
Osadní výbor Žireč  11. 8. 2014

Stručně k činnosti osadního výboru (OV)
Jak jste byli seznámeni na červnové schůzce OVŽ (osadní výbor Žireč) s ži-

rečskými občany a nebo se již mohli dočíst v minulém čísle občasníku, máme 
z rozpočtu města pro letošní rok na opravy a drobné investice v městské části 
Žireč vyčleněnu částku ve výši 350.000 Kč. 

Činnost osadního výboru se nyní především soustředí na spolupráci s od-
povědnými pracovníky města pro zajištění realizace žirečských záměrů, které by 
měly být z těchto zdrojů � nancovány. 

•  Zhotovení sochy Ježíše Krista do Kaple Nejsvětější Trojice je ve fázi výběru 
řezbáře a  zvážení � nanční náročnosti akce (vše musí být schváleno památká-
řem). 

•  Oprava části cesty „Ke Hrázi“ – stavba je připravována k realizaci v podzim-
ních měsících, předcházet bude rekonstrukce vodovodního řadu (bylo dohod-
nuto, že rekonstrukce vodovodu bude hrazena z prostředků města na běžnou 
údržbu a opravy vodohospodářských zařízení ve městě). 

•  Oprava části stávajících chodníků (je řešena legalizace stávající kanalizace 
pro možnost likvidace dešťových vod ze střechy objektu hospody „U Tří kaprů“). 

•  Zpracování architektonické studie revitalizace žirečského náměstí - je zadá-
no zpracování první varianty návrhů, které budou předloženy k připomínkování 
v první polovině měsíce června.

•  V pondělí dne 16. 6. 2014 byly zahájeny restaurátorské práce na soše p. Ma-
rie na náměstíčku. Důvodem byla již špatná statika sloupu a rozestoupení celého 
základu. Postupně budou restaurovány všechny poškozené části včetně nového 
oplocení. Jednou z podílejících se organizací je restaurátorská škola z Litomyšle. 
Doba opravy je odhadována na dva roky.

•  OV se omlouvá za zdržení jarního vydání ŽO (žirečského občasníku), což za-
příčinilo zdlouhavé řešení týkající se změny zpracovatele (gra� cká úprava a tisk).

• Dále bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace „Chodníky Žireč“, 
návrh řešení bude předložen ke konzultaci OV. 

• Dopracování projektové dokumentace „ČOV a kanalizace Žireč“- není stále 
dořešeno majetkoprávní vyrovnání pozemků pro příjezdovou cestu k ČOV (čis-
tička odpadních vod).

• Vybudování přístřešku pro zastávku MHD na Skřivanově – jsou prověřovány 
dopravně technické podmínky pro možnost zastřešení nástupní plochy zastávky 
MHD na stávajícím stanovišti. 

• Zástupci OVŽ se účastní místních šetření při zpracovávání vyhledávací stu-
die pro umístění Labské cyklostezky na území městské části Žireč. 

• Uvádím stručný výčet zásadních záměrů, které jsou v současné době aktuál-
ně v řešení. Podrobnější informace můžete pravidelně nalézt v zápisech z jedná-
ní ve vývěsní skříňce osadního výboru, případně mohou být podrobněji prodis-
kutovány na společné schůzce OVŽ s žirečskými občany. Na Vaše věcné dotazy 
ochotně odpoví každý z členů OVŽ. 

Za OVŽ Božena Saifrtová

Úvaha na téma nadcházejících 
podzimních komunálních voleb

Vznik městských částí v novodobé historii lze ve většině případů speci� ko-
vat zjednodušeně tak, že vznikly z bývalých samostatných obcí, které lemovaly 
příslušné město, jehož součástí se následně staly. 

Jsou-li vnímány geogra� cky, i nadále zůstanou okrajovým územím přísluš-
ných měst, přesto by neměly být okrajově vnímány jaksi obecně, protože tyto 
krajní části města (vnímáno urbanisticky) jsou jakousi vstupní branou do města, 
jehož součástí se staly. Jsou tedy úvodní vizitkou kulturní, společenské a hospo-
dářské úrovně města. Prostřednictvím městských částí si každý může vytvořit 
jakýsi první dojem z místa, které právě navštívil a na první dojem často mnozí Demontáž sloupu panny Marie na náměstíčku
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z nás dají nejvíce! A pak je tedy potřeba vnímat úlohu městských částí s patřič-
nou odpovědností a se stejnou důležitostí jakou mají vnitřní části města. 

