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Osadní výbor Žireč 3. 5. 2019

ŽIREČSKÝ
občasník

JARNÍ

Co je nového v osadním výboru 

V souladu s  ustanovením § 120 zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění v prosinci loňského roku 
na svém druhém zasedání ZM zřídilo pro volební období 2018 až 
2022 osadní výbory městských částí Dvůr Králové nad Labem. 
Nový, staronový či obnovený Osadní výbor Žireč je třináctičlenný 
a  pracuje ve složení: Božena Saifrtová (předsedkyně), Jan Balcar, 
Zdeněk Blažek, Ing. Dagmar Flosová, Mgr. Linda Harwot, Ph.D.,  
Mgr. Jindřich Hauke, Zdeněk Hladík, Iva Matasová, Vladimír Mert-
lík, Jaroslav Rapáč ml., Vlastimil Rezek, Jaroslav Tomanec ml. a Iveta 
Weiglová. Potěšující je, že se do činnosti osadního výboru dobrovol-
ně zapojili čtyři noví členové z řad mladší žirečské generace. Určitě 
se tedy dá předpokládat, že přinesou do práce OV nové neotřelé 
názory, kreativní nápady, budou tlumočit přání či požadavky přede-
vším té mladé žirečské populace, jednoduše řečeno, přivanou čer-
stvý vítr do plachet. V současné době především z jejich řad vznikl 
nápad na zřízení samostatného webu městské části Žireč. Podporu 
většiny členů OV už mají, teď ještě pro svůj záměr potřebují získat 
podporu města. 

V informacích k akci „Kanalizace a ČOV Žireč“ v pozitivním tónu 
mého úvodního odstavce však už pokračovat nemůžu. Město na 
sklonku loňského roku nereagovalo na podzimní výzvu Ministerstva 
zemědělství a nevyužilo možnost získat finanční podporu z nabíze-
ného datačního titulu ze zdrojů MZ na realizaci žirečské kanalizace, 
a to i přesto, že veškeré požadované doklady byly zkompletovány. 
I když město realizaci stavby získáním finanční podpory podmiňuje, 
ve stanovené lhůtě žádost o dotaci nepodalo. Přesto, že je realizace 
stavby pro další rozvoj městské části Žireč naprosto limitující, pod-
poru na prosincové radě města nezískala. 

Prosadit stavbu „Kanalizace a  ČOV Žireč“ je pro Žireč zásadní, 
OVŽ o  její realizaci nadále usiluje. Své stanovisko vyjadřuje také 
v  diskuzních příspěvcích na zasedáních ZM, které naleznete na 
webových stránkách Osadního výboru Žireč: www.mudk.cz/cs/
mesto/osadni-vybory/osadni-vybor-zirec/. Jaké jsou reakce na tyto 
příspěvky? V podstatě nejsou žádné. 

Ve spolupráci na přípravě stavby stále neúnavně pokračujeme, 
v  současné době s  odborem RISM města shromažďujeme projek-
tantovi stavby podklady k dokončení projektové dokumentace do-
movních přípojek.  

Pozitivní není zatím ani vývoj v přípravě obnovy osvětlení k že-
lezniční zastávce v Žirči. Stavba ještě stále není připravena k realiza-
ci. Došlo k prodlevě při zpracování projektové dokumentace, pro její 
nepřesnou klasifikaci (nové vedení místo obnovy vedení) musela 
být PD přepracována. Doufám, že se do letošního léta osadit lampy 
VO už snad přece jen podaří.  

Dokončení zhotovení kopie sochy Krista Salvatora do Kaple Nej-
světější trojice v Žirči také nabralo zpoždění. Dílo bude dokončeno 
nejdříve koncem května, nejspíše ale až v polovině měsíce června. 
Počátkem dubna byl pan sochař na místě. Za přítomnosti pracovní-

ků města (referentka památkové péče a pracovník RISM) řešil přede-
vším provozní záležitosti s umístěním sochy do kaple. S jejím osaze-
ním ochotně pomůže místní zámečnická dílna pana Dana Macha.  

Dle sdělení odboru dopravy a  silničního hospodářství města 
nebyla Žireč z  rozhodnutí Policie ČR vybrána mezi místa určená 
k měření rychlosti. Pro členy OVŽ je toto rozhodnutí nepochopitel-
né, podél komunikace III/29915 nejsou v městské části dobudovány 
chodníky, není vybudována stezka mezi městem a městskou částí, 
provoz je zatížen i kamionovou přepravou, osobní vozidla zde běž-
ně nedodržují předepsanou rychlost, doprava po této komunikace 
se neustále zintenzivňuje.

