
krát byli domácí hráči zastoupeni v hojném počtu, a radost nám při-
nesly také jejich výsledky. Z jedenácti  Žirečáků byli hned čtyři v první 
desítce. A byl to mazec, jak prohlásil hlavní tahoun sokolského mariá-
še v Žirči Zdenda Perlík. Po neuvěřitelně těsném souboji si prvenství 
odnesl domácí Zdeněk Petružálek před lipnickým Jiřím Horáčkem  
a dalším domácím hráčem Josefem Pácaltem.

Hned následující sobotu 16. listopadu se mohli žirečští obča-
né přijít pobavit na tradiční sousedské posezení. Nabídky využilo  
50 místních občanů a jejich přátel. K tanci i poslechu zahráli hudebníci 
z Jaroměře.

Děti se jako každý rok dočkaly svého Mikuláše. Ten 5. prosince na-
vštívil naší sokolovnu i s andělem a čerty. Tělocvična byla plná dětské-
ho křiku, smíchu i pláče a básničky pro Mikuláše byly samozřejmostí. 
Největší radost pak děti měly z  dárků, kterými je obdaroval hodný 
anděl.

Začínající advent je již tradičně v Žirči spojován s výstavou Šikovné 
ruce. Lidé si chodí prohlédnout pěkné a nápadité výrobky s vánoční a 
zimní tematikou, kterou se prezentují jak šikovné české ručičky dospě-
láků, tak i dětí z místní základní a mateřské školy. Často však také zdů-
razňují, jak je těší setkat se zde s přáteli i sousedy, a společně u kafíčka 
či svařáku nasát tu správnou předvánoční atmosféru. Tentokrát přišlo 
do klubovny chovatelů 219 návštěvníků.

Hlavní sportovní akcí závěru roku je vždy Dacanův memoriál. Ju-
bilejní již 20. ročník turnaje ve stolním tenisu a šipkách se uskutečnil 
v tradičním termínu 27. prosince. Do turnaje se přihlásilo 28 hráčů a po 
celodenních bojích mohly být vyhlášeny výsledky. Celkovým vítězem 
a držitelem putovního poháru se stal David Hrneček před Robertem 
Tomancem a Martinem Šévlem. Nejlepší výkon ve stolním tenisu před-
vedl Jan Kábrt a nejšikovnější u šipkařského terče byl Martin Brslínek.

Činnost v letošním roce se zatím omezila pouze na pravidelná cvičení 
v naší tělocvičně, na provoz posilovny, na volejbal, za kterým dojížděli 
sokolové do Dvora Králové nad Labem, a na probíhající dlouhodobý 
turnaj ve stolním tenisu a šipkách. I tyto aktivity byly však ukončeny 
počátkem března z důvodu epidemie.
Rovněž byla přerušena regionální soutěž mužů 3. třídy ve stolním te-
nisu 2019–2020 a dne 22. dubna byla dvě kola před koncem oficiálně 
ukončena. Stolní tenisté TJ Sokol Žireč obsadili v konečné nedohrané 
tabulce velmi pěkné 4. místo mezi desítkou účastníků. Je to pro nás 
možná škoda, konstatoval vedoucí našeho týmu Vláďa Šévl, v obou 
nedohraných kolech jsme byli favority. Celkovou výsledkovou tabulku 
najdete na našich webových stránkách.
Těsně před uzávěrkou tohoto občasníku byly částečně uvolněny na-
řízení vlády v  boji s  koronavirovou epidemií, čehož sokolové využili 
k úklidu obce. Jednotlivé skupinky sokolů sesbírali odpadky po příko-
pech v okolí naší obce.
Informovat a zvát na připravované sokolské akce nemá v  současné 
době smysl. Vše bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet, mno-
hé akce budou pro tento rok zcela zrušeny, některé bude snad možno 
odložit na pozdější termín. Rádi bychom dohráli zmiňovaný dlouho-
dobý turnaj a určitě přesuneme sběr železného šrotu.
Samozřejmě toto pozastavení naší činnosti bude mít vliv  
na ekonomickou stránku naší tělocvičné jednoty. Věřme, že 
v  boji s  Covid-19 brzy zvítězíme a vrátíme se opět do sokolovny  
a na hřiště. Aktuální informace přineseme na našich webových strán-
kách www.sokolzirec.eu.

