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   Pro  Osadní výbor obce ŽIREČ u Dvora Králové 

 

             zpracováno v letech 2013 až 2015 



O VZNIKU TOHOTO PŘEHLEDU 

 V roce 2012 jsem byl pověřen Osadním výborem v Žirči, abych se pokusil obnovit 

tradici kronikářské práce v naší obci. Protože jsem za svůj život zpracoval a vytvořil 

několik almanachů a různých přehledů zejména z kulturní oblasti, uvolil jsem se zkusit 

to. Bohužel jsem si neuvědomil několik handicapů, zejména největší – neznalost 

žirečského prostředí, protože jsem celý svůj život strávil v Praze a do Žirče se 

přistěhoval teprve před několika lety. Přesto jsem se zkusil „ponořit“ do práce na 

kronice a nakonec kronika událostí v roce 2013 vznikla.  

 Během této práce, která mě velmi zaujala, jsem pro seznámení s prostředím a 

jeho historií střádal všechna důležitá data z dějin této obce a jejího okolí. Tak se počítač 

postupně plnil mnoha údaji z žirečské historie. Myslím, že by byla škoda tento „vedlejší“ 

produkt práce na kronice nedat nějakou formou k dispozici všem, kteří o to projeví 

zájem. 

 Tuto práci jsem nazval ŽIREČSKÁ HISTORIE V DATECH aneb OD 

DÁVNÝCH DOB DODNES. Žirečské dějiny jsou doplněny o vložený přehled českých 

panovníků a prezidentů, což vhodně dokresluje popisovanou dobu a děje. 

  Pokud to bude Žirečany zajímat, není problém tento historický přehled, v němž 

jsou i důležitá data z českých dějin, nějakým způsobem publikovat. Podílel jsem se i na 

uspořádání výstavy Žireč včera – dnes – zítra, a to byl další podnět zabývat se minulostí 

Žirče. 

 Předkládanou práci považuji za pokus shrnout vše, co jsem se o Žirči dozvěděl. 

Očekávám proto, že  k tomu bude možné přidávat nové informace a opravovat případné 

nepřesnosti. Proto prosím čtenáře o připomínky.  

          Vladimír Valenta 

Úvodní poznámky k názvosloví:  

V historických dokumentech se uvádí jméno „ŽÍREC“ nebo (prý) z něho vzniklé 

německé „SCHURZ“ (také Schürz i Schurtz). V tomto historickém přehledu (pokud to 

není součástí jména osob) je všude použit novodobý název (ta) ŽIREČ (rodu ženského!) 

a žirečský (na rozdíl od např. Žirecká Podstráň). Za 1. čs. republiky začal převažovat 

název Žíreč; po válce už jenom (i oficiálně) Žireč.  

Často použitý název„Náměstíčko“ je střed městyse Žireč s Mariánským sloupem 

(původně náves), obklopený domky a školou. Jako „Náměstí“ je myšlen park před 

zámkem mezi pivovarem  a farou. 

Zajímavé je, že některé útvary města DK (např. Technické služby) dosud pro 

Náměstíčko používají název „žirečská náves“, což ovšem historicky náves opravdu byla. 

Použité zkratky: 

OVŽ – Osadní výbor Žireč 

DK – město Dvůr Králové nad Labem 

DsJ – Domov sv. Josefa 

ChD – sro. PRO-CHARITU Č. Kostelec, dříve Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči 

KDŽ – Klub důchodců Žireč 

CHŽ – základní organizace Českého svazu chovatelů v Žirči 

W – Vladimír Valenta 

Označení dat: 

Události jsou setříděny podle data, kdy se odehrály. Po uvedeném roce události může 

následovat: 

- buď měsíc a den ve formátu „mmdd“ 

- nebo pouze měsíc ve formátu „mm“ 

- nebo čtvrtletí roku římskými číslicemi I, II, III nebo IV 

Tučnou kurzívou jsou uvedeny historické údaje zemí českých příp. československé.  



Vladimír Valenta (copyright W) 

 

 

ŽIREČSKÁ HISTORIE V DATECH 

aneb 

OD DÁVNÝCH DOB DODNES 
 

ÚVOD 

          

 ŽIREČ je obec, ležící na mírném návrší v nadmořské výšce 279 m na pravém břehu Labe 

asi 3,5 km jihovýchodně od Dvora Králové nad Labem v severovýchodních Čechách. Ještě před 

II. světovou válkou se ale běžně užíval název obce Žírec, německy Schurz (také Schurtz). 

 Skládá se z původních 2 katastrálních obcí, vzniklých v důsledku císařského reskriptu 

Leopolda I.  z  23. července 1698, kterým byla z Žirče vyčleněna část, jež byla povýšena na městys 

(Městys Žireč - Schurz-Markt) s vlastním znakem a právem dvou výročních trhů. Název 

zbývajícího dílu obce - Starý Žírec  (Alt Schurz) - se posléze ustálil až do tvaru Ves Žírec (Schurz-

Dorf). Až v roce 1948 byly obě části administrativně spojeny v obec Žireč. V roce 1966 po volbách 

přišla Žireč o historickou samostatnost a stala se součástí Dvora Králové nad Labem jako jeho 

městská část s názvem Žireč u Dvora Králové. 

 
Úvodní poznámky k názvosloví:  

V historických dokumentech se uvádí jméno „ŽÍREC“ nebo (prý) z něho vzniklé německé 

„SCHURZ“ (také Schürz i Schurtz). V tomto historickém přehledu (pokud to není součástí jména 

osob) je všude použit novodobý název (ta) ŽIREČ (rodu ženského!) a žirečský (na rozdíl od např. 

Žirecká Podstráň). Za 1. čs. republiky začal převažovat název Žíreč; po válce už jenom (i oficiálně) 

Žireč.  

Často použitý název„Náměstíčko“ je střed městyse Žireč s Mariánským sloupem (původně náves), 

obklopený domky a školou. Jako „Náměstí“ je myšlen park před zámkem mezi pivovarem  a farou. 

Zajímavé je, že některé útvary města DK (např. Technické služby) dosud pro Náměstíčko používají 

název „žirečská náves“, což ovšem historicky náves opravdu byla. 

 

Použité zkratky: 

OVŽ – Osadní výbor Žireč 

DK – město Dvůr Králové nad Labem 

DsJ – Domov sv. Josefa 

ChD – sro. PRO-CHARITU Č. Kostelec, dříve Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči 

KDŽ – Klub důchodců Žireč 

CHŽ – základní organizace Českého svazu chovatelů v Žirči 

W – Vladimír Valenta 

 

Označení dat: 

Události jsou setříděny podle data, kdy se odehrály. Po uvedeném roce události může následovat: 

- buď měsíc a den ve formátu „mmdd“ 

- nebo pouze měsíc ve formátu „mm“ 

- nebo čtvrtletí roku římskými číslicemi I, II, III nebo IV 

Tučnou kurzívou jsou uvedeny historické údaje zemí českých příp. československé.  

 

O VZNIKU TOHOTO PŘEHLEDU 

 V roce 2012 jsem byl pověřen Osadním výborem v Žirči, abych se pokusil obnovit tradici 

kronikářské práce v naší obci. Protože jsem za svůj život zpracoval a vytvořil několik almanachů a 

různých přehledů zejména z kulturní oblasti, uvolil jsem se zkusit to. Bohužel jsem si neuvědomil 

několik handicapů, zejména největší – neznalost žirečského prostředí, protože jsem celý svůj život 



strávil v Praze a do Žirče se přistěhoval teprve před několika lety. Přesto jsem se zkusil „ponořit“ 

do práce na kronice a nakonec kronika událostí v roce 2013 vznikla.  

 Během této práce, která mě velmi zaujala, jsem pro seznámení s prostředím a jeho historií 

střádal všechna důležitá data z dějin této obce a jejího okolí. Tak se počítač postupně plnil mnoha 

údaji z žirečské historie. Myslím, že by byla škoda tento „vedlejší“ produkt práce na kronice nedat 

nějakou formou k dispozici všem, kteří o to projeví zájem. 

 Tuto práci jsem nazval ŽIREČSKÁ HISTORIE V DATECH aneb OD DÁVNÝCH DOB 

DODNES. Žirečské dějiny jsou doplněny o vložený přehled českých panovníků a prezidentů, což 

vhodně dokresluje popisovanou dobu a děje. 

  Pokud to bude Žirečany zajímat, není problém tento historický přehled, v němž jsou i 

důležitá data z českých dějin, nějakým způsobem publikovat. Podílel jsem se i na uspořádání 

výstavy Žireč včera – dnes – zítra, a to byl další podnět zabývat se minulostí Žirče. 

 Předkládanou práci považuji za pokus shrnout vše, co jsem se o Žirči dozvěděl. Očekávám 

proto, že  k tomu bude možné přidávat nové informace a opravovat případné nepřesnosti. Proto 

prosím čtenáře o připomínky.  

          Vladimír Valenta © 

 

DOBA PŘEDHISTORICKÁ 

 

Vrchní učitel německé školy v Žirči Wenzel Kuhlang (19. stol.) píše: 

 „Toto území panství Žirče nebylo už v nejstarších časech nějakou liduprázdnou krajinou, 

protože je nepopiratelnou skutečností, že Krkonoše a jejich jižní předhůří bylo osídleno keltskými 

Bóji a později německými Markomany. Ačkoli jednotlivá sídla z doby Bójů a Markomanů přežila 

tlaky stěhování národů, nový věk přinesl  slovanské osídlení tohoto prostoru. Teprve v oněch 

časech, kdy Slované osídlili zemi Bohemia (původně Boiohaemum), dnes tedy Čechy nebo Česko, 

začaly být postupně objevovány a popisovány dějiny této oblasti. Až koncem 12. století dostala tato 

sídla současný smysl, dříve to byly jenom  krajina a hrady.“  

 Tak v 11. a 12. století postupovala kolonizace podkrkonošské hraniční krajiny. Přistěhovalci 

do míst dnešní Žirče  (Germáni i Slované) získávali pozemky, stavěli svá obydlí, lovili zvěř a 

obdělávali půdu. 

 

OD  2. POLOVINY   11. STOLETÍ 

  

Omylem jest tradována tzv.“První zmínka v r. 1070 o Žirči“ v kronice Kosmově, kde ale doslova 

stojí zapsáno: 

„XXVII ROKU OD NAROZENÍ PÁNĚ 1070: Dne 8.června posvětil biskup Gebhart svůj kostel 

v novém dvoře Žerčiněvsi“.  V poznámkách je v Kronice doplněno: „Žerčiněves, biskupský dvůr 

(Žerčice u Mladé Boleslavi)“. Bohužel, v žádném případě tedy nejde o Žireč. Až do 14. století tak 

nemáme hodnověrné písemné doklady existence žirečského panství, ačkoli bezpochyby vznikalo již 

koncem století dvanáctého. 

 

1254 až 1278  Za vlády krále Přemysla Otakara II.  

1260  Původní panství skládající se z tvrze, pozemků a poddaných patřilo od tohoto roku   

ke královskému hradu, založenému Přemyslem Otakarem II v Trutnově; držiteli byli 

 příslušníci různých menších rytířských rodů nebo také královští manové (nižší 

 šlechtici s povinností vojenské služby), kteří postupně připojili k panství vesnice 

 Hřibojedy, Zaloňov, Žireckou Podstráň a část Dubence 

1278  0826 Přemysl Otakar II. padl na Moravském poli; na český trůn nastoupil král  

  Václav II., korunován byl až roku 1297.  

1305  Václav II. zemřel; na trůn nastoupil Václav III., který byl 4. 8. 1306 zavražděn 

  v Olomouci a Přemyslovský rod tak vymřel po meči; poté krátce vládli v Čechách 

  Habsburkové (Rudolf I. 1306 až 1307) a Korutanští (Jindřich 1307 až 1310) 

 

 



V DOBĚ LUCEMBURKŮ A HUSITŮ OD ROKU 1311 K HABSBURKŮM  
     

1311  0207 Jan Lucemburský byl korunován králem českým; padl 26. 8. 1346 v bitvě u  

  Kresčaku 

1347 0902 Karel IV. korunován králem českým (rok předtím jako Karel I. korunován králem 

  německým a roku 1355 v Římě korunován císařem německým a římským 

1348  První historický zápis (kde?) o panství v Žirči, tvořeném tvrzí a pozemky, které  

  vlastnil Záviš ze Žírce; zápis má být k dohledání v Národním archivu ministerstva 

  vnitra ČR (zatím se to nepovedlo)  

1371  Asi v tomto roce se narodil Jan Hus 

1378    1129 Zemřel Karel IV.; panovat začal jeho syn Václav IV. – do roku 1419, kdy zemřel 

14. stol. Na pozemku nynějšího žirečského hřbitova stála dřevěná kaplička, později vypálená 

  husity 

1400 Někdy okolo tohoto roku se narodil Jan Žižka z Trocnova 

1404 K tomuto roku se objevily první zmínky také o Žirecké Podstráni, která se ale tehdy 

 nazývala Nová Ves; vlastnil ji Evan z Broumova, po jeho smrti pak z poloviny  

 pozdější husitský válečník Matěj Slavata z Lípy 

1415    0706 V Kostnici byl upálen Mistr Jan Hus  

1419 Uherský král (od roku 1387) a římský král (od roku 1410) Zikmund Lucemburský 

 byl korunován za krále českého 

1421 Jan I. Zilvár, budoucí pán Žirče, stoupenec kalicha, vlastnil hrad Vlčice  

1424    1011 Jan Žižka zemřel 

1434    0530 U Lipan v bitvě došlo k porážce vojska husitských radikálů spojenými vojsky 

 katolíků a umírněných husitů, což vedlo mimo jiné i ke konečnému uznání 

 Zikmunda za českého krále 

1436 0826 Zmínka o Žirečském panství ve vlastnictví rytířského rodu Silbersteinů v kalendáři 

  Adama z Veleslavína, ale bez informace o způsobu získání panství (dědictvím nebo 

  koupí?); v té době stále existovala na vyvýšenině nad Labem kamenná tvrz, kterou 

  bezpochyby později Silbersteinové přestavěli na zámeček 

1437 1209 Císař Zikmund Lucemburský zemřel 

Zajímavost: Silberstein by měl být rodový hrad těchto „manů“  - Silbersteinů  (nižších šlechticů, 

  také rytířů, kteří měli propůjčeno léno); nyní je to ruina na chloumku poblíž  

  Trutnova  zvaná Břecštejn); oblast byla česky nazývaná „Hrádeček“  

  (viz Václav Havel!) 

