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Osadní výbor Žireč 31. 10. 2018

ŽIREČSKÝ
občasník

PODZIMNÍ

Stručně z osadního výboru

Máme za sebou volby, už víme, kdo vyhrál, jaká vznikla nová 
koalice, v tuto chvíli ještě nevíme (článek vznikal v polovině října), 
ale dá se předpokládat, že vítězná strana se nenechá o svůj volební 
úspěch připravit a bude i příští čtyřleté období rozhodovat o všem 
důležitém v našem městě a tedy i v naší městské části.

Poprvé od „sametové revoluce“ by se podařilo původní garni‑
tuře svoji pozici ve vedení města obhájit po naplnění celého voleb‑
ního období. Dostalo by se jí pak ideální příležitosti plynule navá‑
zat na původní záměry a bez zbytečného zkoumání, vysvětlování či 
obhajování pokračovat ve své rozdělané práci.

Pro Žireč to má význam především v pozitivním přístupu sta‑
ronového vedení a celého zastupitelstva ke klíčovému žirečskému 
záměru, kterým jednoznačně je vybudování kanalizace a ČOV. Tato 
stavba je v  Akčním plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové 
nad Labem zařazena mezi prioritními záměry a  její příprava je už 
v závěrečné fázi. V říjnu bylo vydáno stavební povolení, které je po‑
slední povinnou přílohou k žádosti o dotaci. Osadní výbor Žireč za 
podpory odboru rozvoje, investic a správy majetku městského úřa‑
du podniká veškeré potřebné kroky k tomu, aby byla žádost o dota‑
ci připravena včas a podána ještě v letošním roce. Jejímu podání na 
Ministerstvo zemědělství musí předcházet schválení radou města. 
S  ohledem na uvedené volební výsledky očekáváme, že průběh 
výše uvedených kroků bude plynulý a tedy rychlý, a musíme dou‑
fat, že i úspěšný.

A doufejme, že získáme podporu městských představitelů a bu‑
deme úspěšní i v realizaci dalších žirečských záměrů. U některých 
našich projektů vázne příprava, některé se ještě nepodařilo zahájit. 
Nejčastější problémy jsou ve financích nebo nedostatečné kapa‑
citě projekčních firem. S posledně jmenovaným problémem jsme 
se např. setkali při zajišťování obnovy osvětlení 
k železniční zastávce v Žirči. Nakonec zpracová‑
ní projektové dokumentace (PD) převzala firma, 
kterou pomohla zajistit předsedkyně OVŽ. Jestli 
se ale realizace podaří ještě v letošním roce, zá‑
leží nyní už jenom na přízni počasí.

Zhotovení kopie sochy Krista Salvatora do 
Kaple Nejsvětější trojice v Žirči bylo v podzim‑
ních měsících letošního roku zahájeno. Samot‑
nému vyřezání sochy předchází příprava dřevě‑
ného bloku, který musí být v potřebné velikosti, 
dostatečně vyzrálý. Aby byla zhotovená kopie 
co nejpřesnější, byl už do řezbářské dílny ze Sta‑
ré radnice přestěhován původní originál sochy. 
Město plánuje koncem tohoto roku kontrolní 
exkurzi do řezbářské dílny, které se bude moci 
zúčastnit i zástupce OVŽ. Práce na soše by měly 
být dokončeny v dubnu příštího roku.

OVŽ v současné době také projednává s ře‑
ditelem technických služeb města formu a způ‑

sob spolupráce při údržbě městské části. Především té zimní, rozší‑
řili jsme ale jednání také v souvislosti s údržbou Žirče v létě. Jednání 
probíhají, nejsou ale ještě v takové fázi, aby bylo možné předat vám 
v této chvíli nějaké přesné informace.

Tak jako již každoročně předal osadní výbor v  září městu se‑
znam požadavků a záměrů navržených k realizaci v městské části. 
Jako absolutní priorita byla opakovaně požadována realizace kana‑
lizace a ČOV Žireč, dále jsme např. předložili požadavek na rekon‑
strukci vodovodu, vybudování chodníků (oba záměry také opako‑
vaně) a po dohodě s velitelem zdejšího dobrovolného hasičského 
sboru realizaci II. etapy přístavby garáže hasičské zbrojnice v Žirči. 
Ve výčtu našich požadavků nechybí např. ani chodník mezi městem 
a městskou částí, úsekové měření rychlosti nebo rekonstrukce ulič‑
ky spojující náměstíčko s parterem Domova sv. Josefa (DsJ). Úplný 
seznam návrhu požadavků OVŽ k zařazení do rozpočtu města na 
rok 2019 je k nahlédnutí v zápise z jednání OVŽ č. 5/2018, který je 
přístupný na webových stránkách města v sekci Město/Osadní vý‑
bory/Osadní výbor Žireč. Většina požadavků nebo záměrů je před‑
kládána do návrhu rozpočtu opakovaně každý rok. Drtivá většina 
našich návrhů do rozpočtu příslušného roku však zařazena nebývá. 
Hlavním důvodem je vždy nedostatek financí, dalším pak rozvoj Ži‑
rče limitující stavba kanalizace a ČOV.

To je stručný výčet nejaktuálnějších informací z činnosti osad‑
ního výboru. Detailnější přehled můžete získat nahlédnutím do zá‑
pisů z jednání OVŽ, které jsou pro vás k dispozici na webu města: 
http://www.mudk.cz/cs/mesto/osadni ‑vybory/osadni ‑vybor ‑zirec/.

Božena Saifrtová, Osadní výbor Žireč
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Jaký bude osadní výbor v Žirči, 
záleží především na nás všech

V  souladu s  ustanovením § 120 zákona č.  128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, může nové zastupitelstvo 
pro nadcházející volební období opět zřídit osadní výbory. A v této 
souvislosti jsem vás opakovaně prostřednictvím článků v Žirečském 
občasníku vyzývala k  projevení zájmu o  práci v  osadním výboru. 
V minulém čísle jsem žirečskou veřejnost nabádala k zorganizování 
voleb či výběru a návrhu vhodných zástupců z  jednotlivých územ‑
ních částí Žirče i všech žirečských organizací tak, aby vzniklo jakési 
všeobecné poměrné zastoupení všech. Samozřejmě, že vítáni budou 
především ti nadšení, aktivní, se zájmem o  smysluplnou práci pro 
rozvoj městské části Žireč. Ideálně ti, kteří mají využitelné zkušenos‑
ti především pro práci ve veřejné sféře. Výhodou je i dostatek času, 
pevné nervy, trpělivost, odolnost (tzv. hroší kůže), houževnatost atd. 
Nutné je zvyknout si na výkon činností bez kompetencí, obrnit se 
proti aroganci moci či poměrně slušně zakořeněnému úřednickému 
zlozvyku předkládání důvodů, proč to nejde, namísto hledání způ‑
sobů řešení. A to všechno bez ocenění ani jiných odměn či benefi‑
tů a pod tlakem časté nekompromisní kritiky. Určitě vás tím nechci 
odradit, aby ale osadní výbor spolehlivě pracoval, musí být složen 
z těch vhodných, výkonných, odolných.

