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Osadní výbor Žireč 4. 11. 2020

ŽIREČSKÝ
občasník

PODZIMNÍ

Tentokrát se ve svém článku budu věnovat pouze dvěma téma‑
tům, které jsou pro Žireč zásadní a  zároveň velmi aktuální. Prvním 
důležitým tématem je samozřejmě stav přípravy stavby „Kanalizace 
a ČOV Žireč“, druhé velmi podstatné téma se týká řešení žirečské do‑
pravní situace. K oběma tématům níže uvádím podrobnější komen‑
tář. A v případě, že vás tato, ale i další témata budou zajímat podrob‑
něji, neváhejte kontaktovat mě či kteréhokoli člena osadního výboru.

Předpokládám, že je již všeobecně známo, že byla žádost o zís‑
kání dotační podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Žireč“ vyřízena úspěšně. Jsme tedy 
na nejlepší cestě k realizaci stavby základního technického vybavení 
městské části.

Další vývoj v přípravě stavby je uspokojivý, dále plynule probíhá 
a dává tedy tentokrát už opravdu reálnou šanci k uskutečnění Žirečá‑
ky tolik let očekávaného díla.

V současné době je velmi důležité, aby každý z vás reagoval na 
výzvu k potvrzení souhlasu se záměrem vybudování kanalizační pří‑
pojky pro vaši domácnost, ale i nadále spolupracoval při přípravě rea‑
lizace stavby. Jednou z důležitých podmínek dotačního titulu je totiž 
počet připojených domácností, tato podmínka ovlivňuje výši přizna‑
ného finančního příspěvku.

Po dokončení inženýringu kanalizačních přípojek bude podána 
žádost o vydání povolení k jejich realizaci. Následně bude provedeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, které upřesní náklady díla. Do 
rozpočtu města pro rok 2021 budou zahrnuty a schváleny skutečné 
náklady potřebné k realizaci díla v příštím roce. Tyto postupné kroky 
by měly proběhnout do konce letošního roku. Pak budou následovat 
administrativní procesy mezi fondem a městem k uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace.

To je stručné, jednoduché shrnutí dalšího procesu přípravy stavby 
a nezbývá než doufat, že vše proběhne hladce.

A pokud vás zajímá, kdy by mohla být realizace stavby zahájena, 
vězte tedy, že ne dříve než na sklonku léta příštího roku.

Jak jste byli před časem v Občasníku a v zápisech z jednání osad‑
ního výboru informováni, KÚ KHK zadal zpracování Územní studie 
s názvem: „Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovliv‑
ňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané 
části regionu Podkrkonoší“. Mimo jiné územní studie v širších souvis‑
lostech řeší dopravní problémy města Dvůr Králové nad Labem a není 
nejmenších pochyb o tom, že potřeba komplexního řešení dopravy 
ve městě Dvůr Králové nad Labem, návazně i v městské části Žireč, 
je více než naléhavá. Každé řešení, které povede ke zvýšení dopravní 
bezpečnosti a zklidnění dopravy v zastavěných územích města (včet‑
ně městských částí), uvítáme, má naši plnou podporu. Ale pokud jsou 
taková dopravní řešení navrhována nově, je třeba s největší zodpo‑
vědností nastavit přísné parametry, které v maximální míře zohlední 

veškeré jejich dopady, samozřejmě, že ve všech širších souvislostech. 
Umístění východního přivaděče z D/R 11 do Dvora Králové nad La‑
bem, respektive úsek v trase od sv. Františka k průmyslové zóně (dále 
jen PZ) Juta na Borkách, není navržen tak, aby neměl zásadní dopady 
na zónu bydlení v Žirči, zvláště pak v severozápadní oblasti zastavě‑
ného území naší městské části.