Předsedkyně OVŽ prověřila stanovisko Policie ČR. Sdělení od-
boru dopravy města je zkreslené. Určení lokalit k umístění měření 
rychlosti je plně v kompetenci města. Policie ČR nemá žádné námit-
ky k umístění měření rychlosti (včetně úsekového) na komunikaci 
III/29915 v městské části Žireč.

Studna na náměstíčku,  
opravu provedla stavební firma pana Milana Palma
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V  Žirči nejsou prováděna žádná opatření k  zajištění dopravní bez-
pečnosti, především v  souvislosti s  provozem na komunikaci III/29915. 
Opakovaně jsme požádali o provedení takových opatření, aby ke zvýše-
ní dopravní bezpečnosti na této komunikaci docházelo, hlavně chodců 
a cyklistů v úseku mezi městskou částí a městem a v městské části Žireč, 
a to především prováděním opakovaného a pravidelného měření rych-
losti.  

Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení akce „Revitalizace náměstíčka v Žirči“. Zpracova-
telem je firma „Atelier architektury a urbanismu, s. r. o., Červený Kostelec“ 
s termínem dokončení PD ve 3. Q 2019. Dokumentace bude zpracována 
koordinovaně s PD „Studie dopravního řešení centra městské části Žireč“, 
následně budou vydána potřebná povolení k realizaci stavby, respektive 
její první etapy, která bude řešit především přemístění zastávky MHD.   

Osadní výbor Žireč podpoří žirečský sbor dobrovolných hasičů pří-
spěvkem na dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice v Žirči. Na reali-
zaci stavby, konkrétně vybudování nové podlahy v garáži pro zásahové 
vozidlo, přispěje z finančních prostředků každoročně přidělovaných OVŽ 
z rozpočtu města částkou ve výši jedné třetiny skutečných nákladů (cel-
kové realizační náklady nepřekročí částku 300.000 Kč).  

S ředitelem technických služeb pokračovala jednání o způsobu spo-
lupráce při údržbě městské části Žireč. V uplynulé zimní sezoně už údržbu 
v Žirči (především chodníků) prováděla firma pana Milana Palma. V sou-
časné době probíhají již konkrétní jednání o způsobu spolupráce s TSm 
i při zajišťování údržby letní. Pokud budou podmínky pro obě strany při-
jatelné, bude firma pana Palma ve spolupráci s TSm pokračovat i v létě. 

Technické služby města dokončily opravu plotu a studny na zahradě 
ZŠ. Studna byla opravena jen stavebně, pumpa byla odstraněna (dle sdě-
lení TSm byla neopravitelná), funkčnost studny nebyla obnovena. OVŽ 
požádalo TSm o  přehodnocení situace a  možnost čerpání vody bude 
opět obnovena. 

TSm dále zprovoznily také studnu na hřbitově.
Připomínám, že detailnější přehled o  činnosti OVŽ můžete získat 

nahlédnutím do informací umístěných na webových stránkách města: 
www.mudk.cz/cs/mesto/osadni-vybory/osadni-vybor-zirec/. Mimo jiné 
jsou zde pro vás k dispozici také zápisy z jednání osadního výboru. 

Božena Saifrtová, předsedkyně Osadního výboru Žireč

Studna na zahradě ZŠ, opravu provedly TSm

Z činnosti TJ Sokol Žireč

Volební hromada naší tělocvičné jednoty se konala v sobotu 30. břez-
na 2019 v sokolovně a zúčastnilo se jí 39 zletilých sokolů. Protože naše or-
ganizace má v současné době 89 členů, z toho 66 s volebním hlasem, byla 
valná hromada usnášeníschopná. Nově zvolený výbor byl jednohlasně 
přijat v tomto složení: starostka Lenka Poláková, místostarostka Veronika 
Grulichová, jednatel Zdeněk Hladík, hospodářka Dagmar Steinerová, čle-
nové Zdeněk Perlík, Lenka Hrochová, Jiří Hroch a Hana Červinková.

Kromě běžných problémů a organizačních věcí byli účastníci sezná-
meni s plánovanými investicemi do sokolovny. Jedná se hlavně o výměnu 
oken i vchodových dveří a částečnou úpravu fasády.

A nyní něco z naší činnosti za uplynulý půl rok.
Zimní sezona začala zahájením každoročních soutěží. Do své třetí se-

zony vstoupili pod vedením Vladimíra Šévla hráči regionální ligy ve stol-
ním tenisu. A nevedli si vůbec špatně. Po březnovém skončení ligy obsadili 
pěkné 5. místo v jedenáctičlenné tabulce.