Doposud totiž měla naše městská část alespoň jednoho člena 
v  zastupitelstvu města, jeden je samozřejmě žalostně málo, ale ži‑
rečská stopa tam byla. Výsledek letošních voleb z pohledu obyvatel 
Žirče ale až tak uspokojivý není. Přesto, že měla Žireč na kandidát‑
kách napříč všemi stranami, hnutími či uskupeními poměrně slušné 
zastoupení, uspět se nepodařilo žádnému ze žirečských kandidátů. 
Přesto všem děkujeme za snahu i projevenou odvahu a chuť se za‑
pojit.

Pro příští volební období nám tedy nezbývá než se spoléhat pře‑
devším na práci osadního výboru, a proto je třeba jeho nové obsaze‑
ní nepodcenit.

Na moje předešlé výzvy k  zapojení se do práce OVŽ, navržení 
vhodných kandidátů či uspořádání voleb zatím nebyla z  řad žireč‑
ských občanů adekvátní reakce. Nyní už ale není čas otálet, a proto 
vás tímto vyzývám, abyste návrhy všech případných kandidátů nebo 
zájemců o práci v Osadním výboru Žireč předložili v písemné podo‑
bě přímo předsedkyni OVŽ (č. p. 43), v případě nepřítomnosti vložte 
přihlášku do poštovní schránky, a  to nejpozději do 30. 11. 2018. Pí‑
semnou přihlášku musí předložit každý a  musí obsahovat: Jméno 
a příjmení (včetně titulu), adresu trvalého bydliště, datum narození, 
povolání a podpis uchazeče.

Dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2005 
(statut OV ZM DKnL) je počet členů osadního výboru vždy lichý a vý‑
bor je vždy nejméně tříčlenný.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v plat‑
ném znění, může být členem osadního výboru vždy jen občan trvale 
žijící v městské části, pro kterou je osadní výbor zřizován.

Božena Saifrtová, Osadní výbor Žireč

Volby do zastupitelstev obcí 
konané dne 5. a  6. října 2018

Letošní volby do zastupitelstev obcí se konaly ve znamení  
100. výročí vzniku Československa. Koho zajímalo a  komu není lho‑
stejné, kdo bude v příštím volebním období naše město řídit, ten již 
výsledky nominovaných osob zná. Jakými výsledky voleb v našem vo‑
lebním okrsku jsme přispěli i my, Žirečáci, uvádím v následující tabulce. 
Škoda, že těchto voleb, pro nás tak důležitých, se účastnilo pouze 178 
voličů (o 76 voličů méně než v podzimních sněmovních volbách). Přes‑
to jsme ale dosáhli vyššího průměru volících voličů než město. Když 
vzpomenu pár desítek let zpátky do minulosti, tak Žireč patřila vždy 
mezi první okrsky, kde bylo odvoleno a  téměř se 100% účastí. Toto 
svědčí o zájmu našich občanů, jak budeme v Žirči v dalším období žít.

 

Jaké jsme volili strany:

1. ANO 2011   1 805 hlasů
2. DKoalice      587
3. ČSSD      524
4. ODS      307
5. Česká strana pirátská     286
6. Východočeši      203

Ze Žirče se o post zastupitele s větší či menší úspěšností ucházelo 
celkem 7 kandidátů, postoupit ale mezi vyvolené se k naší škodě ne‑
podařilo ani těm nejúspěšnějším z nich. Tady je jejich pořadí dle počtu 
získaných hlasů:

1. Mgr. Jiří Baier  1 851 hlasů
2. Jan Pohl   1 782
3. Mgr. Marcela Hauke     685
4. MVDr. Jaroslav Rapáč     552
5. Mgr. Linda Harwot, Ph.D.    536
6. Mgr. Jindřich Hauke     420
7. Ondřej Rapáč     404

Vlastimil Rezek, Osadní výbor Žireč

Jedno volební období končí a jiné začíná
Osadní výbor Žireč v  uplynulém volebním období pracoval v  se‑

stavě 11 členů. Následně vám jejich jména postupně (abecedně) připo‑
menu s krátkým komentářem ke každému z nich. Končí volební období 
a všem dosavadním členům OVŽ se patří poděkovat. Všichni totiž svůj 
podíl poctivé práce odevzdali, každý dle svých možností, schopností, 
zkušeností. Všichni jsme táhli tu káru kupředu. A věřte, že byla někdy za‑
traceně těžká. Vážím si nejvíc toho, že i přes občasnou rozdílnost názorů 
jsme vždy našli shodu a problémy řešili v kultivované pracovní atmosfé‑
ře, na úrovni, bez přehnaných a zbytečných emocí.

Všichni spolupracovali na všem, ale každý z nich je v něčem nejvý‑
raznější:

Především celoživotní stavařské zkušenosti, znalost zákonů a  pře‑
hled v oblasti nemovitostí Jana Balcara jsou velmi cennou devizou, kte‑
rou dokázal zúročit při každé příležitosti, při řešení všech investičních 
záměrů, zpracování projektových dokumentací, posuzování variant ře‑
šení. Oceňuji jeho přímé, jasné a odborné názory.

Skvělým prostředníkem pro řešení veškerých záležitostí v žirečské 
základní škole je Zdeněk Blažek, péče o budovu, její okolí, a to ve všech 
souvislostech, je jeho parketou. Ale je i všímavý a na nedostatky, potře‑
by a problémy i v celé městské části dokáže upozornit.

Ing. Štěpán Harwot svým velmi nenápadným a nenásilným způso‑
bem dokázal přispět nejen svými bohatými zkušenostmi z podnikatel‑
ské praxe, nejednou pomohl při náročných jednáních, např. při řešení 
majetkoprávních vztahů, ale v rámci možností své firmy poskytl často 
i praktickou pomoc (např. s dopravou či skladováním).

Nejen skvělým fotografem a  šikovným grafikem je Mgr.  Jindřich 
Hauke. Novodobé fotografie, ale i jejich originální elektronické úpravy 
(např.  grafické prolnutí nových přes obrázky staré) na výstavě ke 120. 
výročí založení české Matiční školy v  Žirči, byly v  podstatě výhradně 

Radek Vonka poprvé u voleb
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jeho excelentním dílem. Zúročuje i svou odbornost získanou především 
praxí u městské policie a přispívá k řešení dopravních či bezpečnostních 
problémů.