Územní studie navrhovala celkem 3  varianty trasy východního 
přivaděče dopravy do města, který by měl zároveň propojit přímo 
a bez nutnosti průjezdu zastavěným územím PZ Borek s průmyslo‑
vou zónou Zboží (viz přiložená situace č. 1). K následnému zpracování 
byla však městem vybrána pouze jedna ze tří variant, které původně 
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tento dokument k dalšímu prověření navrhoval. Územní studie tuto 
městem zvolenou variantu přitom řadí až na třetí místo a vyhodnocu‑
je ji jako pokus o nalezení pokud možno co nejlevnějšího řešení, ale 
zároveň upozorňuje na to, že její jednoznačnou nevýhodou je délka 
propojení obou PZ a nezbytný závlek dopravy na cestě mezi nimi. Ale 
především, tato varianta jako jediná negativně ovlivní plochu bydlení 
území města, respektive městské části Žireč, zónu zastavěnou rodin‑
nými a bytovými domy. Varianta označená č. 1 sice také kopíruje okraj 
zastavěného území jádrového města, které je ovšem využíváno jako 
průmyslový a sportovní areál. Navíc jako jediná ze všech tří alternativ 
minimálně zasahuje do široké nivy řeky Labe a  má tedy minimální 
negativní vliv na krajinný ráz, nejméně zasahuje do volné krajiny. Do‑
konce i finanční náročnost variant č. 3 a č. 1 je v podstatě srovnatelná. 
Vyšší náklady jsou odhadovány v případě realizace varianty č. 2, která 
však představuje nejpřímější propojení obou PZ (nedochází tedy ke 
zbytečnému závleku dopravy), ale má negativní vliv na krajinný ráz 
svým zásahem do labské nivy.

SITUACE Č. 1

Žádná z navržených variant není ideální, ale v případě stavby, kte‑
rá bude mít zásadní vliv na mnoho dalších generací, nemůže být nej‑
důležitějším kritériem především finanční náročnost díla.

Nový přivaděč by měl mimo jiné vytvořit pro Žireč tolik potřeb‑
ný obchvat, respektive zásadní odlehčení dopravy na silnici III/29915, 
která svými parametry současnému intenzivnímu zatížení již dlouho 
naprosto nevyhovuje. Pro oblast bydlení v severozápadní části Žirče 
to je však pouhé „vytlučení klínu klínem“ pro ně se totiž doprava pou‑
ze přesune ze silnice před jejich domem na silnici za jejich domem.

Osadní výbor Žireč nadpoloviční většinou členů vyjádřil nesou‑
hlas k návrhu trasy dálničního přivaděče v úseku od sv. Františka k PZ 
Juta na Borkách s  požadavkem na zásadní přehodnocení zvolené 
varianty, minimálně však s přesunutím navrženého koridoru za levý 
břeh řeky Labe do prostoru označovaného jako „Velká luka“. Prvořa‑
dě pak zpracování hlukové studie a na jejím základě předepsání nut‑
ných protihlukových bariér, ale i prověření nutnosti provedení dalších 
opatření k odstranění veškerých dopadů tak, aby byla vytvořena do‑
statečná ochrana obyvatel i krajiny.

SITUACE Č. 2

Situace č.  2  představuje další zpracování koridoru městem vybrané 
trasy (varianta č. 3) východního přivaděče. Po zpřesnění je koridor (část 
zasahující do k. ú. Žireč) veden od sochy svatého Františka Xaverovského, 
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Labe překonává pomocí nového mostu, dále pokračuje údolní nivou po-
dél pravého břehu toku meandrující řeky Labe, kopíruje okraj severozá-
padní oblasti zastavěného území Žirče a pokračuje až k PZ Borka.

Záměrem připravovaným KÚ KHK je dále celková rekonstrukce 
stávajícího mostu přes Labe u žirečského mlýna. Samozřejmě i tato 
stavba může mít výrazný vliv na dopravní situaci v Žirči.

Závěrem ještě stručně uvedu dvě aktuální sdělení:
Příprava stavby obnova veřejného osvětlení k železniční zastávce 

Žireč se konečně přiblížila k realizaci, a pokud to klimatické podmínky 
umožní, bude provedena ještě v podzimních měsících letošního roku. 
Jedná se o uložení části kabelu kolem trafa do země, lampy i další ka‑
belový rozvod bude zavěšen na nové betonové sloupy elektrického 
vedení.