1438  Karel rytíř z Binenberku uvádí ve svých „Starožitnostech Čech“ jako majitele statku 

  Žireč a dalších majetků v královéhradeckém, bydžovském a mladoboleslavském  

  kraji kraji rytíře Hanuše (Jana) od Stříbrného (Hans Silber von Silberstein), českého 

  podkomořího krále Zikmunda a držitele zástavního práva nad královským městem 

  Trutnov (za 447 kop pražských grošů); vlastnil tedy nejen statek Žireč, ale např. také 

  Podhoř, Vlčice, Smidary, Hlušice a Domoušice  

1439 až 1453 V Čechách nastala doba bezvládí 

Nadále Žirečské panství střídalo vlastníky – někteří možná i z rodu Silbersteinů (počeštěně: 

Zilvarů, Zilwarů, Zylvarů čili Silberů) 

1448   „Schurz Dorf: 1448 Pavel ze Zaluňova, Budiš z Žírce, Jan z Kabathova“ (*);  

  NováVes (Žirecká Podstráň) byla v majetku rodu Hrabišů 

1453 1028 Ladislav (Pohrobek) byl korunován za českého krále; zemřel 23. 11. 1457 

1458 0302 Českým králem byl zvolen Jiří z Poděbrad, korunován byl 7. 5. 1458 

1459  „1459  Přech z Javorníka, Martin z Kocléřova a Budiš z Žirce“ (*) 

1471 0322 Král Jiří Poděbradský zemřel 

1471 0521 Čeští stavové zvolili za krále Vladislava Jagellonského, syna polského krále  

  Kazimíra; byl též králem uherským 

1475  Nová Ves (Ž. Podstráň) patřila vladykům z Habru, od r. 1491 opět Hrabišům 

1481  Žírecké panství vlastnili Václav a Jiří ze Žírce 



1482  „Žibřid z Slúpna a na Dubenci ... tvrz svú Žireč ... odevzdal“(*) – (Janu Kordulemu?) 

1500 až 1501 „před Janem Strachovským z Sloupna a na Žierči“ (*) 

1504  Novou Ves (Ž. Podstráň) koupil Jan Libotovský z Chlumu a připojil ji natrvalo  

  k  Žirči 

1506   Žírecké panství vlastnil Burian Labuť ze Švamberka (do r. 1526); existuje zmínka o 

  tvrzi v Nové Vsi (Ž. Podstráni), která byla manským sídlem 

1509  Vladislav dal svého syna Ludvíka Jagellonského korunovat za českého krále 

1514 Držitel Žírecké tvrze Krištof ze Švamberka na základě žádosti dosáhl toho, že český

 král Vladislav II. propustil žírecké zboží z manského závazku a povýšil je na 

 svobodný zemský statek dědičný; Žirečští se tak stali svobodnými pány 

1515 Část Nové Vsi (Ž. Podstráně) koupil Šimek z Bořic; od manželů jeho dcer ji získal 

 Dvůr králové 

1516   0313 Vladislav Jagellonský zemřel, panovat začal Ludvík Jagellonský, který zahynul na 

 výpravě proti Turkům 29. 8. 1526 

1524 „Zilvar z Pilníkova obsielá  Jiříka Keržtorfa z Keržtorfu a na Žírci...“(*) 

 

Poznámka: Údaje označené (*) jsou historické zápisy zápisy získáné z Národního archivu 

 v Praze (viz Zdroje .... ) 

 

ZA VLÁDY  HABSBURKŮ  OD  ROKU  1526  DO ROKU  1918 

 

1526 1023 Arcikníže Ferdinand Habsburský byl zvolen za českého krále jako Ferdinand I. 

1526  Žírecké panství vlastnil Jiřík na Cholticích 

1534  Ignác z Loyoly založil duchovní řád Tovaryšstvo Ježíšovo – řád jezuitský, který byl 

  potvrzen bullou papeže Pavla III. 27. 9. 1540 

1539  Další držitel panství Jiří z Gersdorfu  prodal „statek“ – tedy ves s tvrzí –  Adamovi 

  ze Silbersteinu (zvanému  také Adam Zilvar z Pilníkova) 

1539 až 1542 Zápis: „Zyrečz tvrz, ves Dubenecz ... s Labem což ho k Žijrcžij přísluší ...“(*)  

1544   Císařovna Anna Jagellonská- manželka Ferdinanda I. (+ 1547) vykoupila od Adama 

  Zilvara zástavní právo nad věnným něstem Trutnovem  

1554 0805 Ve zprávě „Relacy o plavení dříví k Horám Kutným“ je zmínka o „třetím stavu  

  (tj. jezu) pod městem Dvorem v Žírci při mlejně pana Kryštofa Zylvara…“, který byl 

  splavný 

1556  Do Čech přišli první jezuité 

1558  Český král Ferdinand I. byl zvolen za římsko-německého císaře 

1562   Syn císaře Ferdinanda, arcivévoda rakouský Maxmilián I. (jako císař Maxmilián II.) 

  byl korunován za českého a německého krále (od roku 1563 též král uherský a od 

  roku 1564 císař římský) 

1564 0725 Císař a král Ferdinand I. zemřel, vlády se ujal Maxmilián II.   

1569  Další vlastník panství Žírec Jan Kryštof ze Silbesteinu se účasnil pražského sněmu; 

  k panství přikoupil vesnice Libotov a Zboží; druhá dcera Kryštofa Silbera Kateřina si 

  vzala Jiřího z Logu a Altendorfu na Kyšperku a Smidarech; Jan Kryštof mj.  

  znovuvystavěl tábority vypálené Smidary a prohlásil je za městys; pobýval často 

  v Žirči, ale bydlel v letohrádku Litič (Leuten), jako stařec ve Smidarech 

1576 1012 Císař Maxmilián zemřel v Německu; vlády se ujal císař Rudolf II, prvorozený syn 

  Maxmiliána 

okolo 1580 Panství vlastnil synovec Jana Kryštofa Jan Adam Zilvar z Pilníkova zvaný často také 

  pouze Adam, s chotí Annou (nejmladší dcerou rytíře Zlatého rouna Floriana  

  Griesberga von Griesbad)  

1581  V důsledku intenzivního plavení dříví po Labi za císaře Rudolfa II. kvůli   

  podemletým břehům se velká část žírecké tvrze zřítila do Labe 

1582   Adam Zilvar byl také hejtmanem kraje Hradeckého; přebudoval poškozenou tvrz 

  Žírec na dvoukřídlovou renesanční budovu (z ní se stalo pozdější severní a východní 

  křídlo žíreckého zámku) 



1587  Na místě původní kapličky na hřbitově byla opět zbudována dřevěná kaple, avšak

  znovu byla vypálená za třicetileté války 

1593  Děkan v Trutnově napsal knihu o šlechtickém rodu Zilvarů ze Silberštejna a  

  Pilníkova, pánů na Vlčicích a Žírci; prapředci tohoto rodu však nejsou známi, jeho 

  počátky však zřejmě spadají do dob kolonizace krkonošského předhůří; popsán však 

  má být další rodopis dědiců a jejich manželek a také erbů; bohužel se neví, kde se 

  rodopis nalézá 

1594  Jan Adam přikupuje k panství Bílou Třemešnou, k níž patřil Borek u Žírce 

1597 0215 Jan Adam Zilvar ze Silbersteinu zemřel a byl pochován v zámecké kapli; hrob byl                        

opatřen kamenným pomníkem, který později jezuité odstranili; jeho torzo je nyní za 

kaplicí sv. Trojice; panství zdědili synové Jan a Adam Silbersteinové                                          

1611   Habsburk Matyáš donutil bratra – císaře Rudolfa II k abdikaci, ujal se českého  

  trůnu,  ale roku 1615 se trvale přesídlil do Vídně 

1612   Rudolf II. zemřel   

1615   Jan Zilvar přikupuje k panství tvrz a ves Kašov 

   „1615 kraj hradecký: Jan Zylvar z Silbrštejna a Pilníkova na Žirči, Petrovicích, ... t 

  statku Žireckého“ (*) 

1617 0629 Ferdinand II. byl korunován za českého krále 

1619 0320 Císař Matyáš zemřel, vlády se ujal Ferdinand II. 

1618 0523 Jan Zilvar, sice Němec, ale luterán, se stal členem třiceti defensorů - volených  

  obhájců náboženských zájmů českých nekatolických stavů 

1618  0623 Tzv.“pražská defenestrace“- členové místodržitelského sboru Bořita z Martinic a 

  Slavata z Chlumu byli i s písařem Fabriciem shozeni z oken Pražského hradu  

  (nic vážného se jim ale nestalo); aktérem byl i Jan Zilvar 

1618  Začátek tzv. „Třicetileté“ války – poslední evropské války náboženské 

1620 1108 Bitva na Bílé hoře: vojska Katolické ligy a císaře Ferdinanda II. porazila české  

  stavovské vojsko   

1620  Účast Silbersteinů v prohraném odboji českých stavů proti císaři; Jan Zivar uprchl 

  ze země 

1621  Konfiskace Žirečského panství (a dalších majetků - Smidary, Hlušice, Vlčice,  

  Domoušice, Pilníkov) v pobělohorské době císařem a králem českým  

  Ferdinandem II.  

1622  Konfiskované majetky (bez Vlčic a Pilníkova) byly bez vědomí císaře pod vlivem 

  Karla z Liechtensteinu prodány Marii Magdaléně Trčkové roz. Popelové z Lípy a 

  Lobkovic (přezdívané „Zlá Manda“) za 95 142 kop grošů českých; jejím manželem 

  byl hrabě Jan Rudolf Trčka z Lipé, který téhož roku koupil také konfiskované  

  panství Žacléř. Hlavním sídlem Trčků byl zámek v Opočně 

1626  Vlastníkem Žirečského panství se stal syn Trčkové svobodný pán, později hrabě  

  Adam Erdman Trčka z Lípy, císařský generál ve valdštejnském vojsku 

1629  Okolo tohoto roku jsou známy první zmínky o výstavbě pivovaru v Žirči, který však 

  údajně začal vařit pivo až po roce 1634; jisté však je, že již existovala vlastní panská 

  chmelnice (v parku) i zdroj vody 

1630 07 Švédský král Gustav Adolf začal válčit s Ferdinandem II 

1631  Syn Trčkových, svobodný pán, později hrabě Adam Erdman Trčka, vedl politická 

  jednání proti císaři se švédským králem Gustavem Adolfem a v roce 1633 se Sasy 

1633  Marie Magdalena Trčková zemřela  

1634 0225 hrabě Adam Erdman Trčka byl zavražděn v Chebu spolu s Albrechtem z Valdštejna 

1634 0929  Starý hrabě Jan Rudolf Trčka, obžalovaný ze zrady císaře, před procesem umírá; 

  veškerý jeho majetek byl zkonfiskován 

1634  Císař Ferdinand II. zkonfiskoval žirečské panství a ustanovil je jako fundační statky 

pro dům noviců vídeňských jezuitů od sv. Anny 

 

  

 



JEZUITÉ V ŽIRČI 

 

1635  Ferdinand II. podepsal darovací listiny a Žirečské panství se tak stalo majetkem  

  Noviciátního domu Jezuitů u sv. Anny ve Vídni; jezuité zřizují v Žirči noviciát pro 

  své kandidáty zejména z českých zemí; až do roku 1636 ale panství žirečské ještě 

  patří pod královskou komoru; jezuité tak ovlivňují Žireč a okolí dlouhých 138 let 

1635  Již někdy po tomto roce se objevují první zmínky o tom, že žirečští jezuité zřídili a 

  provozují klášterní pivovar; jeho jádrem se stala nová barokní budova čp. 61. V jejím 

  hlavním křídle se nacházela sladovna (západní partie), varna (východní část) a mezi 

  nimi hvozd. V bočním křídle byl byt sládka a bednáře, bednářská dílna a zimní sklep. 

  Ve střední části byla lednice. Budova pivovaru stojí dodnes.  

1636  Prvním představitelem žirečských jezuitů byl Balthasar Bonninger. Na jihozápadní 

  nároží zámku byl vsazen tzv. alianční znak 

1637 0215 Zemřel císař Ferdinand II., na trůn nastoupil císař Ferdinand III. 

1640 až 1644 Ferdinand III. ustanovil komisi pro posouzení a ocenění statků v Žirči a  Žacléři, 

jejímž členem byl také jezuita Baltazar Boninger, pozdější prokurátor žirečských 

 jezuitů; v provozu už je zřejmě i žirečský pivovar (sladovna, hvozdy, varna,  

bednářství, sklepy, sklady), rybník před zámkem sloužil v zimě k výrobě ledu;  

pivovar měl svůj zdroj vody - vrt v Podstráni a svou chmelnici. 

1644  Do Čech vtrhla švédská armáda pod velením vojevůdce Torstensona 

1646 až 1773 Vídeňští jezuité (Tovaryšstvo Ježíšovo - Societas Jesu) – a jejich Noviciátní dům u 

  sv. Anny - přebírají žirečský areál a stávají se jeho vlastníky; za příštích 96 let se 

  v čele jezuitů v Žirči vystřídalo 11 superiorů – představitelů řádu 

1646 0805 Ferdinand III. dal korunovat za českého krále svého syna Ferdinanda IV. 

1646 1002 Zuřila třicetiletá válka a Žirči i zámku byly způsobeny škody během bitvy se Švédy  

v oblasti mezi Dvorem Králové, Žirčí a Třemešnou; vypálen byl dřevěný kostelík na 

 žirečském hřbitově, požárem byla zničena také Nová Ves (nynější Žirecká Podstráň) 

 i s původní tvrzí 

1648 07 Švédové pustoší Prahu a loupí Rudolfínské sbírky 

1648  Po skončení třicetileté války započali jezuité s obnovou zpustlého zámeckého areálu 

  a mimo jiné úpravy nechali na zámek přistavit další - druhé patro; obnovili také  

  bažantnici, starý mlýn na Labi a vystavěli druhý dřevěný panský mlýn 

1648 0321 V Žirči na zámku se konal tzv. „vrchnostenský den“ žirečského panství;   

  vrchnostenská komise zkoumala chování a hospodaření rychtářů a konšelů všech 

  vesnic, starostů, rady městyse, obecních „starších“ a tzv. „Kirchenväter“   

  (kostelníků a duchovních správců kostelů); zároveň se ustanovovalo nové „obecní 

  právo“, což byly vesnické samosprávy; rovněž se konala přísaha nových starostů  

1652 až 1658 1. superiorem (představitelem řádu) žirečských jezuitů se stal Carolus Coreth;  

  k bohoslužbám sloužil jako jezuitská oratoř tzv. starý kostel těsně u zámku (původně 

  modlitebna luteránských německých pánů Žírce); v něm vznikly tři oltáře: vlevo smrt 

  sv. Stanislava, uprostřed oltář sv. Františka Xaverského a vpravo smrt sv. Růženy  

1652  Jezuité jako vlastníci Žirečského panství byli zapsáni do Zemských desek a 

  vídeňský Noviciátní dům u sv Anny vysílá do Žirče dva kněze a tři bratry; prvním 

  rektorem žirečských jezuitů se stal Everhard Hirschberger 

1652 až 1773  Jezuité rozšiřují žirečské panství koupěmi nebo zakládáním nových osad; postupně 

  tak vlastnili: Žireckou Podstráň (Leuthen), Borek (Burg), Hřibojedy (Siebojed),  

  Kašov (Kaschau), Zaloňov (Salnai), … ? (Neujahrsdorf), Hvězdu (Stern), Libotov 

  (Liebthal), Horní Nemojov (Ober-Nemaus), Starý i Nový Rokytník (Alt-   

  &Neu-Rognitz), Posadov (Passadorf), Zboží (Rennzähn); později i část Záboří  

  (Söberle) jakož i podíly v Huntířově (Güntersdorf), v Hořenicích (Horschenitz) a 

  v Silvárově (Silwarleuth) 

1654 0304 Zemřel Ferdinand IV. 