Úloha Zdeňka Hladíka spočívá především v  zajišťování přímého 
kontaktu s obyvateli Žirče. Informace předává mezi Žirečáky a tlumočí 
jejich problémy na jednáních osadního výboru. Za tuto roli si v podsta‑
tě vysloužil výsostné postavení i mezi největšími kritiky práce osadního 
výboru. Zdeněk se vždy ochotně zapojí do každé práce (např. s přípra‑
vou rozsvícení vánočního stromu apod.). Je dlouholetým členem osad‑
ního výboru a za to se mu také patří poděkovat.

Iva Matasová je především kontaktní osobou mezi obyvateli žireč‑
ských bytovek a OVŽ. Má velmi rozumné názory a nebojí se je vyjádřit. 
Dokáže upozornit na problémy i  tlumočit požadavky či stížnosti Žire‑
čáků.

Velkou oporou je pro mě Vladimír Mertlík. Mám ho vedle sebe, 
a tak odnese všechno z první ruky, ale často je schopen konstruktivně 
reagovat a vymyslet optimální způsob řešení. Nejednou (i v krizích) mě 
inspiroval k provedení patřičných a účinných kroků. Oba se v maximální 
míře snažíme zúročit zkušenosti ze svých profesí, pro radu, ale i pomoc 
často využíváme také kontakty získané ve své praxi, např. projektanty, 
dodavatele, investiční techniky, ale i nezávislé úředníky (myšleno mimo 
MěÚ DKnL). Vladimír také organizuje každoroční adventní rozsvěcení 
stromu a byl hlavním a nadšeným organizátorem výstavy ke 120. výročí 
založení české Matiční školy v Žirči. Mrzí ho ale, že se nepodařilo získat 
dotační podporu na vydání výstavního almanachu.

Především za dlouholeté vydávání žirečských novin patří veliký dík 
Vlastimilu Rezkovi. Žirečský občasník neúnavně připravuje už 15 let. 
Věřím, že obyvatelům Žirče občasník přináší spoustu informací a zajíma‑
vostí. Vlastík je také tím, kdo reprezentuje město a OV při významných 
výročích našich seniorů a potěší je malou pozorností. Stará se též o pro‑
voz a dohled nad údržbou hřbitova. Také mu patří dík za dlouholeté pů‑
sobení v osadním výboru, je jeho členem/předsedou od jeho založení.

Obrovské životní zkušenosti Ing.  et Ing.  Vladimíra Valenty se 
v jeho přínosné práci v osadním výboru nezapřely. Málokdo v Žirči tuší, 
že během svého velmi aktivního života dokázal zastávat neuvěřitelné 
množství velmi zajímavých a odpovědných profesních, ale i zájmových 
činností. V  jeho výrazně kultivované, velice inteligentní osobnosti se 
prolnula moudrost se selským rozumem a pracovitostí. Patří mu dík pře‑
devším za zahájení prací na žirečské kronice, zmapování historie Žirče 
(je k nahlédnutí na webu města v sekci Osadního výboru Žireč) i vytvo‑
ření všech textových materiálů vystavených při příležitosti 120. výročí 
založení české Matiční školy v Žirči. Zhruba poslední rok pracoval v OVŽ 
už jen externě. V souvislosti s nastalými změnami v soukromém životě 
nyní většinou žije mimo Žireč a ukončení práce v osadním výboru pro 
příští volební období avizoval už před časem.

Další velmi aktivní členkou osadního výboru je Iveta Weiglová. Je 
nám oporou ve finančních záležitostech, je schopna ochotně zařídit vše, 
co je potřeba (od zajištění místního šetření se SÚS kvůli stavu příkopů 
až po uvaření čaje na rozsvěcení stromu). S  Vlastíkem Rezkem chodí 
gratulovat našim seniorům. Všímá si všeho, co se v Žirči děje, a předá‑
vá získané cenné informace na jednáních OV. A je třeba také autorkou 
kalendáře kulturních a sportovních akcí, který najdete v každém Žireč‑
ském občasníku.

Musím zmínit i  nečlenku osadního výboru, kronikářku Markétu 
Maierovou, která po Ing. Valentovi převzala vedení kroniky a za to se jí 
patří poděkovat.

Ale poděkování patří také všem, kteří se ochotně zapojili do prací, 
které z činnosti osadního výboru vyplynuly, např. při uklízení dřeva, roz‑
svěcení vánočního stromu či organizaci výstavy nebo úpravě náměs‑
tíčka. Bojím se někoho jmenovat, určitě bych mohla na některé z  vás 
zapomenout a nikomu tím nechci ukřivdit, jako naposledy Jiřímu Hro‑
chovi, který významnou měrou vždy pomohl se zpracováním a uklíze‑
ním dřeva na náměstíčku. Určitě si ale dovolím jmenovat děti z naší ZŠ, 
a  to nejen za to, že pod trpělivým vedením paní učitelky každoročně 
pečlivě připraví milý doprovodný program pod ozdobený strom, ale i za 
oživení náměstíčka krásnou květenou.

A dík taky všem obyvatelům Žirče, hlavně těm, kteří projevují stálý 
zájem o dění v Žirči. Dokázali nám vyjádřit podporu, přispěli objektivní‑

mi připomínkami a nebáli se nás motivovat svojí konstruktivní kritikou.
Děkuji tedy starému osadnímu výboru, ať se daří tomu novému. Pře‑

ji všem obyvatelům Žirče, aby byl vnímavý, silný a pracovitý.
Božena Saifrtová, předsedkyně Osadního výboru Žireč

Úspěšné čtvrtletí žirečských dobrovolných hasičů

Poslední čtvrtletí bylo pro jednotku dobrovolných hasičů nejen ze 
Žirče velmi náročný. Díky velmi horkému létu s minimem srážek nebyla 
nouze o opravdu velké množství výjezdů k různým událostem. Od června 
do září 2018 vyjela zásahová jednotka SDH Žireč celkem k 15 událostem.

Nejen jednotka měla v tomto období napilno. Dětský kroužek dob‑
rovolných hasičů jel nepřetržitě i přes letní prázdniny a úsilí, se kterým se 
děvčata ‑vedoucí v čele s Markétou Zavřelovou po celý rok věnují trénin‑
kům, se vyplatilo. Díky pečlivé přípravě byli naši mladí hasiči velmi úspěš‑
ní na závodech a soutěžích. O tom svědčí následující výčet výsledků:

Závody v požárním útoku v Dubenci: starší děti 3. místo.

Závody v požárním útoku v Libotově: starší děti 2. místo.