Josef Wolf, TJ Sokol Žireč

Zprávičky z naší školičky
Od začátku letošního školního roku   jsme se s dětmi v ZŠ Žireč 

nejen naučili spoustu věcí v lavicích, ale absolvovali jsme též vel-
ké množství vzdělávacích a naučných aktivit mimo školní lavice.  
V říjnu bylo uspořádáno Halloweenské spaní ve škole se spoustou 
her, soutěží a také velkou hostinou. V listopadu jsme absolvova-
li exkurze ve výrobně vánočních ozdob a bezobalovém obchodu. 
Prosinec byl ve znamení dlouho očekávaných předvánočních ak-
tivit. V lese jsme si, díky panu Rapáčovi, vybrali krásnou jedličku do 
třídy, všichni jsme jí poté společnými silami oblékli „vánoční“ kabát. 
U takto nazdobeného  a voňavého vánočního stromku proběhla 
nejen celodenní vánoční dílna, ale také besídka plná soutěží se svá-
teční hostinou. To vše bylo zakončeno bohatou nadílkou, která na 
děti čekala pod stromečkem. Velkou akcí, s veřejným vystoupením 
před velkým publikem, bylo pro děti Rozsvícení vánočního stromeč-
ku na náměstí v Žirči. S paní učitelkou Hylmarovou, a ve spolupráci  
s paní učitelkou a dětmi ze žirečské MŠ, nacvičily děti pásmo písniček  
a básniček s vánoční tematikou. V novém roce jsme se opět všichni sešli 
a plni elánu, po zasloužené odměně v podobě pololetního vysvědče-
ní, se pustili do další usilovné práce. Žáci třetího ročníku měli možnost 
zúčastnit se v únoru lyžařského výcviku, který všichni zdárně zakonči-
li. Od ledna také probíhal plavecký výcvik všech školáčků, který však,  
z pochopitelných důvodů, bohužel nebyl dokončen. Díky skvělé spo-
lupráci s učitelkami z MŠ v Žirči proběhla v naší škole začátkem března 
společná jarní předvelikonoční dílna školáků a předškoláků, kterou 
společnými silami připravily pracovnice naší krásné malé školy, která  
v letošním roce slaví 100 let svého otevření. Bohužel, ačkoliv paní uči-
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telky připravily a naplánovaly pro školáky až do června velmi pestrý 
program plný školních i mimoškolních aktivit, nebude možné, z důvo-
du nastalé situace, v letošním školním roce vše dle plánu absolvovat. 
Musím však všechny školáčky pochválit, neboť nastalou situaci nejen 
pochopili, ale pilně se doma učí. Moc děkujeme všem rodičům, že dě-
tem pomáhají ve výuce. Velice si toho vážíme. A abychom jim trochu 
pomohli, tak bude již teď zkušebně probíhat výuka školáčků online a od  
11. května se pojede naostro. Na závěr bych ráda za nás všechny ze 
školy v Žirči popřála všem hodně zdraví, pevné nervy a hlavně pozi-
tivní mysl a úsměv na rtech ke zvládnutí nastalé situace. Věřím, že se 
zase všichni brzy sejdeme. Tak tedy, v Žirči ve škole na viděnou. Moc 
se na vás těšíme.

Martina Eflerová a kolektiv

 Co naši důchodci

Rok 2020 pro nás začal 2. ledna posezením v Klubu s malým občer-
stvením. Zhodnotili jsme naší činnost a zavzpomínali na výlety minu-
lého roku. Přesto, že náš Klub má 65 členů, neschází se nás pravidelně 
ani polovina. Určené čtvrtky na schůzky od 13:30 hod. stále platí.

Určitě by se ve větším počtu členů lépe plánovala naše činnost na 
celý rok. Více lidí, více nápadů. Chtěli bychom vyhovět všem. Pro letoš-
ní rok jsme zatím měli v plánu již tradiční jarní zájezd do Polska a do 
skanzenu v Přerově nad Labem, divadlo, kino pro seniory nebo kon-
cert. Bohužel vše nám pokazil koronavir Covid-19. Musíme se podřídit 
skutečnosti, která nastala. Budeme doufat, že se vše urovná a vrátí do 
starých kolejí.

Stáňa Zichová, Klub důchodců

Co se v poslední době událo u hasičů v Žirči
Na podzim minulého roku došlo k opravě podlahy v garáži naší 

zbrojnice, abychom mohli techniku parkovat uvnitř, zejména požární 
vozidlo Tatra, aby bylo možné ho využít v případě potřeby i v zimě. 
Jinak by musela být protipožární voda z tatry vypuštěna a nemohlo by 
se s ní počítat při potřebných výjezdech.

Koncem listopadu byla naše výjezdová jednotka nasazena při vel-
kém požáru na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, 
kde si hasiči vyzkoušeli i hašení s dýchacím přístrojem a podíleli se na 
rozebírání střechy a pozdější kontrole požářiště.