S ohledem na současná hygienická opatření, ale především proto, 
že není možné odhadnout, jak se budou dále vyvíjet, nelze vyloučit, 
že nebudou povoleny hromadné akce ani v čase adventním. V tako‑
vém případě se budeme muset smířit s tím, že sváteční strom na ži‑
řečském náměstíčku rozsvítíme bez účasti veřejnosti. Přeji vám, aby 
i tak ve vás jeho záře vykřesala krásnou sváteční atmosféru, navodila 
klidnou pohodu, spokojenost a spoustu radosti, která pak bude vyza‑
řovat z každého z vás.

Přeji nám všem spoustu ohleduplnosti, trpělivosti, klidu, ale pře‑
devším hodně zdraví.

Božena Saifrtová

Co Čech, to muzikant
Říkalo se, „co Čech, to muzikant“. To bývalo ještě za našich otců 

a dědů. Vzpomínám si na krásné a teplé letní večery, kdy se od Skři‑
vanova táhly tóny z trumpety pana Kernera. Byl to kus letní romanti‑
ky. Trumpeťáků a dobrých muzikantů bylo v Žirči a kolem více. Byli to 
pan Josef Horníček a pan Petera z Podstráně. Na bicí nástroje později 
hrál pan Karel Bednář, na saxofon stále hraje pan Milan Tlučhoř a na 
klarinet Jaroslav Zemek. Všichni se postupně vystřídali a ještě někteří 
hrají ve stálé kapele „Podzvičinka“. Pan Josef Horníček s panem Pete‑
rou a s panem Karlem Kučerou, který též hrával na trumpetu a hous‑
le, hrávali na půlnočních mších v místním kostele.

V  dnešní době se začínají o  muziku zajímat i  mladší fandové 
jako Jaroslav Rapáč mladší  – saxofon nebo nejmladší žák ze Žirče 
navštěvující uměleckou školu Kuba Nohejl – klarinet a saxofon. Také 
je občas slyšet bicí nástroje z bývalé hospody „U Tří kaprů“, kde ob‑
čas zkouší majitel Michal Nase. Mám nezapomenutelné vzpomínky 
na léta, kdy ještě fungovala již zmiňovaná místní hospoda. To jsme 
jako muži každý pátek večer chodili ze cvičení v Sokole rovnou do 
hospody. Tam často hrával Standa Svoboda na harmoniku nebo na 
dvanáctistrunnou kytaru. To se pilo a hlavně zpívalo ještě po půlno‑
ci. Na kytary také hrávali Vlastík Otradovský a Honza Paťava. Každý 
měl svůj repertoár.

Nesmím též opomenout, že jsme v  Žirči měli v  devadesátých 
letech také svou taneční kapelu. Ze Žirče v ní na sólovou a dopro‑
vodnou kytaru hráli Pavel a  Radek Rezkovi. Ti na mnoha plesech 
a tanečních zábavách hráli nejen v Žirči, ale v celém okolí. Dnes už 
je to minulost. V současné době na kytaru také dobře hraje a zpívá 
Honza Schmiedt, který vždy pro pobavení dovede dát dohromady 
pár nejen místních hudebníků. Většinou koncertují na zdejším letišti.

Škoda, že téměř všude na vesnicích skončily obyčejné hospody, 
kde se zpívalo. Tam se předávaly písně mladším generacím a všude 
bylo veselo. V dnešní době mladí lidé již zpívají nové současné písně 
a slova ke starším melodickým a veselým písním zapomínáme téměř 
všichni. Bude u nás v budoucnu ještě platit „co Čech, to muzikant“?

Snad se výše jmenovaných nedotkne zveřejnění jejich jmen. 
Všichni se totiž zasloužili a dále zasluhují o krásný a příjemný kultur‑
ní život nejen v Žirči. Takové lidi každá doba potřebuje.