Závody v požárním útoku, štafetě CTIF a štafetě dvojic v Rožnově: 
mladší děti celkově 1. místo

I na posledním závodě před zimní pauzou, který se konal v Jezbi‑
nách, byli žirečští mladí hasiči velmi úspěšní. Starší děti vybojovaly první 
místo a dovezly si krásný velký pohár.

Od září disponují žirečští hasiči automobilem Škoda Octavia, který 
ze svého vozového parku vyřadila Městská policie Dvůr Králové nad La‑
bem. Díky tomuto velitelskému dojezdovému vozidlu bude možná efek‑
tivnější doprava žirečských hasičů v různých situacích, vyžadujících jejich 
přítomnost.

Žirečští mladí hasiči



strana 4

V nejbližší době je v plánu, díky podpoře ze strany města Dvůr Králo‑
vé nad Labem v čele se starostou Ing. Janem Jarolímem, zvětšení garážo‑
vého stání a výměna garážových vrat u hasičské zbrojnice pro umístění 
požárního zásahového vozidla TATRA.

Martina Tomancová Eflerová, SDH Žireč

Parkování a doprava v Žirči
V městské části Žireč všichni pozorujeme nedostatek parkovacích míst 

pro místní i  pro zaměstnance a  návštěvníky Domova sv.  Josefa. Vozidla 
parkují na veřejných komunikacích tak, že je ztížený průjezd osobní i veřej‑
né dopravy, případně IZS. A zdravotníky či hasiče může potřebovat každý 
z nás.

Z  podnětu Osadního výboru Žireč město Dvůr Králové nad Labem 
také proto zadalo zpracování „Urbanisticko – dopravní studie“, která bilan‑
cuje potřeby parkovacích míst, upřesňuje vymezení dopravních ploch pro 
parkování, vyhledává nové plochy veřejných prostranství a také navrhuje 
například dopravní značení (způsob jízdy), změnu tvaru křižovatek, provoz 
cyklistů atd.

Studie bude také sloužit pro koordinaci přípravy a provádění staveb 
veřejných i soukromých, například kanalizace, postupné práce na oživení 
„náměstíčka“ a podobně. Předmětem řešení však není stav a kvalita chod‑
níků a cest. Tady si zlepšení slibovat nemůžeme.

Zpracovatelé dokumentace jsou firmy: Dik Janák,  s.  r.  o., Trutnov 
a Atelier architektury a urbanismu, s. r. o., Červený Kostelec. Tým autorů: 
Ing. Stanislav Janák a Ing. arch. Marek Wajsar.

Všechny varianty navrhovaného řešení si můžete prohlédnout na 
stránkách www.mudk.cz v sekci Město/Osadní výbory/Osadní výbor Žireč 
nebo si dokumentaci můžete půjčit ve vytištěné podobě u předsedkyně 
OVŽ (č. p. 43).

Vaše případné písemné připomínky předložte nejpozději do 
30. 11. 2018 na  e ‑mailovou adresu bsaift@seznam.cz, do schránky OVŽ (na 
plotě zahrady ZŠ Žireč) či poštovní schránky kteréhokoli člena OVŽ.

Jan Balcar, člen Osadního výboru Žireč

Světovým šampionem i v 75 letech

Zní to až neuvěřitelně, ale Jaroslav Tomanec st. ze Žirče nám všem 
dokazuje, že i v pokročilém věku se člověk může stát, a to opakovaně, 
nejenom mistrem Evropy, ale i mistrem světa. Již několik let po sobě 
cestuje po celém světě a účastní se nejen evropských, ale i světových 
soutěží v disciplíně zvané Deadlift neboli Mrtvý tah, mezi zasvěcenými 
zvané též „mrtvola“. Sbírá zlaté medaile a rekordy a vrací se zpět do 
malé vísky nedaleko Dvora Králové nad Labem jako evropský, potaž‑
mo světový šampion. Jen za rok 2018 zabodoval na těchto soutěžích:

Světový pohár V4 v Maďarsku ve městě Györ –  
1. místo výkonem 160 kg;

Mistrovství Evropy ve Francii ve městě Nancy –  
1. místo výkonem 160 kg; 

(zde mu byl uznán evropský a světový rekord);
Mezinárodní pohár ExtrifitCup v ČR v Pardubicích –  

2. místo výkonem 155 kg;
Mistrovství světa v Maďarsku ve městě Eger –  

1. místo výkonem 155 kg.

Účast na všech těchto soutěžích by nebyla možná bez finanční 
podpory představitelů města Dvůr Králové nad Labem, jimž patří ob‑
rovské díky.

Martina Tomancová Eflerová

Chovatelé ZO ŽIREČ v roce 2018
Chovatelé místní ZO začínají druhou polovinu roku vždy přípravou 

a  konáním tradiční chovatelské výstavy, která se jako každoročně koná 
v parku Domova sv. Josefa, který nám místní charita pronajímá a kde nám 
vycházejí všemožně vstříc.

Po celoročních přípravách začínáme výstavu stavět v pátek, týden před 
samotnou výstavou, která se tento rok konala v sobotu 25. srpna 2018. Za‑
čínáme navážením výstavních klecí, podlážek a ostatního pomocného ma‑
teriálu. V sobotu, týden před výstavou, pak klece, voliéry a stany postavíme 
a připravíme na příjem zvířat. Ten začíná ve čtvrtek odpoledne a členové 
už v dopoledních hodinách připravují potřebné, aby vše probíhalo plynu‑
le. Tady nám hodně pomáhají mladí chovatelé i místní mladí nechovatelé, 
kteří zvířata u příjmu přebírají a odvážejí do klecí. S příjmem se končí okolo  
18. hodiny a všichni se rozcházejí k zaslouženému odpočinku, neboť už pří‑
ští den, v pátek, začínáme znovu posuzováním zvířat.

Sjíždějí se delegovaní posuzovatelé králíků, drůbeže, holubů, exotů 
i  morčat, k  nim se z  našich řad musejí přidat nosiči a  zapisovatelé zvířat 
a pak začíná půldenní oceňování. Každé z 624 ks přihlášených zvířat dosta‑
ne svůj oceňovací lístek, kde jsou vypsané klady i zápory posuzovaného 
zvířete, a posuzovatel podle toho ocení zvíře dosaženými body. Z nejlépe 
obodovaných zvířat se pak vyberou nejlepší, která dostanou čestné ceny 
a poháry pro vítěze výstavy. Všechny výsledky se pak elektronicky zpracují 
a uspořádají do výstavního katalogu, který je pak návštěvníkům k dispozici.

Po posouzení se v pátek připraví všechno potřebné ke zdárnému prů‑
běhu výstavy, rozcházíme se domů a s napětím očekáváme sobotní výstav‑
ní ráno. Počasí nám stále přeje, a tak doufáme, že tomu tak bude i v sobotu.