1655  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Joannes Buccelini 



1656  Jezuité vybudovali a vysvětili na žirečském hřbitově kamenný kostelík nebo spíše 

  kapli sv. Odila, pojmenovaném – jak bylo na hřbitovech zvykem - podle   

  francouzského arciopata benediktinů Odila z Cluny (+1084); s ním souvisí i obyčej 

  slavit 2. listopadu Dušičky jako svátek zemřelých  

1657 0402 Zemřel císař Ferdinand III, na trůn nastoupil Leopold I. 

1658 až 1660 Superiorem jezuitů v Žirči byl Joannes Cisert  

1658  Jezuité se rozhodli vystavět v Žírci velký kostel; podle některých pramenů lze  

  s vysokou pravděpodobností soudit, že pro jezuity v Žirči pracoval a  

  stavbu kostela sv. Anny navrhl slavný pražský stavitel italského původu   

  Carlo Lurago (1615 – 1684) 

1660 až 1661 Superiorem jezuitů v Žirči byl Joannes Schattner 

1660   Rektorem jezuitů v Žirči se stal Adamus Aboeldt; jezuité začali skupovat další  

  pozemky; zavádějí také školní výuku dětí v německém jazyku 

1661 až 1662 Superiorem jezuitů v Žirči byl Georgius Posch 

1662 0309 Narodil se František Antonín Špork (Franz Anton Sporck) 

1662 až 1671 Superiorem jezuitů v Žirči byl Jacobus Topf 

1668  Těsně u zámku započala z iniciativy jezuitů kopáním základů stavba nového kostela 

  se zasvěcením sv. Anně, která trvala dlouhých 30 let 

1670  V  Rokytníku u Trutnova se narodil Jiří František Pacák, řezbář a sochař, poddaný 

  žirečských jezuitů, autor mnoha soch a dalších uměleckých děl baroka v Čechách 

1671 až 1673 Superiorem jezuitů v Žirči byl Abysius Greising 

1675  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Ludovicus Wechtler 

1677 až 1692 V čele žirečských jezuitů byl superior Jacobus Topf 

1677  Od jezuitského kláštera jižním směrem okolo návsi se staví nové (většinou dřevěné) 

  domky a vzniká tak tzv. Náměstíčko (Ringplatz) jako budoucí střed městysu Žireč 

1684   Rektorem jezuitů v Žirči se stal Gasparus Fieger 

1684 0224 V rakouském Stamsu se narodil slavný sochař baroka Matyáš Bernard Braun 

1692 až 1699 V čele žirečských jezuitů byl superior Wolfgang Winkler 

1692  Na severní straně Náměstíčka byl zbudován pranýř 

1693  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Wolfgang Plöckner 

1694  Hrabě Špork zakládá Hospitál Kuks 

1697   Žirečští jezuité zakládají ves Nový Rokytník 

1698 0723 Z osady Schurz - Žírec byla reskriptem císaře Leopolda I. vyčleněna jezuity 

  nově vybudovaná část Schurzmarkt, která byla povýšena na městys, získala 

  soudní právo, právo  vlastního znaku, dvou výročních trhů (jarmarků)  a další 

  městská práva; obec se dělila od té doby na dvě katastrální území: 

  Městys Žírec (Schurz Markt) a Starý Žírec nebo Ves Žírec (Alt Schurz či  

  Schurz Dorf) 

1698 a dále Jezuité zvětšují žirečské panství o pozemky v Litiči (Littisch), Dubenci (Dubenetz), 

  Kocléřově (Ketzelsdorf) a Vestci (Westetz) 

1698  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Christoph Stadelmayer 

1698  Byl dostaven kostel sv Anny, v barokním slohu, s rokokovou kazatelnou; započala 

  stavba kostela Povýšení sv. Kříže na návrší  zvaném Kalvarie jižně od Žirče, k němuž 

  byla ze vsi zřízena cesta 9 zastavení (dodnes z ní zbyla jen kaplice sv. Trojice v Žirči 

  na křižovatce k nádraží) 

1699 až 1706 V čele žirečských jezuitů byl Simon Grongler 

1700  Někdy kolem tohoto roku nechali jezuité na Náměstíčku zbudovat v raně barokním 

  slohu sloup Panny Marie se čtyřmi pylony, další sochařskou výzdobou a kovovým 

  oplocením; autorství je přisuzováno žirečským bratřím Pacákovým  

1700  Rovněž někdy během následujícího století (datum vzniku není známé) jezuité dali 

  v kostele sv. Anny vzniknout unikátnímu vyřezávanému Betlému s téměř metrovými 

  šaty oděnými figurami, který u nás nemá obdoby (jediný jezuitský Betlém);  



  figury jesliček: Ježíšek ve trojím provedení, panna Maria, sv. Josef, Tři králové,  

  velekněz, služebník, chrámoví služebníci, chlapci; tento Betlém bývá nyní  

  o vánocích vystaven v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové 

1701  Započalo osazování první kostelní věže sv. Anny dvěma zvony  

1703  Královéhradecký biskup Tobiáš Becker vysvětil v listopadu nový žirečský kostel sv. 

  Anny po jeho úplném dokončení; kostel začal plnit funkci filiálního stánku jezuitů i 

  pro věřící ze širokého okolí 

1705 0505 Císař Leopold I. zemřel, na trůn nastoupil Josef I. 

1706 až 1715 V čele žirečských jezuitů byl superior Paulus Treiflinger 

1707  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Casparus Glabotsnig 

1709  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Antonius Mordax 

1710  M. B. Braun vytvořil ve své pražské dílně svou první sochu (sousoší sv. Luitgardy na 

  Karlově mostě) 

1711 0417  Císař Josef I. zemřel, na trůn nastoupil Karel VI. 

1712  Hrabě Špork zadal Braunovi sochařskou výzdobu svého sídla v Kuksu 

1715 až 1721 V čele žirečských jezuitů byl superior Franciscus Wirth 

1717 0226 Hrabě František Antonín Špork koupil od města Dvůr Králové za 2 900 rýnských 

  zlatých „Nový les“ nad Žirčí,v němž hojně sázel buky (lat. FAGUS - šifra Šporkova 

  jména Franz Anton Graf von Sporck) a kde se těžil pískovec na pozdější stavby a 

  sochy 

1718 až 1919 Hrabě Špork nechal v Novém lese postavit dřevěné „poustevny“ - sv. Pavla a tzv. 

  Eremitáž sv. Antonína, v té době hojně navštěvované 

1719  Žireč byla jako městys jezuity dostavěna a byla zmiňována jako tržní městečko;  

  konaly se zde trhy výroční (vždy v úterý před Filipem (26.5.) a Jakubem (25.7.) a 

  trhy týdenní první středu v měsíci; v tomto roce asi také vznikl žirečský znak (erb), 

  jehož originál je dosud uložený ve Vídni  

1720  Od tohoto roku 13 let vznikaly v Novém lese  nad Žirčí pískovcové sochy na  

  betlémské téma, známé jako „Braunův nebo Žirečský betlém“, podle návrhů a za 

  aktivní účasti autora Matyáše Bernarda Brauna a jeho pomocníků 

1720 až 1726 Stavba kaplice sv. Trojice na křižovatce ke Hřibojedům 

1721 až 1730 V čele žirečských jezuitů byl superior Adamus Kirchmayer 

1723 0904 Císař Karel VI. byl korunován za českého krále 

1723  Jezuité nechali postavit na Skřivanově čtyřbokou kaplici se stříškou a 4 výklenky 

  osazenými obrazy ze života sv. Jana Nepomuckého 

1725  Druhá věž na straně k Labi kostela sv. Anny byla osazena velkým zvonem  

  nazývaným „Sv. Anna“ 

1725  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Josephus Gögger 

1726  Na Kalvárské hoře (Kalvarienberg) – jak začali jezuité nazývat pahorek na stráni nad 

nynější drahou mezi Žirčí a Stanovicemi jižně od Žirče - započali jezuité na popud 

superiora Adamuse Kirchmayera stavět kapli Nalezení sv. Kříže (vzorem byla 

Kalvarie v Hernals u Vídně).  

 Pozn. Název Kalvárie (vlastně vrch Golgota, kde byl ukřižován Ježíš) začal být 

používán i pro umělecké ztvárnění ukřižování Ježíše Krista. 

  Ze Žirče na cestě vykáceným lesem ke stavbě kaple začala vznikat sousoší Křížové 

cesty, kde se po dokončení konala procesí a poutě; započala stavba prvního zastavení 

(stanoviště) kalvárie - kaplice Nejsvětější Trojice v Žirči, později osazené 

vyřezávanými polychromovanými plastikami Boha Otce, Boha Syna  - Ježíše Krista 

a dvou andělů; Duch sv. byl zobrazen na stropě kaplice; jejich autorem a tvůrcem 

dalších devíti výjevů Křížové cesty byl hlavní sochař a řezbář  žirečských jezuitů   

(Jiří x Josef?) Pacák  

1726  Začíná spor hraběte Šporka s žirečskými jezuity okolo prodeje části Nového lesa  

  nad Žirčí 

1726  Matyáš Bernard Braun na zadání hraběte Šporka započal práce na tvorbě Betléma 

  v Novém lese nad Žirčí; práce trvaly až do roku 1733 



1727  Konflikt hraběte Šporka s žirečskými jezuity pokračuje kvůli stavbě Křížové cesty 

1730  U Labe na mlýnském pahorku nad Žirčí byla jezuity instalována socha sv. Františka 

  Xaverského, který křížem hrozí směrem ke Kuksu; u cesty na Stanovice postavena 

  socha sv. Floriána; autorem obou byl Josef Pacák (?) 

1730  Superior Adamus Kirchmayer umírá. 

1730 až 1741 V čele žirečských jezuitů stanul superior Josef Wiplinger 

1731  V žirečském Betlémě Braun vytesal skupiny Narození Páně a Příchod sv. Tří králů 

1731 0709 Položení základního kamene stavby kaple Nalezení sv. Kříže na žirečské Kalvarii 

1732  Císař Karel VI. potvrdil Žirči privilegium užívat vlastní znak (erb)   

1732  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Josephus Haider 

1732  Modernizace kostela sv. Anny, zahájená superiorem jezuitů Josefem Wiplingerem 

  za faráře Davida Trautmana; hrabě Špork objednává 6. 4. u slezského varhanáře  

  Johanna Michaela Rödera výrobu skříňové zvonkohry, která je jako funkční světový 

  unikát  nyní instalována na kůru kostela; Špork ji do Žirče přivezl osobně 

1733 0901 Vysvěcení nové kaple Nalezení sv. Kříže na Kalvárii 

1735  Úplně dokončena byla tzv. Kalvárie včetně Křížové cesty se všemi jejími  

  „stanicemi“; prvním tzv. Vysláním byla žirečská kaplice sv. Trojice; dalšími výjevy 

  byly Loučení s úředníky, Hora Olivetská, Zajetí, Bičování, Korunování trním a  

  Přibíjení na kříž; kaplic bylo celkem 9; poslední skupina Ukřižování byla v kapli 

  Nalezení sv. Kříže 

1736  Rektorem jezuitů v Žirči se stal Wilibald Krieger 

1736  Pokračovala modernizace kostela sv. Anny; byly vytvořeny postranní oltáře – autory 

  byli řezbáři Beutel ze Žirče a Ital Řehoř Thény 

1738 0215 Zemřel sochař Matyáš Bernard Braun 

1738 0730 Zemřel hrabě František Antonín Špork 

1740  1020 Císař Karel VI. zemřel, na císařský trůn nastoupila Marie Terezie 

1741 až 1750 V čele žirečských jezuitů stanul superior Tobias Ertl, za něhož byla dokončena velká 

  přestavba kostela sv. Anny 

1741 až 1745 Během Slezských válek (součást válek o tzv. rakouské dědictví) bylo panství  

  několikrát pustošeno vojsky obou stran (Habsburkové proti Bavorům a Francouzům, 

  později i proti Prusům)  

1742 0812 Byl pohřben žirečský sochař Jan (Josef) Pacák; pokračovatelem syn Jíří Pacák 

1743 0512 Slavnostní korunovace Marie Terezie za královnu českou 

1744  Vpád pruských vojsk do českých zemí; Prusové zvítězili a vynutili si tzv.  

  drážďanským mírem v roce 1745 definitivní získání Slezska; v této souvislosti je 

  známa bitva mezi Prusy a Rakušany u Dvora Králové, kde zvítězili Rakušané  

1750 až 1758 V čele žirečských jezuitů byl superior Stephan Pepeu 

1754  Posledním rektorem žirečských jezuitů se stal Franciscus Dolphin 

1754  Neznámý autor vytvořil v Kuksu stylizovanou malovanou mapu Šporkova panství 

  s Městysem Schürz s jezuitskou rezidencí i někdejší křížovou cestou, tj. menšími 

  stanicemi i kaplí Nalezení sv. Kříže; malba je nyní v majetku Národního   

  zemědělského muzea v loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou 

1756 09 Pruský panovník Fridrich II. vyhlásil válku Marii Terezii; započala tzv. „Sedmiletá“

  válka  

1758 až 1759 Superiorem žirečských jezuitů byl Franciscus Rahnendorf 

1759 až 1765 Superiorem žirečských jezuitů byl Wilibald Krieger   

1761  Jezuité v rámci požární ochrany panství zakoupili jednu vahadlovou stříkačku a 18 

  ručních stříkaček 

1765  V tomto roce se stal posledním jezuitským superiorem v Žirči Wilhelmus  

  Helmenreich  

 

  OD KONCE JEZUITŮ V ŽIRČI K REPUBLICE 

 

1773 0721 Bula papeže Klimenta XIV. „Dominus ac Redemptor“ rozhodla o zrušení 



  jezuitského řádu 

1773  0901 V Žirči začala sloužit škola s německým vyučovacím jazykem v domku č. 40,  

  v němž bydlel a učil František Patzak, a kde byl také žirečský „úřad“ (Ambtshaus) 

1773    0910 Výnosem císařovny Marie Terezie a papeže pro rakouské země byl rozpuštěn řád 

  jezuitů a z jeho jmění byl zřízen tzv.“studijní fond“; panství Žireč poté spravovala až 

  do r. 1798 Státní hospodářská administrace  (pozemková správa), která vyplatila a 

  propustila zdejší jezuity, což bylo osm řádových bratří a čtyři laici 

1773  Po zrušení jezuitského řádu zůstala kalvárská kaple a křížová cesta žirečských  

  jezuitů bez finančních prostředků a tak postupně vše chátralo... 

