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Osadní výbor Žireč 21. 10. 2019

Žirečský
občasník

PODZiMNÍ

Když mě redaktor občasníku vyzval k článku do tohoto podzim‑
ního čísla, přiznám se, že od té doby, co za OVŽ do žirečského ča‑
sopisu přispívám, jsem se poprvé dostala do situace, že v podstatě 
nemám o čem psát.

Ve stavu akcí, o kterých jsem vám podávala informace v jarním 
čísle, nedošlo k žádnému zásadnímu vývoji. Spolupráce s městem 
vázne, o žirečských záležitostech nedostáváme téměř žádné infor‑
mace, reakce na zápisy z jednání OVŽ jsou vlažné, příprava staveb 
zadrhává, jejich realizace (i těch, na které má OVŽ finanční prostřed‑
ky) je stále odkládána. Investice na žirečské akce, které byly schvá‑
leny v rozpočtu města letošního roku, byly převedeny na přípravu 
či realizaci jiných akcí. V reakci na zápis z jednání OVŽ č. 3/2019 ze 
dne 12. 6. 2019 nám bylo odborem rozvoje, investic a správy majet‑
ku (RISM) dne 1. 8. 2019 sděleno, že množství záměrů na investiční 
akce je tak velké, že je zřejmě nebude možné z finančních důvodů 
všechny realizovat. Dokonce jsme v  letošním roce poprvé nebyli 
městem dosud vyzváni k předložení návrhů požadavků k zařazení 
do rozpočtu města příštího roku.

Připravená stavba „Kanalizace a ČOV Žireč“ stále marně čeká na 
rozhodnutí rady, respektive zastupitelstva města o podání žádosti 
k získání dotační podpory. O současném vývoji v této záležitosti ne‑
obdržel osadní výbor z města žádné aktuální informace. Je téměř 
neuvěřitelné, že město nemá vůli vyřešit svůj letitý, ale zcela zásad‑
ní problém a  pohrdá jedinečnou šancí k  získání velmi významné 
finanční podpory na to, aby svou městskou část konečně mohlo za 
minimální náklady základně technicky vybavit.

K této akci snad jen ještě zmíním, že byla projektantem stavby 
dokončena už také PD kanalizačních přípojek. Odbor RISM nyní vy‑
bírá dodavatele pro provedení inženýrské činnosti a zajištění povo‑
lení stavby (přípojek).

K žádné zásadní změně nedošlo ani v přípravě stavby Obnova 
osvětlení k železniční zastávce v Žirči. Stavba ještě stále není připra‑
vena k realizaci. Stavební řízení této akce je přerušeno, doposud ne‑
byly doloženy kompletní doklady a řízení tedy nemohlo být dokon‑
čeno. Zdá se mi neuvěřitelné, že příprava stavby trvá tak dlouho, že 
zřejmě nebudeme svítit na cestu na zastávku ČD a z ní již třetí zimu.

V  záležitosti osazení, respektive neosazení úsekového měření 
rychlosti v  Žirči, jsem vás podrobně informovala v  minulém čísle 
občasníku. Jistě jste si však všimli, že v srpnu se na značkách urču‑
jících začátek a konec městské části (na komunikaci III/29915) ob‑
jevily výstražné tabulky s upozorněním na měření rychlosti v Žirči. 
Domníváme se, že se zřejmě jedná o  způsob, jak zlepšit doprav‑
ní bezpečnost v  městské části. O  umístění výstražných tabulek, 
o zpřesnění jejich významu či o návazných souvislostech (způsob 
či četnost měření rychlosti) nám nikdo žádné další nebo podrobné 
informace nepodal.

Zpracování projektové dokumentace na prodloužení veřejné‑
ho osvětlení od objektu č. p. 81 k objektu č. p. 171 v Žirči se odboru 
RISM ještě zadat nepodařilo.

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební ří‑
zení akce „Revitalizace náměstíčka v Žirči“ je rozpracována, do‑
končena by měla být v závěru měsíce října.

Ale něco se přece jen podařilo: kopie sochy Krista Salvátora 
do kaple Nejsvětější Trojice v  Žirči byla zhotovena. Na její slav‑
nostní odhalení se v červnu přišla podívat spousta z vás. Všem, 
kteří se na přípravě akce podíleli, ale i těm, kteří se jí se zájmem 
zúčastnili, patří dík.