V prosinci naši hasiči převzali do užívání automobil Tatra 815 CAS 
32, který město Dvůr Králové nad Labem zdarma dostalo od Hasičské-
ho záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Dosud hasiči využí-
vali stejný typ automobilu, který měli zapůjčený od HZS Královéhra-
deckého kraje od roku 2017. Vozidlo budou hasiči využívat při zásazích 
ve Dvoře Králové nad Labem i v okolí, protože jednotka je zařazena do 
kategorie JPO III a může zasahovat jak na území města, tak mimo něj.

Letos na začátku února převzala naše výjezdová jednotka do uží-
vání nový dopravní automobil Ford Transit Combi. Ten pro jednotku 
zakoupilo město Dvůr Králové nad Labem za výrazného přispění Ge-
nerálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a také Králové-
hradeckého kraje. Dopravní automobil, který je v majetku města, je 
plně vybaven a pojme až devět osob. Automobil se bude využívat 
nejen při výjezdech ve Dvoře Králové nad Labem a okolí, ale také  

k odborné přípravě, dopravě na soutěže nebo při akcích pořádaných 
městem.

Na začátku března se naše starší děti v  Trutnově účastnily první 
letošní soutěže v požárním útoku nasucho a v uzlování, zkoušely to 
poprvé a na první místa to bohužel nestačilo, ale hlavně že si zasoutě-
žily. Pak přišla doba koronavirová a veškerá činnost byla pozastavena. 

V této době naši hasiči pomáhali našemu městu, zajistili několikrát 
dovoz a distribuci dezinfekčních prostředků pro zástupce obcí spada-
jících do správního obvodu města Dvůr Králové nad Labem a zástup-
cům organizací ve městě.

Nyní naše hasičská zbrojnice prochází další etapou rekonstrukce. 
Prodlužuje se garáž pro vozidla, aby v ní bylo více místa a lépe se za-
jíždělo dovnitř.

Už se všichni těšíme, až mimořádná opatření skončí a život bude 
zase normální a bez roušek a budeme moci jezdit na soutěže, trénovat 
a pořádat akce pro veřejnost.

Markéta Zavřelová, SDH Žireč

Chovatelé mají stále napilno
Základní organizace chovatelů v  Žirči vstoupila do nové chova-

telské sezony tak, jak jsme si naplánovali v minulém roce. Jako diváci 
jsme se z kraje roku zúčastnili chovatelské výstavy středočeského kraje 
v Lysé nad Labem a ve stejném termínu zároveň probíhala speciální 
výstava krátkosrstých králíků v Týništi nad Orlicí, kde jsme se prezento-
vali i se svými zvířaty, která sice nezískala žádná prvenství, ale dosaže-
ným bodovým hodnocením se na výstavě v žádném případě neztrati-
la. Zároveň jsme si do svých chovů nakoupili novou krev a utvrdili jsme 
přátelství s chovateli v Rex klubu. 

V  únoru už nám pokračovala výstavní chovatelská činnost, kon-
krétně výstavou v České Skalici, kde jsme někteří svá zvířata vystavili 
a něco se i prodalo. Dále se v únoru uskutečnila chovatelská výstava 
masných plemen v Holicích, kterou jsme jedním autem také navštívili 
a někteří zde nakoupili nová zvířata do svých chovů.

Během ledna a února se začíná s připouštěním chovných zvířat, 
aby bylo v  druhé polovině roku co vystavovat. Bohužel člověk míní  
a čas mění. Jak všichni víme, do našich plánů zasáhla vyšší moc a zá-
sluhou koronaviru je s veškerými, nejen chovatelskými, aktivitami do 
odvolání konec.

A jak se to dotýká žirečské organizace? Zatím to vypadá, že doce-
la podstatně. Nestihli jsme v  březnu uskutečnit ani výroční členskou 
schůzi a další odvolání aktivit následuje. V letošním roce naše organiza-
ce slaví 70 let od založení, výročí jsme měli naplánované oslavit v květ-
nu. Bohužel tento týden výbor definitivně rozhodl, že se oslavy odloží 
pravděpodobně na září nebo říjen. A jak se situace zatím vyvíjí, tak je 
ohrožen z mnoha důvodů i termín naší srpnové výstavy v Žirči. Ještě 
jsme si dali měsíc čas podle toho, jak se bude situace s koronavirem 
dále vyvíjet, a pak rozhodneme, jestli výstavu uskutečníme, či nikoliv.

Na závěr bych zde chtěl všechny čtenáře podpořit v  jejich snaze 
o zlepšení situace a věřím, že co nejdříve se všechno vrátí k normálu.