Vlastimil Rezek
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D. Mach a R. Tomanec, kteří zvítězili před Z. Petružálkem a J. Toman‑
cem, třetí místo vybojoval rodinný tým D. Hrneček a G. Hrnečková. 
Nejlepšími jednotlivci byl D. Hrneček, J. Tomanec a M. Hrneček. Stol‑
ní tenis pro sebe získal překvapivě V. Davídek a družstvo O. Rapáč 
a J. Pohl.

V  šipkách potvrdil svoji suverenitu J. Hroch, který k  vítězství 
v jednotlivcích přidal spolu s Z. Perlíkem i 1. místo v družstvech.

Další akce plánované na druhou polovinu letošního roku jsme 
bohužel museli stornovat. Příchod druhé vlny koronavirové epide‑
mie zcela pozastavil naši činnost a  ochromil i  veškeré dění v  celé 
naší zemi. Věříme, že tento zápas nakonec vyhrajeme, a budeme ‑li 
důsledně dodržovat všechna hygienická opatření, vrátíme se brzy 
k normálnímu životu.

Josef Wolf

Doba koronavirová u hasičů v Žirči

V červnu jsme po rozvolnění opatření týkajících se covidu‑19 za‑
čali s  dětmi opět trénovat na soutěže. Bohužel hodně soutěží bylo 
kvůli nařízeným opatřením zrušeno, ale i přesto jsme se s dětmi zú‑
častnili soutěží v Dubenci a v Rožnově. Na stupně vítězů to ještě ne‑
stačilo, však polovina dětí měla na závodech svoji premiéru.

O prázdninách byla dokončena poslední etapa přestavby naší ha‑
sičárny. Byla zbourána dřevěná přístavba a garáž byla ještě o kousek 
prodloužena novou zadní zděnou stěnou. Díky tomu již můžeme s ta‑
trou bez obtíží zajet do garáže a v garáži kolem vozu bez problémů 
projít, to dříve bohužel nebylo možné.

Na konci prázdnin jsme uspořádali pro děti, i ty nehasičské, akci 
„Ukončení prázdnin“. Pro děti byla připravena překážková dráha, chů‑
ze na chůdách a jízda s kolečkem, děti si zrovna poprvé vyzkoušely 
přejít přes novou kladinu, než šly spát, zhlédly malý ohňostroj, pak 
přespaly v naší hasičárně a v noci si vyzkoušely hašení požáru. Další 
den si děti samy uvařily k obědu bramborovou polévku.

První zářijový víkend jsme byli pozváni na oslavu 145  let Sboru 
dobrovolných hasičů ve Vlčkovicích v Podkrkonoší a 610 let od zalo‑
žení jejich obce. Zároveň byla tento den slavnostně vysvěcena a ote‑
vřena jejich nová hasičská zbrojnice.

Po prázdninách jsme začali s dětmi znovu trénovat, ale opět byly 
soutěže jedna za druhou zrušeny, až byla nakonec opětovně nařízena 
taková opatření proti šíření covidu‑19, že jsme museli pozastavit čin‑
nost. Až to zase bude možné, začneme znovu trénovat nejen požární 
útoky, ale i na závody jednotlivců v 60kách, na nové kladině a bariéře, 
které jsme pořídili z dotací Královéhradeckého kraje, a s novými sada‑
mi hadic s proudnicemi a rozdělovači, které byly zakoupeny z dotací 
města Dvůr Králové nad Labem, za což jim děkujeme.

Markéta Zavřelová

Sokolové v době epidemiologické krize
Jarní koronavirová epidemie zasáhla značně i do činnosti naší so‑

kolské organizace. Jak jsme se s ní vyrovnali, posuďte sami.
Ihned, po částečném uvolnění protiepidemiologických opatření 

vlády ČR, jsme mezi 6. – 10. květnem zajistili sběr železného šrotu. 
Občané mohli svůj železný odpad vhodit do připravených kontejne‑
rů nebo mohli využít svoz prováděný po celé obci.