Z odboru RISM jsme obdrželi sdělení (dne 1. 8. 2019 v reakci 
na zápis OVŽ č. 3/2019 z 12. 6.), že k chybějícímu symbolu Ducha 
svatého bude zadán restaurátorský záměr. Po jeho schválení ze 
strany památkové péče bude rozhodnuto o  realizaci. Zároveň 
jsme zápisem z jednání OVŽ č. 3/2019 požádali o provedení revi‑
talizace celé kaple Nejsvětější Trojice a kaple svatého Jana Nepo‑
muckého v Žirči v příštím roce.

Nyní, v podzimních měsících, se snad ještě stihne zrealizovat 
rekonstrukce chodníku před objektem hostince U Tří kaprů. Akci 
bude provádět žirečská firma pana Milana Palma. Přejme jim hez‑
ké počasí.

Božena Saifrtová

Informace z osadního výboru

Nově osazená kaple Nejsvětější Trojice kopií sochy Krista Salvátora
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Školáci ZŠ již opět pilně pracují

Prázdniny jsou už minulostí a  školáci již zase pilně pracují. 
V letošním školním roce jsme přivítali tři nové žáky do prvního 
ročníku. Ostatní spolužáci se snaží všem prvňáčkům pomáhat 
v jejich začínající školní práci. Určitě se z nich stanou dobří ka‑
marádi.

Stalo se již tradicí, že v prvním školním týdnu nesedí žáci ve 
školních lavicích, ale je pro ně připraven projektový týden mimo 
školu. Velmi pěkné dopoledne strávili žáci s městskou policií ve 
Dvoře Králové nad Labem. Strážníci je prováděli městským pro‑
vozem a seznamovali je s dopravními situacemi a dopravními 
značkami. Žáci se učili správně se rozhlédnout před vstupem 
do vozovky a bezpečně přecházet po přechodu pro chodce. Ví 
už, kdy budou smět jezdit sami na kole po pozemní komunikaci 
a jak má být vybaveno jejich kolo. Strážníci jim vysvětlili, proč by 
cyklista neměl podcenit jízdu na kole s přilbou. U dětí je při jíz‑
dě povinná, ale dospělí její používání někdy podceňují a potom 
dochází k těžkým úrazům. Při procházce městem museli stráž‑
níci zodpovídat mnoho dětských dotazů. Byli velmi trpěliví a na 
veškeré všetečné otázky měli vždy připravenou profesionální 
odpověď. Za odměnu žáci dostali omalovánky s dopravní tema‑
tikou a píšťalky. Moc strážníkům děkujeme. Odpoledne jsme si 
zacvičili v tělocvičně v ZŠ Strž, hlavně jsme trénovali šplh o tyči. 
Další projektový den jsme prožili v  přírodě. Vydali jsme se na 
vycházku do lesa. Poznávali jsme přírodniny a podařilo se nám 
nalézt naši nejjedovatější houbu muchomůrku zelenou. Vysvět‑
lili jsme si následky požití jedovatých hub.

Veškeré poznatky jsme si ověřili v  soutěži smíšených druž‑
stev. Výsledky byly velmi těsné. Všichni prošli na jedničku. Dě‑
tem se první týden ve škole moc líbil. Ani si neuvědomily, že se 
už učí.

Musím ještě vzpomenout konec minulého školního roku. 
Naši žáci prožili krásných pět dní v Krkonoších na Medvědí bou‑
dě. Kromě turistických vycházek, soutěží a her si založili herbáře 
a malovali rostliny v okolí. Velice nás překvapili zájmem o tuto 
činnost. Musím moc poděkovat Zdeňku Blažkovi, který získává 
v tomto oboru velké znalosti a moc nám pomohl v poznávání 
rostlin.

V  letošním školním roce bychom chtěli obnovit spolupráci 
s místní mateřskou školou. Začínáme prací s předškoláky. Bude‑
me se scházet jednou za měsíc, ve středu. Máme pro ně připra‑
vený zajímavý program.