V listopadu 2018 započaly také boje v dlouhodobém turnaji dvojic ve 
stolním tenisu a šipkách. Zde nás vyhodnocení a konečné výsledky teprve 
čekají.

Další sportovní akcí byl tradiční Dacanův pohár, konaný po vánočních 
svátcích. Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů a vítězství si odnesl David Hrneček. 

Mimo sportovních akcí jsme organizovali i akce společenské. 
Dne 10. listopadu to byl Dušičkový mariáš, kde se za vítězem Jaro-

slavem Martincem z Jaroměře umístil na velmi pěkném 2. místě domácí 
Zdenda Petružálek.

Dne 17. listopadu si mohli přijít zatančit občané naší obce na podzimní 
sousedské posezení.

Dne 5. prosince navštívil žirečské děti Mikuláš i s čerty.
Dne 8. prosince proběhl již 12. ročník výstavy Šikovné ruce, který 

všechny návštěvníky příjemně naladil na blížící se vánoční svátky.
Silvestrovské setkání sokolů v  Kuksu bylo pak tečkou za uplynulým 

rokem 2018.
První akcí roku 2019 byl turnaj v  trojkovém mariáši, který se konal 

23. února v  žirečské sokolovně. Vítězem 7. ročníku se stal Petr Kožešník 
z Choustníkova Hradiště.

Začátek jara si přišli někteří žirečští občané zpříjemnit na sousedské 
posezení. To jsme pro ně připravili na sobotu 16. března, kdy všem zájem-
cům k tanci i poslechu zahrálo duo Arnika.

Po loňském úspěšném štrúdlování připravily ženy sokolky společně 
s důchodkyněmi další ze svých sousedských akcí. Tentokrát to bylo „Bá-
bovkování“. Mezi 17 soutěžními bábovkami zachutnal návštěvníkům to-
hoto posezení u kávy nejvíce výrobek Stáni Zichové.

K jaru patří vždy také úklid, a to nejen v domácnosti. Jako každý rok 
se i naši sokolové připojili k celostátní akci „Uklízíme republiku“. Celkem  
25 členů se vrhlo do úklidu příkopů kolem celé obce a v týdnu od 13. do  
20. dubna naplnilo několik odpadkových pytlů. V rámci úklidu byl v sobo-
tu 20. dubna uskutečněn sběr železného šrotu.

A co nás čeká v nejbližších měsících?
18. května 2019: Ukončení dlouhodobého turnaje ve stolním tenisu 

a šipkách
1. června: 2019: Volejbalový turnaj ulic
2. června 2019: Dětský den
15. června 2019: Žirečský pohár v nohejbale
28. června 2019: Ukončení školního roku – zábavné odpoledne pro děti
Další informace z činnosti TJ Sokol Žireč včetně kompletních výsledků 

a fotografií si můžete přečíst a prohlédnout na stránkách: www.sokolzirec.eu.
Josef Wolf a Zdeněk Hladík, TJ Sokol Žireč
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Konzumace a hodnocení soutěžních bábovek

Jaro v Žirči
Snad každý z nás se po zimě těšil na jaro, a to je nyní už v plném 

květu jarních cibulovin a  ovocných stromů. Nově vykvetly i  tulipány 
a narcisy u autobusové zastávky naproti školnímu hřišti.

Svými květy nás potěší i dvě tam vysazené sakury Prunus „Ama-
nogawa“. Tento strom je vyšlechtěný do štíhlého sloupovitého tvaru, 
a proto je vhodný všude tam, kde je k dispozici jen úzký prostor – malá 
předzahrádka, průchod okolo domu apod. Na podzim se pak jako 
u všech třešní jeho listy zbarvují do ohnivě červené. 

Doufejme, že květy a výsadba nebudou ničeny a budou nám ra-
dost přinášet dlouhodobě.

Linda Harwot

 Naši důchodci a jejich  aktivní jaro
Naše aktivita jako každým rokem začíná v Klubu důchodců Žireč, kde 

se pravidelně scházíme vždy ve čtvrtek od 14:00 hod. Zveme i ostatní dů-
chodce, přijďte mezi nás na debatu. Nechodíme jen do klubovny, ale ně-
kdy také do žirečské kavárny „Damián“, kde mají dobrou kávu, chlebíčky 
i zákusky. A přitom se dá dobře popovídat.