1773    III Součástí předávacího protokolu při likvidaci řádu jezuitů v Žirči byl také unikátní 

  vyřezávaný barokní betlém s figurami velkými až 1 m; v současné době se nachází  

  v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové 

1773 1009 Poslední den Jezuitů v Žirči: kostel byl již dříve uzavřen; jmenovaná administrativní 

  komise uzavřela jezuitskou rezidenci a ti, kdo patřili k rezidenci, byli shromážděni 

  v hořejší kancelářské budově před jejich propuštěním; jak dopadli superior a jezuitští 

  bratří, není známo – zápis se nezachoval 

1773  Žirečské panství řídila poté až do roku 1825 Státní hospodářská administrace         

  (její Studijní fond) 

1774  Kostel sv. Anny přešel jako filiální pod správu fary v Dubenci; její duchovenstvo i za 

  času jezuitů vlastnilo duchovní správu Žirče, Podstráně a Borku 

1774  Němčina byla císařským výnosem prohlášena za jediný úřední a školní jazyk   

  i v českých zemích 

1775    03 Selské (poddanské) rebelie ve východních Čechách se rozšířily i do Žirče 

1775    08 Marie Terezie vysílá do Žirče komisi, složenou z dvorního rady Franze Antona von 

  Raaba, justiciára von Friednau a ekonomického rady Schmidta, která posuzovala 

  neutěšenou situaci poddaných sedláků a měla za ůkol organizovat tzv. aboliční plán 

1775    0904 F. A. Raab předložil panovnici Marii Terezii výsledky své inspekční cesty a byl 

 pověřen realizovat opatření, kterým se začalo říkat „raabizace“(přidělování půdy 

 poddaným) ; bylo také rozhodnuto, aby se Raab ujal správy žirečského panství; státní 

 správa nad panstvím Žireč potom trvala až do roku 1828  

1775 V zadní části zámeckého parku byla postavena kamenná sýpka (?) jako kontribuční 

 sklad obilí. Bylo povinností platit rentu z pozemků ve čtvrtletních splátkách, přičemž 

 ekvivalent placení byl stanoven v odevzdání příslušného množství obilí do sýpky 

1776  V Žirči začaly reformy: dělení půdy mezi vrchností a poddanými (tzv. tereziánská 

  raabizace, též raabovský kontrakt či reforma); velkostatky byly rozparcelovány  

  poddaným za roční nájemné a rozprodávány byly i nemovitosti. Ale žirečského  

  panství se to příliš nedotklo – pouze některé jeho části byly pronajaty poddaným 

1779  Přeložení německé žirečské školy do zámku 

1780  V lomu nad Betlémem začala těžba kamene pro stavbu Josefovské pevnosti; během 

  příštích 10 let trvání těžby došlo k velké devastaci Braunových plastik v Novém lese 

1780 1129 Zemřela císařovna Marie Terezie, vlády se ujal její syn Josef II. 

1781 1013 Císař Josef II. vydává toleranční patent o svobodě vyznání a ruší nevolnictví 

1782 až 1791  Žireč dostala místního faráře  (Johann Alois Falge); do té doby byla v Žirči pouze 

  tzv. „lokálie“, spravovaná kaplanem ve Dvoře Králové; založena byla Farní kronika, 

  psaná až do r. 1950; je uložena v trutnovském archivu  

1785  Bylo dokončeno rozdělení půdy v Žirečském panství 

1786  Kaple Nalezení sv. Kříže na Kalvárii byla i s přilehlou poustevnou zrušena a prodána 

bez mobiliáře za 364 zl. staviteli Franzi Hampelovi z Koclířova; mobiliář byl prodán 

v dražbě farnosti Markoušovice, v jejímž kostele se dosud nachází; kaple nějaký čas 

sloužila jako hospoda, později byla zbourána; postupně byla také odstraňována 

jednotlivá zastavení Křížové cesty ke kapli na Kalvatii, až zbyla jen kaplice sv. 

Trojice, která se zachovala, protože ji koupila obec Žireč za 5 zlatých a dále ji 

udržovala 



1786 V kostele sv. Anny byla uzavřena hrobka pod Loretánskou kaplí,  na Náměstíčku byl 

zrušen pranýř 

1790 0220 Císař Josef II. zemřel, na trůn nastoupil Leopold II. 

1790 1231 Zrušení roboty v Žirči tzv. robotním patentem a zavedení měsíčních dávek;  

  toho roku bylo v Městysi Žireč 45 obydlených domů, zámek a filiální kostel; podle 

  jiného pramene 55 domů a 307 obyvatel  

1791 0906 Leopold II. byl korunován za českého krále 

1791 1201 Kostel sv. Anny byl Dvorním dekretem proměněn v kostel farní s farním úřadem 

   (farnost Žireč), kde působili dva kněží 

1792 0301 Zemřel císař Leopold II., na trůn nastoupil František II., poslední římskoněmecký 

  císař z rodu habsbursko-lotrinského, král český a uherský 

1796  Duchovním správcem - „curatorem“ žirečské farnosti se stal Angel Falge, kaplanem 

  Antonín Libich 

1798  Žirečské panství získalo vlastní hospodářský úřad 

  Koncem 18. stol. také postupně zanikají trhy v Žirči; ze žirečského rybníkářství,  

  napájeného vodou z Lipnického potoka, postupně zbyly jen menší rybníky  

  Schenkateich a Schlossteich, sloužící pivovaru; zanikly rybníky Oberteich,  

  Unterteich a Brachteich 

1799  Stav požární techniky v Žirči byl jedna vahadlová stříkačka, 66 ručních stříkaček, 

  11 vodních vaků, 3 háky a 5 žebříků 

1800 a dále V pivovaru Žireč jsou během století vybudovány nové ležácké sklepy; voda pro  

  pivovar byla přiváděna dřevěným potrubím z vrtu na Žirecké Podstráni 

1801  Duchovním správcem žirečské farnosti byl curator Johan Sklenczka, kaplanem Josef 

  Bittner 

1803  Mlynář  Habola koupil dřevěný jezuitský mlýn a přestavěl jej z kamene 

1803  Kaplanem v Žirči se stal Franz Patz 

1804 0811 Císař František II. prohlásil všechny své země za jednotnou monarchii pod  

  společným názvem „císařství Rakouské“ 

1808  Kaplanem v Žirči se stal Josef Ende 

1809  Kaplanem v Žirči se stal Josef Veverka 

1812  Duchovním správcem žirečské farnosti se stal curator Albert Maywald, kaplanem 

  Josef Janiš 

1813  Kaplanem žirečské farnost se stal Josef Bibus 

1814  Papež Pius VII. po kompromisu s Napoleonem I. (konkordát 1801) obnovil papežský 

stát i jezuitský řád a pokoušel se nové uspořádání vztahů mezi státy a církví; bývalý 

vliv jezuitů v Žirči se však již nevrátil 

1815 Kaplanem žirečské farnosti se stal František Řehák 

1816 Své působení v Žirči započala nově zřízená farnost 

1824  V Žirči vznikla trojtřídní německá obecná škola, později dvoutřídní, potom jen 

  jednotřídní 

1824 1117 Vydán prezidiální dekret vídeňské dvorské komise pro prodej státních statků  

  o prodeji Žirečského panství 

1824  Firma Ludwík Schick syn zahájila v Žirči vedle fary výstavbu „Parostrojní továrny 

  na likéry“ s lisovnou ovocných šťav a výrobou ovocného vína, která pak byla  

  v provozu do roku 1952  

1825 0321 Veřejná dražba Žirečského panství v guberniálním sále v Praze; vyvolávací cena 

  byla 80 838 zlatých konvenční měny; vyhráli ji manželé Wagnerovi, majitelé panství 

  Jirny 

1825 0329 Potvrzení výherců dražby manželů Wagnerových, Martina a Kláry, 

  a jejich koupě Žirečského panství za 125 000 zlatých 

1825 0401 Na Velký pátek kolem 18 hodin vypukl v Žirči požár; vznikl neopatrností při vaření 

  v č.p. 22 v hostinci U tří kaprů; majitelem byl Alois Kudernatsch; v důsledku  

  velkého větru se rychle rozšířil na celou obec; zničena nebo těžce poškozena byla 



  většina domů (postavených většinou ze dřeva těsně vedle sebe) , kostel, zámek,  

  pivovar, sladovna,  35 bytů zaměstnanců v městysi a 22 domů ve vsi (čp. 2-14,  

  18-37, 39, 40 a 46 z celkového počtu 48 čp.); v zámku byla zničena škola a byty  

  učitele a faráře; odhad škod byl 60 tisíc zlatých konvenční měny. Veškerá snha hasit 

  požár byla marná.V kostele vyhořely obě věže a byly roztaveny všechny zvony,  

  zničen byl hlavní oltář a oltář  Kalvárie. Shořela šindelová stříška kaplice Sv. Trojice 

  na rozcestí, zničeny v ní byly sochy Boha Syna - Ježíše Krista od Pacáka 1723) a 

  dvou andělů; kaplice se zachovala jako jediná z bývalé Křížové cesty jedině díky 

  tomu, že ji během požáru ochraňovali žirečtí vesničané; podařilo se ale včas  

  zachránit jezuitský velký žirečský figurální betlém; požár měl jedinou oběť (stařenku 

  Annu Marii Güttlerovou), ale uhořelo také několik kusů skotu; pouze k malým  

  škodám došlo  v žirečské likérce; jinak veškerá snaha hasit požár byla marná 

1825 0402 Důsledky požáru:  

  Odhad škod byl 60 tisíc zlatých konvenční měny; mnoho obyvatel Žirče se ocitlo bez 

  obydlí, bez jídla a bez majetku, který se změnil v popel; lidé hledali přístřeší  

  v domech, které neshořely, nebo v okolních obcích; výuka žactva po tomto „velkém 

  ohni“ byla zajištěna v domě č.7 v Žirči a č.16 v Podstráni; zprávy o požáru vyvolaly 

  v okolí vlnu pomoci ve formě potravin, stavebního materiálu i peněz; milosrdní bratři 

  z kukského hospitálu vozili poškozeným jídlo; postižení začali obnovovat obydlí, ale 

  stavěli již většinou z cihel a kamene.  

1825 0410  Ve vyhořelém torzu kostela sv.Anny byla sloužena ranní mše, při níž ze shořelé věže 

  spadl dolů velký kus plechu; kostel byl proto raději uzavřen  

1825  Noví vlastníci – Wagnerovi dostali po požáru slevu 25 tis. zlatých z ceny za panství; 

1825  0710 V Žirči se představili manželé Wagnerovi jako nová vrchnost: převzali velkostatek a 

  protože měli značný majetek, započali hned s rekonstrukcí zámku a obnovou  

  městyse; zámek však přišel o horní patro a o věž; v poškozeném kostele byly sníženy 

  vyhořelé věže, protože bylo zničeno původní trámoví  

1825  Z Braunova Betléma bylo do hospitální zahrady v Kuksu převezeno sousoší andělů  

1825 III-IV Značná pomoc z okolí a vlídné počasí během zbytku roku umožnilo mnohým  

  postiženým postavit nová obydlí i stáje pro dobytek; stavební práce pak pokračovaly 

  dále až do úplné obnovy Žirče 

1825 0921 Na pozemku shořelých panských stodol na Náměstíčku (Ringplatz) byl položen  

  základní kámen nové školy 

1826 až 1828 Při silnici do Dvora Králové byla započata výstavba domků (dnešní osada  

  Skřivanov) 

1827  Během dvou let byl na Náměstíčku dostavěn a otevřen nový domek německé školy, 

  do níž  chodila i většina dětí českých přistěhovalců  

1827    U osady Skřivanov byla jezuity vystavěna čtyřhranná kaplice sv. Jana Nepomuckého 

1827  Původní vchod do kostela z předsíně za hlavním oltářem byl zazděn; z předsíně  

  vznikla „kůlna“ (nyní kočárovna); nový vchod byl zřízen na konci kostelní lodi  

  z tzv. oratoře (nyní kaple mezi zámkem a kostelem, sloužící k bohoslužbám) 

1829  V rohu zámeckého parku byla postavena mohutná sýpka (?), sloužící jako  

  kontribuční sklad obilí 

1829  V kostele sv. Anny byly instalovány nové varhany z dílny varhanáře J. A. Bartha 

1831  Kaplanem v Žirči se stal Franz Fischer; před hřbitoven byl postaven křížek 

1832  V Žirči započal plnit funkci duchovního správce curator Franz Fischer, který založil 

  a psal první kroniku žirečské farnosti (nyní uložena v Trutnově); kaplanem byl  

  Augustin Vondráček 

1833  Manželé Wagnerovi přikoupili panství Debrné a v r. 1834 také Smidary s Hlušicemi 

1835 0302 Zemřel císař František II.; na trůn nastupuje Ferdinand V. (jako císař rakouský  

  Ferdinand I.); za krále českého korunován 7. 9. 1836 

1837 Kaplanem v Žirči se stal František Lukeš, za rok se vrátil opět Augustin Vondráček 

1839  Vysvěcení nového hlavního oltáře kostela sv. Anny v klasicistním slohu,   

 zhotoveného novopackým umělcem Janem Suchardou ve spolupráci s bratry 



Müllerovými, rodáky ze Žirče; Jan Sucharda vytvořil i dřevořezbu nové sochy Ježíše 

Krista pro kaplici Nejsvětější Trojice 

1840   V Žirči byla uvedena do provozu první pekárna 

1841  Žirečským kaplanem se stal Josef Podstránský 

1843   Žirečským kaplanem se stal Josef Knápek 

1844  První větší oprava kaplice Nejsvětější Trojice 

1848  František Palacký uvedl, že v Žirči je 55 domů s 356 německými obyvateli (jiný  

  zdroj 387 obyvatel); o českých nebyla zmínka 

1848 1202  Císař Ferdinand se vzdal trůnu ve prospěch Františka Josefa I. 