V pedagogickém sboru jsme se rozloučili s paní vychovatel‑
kou Pavlínou Martin. Na její místo nastoupila paní Martina To‑
mancová jako vychovatelka, učitelka anglického jazyka a těles‑
né výchovy. Ke své práci se snaží přistupovat velice zodpovědně 
a sama ví, jak je obtížné se cizímu jazyku naučit. Přišla s nápa‑

dem, že v rámci školní družiny bude s žáky mluvit anglicky. Je 
neuvěřitelné, že během pár týdnů si děti začínají osvojovat zá‑
kladní fráze a bez ostychu mluví. A musím podotknout, že je to 
velice baví. Potvrdily to i ohlasy rodičů.

Přeji všem školákům mnoho úspěchů v novém školním roce 
a těším se na spolupráci se všemi rodiči.

Mgr. Olga Hylmarová, ZŠ Žireč

Šedesátkování

V neděli 22. září 2019 proběhlo v Hřibojedech při okresním kole 
v disciplíně ZPV vyhlášení přeborníka v „šedesátkování“.

Co je to „šedesátkování“? Je to hasičská disciplína, ve které se 
běží 60 m s překážkami, jednou z nich je bariéra, která dělá největší 
problémy, a nechybí spousta dalších. Na co by se ale nemělo zapo‑
mínat, jsou hadice a rozdělovač, ty hrají také velkou roli. Důležitá je 
při této disciplíně také fyzická zdatnost. Pořadí určují měřené časy.

Přebor v šedesátkování je celoroční soutěž. V průběhu roku se 
pořádají závody a umístění z nich se počítá do tabulky. Lepší umís‑
tění znamená získání více bodů. Za rok se těchto závodů koná kolem 
desíti. Všichni závodníci musí odběhnout 5  těchto závodů, pokud 
je jich méně, znamená to vyškrtnutí z tabulky a závodník není hod‑
nocen.

Proč minimálně 5 závodů? Je to prosté. Závodník je hodnocen 
na základě výsledků dosažených ve třech závodech, ale dvě nejhorší 
umístění se škrtají.

Při vyhlášení této disciplíny v kategorii starší žáci se absolutním 
vítězem stal Dominik Nohejl. Jeho nejlepším časem v seriálu těchto 
závodů bylo 19:23 s.

Vlastimil Rezek

V TJ Sokol Žireč se stále něco děje
Letní sezona pro nás tentokrát začala akcí „házení vajec“, kte‑

rá proběhla 27.  dubna  2019. Tradiční soutěže v  házení a  chytání 
syrových vajec se zúčastnilo 9  dvojic. Vítězná dvojice Milan Palm 
a Zdeněk Perlík dokázala chytit nepoškozené vajíčko na vzdálenost  
25 metrů.

V sobotu 18. května byl vyhlášením výsledků ukončen dlouho‑
dobý turnaj ve stolním tenisu a šipkách 2018–2019. Tento 7. ročník 

Dopoledne strávené s městskou policií

Absolutní vítěz okresního kola v „šedesátkování“ Dominik Nohejl
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dokončilo 15 dvojic a  loňské vítězství v  něm obhájil rodinný tým 
David a Martin Hrnečkovi. S nimi se na pomyslnou bednu postavili 
Daniel Mach s Robertem Tomancem a na 3. místě skončili Zdeněk 
Petružálek s Jaroslavem Tomancem.

V sobotu 1. června se na hřišti za sokolovnou konal již 35. ročník 
volejbalového turnaje ulic. Stejně jako vloni si putovní pohár odnes‑
lo družstvo „Zlodějské“ ve složení M. Tlučhoř, Z. Hladík, P. Weigel,  
A. Weigel, J. Vokatá a P. Škop. Na dalších místech se umístily Bytovky, 
Skřivanov a Domov sv. Josefa.

Druhým volejbalovým turnajem sezony mělo být zářijové klá‑
ní o  „Starostův pohár“. Bohužel černé mraky stahující se nad ži‑
rečským volejbalem již dostaly konkrétní podobu. Tradiční, již  
34. ročník, turnaje musel být zrušen. Chybí mladí zájemci o tento sport 
a sami důchodci, mající volejbal rádi, už to nevytrhnou. Proto vás 
znovu vybízíme, přijďte si s námi zapinkat pod vysokou síť. Členství  
v TJ Sokol není podmínkou.

