
  

 Informilo en la lingvo Esperanto 

Žirovnice estas malgranda urbo kun tri mil loĝantoj, situanta en 
ĉarma ondumiĝanta regiono de Bohemia-Moravia Montetaro 
proksime de la urbo Pelhřimov. Ĝi estas konata precipe pro 
perlamota tradicio de buton-produktado. Dominantas al ĝi 
kastelo fondita en la dua duono de la 13-a jc. sur roka 
montelstaraĵo ŝirmata per fiŝlageto. La gotika kastelo estis 
ampleksigita fine de la 15-a jc., en la 16-a kaj 17-a jc. ĝi estis 
rekonstruita je renesanca kastelo. En la kastela kapelo estas 
altvaloraj freskoj el la jaro 1490. La tuta kastelo elbrulis en la 
jaro 1963, post tio sekvis ĝia multjara iom-post-ioma 
rekonstruado, kiu estis finita en la jaro 1992. Nuntempe en la 
kastelo estas muzea ekspozicio. 

Plua grava konstruaĵo estas novgotika trinava paroĥa preĝejo 
de s-taj Filip kaj Jakobo el la jaroj 1868-72, konstruita surloke 
de malnova preĝejo.  

Liturgio - ĉiudimanĉe je 11:00 h. 

   diakono: ThDr. MUDr. M. Kašparů, obl.OPraem. 
                   max.esperanto@gmail.com    

Paroĥejo estis en la 90-aj jaroj de la pasinta jc. rekonstruita tiel, 
ke en ĝi povu okazadi diversaj kristanaj renkontiĝoj ktp. 

Žirovnice situas ĉe fervojlinio Jihlava – Jindřichův Hradec. En 
fervojstacio Počátky - Žirovnice haltas ankaŭ rapidtrajnoj. 

 Manĝado:   

• Koktelejo - Gong, tel.: -+420565494049 

• Koktelejo Vysočina, tel.: +420724954451 

• Bistroo - Slavie - Tipsport, tel.: +420565493243 



• Hotelo Perla, tel.: +420565493148 

• Manĝejo - Dvůr Dvořák 

• Manĝejo  U Kuše, tel.: +420565494233 

• Manĝejo - Sídliště Penzion, tel.: +420565494860 

• Refreŝigejo, tel.: +420565493558 

• Refreŝigejo Budín, tel.: +420602160865 

• Refreŝigejo Sokolovna - Sklep, tel.: +420608059952 

• Vinrestoracio Vývrtka, tel.: +420606213583 

 

 Enloĝigo:  

• Kampadejo Panistávka, tel.: prezidanto Jar. Plechatý 
+420608831731 

• Rom-kat. paroĥestra, amasloĝejo, tel.: +420565493074 

• Hotelo Perla, tel.: +420565493148 

• Kabanaro Budín, tel.: +420602160865 

• KPŽ - amasloĝejo, tel.: +420565493331 

• Refreŝiga domo kun naĝejo, tel.: +420728406298 

  

 Kuracistoj: 
• Pediatro MUDr. Alena Vrátná, tel.: +420565494110 

• Ginekologo MUDr. Michal Stach, tel.: +420602162154 

• Apoteko, tel.: +420565493011 

• Unua medicina helpo - Pelhřimov, tel.: +420565323089 

• Ĝenerala praktikisto MUDr. Tomáš Koudelka, tel.: 
+420565494175 



• Ĝenerala praktikisto MUDr. Jiří Čejna, tel.: 
+420565494283 

• Rehabilitado Božena Prantlová, tel.: +420565494877 

• Bestkuracisto MVDr. Jiří Košina, tel.: +420603178541 

• Dentisto MUDr. Mojmír Povolný, tel.: +420565494272 

• Dentisto MUDr. Alena Hájková, tel.: +420565494272 

  

 Institucio: 

•  Aŭtobusaj linioj – inform. tel.: +420565495611  

• Fervoja stacio Počátky - Žirovnice, tel.: +420840112113  

• Poŝto 394 68, tel.: +420565493057  

• Magistrato Žirovnice, tel.: +420565301510  

• Polico, deĵorejo Počátky, tel.: +420565495593  

• Kastelo Žirovnice, tel.: +420565494095  

 

 Autoriparejo:  
• Aŭtoriparejo M+M transport 

• Aŭtoriparejo-ROBERT  POKORNÝ tel.: 
+420728065489 

 

 