1848  Poddaní na žirečském panství byli zbaveni všech závazků k vrchnosti 

1849 0301 Majitel velkostatků Žireč a Debrné Martin Wagner umírá, majetek převzal syn  

  Jindřich (Heinrich) 

1849  Konečné zrušení poddanství a roboty 

1850  Zřízen byl nový politický okres Dvůr Králové, do jehož působnosti patřily i Městys a 

  Ves Žireč; v součtu obcí Městys a Ves má Žireč 650 obyvatel 

1852  Farářem v Žirči se stal Josef Knápek, kaplanem Josef Spitzer 

1853  Kaplanem se stal Franz Jodl, s přestávkou 1986-88 do roku 1859 

1855 05 Reorganizace státní správy, Žireč spadá pod smíšený Okres královédvorský 

1855 až 1859 Starostou Žirče byl Kudernatsch 

1856    0922 Započala stavba železničního spojení Pardubice – Liberec přes Dvůr Králové 

1858    1101   Po nové železniční trati přes území Žirečského panství projel první vlak 

1858 V Jaroměři buduje Josef Ettrich první přádelnu a tkalcovnu lnu a juty 

1862  Druhá větší oprava kaplice Nejsvětější Trojice 

1866 06 Začala válka Rakouska s Pruskem, která se dotkla také okolí Dvora Králové i Žirče 

1867 až  1868  Starostou Žirče byl Johann Ziegler  

1868  Žireč se stala součástí politického i soudního okresu královédvorského 

1870  Topograficko-statistický slovník (Orth, Sládek) udává pro (Městys) Žireč 55 domů a 

  365 obyvatel německé národnosti 

1872  Ze dvora domu čp. 1 ve Vsi Žireč bylo položeno potrubí, které  přivádělo k pivovaru 

  vodu z rybníka „Schenkenteich“ 

1873  Byl založen první Sbor dobrovolných hasičů v politickém okresu Královédvorsko 

1877  Jan Klazar,  člen podnikatelské rodiny Klazarů z Kruhu u Jilemnice, koupil pro  

  svého syna Františka pivovary ve Dvoře Králové a v Miletíně 

1878 až 1881  Starostou Žirče je Johann Panek 

1878  Úprava hlavního oltáře kostela sv. Anny včetně drobných doplňků vídeňskými  

  sochaři, žirečskými rodáky bratry Janem a Františkem Müllerovými 

1880  V 70. letech začal jaroměřský podnikatel německé národnosti Josef Ettrich skupovat 

  pozemky a objekty v Jaroměři a také v Žirči, kde vlastnil 11 domů.. Byl schopným 

  podnikatelem a snažil se dostat do vyšší společnosti, což se mu dařilo. Dokonce při

  návštěvě císaře Franze Josefa v Josefově mu poskytl nocleh ve své vile 

1881  Byl založen německý Sbor dobrovolných hasičů v obci Schurz (Žírec) 

1881   Bratří Müllerové upravili oltář Božího hrobu kostela sv. Anny, řezbář Beutel  

  upravil rokokovou kazatelnu 

1882  Josef Ettrich dovezl z Anglie do Jaroměře první jutařské stroje 

1883 1021 V městysi Žireč byl zřízen poštovní a telegrafní úřad, zásilky jsou ale přebírány ve 

  Dvoře Králové 

1885  V žirečských provozovnách docházelo čas od času k menším požárům, které 

většinou uhasili sami dělníci, v některých připadech však musely být povolány i 

hasičské sbory; další menší požáry byly v letech 1890, 1903, 1906 a 1916 

1885  Administrátorem žirečské farnosti se stal Josef Kavan, po roce jej vystřídal 

administrátor František Uhlíř, po dalším roce farář Karel Kuhn 

1886  Do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové byla zapsána firma 

Antonín Klazar, továrna na zpracování lnu a juty 

1888  0701 Byla zřízena železniční zastávka Žireč na trati Pardubice - Liberec 



1888  Jindřich (Heinrich) Wagner prodal panství Žireč o rozloze asi 600 ha včetně zámku a 

  pivovaru továrníku Josefu Ettrichovi  z Jaroměře za 480 tisíc rakouských zlatých; 

  Etrichové nechali postupně žirečský zámek stavebně zvelebit a interiéry vyzdobit 

1889  Za Josefa Ettricha dochází k dalším rozsáhlým úpravám zámku 

1889  V Žirči začal provoz nové přádelny juty a lnu, kterou vybudoval Josef Ettrich; 

v provozu byl pivovar (na 36 hl várky), také mlýn na Labi a pila ve vlastnictví rodiny 

Antonína Pavlíčka 

1890  Byl ustanoven Královédvorský spolek hasičů, který vč. okolních obcí měl 759 členů. 

Postupně se došlo k rozšíření na 35 spolků a 1529 členů 

1891 Započala šestiletá rekonstrukce a modernizace vybavení žirečského pivovaru; firmou 

J. Rosenberg byly přestavovány i sklepy na větší objem výroby; pro potřebu 

pivovaru (voda, led) sloužil rybník „Schloßteich“ před zámkem 

1892    0313 Na Královédvorsku byl založen Včelařský spolek pro Dvůr Králové a okolí; chov 

včel se postupně rozšířil i v Žirči 

1899 Žirečskou pilu a mlýn vlastní podnikatel Antonín Pavlíček 

1893 1021 Byl zřízen poštovní a telegrafní úřad Městys Žireč 

1895 1001 Od tohoto dne si pošta Žireč přebírala zásilky u vlaků na zastávce Žireč (do té doby 

  pro zásilky chodil posel do Dvora Králové) 

1895 1112 Začátek školního vyučování v českém jazyce v pronajatém domku čp. 11 na 

  žirečské návsi („náměstíčku“), kde byla za pomoci Ústřední matice školské  

  v Praze zřízena dvoutřídní „matiční“ státní obecná škola; správcem a řídícím 

  učitelem byl 31 let Josef Hlaváček 

1896  0310 Byla založena Národní jednota severočeská, k níž se Žireč připojila 

1896 V Kuksu vyhořel Lázeňský dům (bývalý Šporkův zámek) a v roce 1901 byl zbourán 

 a odstraněn 

1899 Josef Ettrich založil v Žirči pobočnou provozovnu – přádelnu juty (podle zápisu 

v Obchodním rejstříku z roku 1901 u krajského soudu v Hradci Králové) 

1899  Farářem v Žirči se stal Václav Rosecký 

1899   0423 Nízké platy vyvolaly další neúspěšnou třídenní stávku 115 dělníků 

1900  Josef Ettrich zakoupil na Světové výstavě v Paříži secesní kovový altán, který byl 

postaven v parku a slouží dodnes 

1900  Koncem 19. století se uvádí, že žirečské obce Městys a Ves jsou plně srostlé. 

  Ottův slovník naučný uvedl, že v Žirči žije v 61 domech 306 Němců a 168 Čechů; 

  v jiných zdrojích byl tehdy uváděn vůbec kdy nejvyšší počet obyvatel v Žirči – 798  

1900  Tomáš  G. Masaryk po vstupu do politiky spoluzakládá Českou stranu lidovou 

 

Žireč začátkem 20. století: 

Obyvatelstvo obce se převážně skládá z textilních dělníků zaměstnaných ve Dvoře Kr., ze 

zemědělců a zemědělských dělníků na statcích J. Ettricha (nájemce J. Patzak) a Lichtensteina 

(nájemce A. Schwarzová), které mají vlastní artézské studně. Další lidé pracují v JUTĚ, pivovaru, 

mlýnu, na pile,v likérce. V Žirči je řada spolků (Sokol, sbor českých hasičů, sbor německých 

hasičů, Turnverein a odbor NJS; fungují německá Okresní hospodářská záložna (s filiálkou ve 

Dvoře Kr.), kampelička, německá Vzájemná pojišťovna proti požáru a německé Hospodářské 

družstvo skladištní, samozřejmě také školy, školky a českoněmecká knihovna 

 

1901 0102  Josef Ettrich zemřel; polovinu Žirečského panství po smrti Josefa Ettricha získal syn 

  Josef Etrich ml.; lnářská výroba v Žirči byla zastavena 

Poznámka: Podle domovského listu se Josef Etrich psal s jedním „t“, proto dále pouze  „Etrich“ 

1903  Josef Etrich ml. přikoupil druhou polovinu Žirečského panství od matky a vlastnil je 

  celé až do r. 1938 

1904  V Žirči  za kaplicí sv. Trojice byl osazen velký kámen s nápisem, zbytek náhrobku 

  Jana Adama ze Silbersteinů z roku 1597, zničeného jezuity, z kostela sv. Anny                                                                            

1906  Započaly velké stavební úpravy žirečského zámku; byla zřízena zámecká zahrada se 

  skleníkem, zámecký park byl osázen mnoha druhy dřevin; v kostele sv. Anny byly 



  při renovaci kostela zazděny přístupy do hrobek pod kněžištěm a oltářem (hrobka 

  jezuitská) a pod boční lodí (hrobka panská); ve vedlejší Loretánské kapli byla zřízena 

  okna; současně byly opraveny varhany, opravu provedl Josef Kobrle  

1908  Rakouské ministerstvo vnitra potvrdilo městský znak Žirče, známý již od počátku 

  18. století, jehož originál je uložen ve Vídni 

1909  V Žirči bylo z popudu Josefa Etricha zřízeno četnické stanoviště se třemi, později 

  se čtyřmi muži; zrušeno bylo zřejmě až ve 30. letech 

1910  V domě čp.11 byla zřízena česká škola 

1910  Farářem žirečské farnosti se stal Heinrich Bergmann 

1912 0811 Vysvěcena byla renovovaná kaplice sv.Trojice s novou sochou Ježíše Krista od bratří  

  Hanse a Stephana Müllerů 

1914 0628 Sarajevský atentát a balkánská krize byly bezprostřední záminkou začátku tzv. „Velké“,  

  tedy I. světové války, kterou zahájilo Rakousko-Uhersko. Zúčastnilo se jí 25 států a      

  vojska z kolonií  

1914 až 1918 Za první světové války bylo do armády odvedeno z Městyse  Žireč 86 mužů 

1915(?) až 1918 Starostou Žirče byl Josef Gottwald 

1916 1121 Zemřel císař František Josef I., na trůn nastoupil Karel I. 

 

 

SAMOSTATNÁ PRVNÍ REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ 1918 - 1938 

 

 

1918 0414 Požár několika domů na „náměstíčku“, vyhořela i škola; dále se učilo v pronajatém 

  hospodském sále 

1918 1028 Proběhl tzv.“převrat“, vedoucí poslanci Národního výboru vydali prohlášení „Lide 

  československý“, které se stalo hlavním dokumentem při vzniku Republiky  

  československé v čele s  T. G. Masarykem  

1918 11 Podepsáním několika příměří válčícími státy skončila světová válka, v níž zahynulo  

  10 milionů lidí a dvojnásobek jich bylo zraněno 

1918 11 Po převratu 28. října byla převážně německá Žireč bez odporu obsazena   

  jednotkou královédvorské Národní obrany; starosta městyse Gottwald byl zatčen, 

  obě žirečské obce byly připojeny k nově vzniklé ČSR 

1918 1114 Vyhlášena byla Československá republika a její prezidentem byl zvolen profesor dr. 

  Tomáš G. Masaryk 

1919 až  1923 Starostou Žirče byl Franz Fiedler  

1919  Josef Etrich věnuje pozemky v místě spáleniště pro  výstavbu nové školy 

1919  Pivovar Žireč získal koncesi k výrobě sodové vody a ochucených limonád 

1920  V Žirči vznikl sokolský tělocvičný odbor společný s Kuksem; jako cvičiště sloužila 

  travnatá plocha v obci Skřivanov 

1920 0905 Na pozemcích vyhořelých domů na Náměstíčku byla postavena a slavnostně  

  otevřena nová matiční škola česká, od roku 1928 jako menšinová škola dvoutřídní; 

  budova slouží dosud 

1920  T. G. Masaryk byl po druhé zvolen prezidentem Republiky československé 

1920 1216 Žirečská Juta se stala členským závodem Koncernu Juta s.r.o. Praha  

1920  V Žirči vznikl společně s Kuksem tělocvičný odbor Sokola 

1921 0216 Podle sčítání měl Městys Žireč 70 čísel (domů) a 410 obyvatel, z toho 51 % české 

  národnosti; včetně Vsi žilo v Žirči celkem 647 obyvatel 

1922 0401 Karel I., poslední císař rakousko-uherský, zemřel v internaci na Madeiře 

1923 až 1927  Starostou Žirče byl Karl Munser 

1924  Josef Etrich bohužel špatně hospodařil se svým majetkem a postupně se začal 

zadlužovat 

1925 0503 První valná hromada žirečská Sokolské tělocvičné jednoty, která se osamostatnila a 

  byla začleněna do V. okrsku Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy se sídlem 



  v Novém Městě nad Metují; pozemek pro letní cvičiště ve Skřivanově daroval  

  Sokolu Žireč stát - ČSR 

1925  Administrátorem žirečské farnosti se stal Josef Pich 

1927 až 1931  Starostou Žirče byl znovu Franz Fiedler 

1927  Třetí volba Tomáše G. Masaryka prezidentem ČSR 

1927  Pozemková reforma proběhla i v Žirči; týkala se přes 658 hektarů půdy, ale téměř se 

  nedotkla Etrichových statků 

1927  Administrátorem žirečské farnosti se stal Augusti Krpálek 

1928  Ministerstvo školství a národní osvěty otevřelo v Žirči českou mateřskou školku; 

  škola byla změněna na dvoutřídní 

1928  V Žirči nastoupil službu farář Václav Brádler (až do r. 1942) 

1929  V Žirči byla otevřena německá mateřská školka.  

1929  Místopisný slovník ČSR uvedl, že v Městysi Žireč dosáhla národnost československá 

  52% obyvatelstva –  210 Čechoslováků a 194 Němců. Přesto Češi nikdy pro sebe 

  nezískali v Městysi Žireč většinu v obecním zastupitelstvu - ani úřad obecního  

  starosty 

1930 1202 V ČSR proběhlo sčítání lidu. V městysi Žireč žilo v 69 domech 509 obyvatel, 

  z toho 226 Čechů, 276 Němců a 7 cizinců;  v Žirči Vsi v 63 domech celkem 255  

  obyvatel – 53 Čechů, 196 Němců a 6 cizinců 

1931  Provoz zpracování juty v Žirči byl zastaven a výroba zrušena 

1931  V soudním okresu (?) Žireč proběhly obecní volby 

1931 až 1945 Starostou Žirče je Karl Krafka 

1933  Původní historické oblečení figur žirečského betléma bylo bohužel nahrazeno novým  

1933  Provoz pivovaru v Žirči začal být omezován, ale brzy jej Josef Etrich ml. pronajal 

  majiteli konkurenčního pivovaru ve Dvoře Králové Janu Klazarovi 

1933  V Žirči vznikla Hasičská jednota (zakládající schůze v hotelu Šíl)   

1933 11 Podle čsl. zákonů č. 80/1920 a č. 169/1932 začala Žireč psát obecní kroniku; bohužel 

  je ale nezvěstná 

1934  Oprava kaplice Nejsvětější Trojice 

1934  Počet obyvatel Žirče vzrostl na 764 osob 

1934  Tomáš G. Masaryk počtvrté zvolen prezdentem ČSR 

1934  Josef Etrich ml. má spory s Českou průmyslovou bankou, jíž dlužil okolo milionu 

  Kč, a která s ním zahájila exekuční řízení; nakonec musel panství Žireč prodat;  

  pivovar koupil Jan Klazar 

1934 0701 Do Žirče se přistěhovali novomanželé Francovi, Augustin a Jindřiška, převzali  

  obchod smíšeným zbožím a začali péci v místní pekárně 

1935 Někdy okolo tohoto roku byla v Žirči zrušena četnická stanice 

1935    I Nástup Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecké strany) ve volbách – v Žirči ji volilo 

 téměř 70% německých obyvatel Městysu Žireč 

1935    1214 Prezidentem Republiky československé byl zvolen Edvard Beneš 

1937 Jan Klazar koupil žirečský pivovar a zastavuje v něm provoz; nadále byla využívána  

 pouze kapacita ležáckých sklepů pro režijní sklad piva 

1938  Celý žirečský bývalý jezuitský areál (kostel sv. Anny, zámek, zahradu a park)  

  koupila řeholní instituce - Sestry Nejsvětější svátosti České Budějovice 

  V Žirči tou dobou funguje: Sokol, Turnverein, sbory českých a německých hasičů, 

  knihovna českoněmecká, kampelička, německá Vzájemná pojišťovna proti požáru, 

  německé Hospodářské družstvo skladištní, Okresní hospodářská záložna s filiálkou 

  ve Dvoře Králové (až do roku 1948) 

  Žirečští obyvatelé: převážně textilní dělníci (ve Dvoře Kr.), zemědělci a zemědělští 

  dělníci na statcích J. Etricha (nájemce J.Patzak) a Lichtensteina (nájemce A.  

  Schwarzová)  

 

1938 0929 Mezi představiteli Německa (Hitler), Itálie (Mussolini), Velké Británe   

  (Chamberlain) a  Francie (Daladier) byla v Mnichově uzavřena dohoda 



   o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu. 