Ve své činnosti jsme nezapomněli ani na žirečské děti. Každo‑
roční dětský den jsme připravili na neděli 2. června. Čtyřicítka dětí 
soutěžila ve 12 disciplínách a bavila se dalšími zábavnými atrakcemi. 
Počasí nám letos přálo a všichni přítomní si odpoledne pěkně užili.

Pro děti jsme pak ještě 26.  června připravili oslavu ukončení 
školního roku. Jednoznačným hitem horkého odpoledne byla vodní 
skluzavka a večer opékané špekáčky.

V sobotu 15. června přišel na řadu 8. ročník nohejbalového tur‑
naje o  Žirečský pohár. Přes úmorné vedro bojovalo na sokolském 
hřišti za sokolovnou 6 týmů. V dramatickém finále si těsné vítězství 
vybojovala trojice „Bombarďáků“ R. Seidl, O. Dufek a J. Skála, kteří 
porazili družstvo „Smolařů“ ve složení M. Bohatý, J. Volák a  L. Pe‑
tružálek. Třetí místo získal tým „Bytovek“ J. Petrásek, K. Matasová  
a J. Tomanec.

Kromě našich akcí bych se rád zmínil také o úspěších žirečských 
sokolů na jiných sportovních kolbištích.

V prvé řadě jsou to výsledky žirečského siláka Jaroslava Toman‑
ce st., který ve svém pokročilém věku stále dosahuje skvělých výko‑
nů v silovém trojboji – v disciplíně mrtvý tah. V letošní sezoně do‑
posud absolvoval mezinárodní mistrovství Slovenska v Liptovském 
Hrádku, odkud si ve své kategorii odvezl 1. místo za výkon 155 kg. 
Dalším závodem bylo mistrovství Evropy v maďarském Tiszakécske, 
kde obsadil 3. místo s výkonem 150 kg.

Podivuhodný výsledek dosáhl i další náš sokol Karel Mašín. Ten 
má za sebou již několik velmi pěkných cyklistických výsledků, ale 
výkon z 26. července 2019 je pro mnohé neuvěřitelný. To se zúčastnil 
vytrvalostního cyklistického závodu na 12 hodin v Hajnici. Dokázal 
za 11:48:03 hod. ujet 27 okruhů v celkové délce 302,4 km.

Za zmínku jistě stojí také vítězství na nohejbalovém turnaji v Lip‑
nici, které vybojoval žirečský sokol Zdeněk Petružálek. Vylosovala si 

ho do svého družstva úspěšná česká reprezentantka ve sportovní 
střelbě Gabriela Vognarová a společně s Lubošem Voňkou vytvořili 
vítěznou trojici.

Během letní přestávky započala také delší dobu připravovaná 
výměna oken a dveří v naší žirečské sokolovně. Dokončení této in‑
vestiční akce je plánováno na listopad letošního roku.

Závěrem jen krátce některé akce plánované do konce letošního 
roku. Během září a října začala pravidelná cvičení v tělocvičně, re‑
gionální liga ve stolním tenisu zahájí svou další sezonu, stejně tak 
dlouhodobý turnaj ve stolním tenisu a šipkách. Pro všechny občany 
obce pak chystáme podzimní sousedské posezení s hudbou a tan‑
cem a pro milovníky mariáše v sobotu 9.  listopadu tradiční turnaj. 
Předvánoční období zahájí příchod Mikuláše a  oblíbená výstava 
„Šikovné ruce“. Poslední sportovní akcí bude Dacanův memoriál po 
vánočních svátcích.

Více informací najdete na www. sokolzirec.eu.
Josef Wolf, TJ Sokol Žireč

Klub důchodců Žireč
Všichni naši členové již vědí, že se každý čtvrtek od 13:00 hod. 

v různém počtu scházíme v našem klubu. Nechybí voňavé kafíčko 
a občas, když má někdo nějaké výročí, přinese i něco dobrého na 
pohoštění. Na návštěvu mohou přijít všichni členové i ti, kteří u nás 
ještě nebyli.