První naší akcí, uspořádanou po již zmíněném uvolnění vládní‑
ho opatření, byl 7. června tradiční dětský den. Padesátka dětí všech 
věkových kategorií si přišla zasoutěžit na hřiště za žirečskou sokolov‑
nou. Letošní novinkou bylo řádění dětí v nastříkané hasicí pěně, kte‑
rou pro ně připravili jaroměřští hasiči. Hodně legrace bylo i při házení 
balónků naplněných vodou. A tak ani letos děti o svůj sváteční den 
nepřišly a po nepříjemných zkušenostech s uzavřením škol se mohly 
opět radovat a smát.

Ve středu 24. června se dvacet dětí přišlo i se svými rodiči rozlou‑
čit s letošním neobvyklým školním rokem. Jeho druhá polovina klad‑
la značné nároky nejen na učitele a školáky, ale také na jejich rodiče. 
Zábavné odpoledne s Policií ČR bylo pomyslnou tečkou za strastmi 
uplynulého školního roku. Děti nejvíce zaujala ukázka některých po‑
licejních pomůcek včetně policejního auta. Závěrečné opékání špe‑
káčků bylo už jen třešinkou na tomto připraveném sokolském dortu.

Dne 20. června proběhl na sokolském hřišti 9. ročník turnaje v no‑
hejbalu tříčlenných družstev. Deset týmů ze Dvora Králové nad La‑
bem, Trutnova, Lipnice, Stanovic a Žirče bojovalo o putovní žirečský 
pohár. Ten si nakonec po napínavém závěru odvezli hráči ze Dvora 
Králové nad Labem. Těsně za nimi skončili domácí žirečští borci ve 
složení Z. Petružálek, J. Tomanec a Z. Perlík. Také cenu za 3. místo si 
odvezli Dvoráci.

V sobotu 27. června proběhlo vyhlášení výsledků dlouhodobého 
turnaje ve stolním tenisu a šipkách. Z již známých epidemiologických 
důvodů došlo k přerušení turnaje. Přesto se ho však podařilo dohrát 
a  mohly být vyhlášeny výsledky. Nejlepšími družstvy byla dvojice  

– strany s nejvyšším počtem hlasů a jednotliví kandidáti

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje – 2. a 3. října 2020
 strana    počet hlasů
 ANO    62
 ODS    27
 SPOLU PRO KRAJ   18
 Koalice pro Královéhradecký kraj 13
 Spojenci pro Královéhradecký kraj 13

Senátní volby – 1. kolo 2. a 3. října 2020
 strana    počet hlasů
 Jan Jarolím   99
 Jan Sobotka   50
 Klára Sovová   26
 Michal Slavka   12

Senátní volby – 2. kolo 9. a 10. října 2020
 Jan Jarolím   57
 Jan Sobotka   41

Jak jsme v Žirči volili do Zastupitelstva  
Královéhradeckého kraje a do Senátu
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Naše škola ve druhém pololetí

V naší malé jednotřídní škole v Žirči zasedlo do lavic pro nový 
školní rok 2020/2021 celkem 10 dětí: 2 třeťandy, 4 druháci a nově 
také 4 prvňáci. Poměr dívek a chlapců je pro letošní rok 6 ku 4 ve 
prospěch děvčat. První týden byl ve znamení poznávání nejen no‑
vých spolužáků, prostředí školy, ale také jejího okolí. Díky krásné‑
mu slunečnému počasí prvních zářijových dnů jsme s dětmi prošli 
a  prozkoumali blízké i  široké okolí, učili se dopravní značky a  jak 
správně přecházet silnici po přechodu. Zašli jsme si také na nanuka 
do cukrárny. Díky poklidnému přípravnému týdnu mohla v pondělí 
7.  září začít pozvolna samotná výuka. O  to, aby bylo pro děti vy‑
učování poutavé a zajímavé, se stará paní učitelka Hylmarová. Do 
družiny má paní vychovatelka Tomancová Eflerová na celý podzim 
připravenu spoustu aktivit a her nejen na ven, ale i pro případ ne‑
vlídného počasí. Paní Blažková povede při ranní družině tvořivou 
dílničku, kde budou mít děti možnost každý týden si něco vyrobit, 
vytvořit nebo se kreativně projevit. Plánovanou akci na konec října, 
tedy námi velmi oblíbenou dvoudenní oslavu svátku Halloween, 
bohužel z  důvodu nastalé epidemiologické situace nestihneme, 
ale všichni doufáme, že se brzy opět v té naší krásné malé škole ve 
zdraví sejdeme.