  Republika tak ztratila třetinu území a byla poškozena hospodářsky i strategicky 

 

 

 

POMNICHOVSKÉ OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE A PROTEKTORÁTU  1938 - 1945 

 

 

1938 10 Prezident Beneš abdikoval a emigroval 

1938 0810 Česká škola v Žirči byla kvůli německé okupaci až do r. 1945 zrušena 

1938 1007 Po uzavření Mnichovské dohody rozhodla tzv. rozhraničovací komise o  

  zahrnutí Žirče do záboru pohraničí Německou Říší. Orgány ČSR ji tento den 

  opustily  

1938 1008 Žirečská škola byla zavřena a její zařízení přestěhováno do Hořic v Podkrkonoší 

1938 10 Městys Žireč byl podřízen okupační vojenské správě 

1938 1010 Francovi museli uzavřít svou pekárnu 

1939   04  Městys Žireč se stal součástí trutnovského správního okresu (Landrátu) a  

  spadal pod soudní pravomoc úředního soudu v Trutnově (Amtgericht  

  Trautenau) 

1939  Velkostatek Žireč byl prodán Josefu Patzakovi, který jej vlastnil do r. 1945.  

  Pivovar po roce pronájmu koupil František Klazar pro svého syna Jana a jeho ženu 

  Eriku 

1939 0515 Ze Žirče odešla po odtržení od ČSR mimo Protektorát Böhmen und Mähren většina 

  Čechů; zůstalo 390 obyvatel převážně německé národnosti 

1939 0524 Pekárna Francových opět začala péct až do jejího zavření Němci 1. 5. 1943 

1939  Sestry řeholní instituce Nejsvětější svátosti zřídily v zámku Domov sv. Josefa 

1940  Během následujících let je postupně úplně zastaveno vaření piva v žirečském  

  pivovaře; pouze ležácké sklepy potom po přestavbě sloužily jako režijní sklady piva 

1941  V Žirči působil tzv. Hraničářský český hasičský sbor na německém území 

1942  Velká Británie a Francie prohlásily mnichovskou dohodu za neplatnou 

1942 1018 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Gerarda Mazancová 

1942  Administrátorem žirečské farnosti se stal Josef Patzak, po roce jej vystřídal Josef 

  Honisch 

1944  Itálie prohlásila mnichoskou dohodu za neplatnou 

1944 0407 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Zdislava Hubrová 

1945 0508 Konec 2. světové války 

 

OBDOBÍ POVÁLEČNÉ DEMOKRATICKÉ ČSR 1945 - 1948 

 

 

1945 0509 Opětovné převzetí moci Národním výborem obnoveného Československa 

1945    05 Edvard Beneš se vrátil z emigrace do Prahy 

1945 0516 Pekárna Francových opět začala péct pro Žireč a s rozvozem i pro Záboří, Nemojov, 

  Nesyty, Kyje, Kašov a Stanovice; v jejich obchodu byl prodej dalších potravin 

1945   Administrátorem žirečské farnosti se stal Arnold Jokel 

1945 0613 Žirečská škola po válce opět v provozu jako dvoutřídní, od roku 1948 jako škola  

  národní, od r. 1991 jako základní škola jednotřídní pro 1. až 3. ročník 

1945  Během prázdnin došlo k částečnému odsunu Němců, do jejichž domů se přistěhovaly 

  české rodiny 

1945 0704 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Alžběta Klajmonová 

1945  Obnovený Sokol Žireč vedl až do r. 1954 B. Kerner; ve funkci byl až do roku 1954; 

  činnost jednoty postupně (zejména po únoru 1948) upadala 

1945  Statek Žireč (včetně zámku a všeho, co k němu patřilo), byl čs. státem zkonfiskován 

1945    10 Edvard Beneš byl potvrzen ve funkci prezidenta ČSR 



1945 0602 Jako správce Okresní záložny hospodářské v Žirči (která sídlila v dnešním domě 

  Chovatelů čp. 8) byl jmenován žirečský občan Bohumil Jirsa 

1945  Sklepy žirečského pivovaru byly postupně přebudovány na skladiště tak, že celá  

  budova byla rozdělena na 3 podlaží 

1946 0101 Firma JUTA byla dekretem prezidenta republiky zestátněna a stala se součástí  

  národního podniku Juta Praha 

1946  Svou činnost obnovil také Sbor dobrovolných hasičů Žireč 

1946    06 Edvard Beneš byl znovu zvolen prezidentem ČSR 

1946 0801 Kongregace sester v Českých Budějovicích převzala konfiskovaný žirečský zámek 

  a zřídila v něm charitní Domov sv. Josefa pro přestárlé a nemocné 

1947 0116 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Konstantina Tanzerová 

1947 0330 Vznik letiště Dvůr Králové u Žirče - vykolíkováno bylo na místě bývalých  

  tří rybníků a hrází 

 

 

OBDOBÍ  POÚNOROVÉ KOMUNISTICKÉ TOTALITY 1948 - 1968 

 

 

1948 02 Komunisté převzali po puči vládu nad republikou 

1948  Letní cvičiště Sokola  na Skřivanově přešlo do užívání JZD; v náhradu byla Sokolu 

  přidělena bývalá Palasmanova hospoda s přilehlými pozemky, jako hřiště pro  

  kopanou začala sloužit travnatá plocha na konci obce směrem na Stanovice 

1948 0501 Žirečský pivovar (podobně jako pivovary ve Dvoře Králové a v Miletíně)  

  byl znárodněn a převeden do vlastnictví nově vzniklého státního statku 

1948    06 Prezident Edvard Beneš abdikoval 

1948 0601 Místní národní výbor Ves Žireč schválil sloučení s Městysem 

1948 0603 Místní národní výbor Městys Žireč schválil sloučení se Vsí 

1948 1221 Zemský národní výbor schválil sloučení Městyse a Vsi v obec Žireč 

1948 Prezidentem ČSR byl zvolen Klement Gottwald 

1949  Josef Etrich ml., který byl největším východočeským podnikatelem, po znárodnění 

svého majetku emigroval do Venezuely 

1948    0903 Zemřel Edvard Beneš 

1948 1105 Na návrh StB (Mašek) byli ze Sokola Žireč vyloučeni Karel Mikeš, řídící učitel Josef 

Maincl, poštmistr Václav Sechter, Alois Buryška, hoteliér Betléma Oldřich Hájek,  

člen nár. soc. strany Vlastislav Jakubec. Důtku (!) dostaly Božena Horáková- 

Novotná a Naďa Mikešová-Týnová 

1949  Bylo dokončeno znárodňování soukromého majetku a živností 

1949    0201 Podle „Seznamu obcí v Republice československé v zemích českých podle správního 

rozdělení z 1. 2. 1949“, Díl I., byla plocha Žirče 301 ha a počet obyvatel 583; údaje 

za Žireckou Podstráň: 190 ha, 290 obyvatel 

1949    0805 Vyhláškou Ministersva vnitra ČSR 864/1949 bylo potvrzeno sloučení obou částí 

Žirče 

1949  Koncem roku byly bez náhrady znárodněny obchod a pekárna Francových a staly se 

 součástí družstva Jednota  

1950  Po odsunu Němců žilo v Žirči 607 převážně nových obyvatel. 

1950 0114 V Žirči v hostinci U Dostálů založilo devět nadšenců základní organizaci Chovatelů 

  drobného hospodářského zvířectva (nyní ZO Českého svazu chovatelů - ČSCH); 

  prvním předsedou byl zvolen Josef Pěník, místopředsedou a tetovatelem Jaroslav 

  Hertl, jednatelem Luboš Hrnčíř, registrátorem František Otradovský, pokladníkem  

  A. Mrkva  

1950  Rozhodnutím úřadů bylo zrušeno i historické členění obce Žireč na Městys a Ves. 

  V Žirči tehdy žilo 607 obyvatel, po odsunu Němců převážně přistěhovalých 

1950  V Hradeckém kraji převzal „péči“ o církev a o vše, co s ní souviselo – tedy i 

o žirečský Domov sv. Josefa – krajský tajemník, komunista Roman Cír; v Domově 



tehdy sloužilo 6 řeholnic a 3 služky 

1951 011 Ze Žirče se odstěhovala rodina Palasmanova. Ta dlouho v čp. 1 provozovala  

  hostinec, který byl zavřen 

1951  V žirečském hostinci „U tří kaprů“ zahájilo přípravu své činnosti velké loutkové  

  divadlo  

1951  Administrátorem žirečské farnosti se stal Emanuel Kuchař 

1951  V Domově sv. Josefa bylo v tomto roce 82 chovanců, 9 zaměstnanců, 4 řeholnice,  

  1 zahradník (i jako řidič), 1 pradlena a 1 kuchařka; budova zámku byla ve špatném  

  stavu, bez přívodu vody, s problematickou hygienou; tento tristní stav trval prakticky 

  až do konce 50. let, kdy postupně začaly alespoň nejnutnější opravy  

1951  Koncem roku měla žirečská organizace chovatelů již přes 30 členů ze Žirče a okolí 

1952 III. V malém sále žirečského hostince U tří kaprů, který tehdy patřil družstvu Jednota ve 

  Dvoře  Králové, úspěšně začal na podzim provoz loutkového divadla; jeho soubor 

  pod záštitou Sokola vedl Adolf  Zloch a jeho členy bylo dalších 12 žirečských  

  občanů; loutky byly 50 cm vysoké a jeviště bylo velmi dobře technicky vybaveno; 

  v hostinci se konaly také každoroční šibřinky 

1952  Žirečská likérka ukončila výrobu lihu a postupně celý provoz 

1953  Po zrušení řeholních řádů zůstalo v Domově sv. Josefa, změněném na Domov  

  důchodců, několik bývalých řeholnic jako pečovatelky; hlavní vliv na řízení Domova 

  měl i nadále krajský „církevní tajemník“ KSČ Josef Cír 

1953    0314    Zemřel prezident Klement Gottwald; prezidentem zvolen Antonín Zápotocký 

1954 0819 Na mimořádné výroční schůzi Sokola byl předsedou zvolen Vlastislav Jakubec (od 

  roku 1952 pokladník TJ Sokol)  a vykonával tuto funkci až do roku 1982 

1954  Komunistické orgány zrušily oficiální působení řeholních sester Kongregace sester 

  Nejsvětější svátosti z Českých Budějovic v chudobinci a v Charitě. Sestry potom 

  ještě sloužily dále jako kuchařky a ošetřovatelky, ale po dosažení důchodového věku 

  musely odejít; pokud zesnuly, byly pohřbeny na žirečském hřbitově 

1955    0301 Podle statistického lexikonu obcí Republiky československé podle správního  

  rozdělení 1. 1. 1955 a podle sčítání lidu, domů a bytů má Žireč rozlohu 300 ha,     

  128 domů a 607 obyvatel; Žirecká Podstráň a Borek 79 ha a 310 obyvatel 

1955  Administrátorem žirečské farnosti se stal František Lukš 

1955  Sokol dostal od MNV dům Palasmanova hostince (čp.1), v němž začala být  

  budována sokolovna 

1955 1016 Vznikl velký požár skladu surovin JUTY, který byl zlikvidován zásahem firemních 

  hasičů 

1956  Pokladníkem Sokola zvolen Augustin Franc (do r. 1974) 

1957    1113 Zemřel prezident Antonín Zápotocký; prezidentem zvolen Antonín Novotný 

1959 0301 Poslední představení žirečského loutkového divadla (hra Radúz a Mahulena); kvůli 

  havárii střechy hostince a stropu sálu, v němž divadlo hrálo, muselo ukončit činnost; 

  vodou byly poškozeny kulisy i loutky 

1959 1020 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Viktorie Hrubecká 

1959  1111 Jednatelem TJ Sokol Žireč zvolen Zdeněk Franc (pokladník od r. 1956);                   

  ve funkci do 1982 

1960 0508 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Thaedea Tvrzická 

1961  Zámecký areál přešel definitivně do majetku státu; v zámku byl státem zřízen a  

  během 60. až 70. let 20. stol. provozován Domov důchodců 

1961 0517 Čs. státní statky převedly na TJ Sokol pozemky na konci Žirče směrem na Stano- 

  vice, kde vznikla hřiště na kopanou, volejbal a doskočiště 

1961  Při přestavbě sokolovny vznikly další prostory: v novém sálku začalo opět hrát  

  loutkové divadlo a stolní tenis, bylo také vybudováno sociální zařízení; později též 

  posilovna a sál pro nářadí 

1962 0311 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Otilie Matějková 

1964  Na jarních veřejných schůzích v Žirči bylo většinově rozhodnuto o začlenění 

  Žirče do Dvora Králové jako jeho části či čtvrti.  



  Skončila tak staletí trvající správní samostatnost bývalého Žirečského panství 

  a obce Žireč 

1964 0423 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Terezie Hubrová 

1964 0612 V prvních volbách do Městského národního výboru Dvůr Králové nad Labem po 

  sloučení byla v Žirči účast 100% (!); do MěNV byli za Žireč jako poslanci zvoleni 

  Miroslav Novotný (otec paní Paťavové), František Kašpar, Marie Smolíková a  

  Václav Mrázek 

1965  Bývalý předseda žirečského národního výboru Vladimír Samler (otec paní  

  Otradovské) dokončil předávání dokumentů a majetku obce Žireč do MěNV Dvůr 

  Králové nad Labem; v Žirči začal působit Občanský výbor, předsedou byl František 

  Bednařík (ve funkci do roku 1970) 

1965  Předsedou základní organizace Českého svazu chovatelů Žireč byl zvolen Jaroslav 

  Hertl (ve funkci do roku 1969)  

1965  Administrátorem žirečské farnosti se stal Alois Fajstl 

1966  Začátek prací na rekonstrukci žirečské sokolovny, které probíhají dosud 

1967  Základní organizace Československého svazu chovatelů drobného   

  hospodářského zvířectva (ZO ČSSCH) v Žirči uspořádala v Kuksu ve třech  

  letech po sobě chovatelské výstavy  

1968  Začal rok společenských snah o demokratizaci komunistického režimu,  

  označovaný jako „Pražské jaro“; odstoupil prezident a 1. tajemník ÚV KSČ  

  Antoním Novotný; prezidentem byl zvolen generál Ludvík Svoboda 

 

OBDOBÍ SOVĚTSKÉ OKUPACE  A  NORMALIZACE  1968 - 1989 

 

1968  V žirečském kostele sv.Anny se začaly sloužit mše v českém jazyce 

1968 08 Invaze vojsk Varšavské smouvy ukončila „Pražské jaro“ a snahy o   

  demokratizaci politického a společenského života 

1968                Do základů vyhořel dům Dostálových čp. 77 (40?)  

1969  K moci se dostali „normalizační“ komunisté v čele s Gustávem Husákem, který byl 

  po Alexandru Dubčekovi zvolen 1. tajemníkem ÚV KSČ (od roku 1971 do 1987 

  generální tajemník) 

1969 0824 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Agáta Mazancová 

1969  Předsedou základní organizace Českého svazu chovatelů Žireč byl zvolen Josef  

  Drahorád (ve funkci do roku 1975) 

1970 0523  Poprvé se na „Výstavišti pod parkem“ konala (a nadále téměř každoročně) velice 

  úspěšná dvoudenní IV. chovatelská výstava (předchozí tři výstavy v letech  1967 až 

  1969 se konaly v Kuksu); ředitelem výstavy byl Josef Drahorád; do roku 2012  

  uspořádali potom Chovatelé  v Žirči dalších 56 výstav, na které přišlo téměř 650 tisíc 

  návštěvníků; první tzv. výstaviště tvořily: zámecký park, přilehlé cesty, louka pod 

  parkem, louka u Labe, louka mezi Labem a Skřivanovem, býv. pivovar, sokolovna, 

  sál restaurace Jednoty, parčík před pivovarem a prostory Státního statku 

1970  Proběhla první ze dvou rekonstrukcí kostela sv. Anny, která jej změnila do jeho  

  současné podoby 

1971  V Žirči byl ustaven Občanský výbor (ve Dvoře Králové č. 19), předchůdce  

  současného Osadního výboru: 

  předseda Vlastislav Jakubec, tajemník Zdeněk Franc, členové Josef Chaloupka,  

  Jaroslav Charvát, Josef Pácalt a Vlastimil Rezek 

1971 0310 Na žirečském hřbitově byla pohřbena řeholní sestra Margareta Červáková 

1971 0522 Na „výstavišti“ byla otevřena V. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Josef Drahorád 

1971 1127 Ve volbách do Národního výboru Dvůr Králové byl do finanční komise zvolen  

  Vlastislav Jakubec  

1972 III Na letišti u Žirče bylo zahájeno dobudování letiště Žireč – Aeroklubu Dvůr Kr. 

1972  Otevřena byla nově vybudovaná požární nádrž jako koupaliště 



1972 0520 Na „výstavišti“ byla otevřena VI. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Josef Drahorád 

1973  únor Pod záštitou žirečského Sokola opět zahájilo hrou „Pohádka lesa“ svou činnost   

  loutkové divadlo v sále rekonstruované sokolovny s kapacitou hlediště 90 míst  

  k sezení 

1973  Německo po 35 letech prohlásilo mnichovskou dohodu za neplatnou 

1973  Poslední z přestaveb kostela sv. Anny do jeho dnešní podoby; kostel byl poté znovu 

  vysvěcen kapitulním vikářem Dr. Karlem Jonášem 

1973 0520 Na „výstavišti“ byla otevřena VII. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Vlastislav Jakubec 

1974  Na letišti u Žirče byla dokončena stavba nové provozní budovy s řídící věží a 

  dalších provozních zařízení (hangárů, dílen, skladů, přípojek atd.) 