V sobotu 6. dubna 2019 jsme i jako žirečské sokolky pořádaly akci na-
zvanou „Bábovkování“. Byla to soutěž o nejlepší a nejchutnější bábovku. 
Akce se konala v Klubu důchodců za naší spolupráce. Nejlepší bábovka 
byla vyhodnocena všemi, kdo přišel ochutnat, a hodnoticí komisí. Zvítězi-
ly p. Zichová, p. Saifrtová a p. Dušková. Dobré ale byly všechny bábovky.

Dne 9. dubna 2019 se jako každoročně uskutečnil jarní nákupní zájezd 
za květinami a sadbou zeleniny do Polska. Akce se účastnilo 44 seniorů. 
Jednalo se o vydařený zájezd se společným obědem v České Skalici. 

Na středu 15. května 2019 nás město Dvůr Králové nad Labem zve do 
Hankova domu na akci „Bezpečnost seniorů v dopravě“, kde také zhléd-
neme kratší divadelní představení. Program potrvá asi 70 minut. Dále nás 
naše město zve 30. května 2019 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králo-
vé nad Labem, kde se uskuteční „Den zdraví a Den sociálních služeb“. Kdo 
budete mít zájem se něco dozvědět, přijďte.

Smutná zpráva nakonec. Dne 4. března 2019 nás po těžké nemoci ve 
věku 79 let opustila naše členka, paní Zdena Mistrová. Poslední rozlou-
čení se konalo v kostele sv. Anny v Žirči, poté byla uložena do rodinného 
hrobu na místním hřbitově.

 Eva Horáková, Klub důchodců Žireč  

Květiny na náměstíčku

Je včelaření koníček nebo kůň?
Duben je pro nás včelaře měsícem, který nás po delší odmlce opět 

připoutá k  úlům a  včelám. Začíná ta správná včelařská poezie nabitá 
energií a novým životem. Duben dostal své české pojmenování podle 
dubů, které v tomto měsíci rozkvétají. Nicméně pro včelaře je měsícem 
začínajícího rozvoje a velké práce (pokud opomeneme výrobu rámků 
a úlů, což se dělá již od začátku roku). 

Slunce vstoupí do znamení Býka a  již v  dubnu se den prodlužuje 
o 1 hodinu 48 minut. Tento měsíc v posledních letech dělá všem včela-
řům vrásky na čele. Začínají rozkvétat všechny rostliny poskytující pyl 
i nektar. Následně přicházejí noční mrazíky a nastalá sucha zkázu doko-
nají. Taková je realita posledních let. Jsem optimista, věřím, že letošní 
jaro bude příjemné a rostliny budou rozkvétat postupně, jak to bývalo 
po celá staletí.

Co se týká včel, tak jaro je obdobím, kdy se včelstvo začíná silně 
rozvíjet. Zvláště u kraňky (u nás nejrozšířenějšího druhu včel) se rozvoj 
projevuje přímo raketově. Uvnitř úlu dochází k  výměně generací. Sta-
ré dlouhověké včely končí svoji pouť na tomto světě a  uvolňují místo 
mladým krátkověkým letním včelám. Včelaři začíná ta pravá včelařská  
sezona, která končí měsícem září.

Vlastimil Rezek

Žirečští chovatelé tradičně
Základní organizace chovatelů v Žirči vstoupila do nové chovatelské 

sezony tak, jak si naplánovala v minulém roce. Jako diváci jsme se z kraje 
roku zúčastnili chovatelské výstavy Středočeského kraje v  Lysé nad La-
bem. Ve stejném termínu zároveň probíhala speciální výstava krátkosrs-
tých králíků v Týništi nad Orlicí, kde jsme se prezentovali i se svými zvířaty, 
která sice nezískala žádná prvenství, ale dosaženým bodovým hodnoce-
ním se na výstavě v žádném případě neztratila. Zároveň jsme si do svých 
chovů nakoupili novou krev a navázali nová přátelství s chovateli v Rex 
klubu a stará přátelství jsme upevňovali koštem různých druhů slivovic, 
meruňek a jim podobných produktů. Samozřejmě jsme ochutnali i něko-
lik vzorků výborných moravských vín, protože hlavní chovatelská enkláva 
Rex klubu se nachází právě na jižní Moravě. Ale také o tom právě to chova-
telství je. Navazovat a upevňovat přátelství a posunovat své chovatelské 
vědomosti stále dopředu.

V únoru už nám pokračovala výstavní chovatelská činnost, konkrétně 
výstavou v České Skalici, a dále bude pokračovat květnovými výstavami 
v Nové Pace a v Náchodě. Tradiční májovou výstavu z kraje května, která 
se konala na Mostkách, museli letos pořadatelé kvůli špatnému stavu vý-
stavní haly zrušit. 