Mimo posezení také stále jezdíme na výlety za poznáním růz‑
ných pamětihodností nebo na nákupní zájezdy do Polska. V  čer‑
venci jsme společně navštívili Minieuroland v Polsku u Klodska. Je 
to muzeum miniatur proslavených budov, zámků a jiných velice za‑
jímavých staveb, k vidění je například Eiffelova věž v Paříži, Šikmá 
věž v  Pise… Celou výstavu zkrášlovala právě započatá překrásná 
výstava vkusně naaranžovaných různých květin. Všem se zájezd lí‑
bil. V první polovině září jsme navštívili zámek a hrad ve Frýdlantu 
v Čechách, kde jsme zdolávali 380 schodů. Prohlídka byla náročná, 
trvala dvě a půl hodiny, ale s výkladem paní průvodkyně to stálo za 
to. O to více nám chutnal oběd, na který jsme zašli kousek od zámku 
do restaurace „Na kameni“. Poté jsme zajeli zhlédnout lázně Libver‑
da a zašli na kávu se zákuskem.

V  úterý 15.  října  2019 jsme uspořádali zájezd do Polska na již 
známé tržiště, 13. prosince 2019 se uskuteční zájezd do Jaroměře na 
vánoční koncert Václava Hybše, který nás již vánočně naladí, a bude 
se nám lépe péci cukroví. Rok ukončíme výroční členskou schůzí 
s občerstvením a zábavným programem. Letos to bude s har‑
monikou pana Stříbrného.

Stanislava Zichová, předsedkyně Klubu důchodců Žireč
Vítězné družstvo volejbalového turnaje ulic

Žirečští důchodci u zámku ve Frýdlantu v Čechách
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Nově v mateřské škole
Budova MŠ se dočkala v  letošním létě rekonstrukce umý‑

várny a dětských toalet. Přestavba těchto prostor, nové obkla‑
dy a moderní sanitární technika se dětem, personálu i rodičům 
moc líbí. Místnost je nyní krásně prosvětlená a uzavíratelná po‑
suvnými dveřmi.

I třída „Sluníček“ prošla úpravami – nová výmalba, koberec, 
lino, krámek a  nové rozdělení místnosti nábytkem. Bohužel 
v létě do třídy zateklo, a tak nám ji „zdobí“ ošklivé mapy, které 
budou po vyschnutí zamalovány.

Všichni jste si jistě všimli nového plotu a zaznamenali nové 
nátěry stávajícího vybavení školní zahrady, která se snad také 
dočká rekonstrukce.

Ve školce proběhly i změny personální. Z MŠ Roháčova sem 
přešla paní učitelka M. Kvochová, která zdejší předškoláky zapo‑
jila do svého projektu „Zemědělcem v Africe“. Děti tak budou 
dojíždět do zoo a společně s dětmi z MŠ Roháčova pracovat na 
svých záhoncích. Nyní už za sebou mají první sklizeň. Další no‑
vou paní učitelkou je V. Sirová, DiS., a asistentkou pedagoga L. 
Levová.

Přejeme si, aby děti školku rády navštěvovaly, aby s naší prací 
byli spokojeni i rodiče, a mnohým z nich už nyní děkujeme za 
spolupráci.

Kolektiv MŠ Žireč

Zmizel drážní objekt na žirečské železniční zastávce
Železnice byla v  Žirči postavena v  roce 1858 a  budova za‑

stávky byla slavnostně otevřena 1.  července roku 1888. Dnes, po  
131 letech, se nejen žirečská zastávka, ale i  jí podobné staly pro 
železniční dopravu z  důvodu modernizace dopravy nadbytečné 
a drahé a musejí být likvidovány. Budova železniční zastávky byla 
zdemolována v úterý 6. srpna 2019. Železniční zastávka pokračuje 
beze změny v normálním provozu.

Vlastimil Rezek

MANŽelé HANA A JoSeF HoFFMANoVI  
DNe 3. Září 2019 oSlAVIlI 60 leT MANŽelSTVí. 

GrATuluJeMe

Děti MŠ se chlubí svými výpěstky ze zahrady

Pohled po rekonstrukci umývárny a dětských toalet

Žirečské nádraží před demolicí

Průběh demolice žirečského nádraží

Dnešní smutný pohled na místo, kde 131 let stálo žirečské nádraží
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INForMuJeMe

SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 
OSLAVILY PLNOLETOST

 V sobotu 27. července 2019 se v areálu Domova sv. Josefa usku‑
tečnily tradiční Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez 
bariér. Již po osmnácté mohli návštěvníci přijít podpořit pacienty 
s roztroušenou sklerózou a strávit zde příjemný letní den plný sou‑
znění a pohody s bohatým hudebním i dalším doprovodným pro‑
gramem.