1974  Ve druhé polovině roku byla dána do provozu nová požární nádrž  na místě „třetího“ 

  žirečského rybníka u hasičské zbrojnice; napájena byla původně ze Žirečského  

  potoka 

1974 0525 Na „výstavišti“ byla otevřena VIII. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Vlastislav Jakubec 

1974  Pokladnicí TJ Sokol byla zvolena Oluše Jakubcová 

1974 Na jevišti loutkového divadla v sokolovně byly provedeny technické úpravy, které 

 podstatně zlepšily technickou úroveň představení (pult el. osvětlení, můstek pro 

 vodiče loutek aj.) 

1975 0323 Napájení požární nádrže bylo napojeno na vodovod a začalo být využíváno 

 i jako koupaliště  

1975 0315 V Žirči byl založen Klub důchodců, jeho prvním předsedou byl zvolen Alois  

  Buryška; klub měl v dalších letech stále přes 60 členů, pořádal schůzky a výlety  

1975 05 Z veterinárních důvodů byla zrušena výstava Chovatelů; předsedou ZO ČSSCh byl 

  zvolen Karel Janoušek (do roku 2004) 

1976 0901 Na místě zbořeného domu (po Andrlových) na Náměstíčku byla zahájena výstavba 

  nové prodejny potravin družstva JEDNOTA, kterou řídil Vlastislav Jakubec 

1976  Na „výstavišti“ byla otevřena X. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Vlastislav Jakubec 

1976 0925 V hostinci Jednota se konala dvoudenní výstava exotů a ušlechtilých koček EXO 

  ŽIREČ 76, ředitelem byl Bohuslav Hartl 

1977  Z Domova důchodců odešly poslední řeholní sestry. 

1977  Klub důchodců získal v čp.63 nebytové prostory, které členové upravili na klubovnu 

1977 0528 Na „výstavišti“ byly otevřeny XI. dvoudenní výstava Chovatelů a výstava EXO  

  ŽIREČ 77; ředitelem byl Vlastislav Jakubec 

1978  MVDr. Stanislav Rapač otevřel v Žirči první veterinární ordinaci a vede ji dosud 

1978 0527 Na „výstavišti“ byly otevřeny XII. dvoudenní výstava Chovatelů a výstava EXO 

  ŽIREČ 77; ředitelem byl Vlastislav Jakubec 

1979 0526 Na „výstavišti“ byla otevřena XIII. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Vlastislav Jakubec 

1979 0920 Zemřel prezident Ludvík Svoboda; prezidentem zvolen Gustáv Husák 

1980  (okolo, asi)  Ze žirečské kaplice Nejsvětější svátosti byly bez jakékoli shody nebo dohody 

  s obcí Žireč (a bez jakékoli dokumentace) víceméně utajeně (zřejmě z rozhodnutí 

  orgánů DK) demontovány dřevořezby Ježíše Krista (autoři bratří Hans a .....  

  Müllerové) a Boha Otce (autor Jan Sucharda); byly převezeny do Dvora Králové a 

  byly instalovány u zábradlí v 1. patře radnice, kde jsou nehlídány a nechráněny 

1980 0531 Na „výstavišti“ byla otevřena XIV. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Vlastislav Jakubec 

1980 0927 Na „výstavišti“ byla otevřena dvoudenní I.výstava vodní drůbeže; ředitelem výstavy 

  byl Vlastislav Jakubec 

1981  0101 Bohumil Kerner založil první kroniku žirečského Klubu důchodců 



1981 0528 Na „výstavišti“ byla otevřena XV. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Vlastislav Jakubec 

1981 09 Na „výstavišti“ byl otevřen dvoudenní II.nákupní trh ČSR vodní drůbeže, krůt a  

  perliček; ředitelem trhu byl Vlastislav Jakubec  

1982 0529 Na „výstavišti“ byla otevřena XVI. dvoudenní výstava Chovatelů; ředitelem výstavy 

  byl Bohumil Bystřický 

1982 1215 Na výroční schůzi Sokola ukončili funkce a byli odměněni Zdeněk Franc a 

  Vlastislav Jakubec. Oba se již od roku 1967 plně věnovali funkcím v žirečské  

  pobočce Svazu chovatelů a organizaci Výstav chovatelů v žirečském parku. 

1982  Vlastislav Jakubec byl zvolen stálým ředitelem žirečských chovatelských Výstav; 

  tuto funkci vykonával až do své smrti v roce 1996, Zdeněk Franc převzal funkci  

  jednatele Výstav a funkci vykonával do roku 2009 

1983  Novým předsedou Klubu důchodců v Žirči byl zvolen František Otradovský 

1983 0528 Na „výstavišti“ byla otevřena XVII. dvoudenní výstava Chovatelů 

1983 1001 Na „výstavišti“ se konal dvoudenní III. nákupní trh ČSR vodní drůbeže, krůt a  

  perliček 

1983    1231 Žirečští Chovatelé získali bezúplatným převodem zchátralou budovu č.8,  pro své 

  potřeby ji zrekonstruovali a umožnili v ní setrvání poštovního úřadu Žireč (byl  

  přemístěn z 1. patra do přízemí) 

1984  Za žirečskou sokolovnou byla vybudováno hřště s asfaltovým povrchem, o rok  

  později byl asfalt pokryt umělým povrchem 

1984 0526 Na „výstavišti“ byla otevřena XVIII. dvoudenní výstava Chovatelů 

1984 0922 Na „výstavišti“ se konal dvoudenní IV. nákupní trh ČSR vodní drůbeže, krůt a  

  perliček 

1985 0525 Na „výstavišti“ byla otevřena XIX. dvoudenní výstava Chovatelů 

1985 0921 Na „výstavišti“ se konal dvoudenní V. nákupní trh ČSR vodní drůbeže, krůt a  

  perliček 

1986 0531  Na „výstavišti“ byla otevřena XX. dvoudenní výstava Chovatelů 

1987 0530  Na „výstavišti“ byla otevřena XXI. dvoudenní výstava Chovatelů 

1987  Novým předsedou Klubu důchodců byl zvolen Karel Seifert 

1988 0528 Na „výstavišti“ byla otevřena XXII. dvoudenní výstava Chovatelů ; výstavu navštívil 

  dosud  nepřekonaný rekordní počet návštěníků - 37 tisíc 

1989 0527 Na „výstavišti“ byla otevřena XXIII. dvoudenní výstava Chovatelů 

1989 1117 Po zákroku policie proti studentům v Praze začala „sametová revoluce“, která  

  ukončila komunistickou totalitu a umožnila návrat k demokracii 

1989 12 Gustáv Husák byl nucen abdikovat; prezidentem ČSSR zvolen Václav Havel 

1990   0526 Na „výstavišti“  v Žirči byla otevřena XXIV. dvoudenní výstava Chovatelů;            

 na výstavě zahrála Moravanka s Janem Slabákem 

1990    07 V nové volbě byl Václav Havel zvolen prezidentem ČSFR 

 

 

 

 

PO SAMETOVÉ REVOLUCI A PO VZNIKU ĆESKÉ REPUBLIKY OD R. 1990 DO 2015 

 

1991 0525  Na „výstavišti“ byla otevřena XXV. dvoudenní chovatelská výstava  

1991  Úplné ukončení činnosti loukového divadla vedl žirečskou sokolskou jednotu  

  k prodeji zbytků loutek a kulis; za výtěžek pořídil Sokol vybavení tělocvičny  

  nářadím 

1991  Administrátorem žirečské farnosti se stal František Hoffmann 

1991  V rámci restitucí byl žirečský zámecký areál navrácen Kongregaci Sester Nejsvětější 

!!!  Svátosti České Budějovice, která jej darovala Hospicu Anežky České Oblastní  

  charity Červený Kostelec, patřící pod Diecézní charitu Hradec Králové 

1991  Za sokolovnou vzniklo další hřiště na plážový volejbal, později také U-rampa 



1992 0530 Na „výstavišti“ byla otevřena XXVI. dvoudenní výstava Chovatelů 

1992    0720 Prezident Václav Havel v souvislosti s rozpadem Československa rezignoval 

1993    0101 Vznikla Česká republika 

1993    0202    Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem České republiky 

1994 1110 Občané Žirče podali Městu Dvůr Králové petici (petentka Iva Plachetková) proti 

  budování překladiště domovních odpadků v Žirči; protest byl úspěšný, záměr byl 

  zrušen 

1995  Městské zastupitelstvo Dvora Králové vyhláškou 2/1995 o symbolech města  

  rozhodlo o kodifikaci znaku Žirče a o pravidlech jeho používání 

1995 !!! Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti České Budějovice získává zpět Domov sv. 

  Josefa, v němž je stále ještě Domov důchodců 

1995 0916 Po dvouleté odmlce se žirečským chovatelům podařilo získat souhlas s uspořádáním 

  další – dvoudenní - výstavy drobného hospodářského zvířectva poprvé v zámeckém 

  parku tehdejšího Domova důchodců (Výstava č.1); ve funkci ředitele výstavy  

  vystřídal Vlastimila Jakubce Bohumil Bistřický 

1995 1111 Žireč oslavila 100 let od založení české školy a 75 let od založení Sokola 

1996  Do Žirče byl přiveden plynovod se zemním plynem (?) 

1996 0311 Chovatelé pronajali 1. patro své budovy manželům Burešovým ze Dvora Králové 

  jako provozovnu šití prádla (firma Butex).  

  Klub důchodců přišel o svou klubovnu prodejem domu čp. 63; základní organizace 

  Chovatelů v Žirči jako majitel umožnila používat přízemní prostory v čp. 8  jako 

  klubovnu důchodců (nájemní smlouva) 

1996  Bývalou žirečskou likérku zakoupili od trutnovského pozemkového fondu bratři  

  Kamil a Radek Plachetkové, nechali ji zrekonstruovat a zahájili tam činnost servisu  

  manipulační techniky pod firemním názvem ManTech 

1996 0831 V žirečském zámeckém parku se konala 2. dvoudenní výstava Chovatelů 

1996  Administrátorem žirečské farnosti se stal Jozef Pieszczynski 

1997  Administrátorem žirečské farnosti se stal Vít Horák; ještě téhož roku pokračoval opět 

  Jozef Pieszczynski 

1997  Novou předsedkyní Klubu důchodců byla zvolena Vilma Knahlová 

1997 0830 V žirečském zámeckém parku se konala 3. dvoudenní výstava Chovatelů 

1997 0904 Ve Dvoře Králové byla otevřena nová základní škola ve Strži (pod kterou  

  v roce 2001 přešla žirečská základní škola) 

1998 0120 Václav Havel byl podruhé zvolen prezidentem České republiky 

1998 0829 V žirečském zámeckém parku se konala 4. dvoudenní výstava Chovatelů 

1998  Administrátorem žirečské farnosti se stal Jerzy Zieba, po roce Dariusz Mogielnicki, 

  od roku 2000 se vrátil J. Pieszczynski, po roce jej vystřídal Alexander Pajak 

1999 02 Založena byla 2. kronika Klubu důchodců Žireč; zapisovala Věra Plechačová 

1999 0828 V žirečském zámeckém parku se konala 5. dvoudenní výstava Chovatelů 

2000  Ve Dvoře Králové byl otevřen nově vybudovaný Domov důchodců. Žirečský zámek 

  se tak uvolnil a mohla být zahájena nová éra jeho využití. OVŽ? 