Ráno se scházíme už v 6 hodin, kdy musíme do parku dostat prodávají‑
cí stánkaře, připravit tombolu, pokladny, prodej zvířat a ještě naposled na‑
krmit zvířata. Ačkoliv výstava oficiálně začíná až v 8 hodin, už po 7. hodině 
se začínají trousit první návštěvníci, kteří si chtějí nakoupit chovný materiál, 
a pak už to pokračuje po celou sobotu až do 16 hodin.

Návštěvníci se procházejí po parku, posedávají u občerstvení i u hud‑
by, oceňují výsledky sportujících králíků, zkoušejí štěstí v tombole, oceňují 
vystavená zvířata a vedou odborné řeči, jestli je ocenění oprávněné či ni‑
koliv. Pokud už je člověk zvířaty unaven, jde si odpočinout do bylinkové 
zahrady, nebo jde obdivovat zrekonstruovaný areál Domova sv. Josefa, kde 
si může posedět v místní kavárně, a cestou se podívat na akvarijní rybičky.

Nám už pak na konci výstavy zbývá zvířata vydat majitelům a  začít 
s úklidem areálu, který se protáhne do tmy a pokračuje v neděli dopoled‑
ne, kdy je vše uklizeno. Následuje poslední občerstvení v klubovně, celkové 

Jaroslav Tomanec světovým šampionem

V Žirči vystavují nejen chovatelé, ale i pěstitelé.
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Nejbližší akcí, na kterou se děti moc těší, je Halloween. Nějaké to du‑
chařeníčko a spaní ve škole bude pro ně určitě velikým zážitkem.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří zařídili a po‑
mohli vybudovat krásný venkovní nábytek z palet. Již teď si ho naše děti 
moc užívají.

Přeji si, abychom byli všichni spokojeni. Děti i rodiče. Těším se na vzá‑
jemnou spolupráci.

Mgr. Olga Hylmarová, třídní učitelka

Novinky u Sluníček
Prázdniny utekly jako voda a začal nám nový školní rok, který přinesl 

plno změn. Jednou z nich jsou dvě nové paní učitelky Kristína Škaloudová 
a Kateřina Vašinová, DiS. Ve školce jsme přivítali pět nových dětí, z toho 
tři děti z  Dětské ozdravovny Království. Září i  říjen nás potěšily krásným 
počasím a my jsme tak měli možnost trávit s dětmi co nejvíce času venku.

Novinkou je projekt „Batůžkový den“, jehož cílem je seznamovat děti 
s místem a okolím, ve kterém žijí, a vytvářet si k němu pozitivní vztah. Ten‑
to projekt se uskutečňuje jednou za čtrnáct dní dle počasí, a protože jsme 
třída Sluníček, vybavili jsme se na tyto dny žlutými tričky. Měli jsme již 
možnost navštívit Městskou knihovnu Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 
kde si děti vyslechly pohádku, a společně jsme se zapojili do akce „Škola 
naruby“. Pozorovali jsme krásy podzimu v lese pod městskou nemocnicí, 
vydali se na letiště v Žirči, kde na děti čekalo zpestření v podobě prohlídky 
hangáru. Dalším z našich výletů bylo pouštění draka na Zvičině společně 
s MŠ Choustníkovo Hradiště.

Předškolním dětem byl nabídnut kurz bruslení, od října probíhá pří‑
prava do ZŠ s názvem „Školička“ pod vedením paní učitelky Hylmarové ze 
ZŠ Žireč. Děti se budou dále moci zúčastnit Pohádkového lyžování, kurzu 
plavání a pobytu v přírodě.

Do konce tohoto roku nás čeká ještě halloweenské spaní ve školce, 
návštěva myslivce, mikulášská nadílka a plno vánočních akcí, na které se 
moc těšíme.

Děkujeme všem za milé přivítání a spolupráci při vytváření výše zmí‑
něných akcí.

Kateřina Vašinová, DiS., za kolektiv MŠ

Zajímavosti z TJ Sokol Žireč
Letošní rok byl ve znamení XVI. Všesokolského sletu. Proto pro ten‑

tokrát vynechám pravidelný přehled našich sokolských akcí uplynulé‑
ho období a budu se věnovat pouze této důležité celostátní události.

Pryč jsou časy, kdy žirečští sokolové byli pravidelnými účastníky 
sletů či spartakiád. Dokázali jsme nacvičit samostatně skladby v něko‑
lika kategoriích. Cvičily maminky s dětmi, žáci a žákyně, ženy, a dokon‑
ce i muži. Naposledy tomu tak bylo na přelomu tisíciletí. Dnes zůstaly 
jen pěkné vzpomínky a snad i několik fotografií.

Na posledních sletech nás reprezentují pouze sestry Matasová, 
Baierová a Zajdlová, které se nechtěly vzdát skvělé atmosféry a hez‑
kých zážitků spojených s těmito hromadnými vystoupeními. Za to jim 
určitě patří obdiv a nezbývá jen doufat, že se v budoucnu opět žirečští 
sokolové zapojí ve větším počtu.

Josef Wolf

zhodnocení výstavy a  poděkování všem členům i  nečlenům za přípravu 
výstavy.

Celkově hodnotíme výstavu jako velmi zdařilou a věříme, že i ty 3 tisí‑
covky návštěvníků spokojeně odcházely a že příští rok výstavu opět v hoj‑
ném počtu navštíví.

Na závěr bych chtěl poděkovat místním sokolům, kteří se letos zaslou‑
žili o  plynulý chod na parkovištích. Vše proběhlo bez velkých problémů 
a spolu s nimi se všichni budeme těšit na výstavu příští, která se bude konat 
v sobotu 24. srpna 2019 a na kterou bych chtěl už nyní pozvat co nejvíce 
návštěvníků z místa i okolí.

Mgr. Jiří Baier, předseda ZO Žireč

Po vydařených prázdninách opět ve škole

Letošní léto bylo opravdu vydařené, a  tak si všichni školáci zaslou‑
žených prázdnin opravdu užili. Ještě před ukončením loňského školního 
roku jsme vyjeli na týdenní pobyt do Krkonoš. Učení v přírodě se školá‑
kům moc líbilo. Turistické vycházky spojené s přírodovědnými poznatky 
i pokusy, pohybovými hrami i soutěžemi prověřily nejen znalosti školáků, 
ale i jejich obratnost a důmysl při jejich plnění. Bylo to moc fajn a všichni 
obstáli na jedničku. I velký vládce hor Krakonoš ve svých dopisech, kte‑
ré každé ráno školáci nacházeli, hodnotil jejich činnost a chování v  jeho 
revíru. Krakonoš jedničky nedává, ale nevychované děti by do svého krá‑
lovství určitě nepozval. Nás ale ano. A tak se těšíme zase za rok na nová 
dobrodružství v Krakonošově.