Městské části, co by bývalé obce, mají svého genia loci a svou vlídností, cha-
rakterem, umístěním koncepcí si jakousi jedinečnost, přesněji řečeno autentič-
nost, stále zachovávají. Mohou proto pro určitou skupinu občanů poskytovat 
možnost příjemného venkovského bydlení, ale v dosahu města, ideální způsob 
jakéhosi propojení komfortu s přírodou. Další důvod k tomu, aby svým vybave-
ním, kulturním prostředím, odpovídající infrastrukturou, dostatečným doprav-
ním propojením s  městským centrem apod., vytvořily kvalitní podmínky pro 
život obyvatel ve městě, respektive v jeho městských částech.

A není výše uvedené námětem pro zamýšlení se v nadcházejícím předvo-
lebním období nejen pro perspektivní uchazeče o zastupitelský či snad i sená-
torský post, ale především pro voliče, respektive obyvatele městských částí? Svůj 
aktivní zájem o  podporu rozvoje nejen města, ale především jeho městských 
částí vyjádřete uvážlivým hlasováním v podzimních komunálních volbách. 

Nejen zlepšení komfortu bydlení v městských částech, a to ve všech ohle-
dech, by se mělo stát neopominutelným programem zastupitelů města, ale 
aktuálním tématem by měl být i zájmem o nalezení nástrojů k zakotvení patřič-
ných zásad do pravidel města směřujících k posílení kompetencí městských čás-
tí, respektive k zajištění patřičné podpory osadním výborům, jako v podstatě je-
dinému o� ciálnímu partneru či prostředníkovi pro kontakt s představiteli města.

Jedině takovým způsobem se městské části mohou stát naprosto neopo-
minutelnou a plnohodnotnou součástí města a jejich problémy přestanou být 
vnímány jako jakási okrajová zátěž, ale budou chápány, vnímány a akceptovány 
s naprosto stejnou závažností jako ty městské.

Božena Saifrtová

občasník
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Mladých chovatelů přibývá
Dne 8. února 2014 jsme ve spolupráci s MAS Královédvorsko, místní akč-

ní skupina, uskutečnili stolní bodování králíků, drůbeže a holubů, které pro-
vedli zkušení posuzovatelé těchto zvířat. Bodování se uskutečnilo v klubovně 
ZO ČSCH (základní organizace Českého svazu chovatelů) v Žirči za přítomnosti 
32 chovatelů, kteří si dovezli či donesli k posouzení svá zvířata. 

Další významnou akcí byla výroční členská schůze, tradičně uskutečněná 
v restauraci U Lubinů ve Dvoře Králové n/L. Schůze se uskutečnila 22. března 
2014 od 18 hodin.  Zúčastnilo se jí 56 členů a rodinných příslušníků. Z pozvaných 
hostů se však zúčastnil za OV a KV chovatelů pouze př. Hertl Miloslav. Z dalších 
pozvaných již nikdo. Př. Jiří Baier, předseda ZO (základní organizace), přednesl 
obsažnou zprávu o činnosti za rok 2013, Slávka Baierová přednesla zprávu po-
kladní a za revizní komisi zhodnotil činnost a kontrolu pokladny předseda reviz-
ní komise Ing. Tůma Zdeněk. 

Velmi kladně bylo hodnoceno, že jsme za poslední 2 roky do našich řad při-
jali 9 mladých chovatelů ve věku od 7 do 16 let.

Rovněž musíme poděkovat vedení města, které nám v rámci grantové poli-
tiky významně přispělo na uskutečnění výstavy ŽIREČ 2013. 

Velmi kladně bylo hodnoceno i naše vyznamenání jako nejlepší dobrovolné 
organizace v Královéhradeckém  kraji  na Krajských dožínkách v září 2013.

Schůzi pozdravil také již 44 let spolupracující Klub kaktusářů ve Dvoře Králo-
vé n/L. Pozdrav tlumočil předseda Ing. Dostál Jan. 

Po schůzi bylo podáváno občerstvení, uskutečnila se bohatá tombola a až 
do půlnoci vyhrávala hudba k poslechu i k tanci.