Přejeme všem žáčkům, paním učitelkám i všem ostatním úspěš‑
ný školní rok 2020/2021, velký kopec zdraví a dobré nálady. Rodi‑
čům také mnoho trpělivosti.

Martina Tomancová Eflerová

Mateřská škola Žireč
Po prázdninách třída Sluníček přivítala tři nové kamarády, kteří 

se s  námi rychle sžili a  bez problémů zapadli do kolektivu. Hned 
první týden v  září jsme se dohodli na pravidlech, kterými se bu‑
deme celý školní rok řídit. V těchto dnech si povídáme o podzimu, 
sbíráme podzimní plody, vyrábíme z nich a společně jsme si celou 
školku krásně podzimně vyzdobili tak, abychom se v ní cítili dobře.

Touto cestou děkujeme rodičům za sponzorské dary, za spolu‑
práci a hlavně za brigády na školní zahradě. Máme obnovený asfal‑
tový plácek, který děti využívají k  jízdě na koloběžkách, a několik 
nových průlezek. Děkujeme paní A. Palmové, panu Schmidtovi, 
panu Palmovi a největší dík patří panu Pichovi.

MŠ Žireč - třída sluníček, Martina Kvochová

Vzpomínka na žirečskou minulost
Ráda bych připomněla žirečské zaniklé domky. Jistě bude ješ‑

tě hodně pamětníků, kteří si je v paměti vybaví. Vezměme to od 
Skřivanova. Mezi Kernerovými a Hakovými stál domek a v něm by‑
dlela rodina Kameníkova. Měli 3–4 děti. Mezi Baierovými a Schmi‑
dtovými byl domek, kde bydleli staří manželé Dostálovi. Zdá se 
to až neuvěřitelné, toho prostoru tam moc není, ale bylo to tak. 
Než byl přestavěn obytný dům č. p. 28 paní Zelené, tak tam stálo 
hospodářské stavení, kde hospodařili Hubálkovi. Na místě dnešní 
autobusové zastávky byla kovárna pana Dostála. Pod Němcovými 
stála stodola. Na náměstíčku, kde se nachází vývařovna Domova 
sv. Josefa, stál větší poschoďový dům a tam bydleli Andrlovi, Haj‑
zerovi a Voňkovi. V místě před hasičskou zbrojnicí, kde dnes bydlí 
paní Hana Bednářová, stál domek a tam bydleli Cirokovi. Myslím, 
že to byla rodina s více dětmi. Hned vedle přes potok, těsně u č. p. 
69, kde bydleli též Matašovi, byl malý domeček, kde bydleli sta‑
ří manželé Petrovi. Ve směru k nádraží pod Marklovými stál dům 
Bieberlových. Matasovi postavili svůj dům na místě, kde bydlela 
v malém domečku se stodolou početnější rodina Zemanova. Na 
Kopečku, před odbočkou do Žirecké Podstráně, stála chaloupka, 
ve které pobývali Husákovi a  později Maternovi. Na tomto mís‑
tě po demolici chaloupky postavili nový dům mladí manželé 
Rejmontovi. Naproti paní Papšové ve směru na Žireckou Podstráň 
byl domeček a  tam bydleli Bohmovi a  vedle před Zábrodskými 
stál též malý domek, který obývali Procházkovi. Ti chovali kozy. 
V místě, kde bydlí Orságovi, byl u silnice dům Papšových. A dojde‑
me až na hřbitov, kde v domečku, který už je též dávno zbořen, 
bydlel pan Ryba. No a  budova útulného žirečského nádražíčka 
byla zbořena a odstraněna v roce 2019. Předem se omlouvám za 
případné nepřesnosti.