Prázdniny už jsou pryč a školáci zahájili nový školní rok. Ve škole máme 
novou posilu, dvě holčičky v první třídě. Všichni jim přejeme, aby se jim 
u nás líbilo a měly jen samé výborné školní výsledky. Ve druhé třídě máme 
osm žáků a ve třetí třídě pět žáků. Ve školní družině se o děti stará paní vy‑
chovatelka Pavlína Martin, která také vyučuje anglický jazyk a  tělesnou 
výchovu. Ranní školní družinu zajišťuje paní Blažková.

V prvním týdnu proběhlo projektové vyučování s pracovním názvem 
„Cesta za poznáním“. Zahájili jsme ji pěším výletem do Kuksu. Cestou 
jsme se zastavili v lomu sv. Klimenta a obdivovali sochařské umění. Moc 
se nám líbila prohlídka expozice staré lékárny v Kuksu. Zahráli jsme si na 
alchymisty a vyrobili si nějaké prášky, čípky a zkusili pracovat s historic‑
kou pokladnou. Další cesta nás zavedla do Braunova Betléma. Vše jsme 
si pročetli a pozorně prohlédli, později i výtvarně ztvárnili. Prověrku naší 
fyzické zdatnosti prověřila cesta do Horní Brusnice. Tamní Kostelní cesta 
z Horní Brusnice přes Zvičinu do Lázní pod Zvičinou nás opravdu nadchla. 
Doporučujeme všem, aby ji navštívili. Zakončením našeho putování byla 
prohlídka Dvora Králové nad Labem pod vedením pana Jiřičky. Krásný po‑
hled na naše město se nám naskytl z  věže kostela sv.  Jana Křtitele. Své 
poznatky a postřehy z našeho putování si žáci prověřili v kvízech. Musím 
dodat, že všichni byli úspěšní.

Jako každým rokem jsme zahájili spolupráci s mateřskou školou. Po‑
zvali jsme děti i paní učitelky do naší školy, aby si prohlédly školní prostory. 
Předškoláci již byli na první předškolní dílně, která bude probíhat každý 
měsíc. Nazvali jsme ji „Zvonění s předškoláky“. Snad se jim bude u nás líbit, 
zvyknou si na školní prostory, budoucí spolužáky i pedagogy, což jim urči‑
tě usnadní zahájení školní výuky. Plánujeme další společné akce.

Děti naší základní školy

Žirečská Sluníčka na procházce
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Něco o XVI. sletu – pár dojmů, zážitků
V letošním roce, roce 100. výročí vzniku Československa, se konal 

všesokolský slet. Slet jako součást oslav vzniku republiky. Tři sokolky 
ze Žirče – Iva, Slávka a Jarča, se rozhodly nacvičovat. Spojily jsme se 
se sokolkami ze Dvora Králové nad Labem, Bílé Třemešné a Velicho‑
vek a začaly nacvičovat. Vybraná byla skladba „Cesta“ s melodiemi 
Veď mě dál, cesto má, Tymián a Báječná ženská.

Nacvičit tuto skladbu nebylo zcela jednoduché. Chvíli nám tr‑
valo, než jsme si zapamatovaly jednotlivé cviky, jak jsou za sebou. 
A pak se naučit trefit se do hudby. Ale naše úsilí bylo korunováno 
úspěchem.

Dne 19. května 2018 se konal ve Dvoře Králové nad Labem 
župní slet, kde jsme poprvé vystupovaly. Cvičení se divákům 
líbilo, i když ne všechno se nám stoprocentně povedlo.

Další naše vystoupení bylo na krajském sletu v Pardubicích 
dne 10. června 2018. Zde se nám líbilo seřazení sletových skla-
deb od nejmenších (nejmladších) až po nejstarší. Počasí nám 
přálo a atmosféra byla celý den skvělá.

Dne 16.  června  2018 se konal slet na Novém Hrádku. Co 
k tomu říct? Fantastické prostředí, pěkné počasí a  i cvičení se 
nám docela povedlo.

V Praze jsme byly od 2. do 6. července 2018. Bydlení pěkné, 
strava slušná. Pořádné horko, nejvíc jsme to pocítily při nástu-
pech a  secvičování, schovat se do stínu nebylo pořádně kam. 
Při tom jsme se dozvěděly, že budeme vystupovat i na závěr. Tvořily 
jsme s ostatními cvičenkami z naší skladby „Cesta“ velkou státní vlaj‑
ku, bylo to velmi působivé.

Za všechny tři cvičenky Jarča Zajdlová

Léto v Žirči aneb Za sokolovnou to žije
Teplých slunečných dní valem ubylo, kalendář nemilosrdně hlásá, že 

přišel podzim, a tak je nejvyšší čas se na chvíli zastavit, ohlédnout a zavzpo‑
mínat na letošní horké léto a s ním spojené aktivity Žirečáků.

Jedním z nejnavštěvovanějších a nejživějších míst v Žirči je bezesporu 
prostor za sokolovnou, kde kromě dlouhodobě plánovaných akcí místních 
sokolů a dobrovolných hasičů probíhalo celé léto nesčetně mnoho náhod‑
ných setkání, oslav či spontánně zorganizovaných kolektivních aktivit. Té‑
měř každý den se zpoza sokolovny ozýval dětský smích a  radostný křik, 
občas proložený pláčem způsobeným bezmezným divočením ratolestí 
na dvou trampolínách, malé skluzavce či staré U rampě. Zatravněná udr‑
žovaná plocha kolem hřiště pak skýtala drobotině bezpečný prostor pro 
běhání, skotačení, ježdění na tříkolkách, kolech a  rozličných odstrkova‑
dlech. Radostné kvílení se v horkých dnech ozývalo také z napuštěného 
nafukovacího dětského bazénku či osvěžující mobilní sprchy. Vrcholem 
prázdninového dovádění dětí bylo již tradiční nocování v sokolovně. Pro 
malé i  velké obyvatele obce pak tradiční „aktivisti“ zorganizovali několik 
gurmánských zážitků v podobě opékání špekáčků, grilování steaků a dal‑

ších dobrot. Na své si za sokolovnou až do pozdního léta přišli i dospělá‑
ci, kteří zde dvakrát týdně (v pondělí a v neděli) hrávali volejbal a dvakrát 
týdně (v úterý a ve čtvrtek) nohejbal; své několikaměsíční tréninkové úsilí 
jednotlivé sportovní týmy zúročily na turnajích spřátelených obcí. Pro ty, 
kteří preferují kult vypracovaného těla, byla k dispozici každý den i místní 
posilovna. Letošní léto bylo též svátkem pro skalní sokoly a sokolky, kteří se 
po nacvičení oku ladících sestav zúčastnili celorepublikového sletu v Praze. 
K  báječné náladě, sportovnímu duchu i  kolektivnímu souznění místních 
obyvatel v  nemalé míře přispíval velmi vstřícný a  přátelský provozovatel 
„sokolského“ občerstvení, který svými lahodnými nápoji a  pochutinami 
uspokojoval čtyři až pět dní v týdnu malé i velké mlsouny.