Zdeněk Franc, jednatel ZO ČSCH Žireč

V naší mateřské škole se stále něco děje 
Skončil školní rok, a tak mi dovolte, abych vám poskytla několik informací 

o naší škole. Jistě jste si všimli, že byl kolem naší školy čilý stavební ruch. Domov 
sv. Josefa požádal zřizovatele o pronájem části školní zahrady, kterou děti nevy-
užívají, za účelem zřízení menší bylinkové zahrady. Půdu si zorali a připravili si 
k osetí dva menší záhonky. Děti budou mít možnost pozorovat práci dospělých 
a péči o bylinky od sázení až po sklizeň. Druhou stavební akcí je zateplení a ná-
sledně nová fasáda na čelní straně budovy. Město uvolnilo � nance zatím pouze 
na jednu stěnu, ale výhledově bude nová fasáda dokončena na celé budově. 
Jsme rádi alespoň za tuto opravu, protože si myslíme, že si to naše MŠ již zaslou-
ží. Chystáme nový nátěr plotu před budovou a tady budu oslovovat rodiče, zda 
by se do této akce nezapojili. Pokud nám bude chtít kdokoliv pomoci, může se 
už nyní přihlásit v MŠ, abychom sjednotili vhodný termín. Naši MŠ jste si mohli 
prohlédnout při dni otevřených dveří. Tuto možnost využilo 5 rodičů s dětmi, 
které se do naší MŠ chystají od září. K zápisu přišlo 9 dětí, všechny ze Žirče. Jestli 
ale budou přijaty všechny, záleží na tom, jak splní kritéria pro přijetí daná zřizo-
vatelem.

Při výchovně vzdělávací práci se snažíme svědomitě plnit náš školní pro-
gram. Jaro jsme otevřeli pomyslným klíčem, využíváme k ověření znalostí okolí 
naší školy. Jsme rádi, že můžeme dát dětem volný pohyb pro aktivity v zámec-
kém parku. Naše poděkování patří všem rodičům, kteří se aktivně zapojují do 
našich akcí, ať je to při plnění programu nebo při společném setkávání. Starší 
děti nyní absolvují plavecký výcvik a pro maminky si všechny děti připravily krát-
ké vystoupení k jejich svátku. V jarních měsících jsme se snažili pro děti připravit 

pestrý program, protože pro některé z nich to byli poslední dny před vstupem 
do ZŠ. Všem našim prvňáčkům přejeme klidný přechod do školy, spoustu no-
vých kamarádů a zážitků. Vám rodičům přejeme krásnou dovolenou a mnoho 
radostných chvil s vašimi dětmi.

Jedině takovým způsobem se městské části mohou stát naprosto neopo-
minutelnou a plnohodnotnou součástí města a jejich problémy přestanou být 
vnímány jako jakási okrajová zátěž, ale budou chápány, vnímány a akceptovány 
s naprosto stejnou závažností jako ty městské.

Za MŠ Hana Sommerová

Novinky z Domova sv. Josefa

Pěstební políčko ve školce
Domov sv. Josefa si pronajal od města část zahrady u mateřské školky. Na 

tomto místě vznikají záhony pro pěstování bylin, ze kterých se budou vyrábět 
přírodní bylinné produkty, zejména sirupy. Dále zde budou záhony určené pro 
množení rostlin a jejich následný prodej v zahradě. Při pěstování nebudou pou-
žívána žádná umělá hnojiva ani chemické postřiky. Toto pěstební políčko bude 
sloužit zároveň k ekologické výchově dětí v MŠ.

Bylinková zahrada opět otevřena
Již v dubnu se opět otevřely brány ukázkové bylinkové zahrady v areálu Do-

mova sv. Josefa. Přijďte se podívat, jak se zahrada mění každým dnem. Vstup 
je zdarma. Zároveň můžete návštěvu spojit s nákupem léčivých bylin, letniček, 
trvalek a pokojových rostlin. Prodejní doba je pondělí – pátek 8–17 hod., v sobo-
tu 8–12 hod. Jste srdečně zváni!

Areál Domova sv. Josefa se otevírá veřejnosti
Kromě loni otevřené bylinkové zahrady a již dříve zpřístupněného kostela 

sv. Anny včetně unikátní zvonkohry se letos můžete podívat i do sklepní části 
bývalého pivovaru. Je zde umístěna expozice o historii Žirče. Najdete zde nejen 
informace o prvních majitelích žirečského panství, o vzniku žirečské tvrze atd., 
ale i o minulosti nedávné – o pivovaru a lihovaru, o žirečských sokolech i chova-
telích. Expozice je otevřena spolu s kostelem, a to až do konce října o víkendech 
od 13 do 16 hod., do konce září ještě navíc od úterý do pátku v době 9–16 hod.