Benefici navštívilo přes 2 000 lidí a výtěžek činil přes 150.000 Kč. 
Tato částka bude použita na projekt výměny oken na Domě 
sv.  Josefa a  na další provoz a  rozvoj Domova sv.  Josefa. Děku‑
jeme za podporu všem, kdo přišli, a  těšíme se na další ročník. 

                UZAVŘENÍ PRODEJNY V ŽIRČI
Informujeme, že ke dni 31.  října  2019 bude zrušena prodejna 

smíšeného zboží v  Žirči včetně výdeje polévek na místě. Odběr 
obědů do jídlonosičů bude možný i nadále. Provoz pošty zůstává 
beze změny.

Obyvatelé Žirče budou mít možnost zakoupení pečiva a ostat‑
ního sortimentu (mléčné výrobky apod.) v Bufetu Josef na recepci 
Domova sv. Josefa. Recepce je otevřena každý všední den od 6:00 
do 16:00 hod. Zákusky a chlebíčky jsou k dostání v Café Damián od 
úterý do neděle vždy od 9:30 do 16:00 hod. Děkujeme za pochope‑
ní a těšíme se na vaši návštěvu.

TURISTICKÁ SEZONA U KONCE
Brány Areálu Žireč se zavírají 31. října. Cyklomuzeum, Bylinková 

zahrada a kostel sv. Anny budou uzavřeny do konce března.
otevírací doba Café Damián:
listopad–březen: úterý–neděle 9:30–16:00 hod.
Café Damián nabízí krom dalšího také pestrý výběr bylinných 

sirupů Camellus. Můžete tak pořídit milou pozornost pro své blízké 
a nákupem zároveň podpořit provoz Domova sv. Josefa a Hospic 
Anežky České v Červeném Kostelci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne v Žirči v sobotu 11. led‑

na 2020. V minulém roce se díky vám podařilo vybrat krásnou část‑
ku 7.282 Kč, jež byla věnována na nákup zařízení v Domově sv. Jo‑
sefa.

Děkujeme všem, kdo přispěli, a zároveň vyzýváme nové dobro‑
volníky (děti i vedoucí skupinek – od 18 let), kteří by se rádi zapojili 
do této největší dobrovolnické sbírky v ČR. Neváhejte nás kontak‑
tovat a pojďte s námi pomoci dobré věci!

Kontaktní osoba: Jitka Holcová, e ‑mail: holcova@dsj ‑zirec.cz, 
tel.: 491 610 603.

DOMOV SV. JOSEFA HLEDÁ BRIGÁDNÍKY I STÁLÉ 
ZAMĚSTNANCE

V  průběhu celého roku nabízíme brigádu na příleži‑
tostnou výpomoc (úklid, prádelna, přímá péče o  klienta, 
pomoc v kuchyni atd.). Vhodné pro aktivní důchodce. Prů‑
běžně hledáme také pracovníky na hlavní pracovní poměr 
do přímé péče (i na zkrácený úvazek) – pečovatelky, ošetřo‑
vatelky, 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

ZVeMe VáS

PRAGUE CELLO QUARTET – KONCERT PRO
 DOMOV SV. JOSEFA

ÚTERý 29. ŘÍJNA 2019 OD 19:00 HOD.
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Zveme na koncert unikátního souboru čtyř českých violon‑
cellistů, Praque Cello Quartet, který publiku nabízí koncertní 
show složenou nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale 
také z  populárních filmových melodií nebo jazzových, popo‑
vých a rockových hitů. Tato čtveřice přináší inteligentní humor 
plný vkusné zábavy, virtuozity, nadšení, instrumentální akroba‑
cie i šarmu…

Cena vstupenek 200 Kč až 350 Kč na www.hkpoint.cz a v In‑
focentrech v Hradci Králové. Výtěžek benefice podpoří výměnu 
nových oken v Domově sv. Josefa (www.darujokno.cz).