V polovině března, jak jsme si naplánovali, se v restauraci u Lubinů 
uskutečnila členská schůze, kde jsme zhodnotili naši činnost v minulém 
roce a  vyhodnotili nejlepší chovatele králíků, drůbeže, holubů, exotů 
i morčat. Pobavili jsme se u bohaté tomboly a s přáním mnoha úspěchů 
v nastávající chovatelské sezoně jsme se rozloučili.

Na závěr bych chtěl všechny čtenáře upozornit a zároveň pozvat na 
tradiční žirečskou výstavu drobného zvířectva, která se bude konat opět 
v srpnu, a to 24. srpna 2019 v místním zámeckém parku.    

 Jiří Baier, předseda Základní organizace chovatelů v Žirči
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Novinky v mateřské škole
V letošním roce čekají naši mateřskou školu velké opravy a úpravy 

jak v budově, tak i na školní zahradě.
V dubnu se začne opravovat podezdívka a plot u silnice, a s tím se 

doladí okrasné záhony před budovou. Vysoké keře se přesadí do areá-
lu zahrady a prostor před budovou se upraví na co nejméně údržbový.

Postupně se začne přetvářet prostor zahrady. Staré jabloně a su-
ché stromy a keře byly vykáceny, ovocné stromy prořezány, okrasné 
túje zkráceny a ostříhané do tvaru. Zlikvidují se staré nefunkční hrací 
kovové prvky, ostatní se natře novým nátěrem. Dokoupí se drobný za-
hradní mobiliář, např. závěsné houpačky, fotbalové branky, koloběž-
ky, odrážedla. Pískoviště dostane nové zastřešení. Místo vykácených 
ovocných stromů zasadíme novou jabloň a švestku, pro děti se vytvoří 
záhon s angreštem, rybízem, malinami, ostružinami. Zryjeme záhonek 
na pěstování zeleniny a doopravíme bylinkový koutek.

Celá zahrada se bude budovat za pomoci Technických služeb měs-
ta Dvora Králové nad Labem a rodičů, kteří pro nás vytvoří i drobné 
předměty, jako např. hmyzí domeček, popisky k  bylinkám, rámy na 
záhonky atd.

O prázdninách proběhne celková rekonstrukce sociálního zařízení, 
do třídy se položí nový koberec a linoleum. Prostor na lehátka se od 
herny oddělí svislými širokými žaluziemi. Celá mateřská škola včetně 
zahrady již bude kompletně opravena a bude čekat na září na svoje 
děti.

Děti čekají v příznivém počasí oblíbené „batůžkové“ výlety do blíz-
kého okolí, jako je např. letiště, Braunův Betlém, hospitál Kuks nebo 
jenom tak do lesa. Na opravdový velký výlet pojedeme na zámek Ča-
stolovice na mini zoo. Předškoláky čeká škola v přírodě, kde zkusí, jaké 
to je starat se o sebe bez maminky. Ještě k tomu nějaké divadlo, oslava 
dětského dne a máme tady konec roku s rozloučením se školáky.

kolektiv MŠ Žireč

České tradice v Žirči
Období od Tří králů do Popeleční středy je nejrozpustilejším ča-

sem roku. Pak se „maso pustí“ a následuje čtyřicetidenní předveliko-
noční půst. Masopustem či fašankem byl tedy zakončen určitý roční 
cyklus.

Fašanek, fašanek,  Já nemám kožucha,
velká noc bude,   zimů sa trasu,
kdo nemá kožucha,   dajte mně slaniny,
zima mu bude  něch sa napasu!

Žirečské děti se na masopustní průvod v  maskách každoročně 
těší. I  letos procházely spolu s žáčky mateřské školy vesnicí za zpě-
vu písní a  halekaček. V  místní prodejně dostaly výborné koblížky 
a v Domově sv. Josefa potěšily klienty zpěvem a tanci. Moc jsme si 
to všichni užili. 

Čas však nezadržitelně utíká jako voda a jaro je tady. K němu se 
váže další starý zvyk – „vynášení Smrti (krajově též Moreny, Mařeny 
nebo Mořeny)“. Ten symbolizuje vyhánění zimy. S žáky jsme vyrobili 
figuru ze slámy a hadrů, namalovali jí obličej a na krk dali korále z vy-
fouknutých (nebarvených) vajíček. Spolu s  dětmi z  mateřské školy 
jsme ji slavnostně zapálili a hodili do Labe. Všichni jsme s napětím 
očekávali, zda odplave, nebo se bude vracet. Proud ji hned vzal, jen 
taktak jsme jí stačili zamávat a už byla pryč. Mělo by tedy začít oprav-
dové jaro. No, uvidíme. Naše školička je již na jaro připravená. Žáci 
spolu s  pí. Blažkovou vyzdobili krásnými výrobky s  jarní tematikou 
její vstup. 