Jiří Baier, předseda ZO
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INFORMUJEME

DOMOV SV. JOSEFA HLEDÁ BRIGÁDNÍKY NA LÉTO 
Hledáme brigádníky na letní brigádu i celoroční příležitost-

nou výpomoc (úklid, prádelna, přímá péče o klienta, pomoc v ku-
chyni atd.). Věk min. 18 let, odborné vzdělání není podmínkou.  
Bližší informace na www.domovsvatehojosefa.cz. 

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Flosová, e-mail: flosova@dsj-zirec.cz, 
tel.: 491 610 605.

                TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
DĚKUJEME VŠEM, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky. Jak už asi 

víte, v  pokladničkách v  Žirči bylo nalezeno 10.084 Kč. Domov sv. 
Josefa plánuje prostředky získané z letošní sbírky přidat k velkému 
projektu výměny stařičkých oken (více na www.darujokno.cz).

BYLINKOVÁ ZAHRADA OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST
Od 5. 5. 2020 se opět otevřou brány Bylinkové zahrady. Čekají 

na vás sadby bylinek od meduňky, máty, mateřídoušky, šalvěje až 
po saturejku, libeček či sadby zeleniny. Komu ještě chybí nějaké by-
linky nejen na vaření, nebo se chce jen pokochat a přivonět k nej-
rozličnějším vůním a aroma, nechť vstoupí. Otevírací dobu nalez-
nete na stránkách www.domovsvatehojosefa.cz a www.arealzirec.cz.

MILION ROUŠEK  
PRO OBLASTNÍ CHARITU ČERVENÝ KOSTELEC

Jako mnoho dalších zařízení i Domov sv. Josefa se potýkal  
s nedostatkem jednorázových ústenek. Oblastní charita Červený 
Kostelec, jejímž střediskem Domov je, se proto rozhodla vyhlásit 
výzvu „Milion pratelných roušek do Velikonoc.” Cílem této výzvy 
bylo naplnit potřeby všech středisek Oblastní charity, která posky-
tují sociální a zdravotní služby, a dále pak pomoc všem, kteří to po-
třebují (především seniorům, nemocným, hendikepovaným atd.). 
Aktuálně se v rámci této výzvy povedlo ušít a rozdat přes 36 tisíc 
roušek a na jejich výrobě se podílelo 271 dobrovolníků. Zapojili se 
i obyvatelé Žirče a všem patří velké díky!

ZVEME VÁS
3. BENEFIČNÍ PUTOVÁNÍ PRO DOMOV SVATÉHO JOSEFA

19. ROČNÍK SVATOANENSKÝCH ZAHRADNÍCH SLAVNOSTÍ 
ANEB SLAVNOSTÍ BEZ BARIÉR  

SOBOTA 25. 7. 2020 OD 10:00 HOD.,  
AREÁL DOMOVA SV. JOSEFA

Tradiční benefiční akce na podporu lidí s roztroušenou skle-
rózou se opět uskuteční poslední červencový víkend. Vystoupí 
Kamila Nývltová, BumbleBass, 6Nachodníku, Crossroad, rozezní 
se také unikátní zvonový klavír, pro děti zahraje Loutkové diva-
dlo Kozlík a mnoho dalších. Již tradičně je součástí řemeslný trh, 
který bude letos obohacen o přehlídku středověkých řemesel. 
Akce začne tradičně v 10:00 hod. mší svatou, kterou bude cele-
brovat Jan Vokál, biskup královéhradecký. 

DEN VŠECH (ORGANIZÁTOR: DEN VŠECH, Z. S.) 
SOBOTA 31. SRPNA 2020 OD 11:00 HOD., KLÁŠTERNÍ PARK 

6. ročník společensko-kulturně-hudebně-sportovně-zábavně-
-odpočinkově-dobročinné akce pro malé i velké. Vstupné dobrovol-
né. Více informací na stránkách pořadatele: www.denvsech.cz.

BYLINKOBRANÍ
NEDĚLE 20. ZÁŘÍ 2020 OD 13:00 HOD., BYLINKOVÁ ZAHRADA

Podzimní odpoledne plné bylinek a zábavy pro všechny vě-
kové kategorie. Celé odpoledne se ponese v duchu spolupráce 
Domova sv. Josefa a středisek sociálního podniku Pro-Charitu, 
který zaměstnává zdravotně znevýhodněné lidi. Otevřeno bude 
Cyklomuzeum i kavárna Café Damián. Program bude v Bylinko-
vé zahradě Josefa Kamela a přilehlém zámeckém parku. 

Více informací na: 
www.facebook.com/domovsvatehojosefa/ (události)

Jarní žirečský občasník
vydává město Dvůr Králové nad Labem.  

Náklad 200 výtisků.
Kontakt: tel.: 604 629 689, e -mail: vrezek@mkinet.cz

Sazba a tisk: tiskárna Arpa