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA – 
REQUIEM ADAMA VÁCLAVA MICHNY

SOBOTA 2. LISTOPADU 2019 OD 15:30 HOD.
KOSTEL SV. ANNY

Domov sv. Josefa v Žirči si vás dovoluje pozvat na slavnost‑
ní bohoslužbu u  příležitosti dne Památky zesnulých. Requiem 
Adama Václava Michny zazní od souboru La Bilancetta.

Mše svatá bude obětována za Macieke Kazińského, člena 
souboru La Bilancetta, a za všechny zemřelé. Mše se uskuteční 
za přítomnosti Michaela Pospíšila, odborníka na barokní hudbu 
a zakladatele skupiny Ritornello.

Více informací na: 
www.facebook.com/domovsvatehojosefa/ (události)
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 » 6. 10.–9. 12. 2019 
XXIV. Divadelní Erbenův Miletín 

•	 Miletín, erbenovo divadlo
 » 26. 10. 2019   17:00–21:00 hod. 

Draculova cesta 
•	 Pevnost Josefov

 » 28. 10. 2019  od 10:00 hod.
Slavnostní ukončení turistické sezony v pevnosti 

•	 Pevnost Josefov
 » 26. 10.–3. 11. 2019 9:00–17:00 hod.

Týden duchů 
•	 Dvůr Králové nad labem, Safari Park  

 » 16. 11. 2019   od 20:00 hod. 
Podzimní sousedské posezení s hudbou a tancem 

•	 Žireč, sokolovna
 » 16.–17. 11. 2019 9:00–16:00 hod.

Vánoční trhy 
•	 Kuks, zámek

 » 23.–24. 11. 2019  9:00–16:00 hod. 
Vánoční trhy 

•	 Kuks, zámek
 » 24. 11. 2019  od 15:00 hod.

Rozsvícení vánočního stromu – tradiční akce s doprovodným   
        programem 

•	 Dvůr Králové nad labem, náměstí T. G. Masaryka 
 » 30. 11. 2019  od 17:00 hod.

Rozsvícení vánočního stromu 
•	 Žireč, Náměstíčko 

 » 29.–30. 11. 2019 
Uspávání strašidel 

•	 Dvůr Králové nad labem, DDM Jednička  
 » 5. 12. 2019  od 17:00 hod.

Mikulášská nadílka 
•	 Žireč, sokolovna

 » 7. 12. 2019 
Čertovská noc 

•	 Dvůr Králové nad labem, DDM Jednička 
 » 7. 12. 2019  8:00–15:30 hod.

Předvánoční výstava „Šikovné ruce“ – 13. ročník 
•	 Žireč, klubovna chovatelů

 » 14. 12. 2019  od 9:30 hod.
Česká mše vánoční 

•	 Kuks, kostel Nejsvětější Trojice
 » 14.–15. 12. 2019 od 10:00 hod.

Vánoce v Podorlickém skanzenu v Krňovicích 
•	 Třebechovice pod orebem

 » 15. 12. 2019  od 19:00
Janek Ledecký – vánoční turné 

•	 Dvůr Králové nad labem, Hankův dům
 » 21. 12. 2019 –1. 1. 2020 

Vánoční ZOO 
•	 Dvůr Králové nad labem, Safari Park 

 » 24. 12. 2019  od 9:00
Štědrý den v pevnosti Josefov – rodinná hra 

•	 Josefov
 » 25. 12. 2019  od 13:30

Tradiční vánoční zpívání – CANTUS 
•	 Žireč, Braunův Betlém

 » 27. 12. 2019  od 9:00
Dacanův memoriál – 20. ročník 

•	 Žireč, sokolovna
 » 31. 12. 2019  od 9:30

Silvestr 2018 – rozloučení s uplynulým rokem, společně s TJ Sokol        
       Kuks 

•	 Žireč, před sokolovnou  
 » 8. 1. 2020  od 19:00

Novoroční koncert 4 TENOŘI 
•	 Dvůr Králové nad labem, Hankův dům

 » 26. 1. 2020 
Karneval 

•	 Dvůr Králové nad labem, DDM Jednička

Chovatelé Zo Žireč v roce 2019
Chovatelé místní základní organizace (ZO) začínají druhou po‑

lovinu roku přípravou a konáním tradiční chovatelské výstavy, která 
se jako každoročně koná v parku Domova sv. Josefa, jenž nám míst‑
ní Charita pronajímá a kde nám vycházejí všemožně vstříc.