Plánovaný rozvoj v areálu Domova sv. Josefa
Domov se snaží neustále rozvíjet a zvelebovat svůj areál. V současné době 

se dokončuje rekonstrukce zbývající části bývalé továrny JUTA. V prostřední čás-
ti vznikne parkoviště pro zaměstnance. V zadní části se rekonstruují prostory, 
které budou sloužit jako zázemí pro sociální podnik, který bude poskytovat ve-
řejnosti tyto služby: praní a žehlení prádla vč. rozvozu, úklidové práce, údržba 
zeleně a drobné údržbářské práce.  V současné době zaměstnáváme ve všech 
chráněných dílnách v Žirči (šicí dílna, kuchyň, zahrada, údržba) celkem již 73 lidí 
se zdravotním postižením z okolí, od června k nim přibude dalších 9 lidí a v ná-
sledujících letech ještě až 19 zaměstnanců. Máme zažádáno o � nanční dotaci 
na rekonstrukci zbývající části bývalého pivovaru a fary. V přízemí pivovaru by 
tak mohlo vzniknout rehabilitační centrum včetně vodoléčby, zázemí pro lékaře 
a sestry, v prvním patře jídelna, jedno a dvoulůžkové pokoje pro trvalé pobyty 
klientů s roztroušenou sklerózou (celkem 15 lůžek) a v podkroví přednáškový sál.

Klienti Domova sv. Josefa se připravují na vyhlídkový let

Náš čarodějnický den
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V bývalé faře v přízemí se počítá s jídelnou, v 1. patře a v podkroví vzniknou 
pokoje pro odlehčovací pobyty, celkem 29 lůžek. Zároveň je také již zpracovaný 
architektonický návrh na úpravu parčíku mezi těmito dvěma objekty. Rekon-
strukce by se mohla dočkat i budova bývalé sýpky v parku, kde je záměrem 
vytvořit v přízemí bezbariérový přednáškový sál včetně zázemí a ve vyšších pat-
rech umístit expozici o historii jízdních kol a cyklistiky, v návaznosti na plánova-
nou trasu Labské cyklostezky.

Jedná se o � nančně velmi náročné akce, takže případné realizace budou 
provedeny v závislosti na úspěchu podaných žádostí o dotaci.

Za Domov sv. Josefa Dagmar Flosová

Změny a činnost v našem klubu důchodců
V prosinci r. 2013 na výroční schůzi ukončila svoji dlouholetou práci v našem 

klubu obětavá předsedkyně paní Vilma Knahlová. Za její svědomitou činnost 
a vždy pečlivě připravené zájezdy můžeme jen srdečně poděkovat. Do této 
funkce byla zvolena paní Stanislava Zichová, která se též v letošním roce již vel-
mi dobře osvědčila. Novému vedení našeho Klubu přejeme dál hodně energie 
a nápadů ke zvládnutí všech povinností a starostí, které z funkce vyplývají. 

Rok 2014 jsme začali schůzkami, které se konají každý čtvrtek. V měsíci led-
nu nám paní Borůvková z Robotnice předvedla ukázku přírodních léčivek, mastí 
a doplňků stravy z bylinek. V únoru jsme navštívili Domov sv. Josefa, konkrétně 
jeho chráněné dílny, kde jsme si prohlédli i jejich výrobky. V březnu následovala 
opět návštěva D. sv. Josefa, ale tentokrát po dohodě s paní Novákovou to byla 
návštěva provizorního musea. Seznámili jsme se s historií naší obce Žirče. V dub-
nu se uskutečnil náš první zájezd v letošním roce do Polska. Tento zájezd byl 
určen k prohlídce města Kudowa a nákupu zboží na místní tržnici. Na zpáteční 
cestě jsme se zastavili v oblíbené restauraci ve Velkém Třebešově. Další výlet byl 
opět v dubnu, a to na výstavu zahrádkářů v Častolovicích. Mimo zahradnické vý-

Žirečtí důchodci před zámkem v Doudlebách

pěstky a květiny zde byly k vidění i tradiční výrobky řemeslníků s ukázkami jejich 
výroby. Ještě ten den jsme navštívili i renesanční zámek v Doudlebech nad Orlicí, 
který byl postaven před rokem 1590, a je zdobený sgra� ty na vnějších i vnitřních 
fasádách. Vše se nám líbilo.