Již podruhé jsme se byli podívat v místní kovářské dílně. V sou-
časné době zde vyrábějí bedny pro pět nosorožců, kteří budou trans-
portováni do Afriky. Dozvěděli jsme se mnoho o výrobě, a protože 
zde byl v opravě vůz, který vozí turisty v zoo po safari, děti si v něm 
poseděly a představovaly si Afriku a nebezpečná zvířata. Bylo to moc 
zajímavé a pěkné dopoledne.

V naší školičce se stále něco děje. Nejenže naši žáci získávají zna-
losti ve školních lavicích, ale hlavně si svoje poznatky ověřují v pro-
jektových hodinách, na vycházkách přírodou a exkurzích. Čeká nás 
návštěva planetária v  Hradci Králové a  vědecko-zábavného centra 
IQ Landia v  Liberci. Využíváme také výchovně vzdělávacích nabí-
dek DDM ve Dvoře Králové nad Labem. Děti se moc těší na program  
s  p. Jiřičkou „Naše zvířátka“. Jako každým rokem i  letos plánujeme 
šestidenní pobyt v Krakonošově království. Letos budeme pozorovat 
jarní květiny a tvořit jednoduché herbáře, opakovat hravou formou 
a soutěžemi celoroční učivo a procházet se krásnou krkonošskou pří-
rodou.

Všem rodičům děkuji za celoroční spolupráci a dětem přeji, aby 
ještě chvíli vydržely ve školních lavicích a pilně se učily. Vždyť za čtvrt 
roku tu už budou tolik očekávané prázdniny.       

                      Mgr. Olga Hylmarová, třídní učitelka ZŠ Žireč

Děti MŠ uléhají k odpolednímu odpočinku

Žáci ZŠ Žireč
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NOVĚ  V DOMOVĚ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Děkujeme všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky. Jak už asi víte, v po-

kladničkách v Žirči bylo nalezeno 7.287 Kč. Výtěžek poputuje na nákup 
zařízení v Domově sv. Josefa, zejména na nákup nových postelí.

AREÁL ŽIREČ PRO TURISTY
Areál Žireč je po zimní přestávce opět otevřen veřejnosti. Cyklomuze-

um, zámecký park, bylinkovou zahradu a Café Damián můžete navštívit 
od dubna až do října denně kromě pondělků od 9:30 do 17:00 hod.

OBCHOD U JOSEFA 
Prodejna bude od května otevřena ve všední dny: 6:45–15:30 hod., 

v sobotu 8:00–12:00 hod. Můžete se těšit na rozšířený sortiment zboží, 
zejména na saláty, chlebíčky atd.  

ZVEME VÁS…

KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU SLÁVY VORLOVÉ 
STŘEDA 23. 5. 2019 OD 18:00 HOD.,  

PODKROVNÍ SÁL DOMU SV. DAMIÁNA
Program koncertu: Jan Křtitel Vaňhal: Symfonie C-dur
Frédéric Chopin: Klavírní koncert č. 2  f-moll, sólistka Olena Ivaněnko
Výtěžek z koncertu bude použit na nová okna. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.  

BENEFIČNÍ PUTOVÁNÍ S PETREM HIRSCHEM  
PRO DOMOV SV. JOSEFA

30. 5. – 2. 6. 2019

18. ROČNÍK TRADIČNÍCH SVATOANENSKÝCH  
ZAHRADNÍCH SLAVNOSTÍ

SOBOTA 27. 7. 2019 OD 10:00 HOD., AREÁL ŽIREČ
Zajímá vás, kdo letos přijede? Pozvání přijaly kapely: Poslední lež, Kla-

peto, Bluesberry, Malina Brothers, David Deyl, Víťa Maršík otec a syn, kou-
zelnické duo Radek a Simona, Robert Navaro s bublinovou show, Slávek 
Klecandr a  Eva Henychová, barokní soubor Sempre Rubato z  Drážďan, 
prof. Václav Uhlíř. Stánky lidových řemesel, doprovodný program – jíz-
da na koni, skákací hrad, malování na obličej, dřevěný kolotoč na kliku, 
workshop Safari Park, zvířátka ze záchranné stanice, promítání v  pod-
krovním sále, vinotéka, Café Damián, ochutnávka sirupů, Cyklomuze-
um… Začínáme v 10:00 hod. mší svatou s barokním doprovodem, cele-
brovat bude Jan Vokál, biskup královéhradecký.  