Jen neradi tedy nyní zavíráme dveře za nezapomenutelnou akční letní 
sezonou; věříme však, že i zimní sokolské aktivity (pingpongový, šipkový 
nebo mariášový turnaj) nám pomohou udržet dobrou náladu i v nehostin‑
ných chladných dnech a že s nadějí na další skvělé zážitky budeme s opti‑
mismem vyhlížet rok 2019.

Blanka Honzárková, Sokol Žireč

Klub důchodců v Žirči stále v činnosti
Uběhlo krásné a  teplé léto a nastává podzim. Během této doby jsme 

s naším klubem zažili několik krásných akcí. V květnu nás po dohodě na‑
vštívila redaktorka z  Českého rozhlasu Hradec Králové paní Blanka Malá. 
Ptala se nás, jak probíhají naše schůzky, na činnost našeho klubu od zalo‑
žení, na naše akce, které během roku pořádáme, a na naše zájmy. Beseda 
s paní redaktorkou byla velmi příjemná a byla vysílána na Českém rozhlase 
v pondělí 21. května 2018. Koncem května jsme svojí troškou pomohli při 
přípravě TJ Sokol na dětský den. Vázali jsme stuhy na cukrovinky, které byly 
při Dětském dni dětem shazovány z letadla. V druhé polovině června jsme 
se zájezdem navštívili město Polička, kde se mimo jiné v kostele sv. Jaku‑
ba narodil v roce 1890 hudební skladatel Bohuslav Martinů. Vše zajímavé. 
Po obědě v nedalekém penzionu jsme navštívili hrad Svojanov, který dal 
postavit Přemysl Otakar II. Po požáru v roce 1842 byl hrad obnoven a bylo 
přistavěno nové empírové stavení. Dnes je v hradních interiérech umístěna 
expozice historického vývoje hradu a okolí.

V září jsme se byli podívat na barokní zámek v Mnichově Hradišti a v od‑
poledních hodinách jsme podnikli plavbu parníkem po Labi v Poděbradech, 
kde nás zaujalo i zdymadlo. Mimo jiné sledujeme a účastníme se veškerého 
dění v Žirči a jeho okolí. Účastnili jsme se Dne seniorů ve Dvoře Králové nad 
Labem, Svatoanenské zahradní slavnosti i výstavy drobného zvířectva v Žir‑
či. Společně zajdeme i na kafíčko do Café Damián v Domově sv. Josefa. V říj‑
nu jsme tradičně zajeli na podzimní nákupy do Kudowy Zdroj, kde si kaž‑ 
dý dle svých možností nakoupil. Dne 6. prosince 2018 se koná v klubovně 
naše výroční členská schůze, kam jste všichni zváni, a dne 14. prosince 2018 
se uskuteční zájezd do divadla v Jaroměři na koncert Václava Hybše.

Dne 27. září 2018 odešla z našich řad dlouholetá členka našeho klubu 
paní Božena Divišová. Čest její památce.

Přejeme všem členům pěkné ukončení roku 2018.
Eva Horáková, Klub důchodců Žireč

 » foto DSCN 2302

Účastnice všesokolského sletu

Důchodci v Poděbradech
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Informace z Domova sv. Josefa

AREÁL BEZBARIÉROVÝ!
Na začátku letošního léta došlo v areálu Žireč k velké „kosme‑

tické“ úpravě. Ohyzdné hromady sutě zmizely, křivý terén se vy‑
rovnal a o estetickém pohledu ani nemluvě. Praktické využití rov‑
ného terénu uvítali zejména naši chráněnci, kteří si spojnici mezi 
jednotlivými budovami sv. Josefa, sv. Damiána a sv. Kláry nemohou 
vynachválit.

Slavnostní otevření tohoto nového prostranství chystáme na 
pátek 9.  listopadu v 10:00 hod. Oficiálního uvedení do provozu se 
zúčastní zástupci veřejného i církevního života i z řad sponzorů. Re‑
vitalizace proběhla nákladem 4,4 mil. Kč. O část výsledné sumy se 
přičinilo i naše fundraisingové oddělení (fundraising je systematická 
činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na 
obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců – pozn. OVŽ), 
neboť výsledky loňské Tříkrálové sbírky, koncertu Pavla Šporcla, 
Svatoanenských slavností a cílené kampaně jsme věnovali právě na 
tento potřebný účel.

SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 
A BYLINKOBRANÍ

Výtěžek největší benefiční a  prezentační akce Domova sv.  Josefa 
přesáhl částku 160 tis. Kč. Je určen na cílenou rehabilitaci klientů. 
První ročník odpoledního festivalu Bylinkobraní byl také úspěšný. 
Přinesl klientům Domovu sv. Josefa takřka 50 tis. Kč a částka bude 
věnována na stejný účel. Děkujeme za podporu všem, kdo přišli.

AREÁL ŽIREČ PRO TURISTY
Brány Areálu Žireč se zavírají posledního října. Cyklomuzeum 

a Bylinková zahrada budou uzavřeny do konce března a kostel také 
s tím, že po předchozí domluvě je prohlídka možná.

Otevírací doba Café Damián:  
listopad–březen: úterý–neděle 10:00–16:00 hod.

Můžete si zde zakoupit pestrý výběr bylinných sirupů Camellus. 
Nákupem podpoříte provoz Domova sv. Josefa v Žirči a Hospic Anežky 
České v Červeném Kostelci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Další ročník TKS proběhne v Žirči v sobotu 5. ledna 2019, den před 

svátkem Třech králů. Děkujeme, že jste při minulé sbírce 2018 přijali 
koledníky a štědře je obdarovali. V Žirči se vybrala částka 3.918 Kč a vě‑
novali jsme ji na úpravu náměstíčka. Záměr nové sbírky bude použit 
na modernizaci vybavení pokojů klientů, zejména postelí po 16letém 
používání.

Hledáme nové dobrovolníky, prosím, zapojte se do této nej-
větší dobrovolnické sbírky v  ČR. Hledáme děti i  vedoucí skupi-
nek. Zanechte vzkaz např. v Café Damián a  já se s vámi spojím. 
Děkuji.