                                                                                 Za Klub důchodců Žireč Eva Horáková

ŽIREČ 2014 
Výstava Žireč 2014 se uskuteční tradičně v zámeckém parku Domova sv. Jo-

sefa v Žirči a ve škole v sobotu 23. srpna 2014  od 8.00 do 17.00 hodin. 
Na výstavu zve všechny zájemce Základní organizace Českého svazu cho-

vatelů – ŽIREČ. 
Vystaveni budou: králíci, drůbež hrabavá i vodní, holubi, okrasné ptactvo, 

rozšířená bude expozice morčat, speciální expozice plymutek a kolekce zvířat 
z družební organizace na Slovensku ze SENICE. Výstava bude spojená s ukázkami 
chovu koz a ovcí.

• Samostatnou expozici výstavních a prodejních  kaktusů a sukulentů předve-                      
vvvidou členové Klubu kaktusářů ve Dvoře Králové n/L. 

• Specialitou bude KRÁLIČÍ  HOP  od 9.00 hodin. 
• Výstava se koná za podpory města Dvůr Králové n/L. 
• Otevřena bude také bylinková zahrada Domova sv. Josefa.
• Srdečně zveme všechny, kdož mají rádi zvířata a kytičky.

                                                                                      Zdeněk Franc, jednatel ZO ČSCH Žireč  

 Sběr odpadků z příkopů
V týdnu před velikonočními svátky provedli naši sokolové každoroční jarní 

úklid v okolí Žirče. Sběru odpadků kolem silnice do Dvora Králové n. L., ke Sta-
novicům, ke Zboží a k žirečskému nádraží se zúčastnily čtyři desítky brigádníků 
od maminek s malými dětmi přes školní děti až po naše aktivní důchodce. Při 
úklidu jsme nezapomněli ani na místní asfaltovou komunikaci po Podstráni. Rádi 
konstatujeme, že letošní počet nasbíraných pytlů s odpadky byl značně nižší než 
v letech minulých. Děkujeme všem, kteří se těchto brigád zúčastnili.

                                                                                                                            Josef Wolf

Gratulace k výročí
Naši členové Osadního výboru v 

zastoupení města Dvora Králové n. L. 
provádějí  předem domluvené návštěvy 
občanů s gratulací od starostky a kytič-
kou při dožití 80, 85, 90 a více let.

V květnu letošního roku oslavily své 
krásné jubileum paní učitelka Helena 
Hrochová a ve zdraví a v plné pracovní 
aktivitě nejstarší občanka Žirče, paní 
Miloslava Psotová. Oběma ještě jednou 
blahopřejeme.

Prozatímní muzeum Domova sv. Josefa

Příprava výstavy je vždy náročná

Paní Miloslava Psotová 
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Koncem měsíce dubna oslavili manželé Zdeněk a Marie Hladíkovi svoji di-
amantovou svatbu. Jejich cesta na radnici proběhla slavnostně v kočáře s koň-
ským spřežením. Manželé touto cestou děkují všem za projevené blahopřání.

Vážení žirečští spoluobčané,
   stejně jako v minulém roce vás všechny vyzýváme, abyste dbali na pořá-

dek a čistotu v okolí svých obydlí, a nejen tam. Majitelé domácích mazlíčků, 
zejména pejsků všech ras, vyzýváme, aby při venčení s sebou brali pytlíky a aby 
to, co jejich pes někde „upustí“, sebrali a vyhodili do odpadu! Vyzýváme kuřáky, 
aby nedopalky neházeli kdekoliv na zem – ani před svým domem, ale ani jinde.

   Další problém, který dosti občanům strpčuje život je hlučnost našich seka-
ček trávy. Dopřejme si klid aspoň v neděli a osekávání travnatých porostů pro-
vádějme ve všední dny. Jsme si vědomi toho, že někdy to holt na všední den 
nevyjde, ale mělo by to být pouze ve zcela vyjímečných případech. 

Nakonec jako v minulém roce výzva pro nás všechny: Važme si toho, že 
v obci máme Domov sv. Josefa a jeho chráněné dílny. Dodržujme proto pravidla 
chování v celém areálu Domova, především pořádek v parku a režim vyžadova-
ný od návštěvníků. Po 22. hodině je park pro veřejnost uzavřen a nepřístupný. 
S heslem „Za Žireč krásnější“ a s důvěrou, že naši výzvu přijmete za svou. 