DEN VŠECH (JINÝ ORGANIZÁTOR) 
SOBOTA 31. SRPNA 2019 OD 11:00 HOD., ZÁMECKÝ PARK

Společensko-kulturně-hudebně-sportovně-zábavně-odpočinkově 
dobročinná akce pro malé i velké. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

BYLINKOBRANÍ
SOBOTA 21. ZÁŘÍ 2019 OD 13:00 HOD., BYLINKOVÁ ZAHRADA 

Druhý ročník festivalu bylinek. Přednášky, workshopy, kapely

 

DOMOV SV. JOSEFA HLEDÁ 
 BRIGÁDNÍKY NA LÉTO 

Hledáme brigádníky na letní brigádu i celoroční příležitost-
nou výpomoc (úklid, prádelna, přímá péče o klienta, pomoc 

v kuchyni atd.). Věk min. 18 let,  
odborné vzdělání není podmínkou.  

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

e-mail: flosova@dsj-zirec.cz, tel.: 491 610 605
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Společenské akce od 1. 5. do 31. 10. 2019
 » 6. 5. 2019  od 19:00 hod.

Divadlo: Jak je důležité mít Filipa (účinkují 
herci Městského divadla Mladá Boleslav)

•	 Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům
 » 8. 5. – 11. 5. 2019    

 vždy od 19:00 hod. pouze 11. 5. od 14:30 hod.
Týden Divadla bratří  Formanů 

Deadtown 
•	 Dvůr Králové nad Labem, pivovar Tambor

 » 11. 5. – 12. 5. 2019 od 14:00 hod.
Jařinec 2019 (divadelní festival)

•	 Jaroměř, divadlo 
 » 17. 5. 2019  od 19:30 hod.

Improvizační divadlo Milostný Trojúhelník  
(A. Geislerová, M. Zbrožek, L. Pavlásek)

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova  vila
 » 18. 5. 2019  

Primahrátky v Jedničce
•	 Dvůr Králové nad Labem, DDM Jednička

 » 18. 5. 2019  od 14:00 hod.
Vyhlášení výsledků dlouhodobého turnaje 

ve stolním tenise a šipkách
•	 Žireč, sokolovna

 » 24. 5. 2019  od 18:00 hod.
Noc kostelů – netradiční prohlídka kostela

•	 Kostel Nejsvětější Trojice v hospitálu Kuks
 » 24. 5. 2019

Noc kostelů – koncert Cantus Jaroměř, 
Husův sbor

•	  Dvůr Králové nad Labem 
 » 25. 5. 2019   od 10:00 hod.

Den otevřených dveří letiště Josefov 2019
•	 Letiště Josefov

 » 25. 5. 2019
Turnaj špuntů

•	 Dvůr Králové nad Labem, DDM Jednička
 » 30. 5. 2019  13:00–17:00 hod.

Den zdraví a Den sociálních služeb
•	 Dvůr Králové nad Labem,  

   náměstí T. G. Masaryka
 » 31. 5. 2019  

 Den dětí
•	 Dvůr Králové nad Labem, DDM Jednička

 » 1. 6. 2019
Dětský den v Safari Parku

•	 Dvůr Králové nad Labem, Safari Park
 » 1. 6. 2019  od 9:00 hod.

Volejbalový turnaj ulic – 34. ročník
•	 Žireč, za sokolovnou

 » 2. 6. 2019  od 14:00 hod.
Dětský den

•	 Žireč, za sokolovnou
 » 3. 6. 2019   od 19:00 hod.

Divadlo: Tebe bych tatínku v Paříži nečekala
•	 Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům

 » 7. 6. 2019  od 19:30 hod.
Koncert: Horkýže Slíže

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila
 » 8. 6. 2019

Pohádkový pochod
•	 Dvůr Králové nad Labem, DDM Jednička

 » 14. 6. 2019  od 19:30 hod.
Partička na vzduchu (Open Air 2019)

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila
 » 15. 6. 2019   od 9:00 hod.

Žirečský pohár v  nohejbale tříčlenných 
družstev – 8. ročník

•	 Žireč, za sokolovnou

 » 15. 6. 2019
Baroko naoko – slavnost s  bohatým 

programem, živé obrazy, atrakce pro děti, 
ohňová show

•	 Kuks, barokní areál
 » 21. 6. 2019 

Světový den žiraf
•	 Dvůr Králové nad Labem, Safari 

Park 
 » 22. 6. 2019  od 18:00 hod.