2000 0826 V žirečském zámeckém parku se konala 6. dvoudenní výstava Chovatelů 

2001 06 Dosavadní vlastník - Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti České Budějovice  

  darovala areál Domova sv. Josefa Hospici Anežky České jako 5. středisko 

  Oblastní charity v Červeném Kostelci; název Domova byl zachován; ředitelkou  

  Domova se stala Kateřina Hojná 

2001  Probíhala jednání o existenci školy v Žirči; jednou z variant bylo její úplné zrušení 

2001  Administrátorem žirečské farnosti se stal Jan Czekala a slouží jí dodnes 

2001 0825 V žirečském zámeckém parku se konala 7. dvoudenní výstava Chovatelů 

2001 0901 Rozhodnutím města Dvůr Králové se základní škola v Žirči administrativně 

  stala součástí ZŠ Strž ve Dvoře Králové; skončila tak 106 let trvající   

  samostatnost  žirečské školy 

2001 0920 V Domově sv. Josefa (DsJ) započala I. etapa celkové rekonstrukce v hodnotě  

  8,5 mil.Kč; dokončena byla během 3 měsíců 



2001 1209 V Domově sv. Josefa v Žirči se konala oficiální slavnost jeho vzniku, při níž bylo 

  slavnostně otevřeno 1. oddělení ošetřovatelských lůžek pro pacienty s roztroušenou 

  mozkomíšní sklerózou (RMS); zúčastnili se činitelé Královéhradeckého kraje,  

  královéhradecký biskup Dominik Duka, ředitel Hospicu Anežky České v Č. Skalici 

  Miroslav Wajsar a další  

2002  V Žirči podle nových pravidel byl ustaven první tzv. Osadní výbor Žireč (OVŽ); 

  jeho prvním předsedou se stal Vlastimil Rezek, členy byli Zdeněk Hladík, Ladislav 

  Hlava, Alena Kernerová, Václav Uhlíř 

2002 07 V žirečském parku byly poprvé uspořádány Svatoanenské slavnosti s rozsáhlým  

  zábavním programem pro dospělé i děti, s trhem lidových řemesel, dnem otevřených 

  dveří v DsJ a s bohatým občerstvením; byla tak založena trvalá tradice pravidelného

  prázdninového setkávání stovek návštěvníků v Žirči 

2002 0824 V žirečském zámeckém parku se konala 8. dvoudenní výstava žirečských Chovatelů 

2002 09 V DsJ byla zahájena 2. etapa rekonstrukce včetně podkroví a kaple 

2002 12 V DsJ bylo slavnostně otevřeno 2. oddělení – pro trvalý pobyt 

2003 0202 Skončilo druhé možné volební období prezidenta Václava Havla 

2003 0307 Do funkce (druhého) prezidenta České republiky byl zvolen Václav Klaus 

2003 0222 Poslední ples žirečského Sokola v hostinci „U tří kaprů“ ; potom byl hostinec zavřen 

2003 0401 Osadní výbor Žireč pod redakčním vedením předsedy Vlastimila Rezka vydává 

  1. číslo  periodika „Žirečský Občasník; vychází dvakrát ročně 

2003 05 V DsJ byla otevřena poradna a půjčovna pomůcek pro lidi nemocné RMS; otevřeno 

  bylo edukační centrum 

2003 07 V žirečském areálu uspořádal Domov sv. Josefa  2. Svatoanenské slavnosti 

2003  08 V DsJ byla zahájena 3. etapa rekonstrukce včetně sklepení 

2003 0823 V žirečském zámeckém parku se konala 9. dvoudenní výstava Chovatelů 

2003 12 V DsJ zahájilo činnost rehabilitační centrum a byla dokončena rekonstrukce 3.  

  oddělení pro krátkodobé pobyty 

2004 03  V DsJ bylo slavnostně otevřeno 3. oddělení pro krátkodobý pobyt 

2004 0420 Novým předsedou základní organizace Českého svazu chovatelů Žireč byl zvolen 

  Jiří Baier 

2004 0731 V žirečském areálu uspořádal Domov sv. Josefa  3. Svatoanenské slavnosti 

2004 0828 V žirečském zámeckém parku se konala 10. dvoudenní výstava Chovatelů; funkce 

  ředitele výstavy se ujal Vladimír Javorský 

2004 10 V DsJ byla zahájena rekonstrukce zahradního domku na Dům v Zahradě, modelový 

  projekt chráněného bydlení pro seniory pečující o své blízké s RMS, rekonstruováno 

  bylo nádvoří DsJ 

2005 05 V chráněných bytech DsJ v tzv. „Domě v zahradě“ byl zahájen zkušební provoz 

2005 07 V žirečském areálu uspořádal Domov sv. Josefa  4. Svatoanenské slavnosti 

2005 0827 V žirečském zámeckém parku se konala 11. dvoudenní výstava Chovatelů 

2005 11 V prostorách DSJ byly vybudovány a otevřeny „Chráněné dílny“ u sv. Anny (ChD) - 

  uměleckotvořivá, počítačová a bufet – šesté středisko Oblastní charity Červený  

  Kostelec (OCh) 

2006 07 Na Náměstíčku v Žirči byl zahájen provoz dalšího střediska CHD u sv. Anny –  

  chráněná dílna kuchyně a prodejna; původní zahrada se změnila v chráněnou dílnu   

  zahradnictví; koncem roku byly všechny pokoje dovybaveny závěsným zvedacím 

  zařízením Erilens; DsJ oslavil 5. výročí svého vzniku 

2006 07 V žirečském areálu uspořádal Domov sv. Josefa  5. Svatoanenské slavnosti 

2006   0826 V žirečském zámeckém parku se konala 12. – tentokrát a i nadále jednodenní -  

  sobotní výstava Chovatelů 

2007 0728 V žirečském areálu uspořádal Domov sv. Josefa  6. Svatoanenské slavnosti 

2007 III Před DsJ byl upraven parčík a instalovány sluneční hodiny 

2007 0825 V žirečském zámeckém parku se konala 13. výstava Chovatelů 

2008 0101 Žireč má 471 obyvatel vesměs české národnosti 

http://www.domovsvatehojosefa.cz/trvaly-pobyt.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/pujcovna-a-poradna.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/chranene-bydleni.html
http://ochck.cz/
http://ochck.cz/


2008 07 V DsJ byl slavnostně otevřen Dům v Zahradě a parku – dokončena byla fasáda a 

  zprovozněno ubytování v 8 pokojíkách v podkroví; sloužit začaly nové cestičky  

  v parku; v okolí Domova směrem k Labi vznikla nová relaxační zóna  

2008 07 V žirečském areálu uspořádal Domov sv. Josefa  7. Svatoanenské slavnosti 

2008 0823 V žirečském zámeckém parku se konala 14. výstava Chovatelů 

2008 1004 Nad železniční tratí od Stanovic k Žirči mezi dvěma železničními nadjezdy byla  

  slavnostné otevřena moderní „Křížová cesta 21. století“ sestávající z 15 soch a  

  sousoší od 15 autorů z iniciativy sochaře Vladimíra Preclíka pod názvem „Příběh 

  nadějí a utrpení člověka“; duchovní otec tohoto kolektivního díla a organizátor akce 

  sochař Preclík se otevření křížové cesty bohužel nedožil 

2008 0307 Václav Klaus byl podruhé zvolen prezidentem České republiky 

2009  U sokolovny byl vybudován krytý kuželník 

2009  V zámeckém parku byla opravena podezdívka plotu a instalováno nové oplocení; 

  generální opravou prošel altán a litinové loubí, v němž roste několi druhů růží  

  z růžových školek pod zámkem Humprecht 

2009 0620 Kompletně byla restaurována proslulá žirečská barokní zvonkohra; skříň restauroval 

  Marek Scheib, mechaniku Miroslav Kostun, zvonky restauroval, chybějící vyrobil a 

  instaloval Petr Rudolf Manoušek; od té doby slouží často ke koncertním účelům 

2009 07 V žirečském areálu uspořádal DsJ  8. Svatoanenské slavnosti 

2009 0822 V žirečském zámeckém parku se konala 15. výstava Chovatelů 

2009 až 2010 Velká renovace kostela sv. Anny: oprava vnějšího pláště - střecha, omítky, měděné 

  věže a okapy;  plůtky  před kostelem, výmalba interiéru a restaurování oltářů, soch a 

  obrazů; kromě profesionálních řemeslníků velký podíl i odborných prací odvedl  

  dobrovolník Domova sv. Josefa Josef Novák 

2010 05 K 60. výročí vzniku žirečské základní organizace Českého svazu chovatelů zpracoval 

  její dlouholetý předseda Zdeněk Franc brožuru s obrázky „60 let 1950 – 2010“, která 

  zaznamenala všechny aktivity Chovatelů v tomto období včetně personálií; žirečtí 

  Chovatelé uspořádali vč.roku 2009 celkem 54 výstav, které navštívilo 639 tisíc osob 

2010 0731 V žirečském areálu uspořádal DsJ 9. Svatoanenské slavnosti 

2010 0828 V žirečském zámeckém parku se konala 16. výstava Chovatelů 

2010 1128 Ustavující schůze nového 9členného Osadního výboru Žireč (OVŽ) ve složení: 

Bc. Jindřich Hauke - předseda, Jaroslav Balcar, Zdeněk Blažek, Zdeněk Hladík 

(zastupitel DK), Iva Matasová, Vlastimil Rezek, Božena Saifrtová (zapisovatelka), 

  Ing. Vladimír Valenta, Iveta Weiglová (spolu s I. Matasovou) 

2010 IV Z neziskové organizace Oblastní charity Červený Kostelec byla vyčleněna žirečská 

  chráněná pracoviště u sv. Anny a zařazena byla do nově založené sro. Pro-Charitu, 

  do níž nyní patří: 

  - umělecko-tvořivá a šicí dílna 

  - počítačová dílna 

  - občerstvení 

  - kuchyň a prodejna 

  - bylinková zahrada 

2010 1212 Česká televize vysílala 3. adventní koncert z pražské Lorety, věnovaný Domovu sv. 

  Josefa v Žirči, nestátnímu zdravotnickému zařízení pro lidi postižené roztroušenou 

  mozkomíšní sklerózou; diváci svými dary přispěli k dalšímu rozšíření žirečských 

  chráněných dílen 

2011 jaro DsJ zahájil kompletní přestavbu zahrady na novou bylinkovou zahradu 

2011 0314 OVŽ se sešel na 1. schůzi (další 12.10.); rozdělení práce: zástupce předsedy a  

  redaktor Žirečského Občasníku V.Rezek, finance I. Matasová a I. Weiglová, vývěska 

  OVŽ V. Valenta  

2011 0314 Změny ve složeníOVŽ: po odstoupení předsedy J Haukeho 

  byla  předsedkyní zvolena Božena Saifrtová; V. Valentu (kvůli trv. bydl. v Praze)  

  nahradila Lenka Poláková; V. Valenta bude zván na schůze OVŽ jako host 

2011 0730 V Žirči se uskutečnily 10. Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér 

http://www.domovsvatehojosefa.cz/obnova-relaxacni-zony.html


2011 1218 Zemřel první prezident České republiky Václav Havel 

2012 01 Žirečský klub důchodců založil 3.kroniku; zapisuje Gerlinda Zemková 

2012 0411 První schůze Osadního výboru Žireč v roce 2012 (další: 2. - 23.5., 3. - 20.6.,  

  4. - 29.8., 5. - 22.10., 6. - 3.12.) 

2012  Po 109 letech existence rozhodla Česká pošta o zrušení poštovního úřadu 

v Žirči; v náhradu začalo v prodejně Chráněných dílenDsJ na „Náměstíčku“ působit 

tzv. Výdejní místo České pošty 

2012 0523 Ing. Štěpán Harwot bude na schůze OVŽ zván jako host 

2012 07 V žirečském areálu uspořádal Domov sv. Josefa  11. Svatoanenské slavnosti 

2012 0601 Poprvé se v žirečském kostele sv Anny konala populární „Noc kostelů“ 

2012 1022 Ing. Štěpán Harwot a Ing Vladimír Valenta (již trv. bydl. Žireč) byli rozhodnutím 

  OVŽ doplněni do Osadního výboru (schváleno zastupitelstvem DK 11.12. 2012)  

2012 1016 Slavnostní otevření nového dětského hřiště u školy v Žirči za účasti starostky DK  

  Mgr. Edity Vaňkové 

2012  Socha sv. Františka Xaverského po restaurování akad. sochařem  Karlem Krátkým 

  byla opět vrácena na své místo na vyvýšeninu nad Labem 

2012  OVŽ pověřil vedením kroniky v r. 2013 svého člena Vladimíra Valentu 

2013 ? Novou předsedkyní Klubu žirečských důchodců (KDŽ) byla zvolena Stanislava  

  Zichová; na pravidelných čtvrtečních schůzkách členů se schází 20 až 30 členů, ale 

  převážně žen 

2013 0307 Václav Klaus ukončil druhé prezidentské volebni období. Třetím prezidentem  

  České  republiky byl poprvé přímou volbou zvolen Miloš Zeman (kterého v 1. kole 

  volilo  24,22% voličů za účasti 61%  - což představuje necelých 15% oprávněných 

  voličů) 

2013 0524 Péčí DsJ se Žireč zařadila mezi organizátory Noci kostelů v České republice;  

  návštěvníky zaujal bohatý kulturní program od 17:50 do 22 hodin s možností náštěvy 

  věže a prohlídky zvokohry a varhan  

2013 0603 Stoletá voda zasáhla povodní i Žireč; pod vodou se ocitla silnice ke Zboží od parku 

  až ke splavu a mostu přes Labe a louky na levé straně řeky; větší škody nebyly 

2013 0614 Po rekonstrukci byla v areálu DsJ slavnostně otevřena Bylinková zahrada Josefa  

  Kamela podle projektu moravských zahradních architektů z Valtic za za   

  vedení  Ing. Kamily Krejčíkové; zároveň byl v kapli mezi klášterním kostelem svaté 

  Anny a zámkem odhalen zrestaurovaný unikátní barokní oltář svatého Stanislava 

  Kostky. U nás nepříliš známý jezuita je patronem Polska a studující mládeže.  

  Celková obnova oltáře trvala déle než pět let, práce provedli akademická malířka 

  Hana Vítová a restaurátor Jan Mach;  byla také představena ideová studie I. etapy 

  rekonstrukce zámeckého náměstí  

2013  06 Při zachování původní historické budovy byla na železniční zastávce Žireč Správou 

  železničních dopravních cest započata rekonstrukce nástupiště 

2013 0716 Prezident ČR Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka při příležitosti prezentace  

  projektu „Mobilní hospic“ v Červeném Kostelci navštívili také Žireč a Domov sv. 

  Josefa 

2013 0720  V areálu DsJ se konaly tradiční 12. Svatoanenské zahradní slavnosti; kulturní  

  program navštívil m.j. i šéf České filharmonie Jiří Bělohlávek 

2013 0806 Česká televize natáčela v kostele sv.Anny pořad o unikátní žirečské zvonkohře  

  (reportáž se vysílala na ČT24 14.8.) 

2013 0824 V areálu DsJ se opět konala tradiční 19. chovatelská výstava 

2013 1018 Rekonstrukce žirečské vlakové zastávky Správou železničních dopravních cest: byl 

  vydlážděn přístupový chodník od silnice k novému prefabrikovanému panelovému 

  přístřešku s vývěsní skřínkou a lavicí na místě výstupu a nástupu. Čekárna ve staré 

  nádražní budově (nyní obytný dům čp. 145) zůstala přístupná v devastovaném stavu 

2014 0523 V kostele sv. Anny se konala 2. Noc kostelů s bohatým programem 

2014 0719 V žirečském areálu uspořádal DsJ 13. Svatoanenské slavnosti 

2015 0529 V kostele sv. Anny se konala 3. Noc kostelů s bohatým programem 



2015 06 Po necelých 2 letech byla opět provedena rekonstrukce nástupiště žirečské zastávky: 

  dva roky nový chodník byl rozbourán a zvýšen na nástupní úroveň; rovněž byly  

  rekonstruovány kabelové rozvody signalizace přejezdu a osvětlení zastávky;  

  rekonstrukce se týkala i dalších stanic a zastávek na liberecké trati až po Bílou  

  Třemešnou (včetně Dvora Králové); přeprava  při výluce byla zajištěna náhradní 

  autobusovou dopravou 

2015 0725 14. Svatoanenské zahradní slavnosti aneb Slavnosti bez bariér uspořádal ve svém 

  areálu DsJ; v parku, na zámeckém nádvoří a v kostele po zahájení mší svatou  

  v kostele sv. Anny v 10 hodin se celý den konala další kulturní vystoupení;  

  v Domově se konal Den otevřených dveří, celý den probíhal také  jarmark lidových 

  řemesel; záštitu slavnosti převzal předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády ČR 

  MVDr. Pavel Bělobrádek 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