Letos se výstava konala pod názvem okresní výstava, jelikož 
spoluúčastníkem byl okres Trutnov, který nám na ni věnoval něko‑
lik hodnotných pohárů pro oceněné chovatele. Navázali jsme také 
bližší spolupráci s  včelařským kroužkem Dvůr Králové nad Labem 
a za propagaci na plakátech a umístění jejich propagačního stánku 
při výstavě nám jejich členové velice pomohli s přípravou výstavy, 
za což bych jim chtěl ještě jednou poděkovat. S jejich pomocí jsme 
to v týdnu před konáním výstavy v klidu zvládli.

Výstavu, která se konala 24. srpna 2019, letos obohatili o svá vý‑
stavní zvířata členové družební organizace ze Slovenska, konkrétně 
ze Senice, kteří se svou drůbeží a svými holuby dorazili v pátek ráno 
před posuzováním a hned se zapojili do příprav. A ještě jedna novin‑
ka na návštěvníky čekala. Na výstavu jsme pozvali členy spolku Mini 
Terra ZOO, kteří ji obohatili o hady, další terarijní zvířata a po celou 
dobu výstavy nad návštěvníky létali jejich ochočení papoušci.

V pátek po posouzení zvířat jsme jen doladili vše potřebné a tě‑
šili se na sobotu. Ráno jsme se sešli už před 6. hodinou, kdy jsme 
museli do parku dostat prodávající stánkaře, připravit tombolu, 
pokladny, prodej zvířat a  ještě naposled nakrmit zvířata. Ačkoliv 
výstava oficiálně začala až v 8 hodin, už po 7. hodině se začali trou‑
sit první návštěvníci, kteří si chtěli nakoupit chovný materiál, a pak 
už to pokračovalo po celou sobotu až do 16 hodin. Návštěvníci se 
procházeli po parku, posedávali u občerstvení i u hudby, oceňovali 
výsledky sportujících králíků, zkoušeli štěstí v  tombole, oceňovali 
vystavená zvířata a vedli odborné řeči, jestli je ocenění oprávněné či 
nikoliv. Pokud už je člověk zvířaty unaven, mohl si jít odpočinout do 
bylinkové zahrady, nebo obdivovat zrekonstruovaný areál Domova 
sv. Josefa, kde je možné posedět v místní kavárně a cestou se podí‑
vat na akvarijní rybičky. Nám už pak na konci výstavy zbylo zvířata 
vydat majitelům a začít s úklidem areálu, který se protáhl do tmy 
a pokračoval v neděli dopoledne, kdy bylo vše uklizeno. Následo‑
valo poslední občerstvení v klubovně, celkové zhodnocení výstavy 
a poděkování všem členům i nečlenům za přípravu.

Výstavu hodnotíme jako velmi zdařilou a  věříme, že i  ty 3  tisí‑
covky návštěvníků spokojeně odcházely a příští rok opět v hojném 
počtu dorazí.

Výstavou ale naše letní a podzimní sezona nekončí. Hned z kraje 
září jsme měli naplánovanou účast na výstavách v Hořicích, Úpici, 
Třebechovicích nad Orebem, v Novém Městě nad Metují a v České 
Skalici, kde jsme představili svá zvířata. Hlavně je ale před námi vr‑
chol chovatelské sezony, národní výstava mláďat v Přerově a národ‑
ní výstava drobného zvířectva v listopadu v Lysé nad Labem. Dále 
plánujeme v prosinci poslední akci – účast na chovatelské výstavě 
Moravia v Brně.

Na závěr bych chtěl poděkovat místním sokolům, kteří se letos 
zasloužili o plynulý chod na parkovištích. Vše proběhlo bez velkých 
problémů. Spolu s  nimi se všichni budeme těšit na výstavu příští, 
na kterou bych chtěl už nyní pozvat co nejvíce návštěvníků z místa 
i okolí.

Jiří Baier, předseda Základní organizace chovatelů v Žirči

Podzimní 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

Společenské akce od 21. 10. 2019 do 31. 1. 2020

Každá výstava chovatelů začíná oceněním zvířat a ptactva