Hudební léto Kuks – zahajovací koncert
•	 Kuks, barokní areál

 » 28. 6. 2019  od 14:00 hod.
Ukončení školního roku – zábavné 

odpoledne pro děti
•	 Žireč, sokolovna

 » 28. 6. 2019  od 19:30 hod.
Koncert: Tomáš Klus a band „SPOLU Tour“

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila
 » 29. 6. 2019  od 14:00 hod.

Chlapský den 2019
•	 Žireč, za sokolovnou 

 » 29. 6. 2019  od 21:30 hod.
Divadlo Sklep hra „Mlýny“

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila
 » 30. 6. 2019  9:00–17:00 hod.

Slavnosti koní, historie a řemesel 
•	 Kuks, barokní areál

 » 4. 7. 2019  od 19:30 hod.
Koncert: Plastic People of the Universe 

a hosté Oldřich Kaiser, Dáša Vokatá
•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila

 » 6. 7. 2019  od 18:00 hod. 
        Hudební léto Kuks – 2. koncert

•	 Kuks, barokní areál
 » 8.–14. 7. 2019

Africký festival
•	 Dvůr Králové nad Labem, Safari Park

 » 12. 7. 2019  od 19:30 hod.
Koncert: Tata Bojs

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila 
 » 17. 7. 2019  od 19:30 hod.

Koncert: František Nedvěd a kapela Tie Break
•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila

 » 20. 7. 2019   od 18:00 hod.
Hudební léto Kuks – 3. koncert

•	 Kuks, barokní areál
 » 26. 7. 2019  od 19:30 hod.

Koncert: Garage a Tony Ducháček
•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila

 » 27. 7. 2019  od 10:00 hod.
18. Svatoanenské zahradní slavnosti

•	 Žireč, Domov sv. Josefa
 » 27. 7. 2019  od 12:00 hod.

Dětský den s Lesy ČR ve Štěrbově vile
•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila

 » 2. 8. 2019   od 21:00 hod.
Koncert: Stromboli a host Vilém Čok

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila
 » 3. 8. 2019  od 18:00 hod.

Hudební léto Kuks – 4. koncert
•	 Kuks, barokní areál

 » 9. 8. 2019  od 19:30 hod.
Koncert: Pavel Dobeš

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila

 » 10. 8. 2019 
Světový den lvů a slonů

•	 Dvůr Králové nad Labem, Safari Park 
 » 17. 8. 2019  od 18:00 hod.

Hudební léto Kuks – 5. koncert
•	 Kuks, barokní areál

 » 17. 8. 2019   
2. ročník Královédvorského dne piva

•	 Dvůr Králové nad Labem,  
   náměstí T. G. Masaryka

 » 21.–25. 8. 2019 
18. ročník festivalu Theatrum Kuks

•	 Kuks, barokní areál
 » 23. 8. 2019  od 19:30 hod.

Koncert: Vladimír Merta, Jan Hrubý 
a Ondřej Fencl

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila
 » 24. 8. 2019  od 12:00 hod.

Okresní výstava drobného zvířectva, 
okrasného ptactva, kaktusů a sukulentů

•	 Žireč, zámecký park
 » 31. 8. 2019   od 11:00 hod.

Den všech
•	 Park Domova sv. Josefa v Žirči

 » 31. 8. 2019  
Hradozámecká noc

•	 Kuks, barokní areál
 » 31. 8. 2019  od 19:30 hod.

Koncert: Oceán
•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila

 » 6. 9. 2019  od 19:30 hod.
Beseda Jakub Vágner „Rybí legendy“

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila 
 » 14. 9. 2019  

Vinobraní v Kuksu – 13. ročník
•	 Kuks, barokní areál

 » 14. 9. 2019   od 19:30 hod.
Koncert: Buty

•	 Přehrada Les Království, Štěrbova vila
 » 21. 9. 2019 

Světový den nosorožců
•	 Dvůr Králové nad Labem, Safari Park

 » 28. 9. 2019  
Svatováclavské posvícení

•	 Dvůr Králové nad Labem,  
   náměstí  T. G. Masaryka

 » 5. 10. 2019  
Svatohubertské slavnosti

•	 Kuks, barokní areál
 » 26. 10. – 3. 11. 2019   

Týden duchů
•	 Dvůr Králové nad Labem, Safari Park   

Jarní žirečský občasník
vydává město Dvůr Králové nad Labem.  

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

Sazba a tisk: tiskárna Arpa

společenské akce připravila Iveta Weiglová