                                                                                                        Váš osadní výbor

Ženský volejbal v barvách TJ Sokol Žireč
V létě 2013 se začala rodit malá myšlenka založení tzv. babského volejbalo-

vého týmu. „Smíšáků“ se většinou všechna děvčata 
brzy nasytí, protože mezi muže se hodí pouze šikov-
né nahrávačky. Co ale s holkami, co umí do balonu 
taky pěkně praštit? Z počátku jsme chodily hrát 
1x za 14 dní, dalo by se říci spíše pinknout přes síť. 
Volejbal se tomu říkat nedalo. Ale pár rádoby „tré-
ninků“, nastudování správného postavení na hřišti, 
rozdělení pozic dle dispozic každé hráčky, zpočátku 
zmatečné přebíhání a amatérské trénování příjmů, 
nahrávek a smečí  přivedlo 8 nadšenkyň až k první-
mu halovému turnaji v Lomnici nad Popelkou. 

Velkým úkolem bylo pojmenování týmu. První návrh, založený na rovnocen-
nosti všech, prošel téměř ihned. Název „Kamelotky“ vychází z Kamelotu - hradu 
legendárního britského krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Právě proto je navr-
žené logo řešeno v kruhovém tvaru s použitím meče. Protože jsme ženský tým, 
bylo zapotřebí Kamelot mírně upravit; proto název Kamelotky.

Amatérská volejbalová liga žen v Lomnici nad Popelkou, do které jsme se 
přihlásily, probíhala od října 2013 do března 2014 a skládala se ze čtyř turnajů. 
Hned první naše účast v soutěži dopadla až nečekaně dobře a z jedenácti druž-
stev jsme skončily v ligové tabulce na pěkném 8. místě.

Úlohu prvního turnaje jsme zvládly na jedničku, nezklamaly jsme a necha-
ly jsme se porazit téměř beze zbytku. Nicméně hned při prvním zápase jsme 
málem porazily favoritky. Soupeřky nás chválily a děkovaly za pěknou hru. Ne-
zaznamenaly jsme žádný debakl s velkým rozdílem skóre, takže jednoznačně 
úspěch. Druhý turnaj probíhal v podobném duchu. Při třetím jsme byly samy 
mile překvapené dvěma úžasnými výhrami a pro nás prvními skalpy. Čtvrtý tur-
naj zaznamenal opět úspěch a několik získaných setů i vítězství nad papírově 
silnějšími týmy.

Možná, že nám k vítězství pomohly i naše nové dresy a podpora Sokola Žireč, 
který nás vzal pod svá křídla. Děvčata se moc snaží a zaslouží velkou pochvalu. Ni-
kdo neví, jak dlouho nám naše nadšení vydrží, ale za pokus to určitě stojí. Žádné 
velké cíle si neklademe, ale teoretickou přípravu, tréninky ani turnaje nebereme 
na lehkou váhu. Tak nám držte pěstičky, ať se nám daří.

A kdyby se nedařilo, tak to můžeme kdykoliv zapíchnout. Meč máme přece 
v symbolu, takže se není čeho bát. Můžeme jen překvapit.

                                                                                                                                  Dagmar Steinerová

„Kamelotky“,  amatérské volejbalové družstvo žen TJ Sokol Žireč, přijímá 
xxxxnové hráčky do družstva.      

Kontakt: Dagmar Steinerová tel: 602 570 576, Renata Jírová tel: 605 466 319.  

Žirečský Sokol stále aktivní v několika směrech

Sportovní aktivity v týdnu:
STOLNÍ TENIS  úterý a čtvrtek 19.00–20.00 hod.
VOLEJBAL – dospělí (muži, ženy) pátek  19.00–20.00 hod.
   neděle  18.30–20.00 hod.
CVIČENÍ ŽÁCI  čtvrtek  18.00–19.00 hod.
CVIČENÍ ŽÁKYNĚ pondělí  16.00–17.00 hod.
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  do 6 let středa  16.00–17.00 hod.
AEROBIC – ženy  pondělí  18.00–19.00 hod.
POSILOVNA  individuální termín  kontakt: M. Osoba
REKONDIČNÍ CVIČENÍ  pro všechny věkové kategorie                    
   úterý  18.00 – 19.00 hod

Dětský den 2014 

ŽIREČSKÝ OBČASNÍK
vydává město Dvůr Králové nad Labem. Náklad 180 výtisků .
Kontakt: tel.: 604 629 689, e-mail: vrezek@mkinet.cz
Sazba a tisk: tiskárna Arpa