Jitka Holcová, holcova@dsj ‑zirec.cz

Domov sv. Josefa hledá 
brigádníky i zaměstnance

Hledáme brigádníky na celoroční příležitostnou  
výpomoc (úklid, prádelna, přímá péče o klienta, 

pomoc v kuchyni atd.). Vhodné pro aktivní důchodce. 
Průběžně hledáme i pracovníky na hlavní pracovní poměr 

do přímé péče (i na zkrácený úvazek) 
– pečovatelky, ošetřovatelky, sanitáře. 

Odborné vzdělání není podmínkou.

Bližší informace na www.domovsvatehojosefa.cz.
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Flosová,

e ‑mail: flosova@dsj ‑zirec.cz,
tel.: 491 610 605.

Dne 13. 7. 2018 oslavili manželé 
Rejmontovi Zlatou svatbu

BLAHOPŘEJEME!

Bylinková zahrada
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Společenské akce od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019
 » 10. 11. 2018

Uspávání strašidel
•	 Dvůr Králové n. L. ‑ DDM

 » 10. 11. 2018  od 9:00 hod
Dušičkový mariáš ‑ 7. ročník

•	 Žireč ‑ sokolovna
 » 10. 11. 2018  od 20:00 hod.

Podzimní sousedské posezení s hudbou a tancem
•	 Žireč ‑ sokolovna

 » 17. 11. 2018  10:00-18:00 hod
13. český řemeslný trh pod obry

•	 Hostinné
 » 17. 11. 2018  od 19:30 hod.

„Bez obřadu“ ‑ DS J. N. Štěpánka Chrudim
•	 Miletín ‑ Erbenovo divadlo

 » 17.‑18. 11. 2018 9:00-16:00 hod.
Vánoční trhy

•	 Kuks ‑ zámek
 » 18. 11. 2018  od 15:00 hod.

„Doktorská pohádka“ ‑ DS J. N. Štěpánka Chrudim
•	 Miletín ‑ Erbenovo divadlo

 » 22.‑23. 11. 2018 17:00-6:00 hod.
Noc venku ‑ 5. ročník

•	 Dvůr Králové n. L. ‑ Hankův dům
 » 24. 11. 2018  8:00-15:30 hod.

Předvánoční výstava „Šikovné ruce“ ‑ 12. ročník
•	 Žireč ‑ klubovna chovatelů

 » 24.‑25. 11. 2018 9:00-16:00 hod.
Vánoční trhy

•	 Kuks ‑ zámek
 » 29. 11. 2018  od 18:00 hod.

Přednáška Jsme všichni Afričané? Vznik a vývoj člověka  
       s Vladimírem Sochou

•	 Dvůr Králové n. L. ‑ Safari Park, Safari pivovar

 » 30. 11.‑1. 12. 2018
Čertovská noc

•	 Dvůr Králové n. L. ‑ DDM
 » 1.‑13. 12. 2018

Výstava betlémů
•	 Dvůr Králové n. L. ‑ Stará radnice

 » 1.‑2. 12. 2018
Vánoční dílny

 » 1. 12. 2018  od 16:30 hod.  
      Rozsvícení vánočního stromu

•	 Žireč ‑ náměstíčko
 » 2. 12. 2018  od 10:00 hod.

Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu
•	 Jaroměř ‑ náměstí

 » 2. 12. 2018  od 16:00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu

•	 Dvůr Králové n. L. ‑ náměstí T. G. Masaryka
 » 2. 12. 2018  od 15:00 hod.

„Rozárčina postýlka“ ‑ Divadlo D21 Praha
•	 Miletín ‑ Erbenovo divadlo

 » 5. 12. 2018  od 17:00 hod.
Mikulášská nadílka

•	 Žireč ‑ sokolovna
 » 8. 12. 2018  od 19:30 hod.

„Dívčí válka“ ‑ DS Dobrovodští kohouti
•	 Miletín ‑ Erbenovo divadlo

 » 9. 12. 2018  od 15:00 hod
„Ženich pro čertici“ ‑ SDS Erben Miletín

•	 Miletín ‑ Erbenovo divadlo
 » 9. 12. 2018

„Čertův švagr“ ‑ DS Julie Jurištové
•	 Dvůr Králové n. L. ‑ Hankův dům

 » 14. 12. 2018
Královédvorské vánoční trhy

•	 Dvůr Králové n. L. ‑ náměstí T. G. Masaryka
 » 15. 12. 2018  od 9:00 hod.

Adventní jarmark na BASTIONU IV
•	 Jaroměř ‑ náměstí

 » 15.‑16. 12. 2018 od 10:00 hod.
Vánoce v Podorlickém skanzenu v Krňovicích

•	 Třebechovice pod Orebem
 » 15. 12. 2018-6. 1. 2019

Vánoční ZOO
•	 Dvůr Králové n. L. ‑ Safari Park

 » 15. 12. 2018  17:00-18:00 hod.
Česká mše vánoční

•	 Kuks ‑ kostel Nejsvětější Trojice
 » 24. 12. 2018  od 9:20 hod.

Štědrý den v pevnosti Josefov ‑ rodinná hra
•	 Josefov

 » 25. 12. 2018
Tradiční Vánoční zpívání ‑ CANTUS Žireč

•	 Braunův Betlém
 » 27. 12. 2018  od 8:30 hod.

Dacanův memoriál ‑ 19. ročník
•	 Žireč ‑ sokolovna

 » 31. 12. 2018  od 9:30 hod.
Silvestr 2018 ‑ rozloučení s uplynulým rokem

•	 Žireč ‑ před sokolovnou

Podzimní žirečský občasník
vydává město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s OV Žireč.

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

Sazba a tisk: tiskárna Arpa

Dovolujeme si vás pozvat na 
ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO STROMU 
na žirečském náměstíčku, které se bude konat 

v sobotu 1. prosince 2018 od 16:30 hodin.
Akci zahájí zvonkový průvod se svatojánskými lucerničkami 

pod vedením zkušeného ponocného.  
První prosincovou sobotu v předvečer  1. adventní neděle 
vyrazí průvod od žirečských bytovek na náměstíčko,  

se zastávkou u místní Sokolovny.
Děti i dospělí, vezměte si rolničky, zvonečky, zvonky  

a také lampiony, lampičky, baterky,  
lucerničky i lucerny  a přidejte se.

Předpokládaný příchod průvodu na náměstíčko bude 
v 17:00 hodin, kde potom společně rozsvítíme vánoční strom. 

K naladění atmosféry adventního času a načerpání  
té správné předvánoční nálady 

přispěje i krátký doprovodný program. 
Nebude chybět ani stánek s občerstvením. 

Osadní výbor Žireč