Marie Pácaltová

70 let ZO Českého svazu chovatelů v Žirči
Když v  roce 1950 skupina chovatelů drobného zvířectva v  Žirči 

a blízkém okolí zakládala chovatelskou organizaci, nikdo z nich ne‑
tušil, že tato organizace bude i po 70 letech jednou z mála chovatel‑
ských organizací na okrese Trutnov, která bude ještě životaschopná. 
Obě dvorské organizace již zanikly a zůstala ta nejstarší, ZO ČSCH Ži‑
reč.

Nikdo ze zakládajících členů také ani ve snu nepředpokládal, že 
žirečská organizace dosáhne v 70. až 90. letech minulého století ta‑
kového rozmachu, jakého dosáhla. Ve známost široké chovatelské 
veřejnosti a nejen jí se dostala díky květnovým výstavám drobného 
zvířectva, kterých se od roku 1970 uskutečnilo 23. Celkový počet vý‑
stav, které ZO Žireč do letošního roku uspořádala, bylo 64 s celkovým 
počtem 665 tisíc návštěvníků. V  návštěvní knize hodnocení výstav 
jsou stovky kladných hodnocení návštěvníků z celé republiky. Lze ješ‑
tě připomenout zdařilou výstavu mláďat králíků v roce 1973 a dále ně‑
kolik velmi zdařilých výstav vodní drůbeže celostátního charakteru.

Většina návštěvníků spojila prohlídku výstavy s  návštěvou měs‑
ta Dvůr Králové nad Labem, Braunovým Betlémem, hospitálem Kuks 
a hlavně potom s návštěvou zoologické zahrady. V tom spatřujeme 
velký přínos, že do města přilákala tolik lidí. Návštěva květnové vý‑
stavy však mnohé návštěvníky zaměstnala na celý den. Mimo vysta‑
vovaných zvířat jako králíků, drůbeže hrabavé i vodní, holubů, exotů, 
koček, psů, ovcí a dravců na výstavě mohli návštěvníci navštívit expo‑
zici královédvorských kaktusářů, třetí největší organizace v republice, 
závody v parkurovém skákání, závody chrtů, výstavu skalniček, akva‑
rijních rybek, květin řezaných i pokojových, ukázky myslivosti, letec‑
kých a vodních modelů i automobilových veteránů. Doprovodnými 
akcemi výstavy byly pouťové atrakce pro děti, nespočetný stánkový 
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prodej nedostatkového ovoce a dostatečné množství stánků s občer‑
stvením. Není proto divu, že v rekordních ročnících výstavu za 2 dny 
navštívilo až 37 tisíc osob. Nemalé starosti dělalo pořadatelům výstav 
parkování tisíce automobilů a  stovky autobusů. Na výstavě se také 
uskutečnily kulturní akce, jako koncert dechové hudby Moravanky 
pod taktovkou p. Slabáka, hudby mladých pod vedením p. Vávry ze 
Dvora Králové nad Labem, hudby mladých z  bývalé NDR a  hudby 
p. Blahovce i dalších hudebních těles od nás i z NDR. Dalším velkým 
přínosem pro chovatelství v celé Československé republice byl dovoz 
kvalitních zvířat z  NDR díky družebním organizacím ve Wechmaru 
a Günterslebenu, především vodní a hrabavé drůbeže. Parta kamará‑
dů, chovatelů ze spolku pod vedením překladatele př. Jakubce, řidiče 
pověstného Roburu př. Drahoráda a Exlera a osazenstva, které tvořili 
nejčastěji př. Janoušek, Brdička, Prokeš a Černý, byla pověstná svými 
„nájezdy“ do NDR za drůbeží. Díky přátelským vztahům ve Wechma‑
ru a Günterslebenu, které zaštiťovali místní chovatelé p. Hasse a Kre‑
uch, naši chovatelé dovezli kromě zvířat i množství vajec, které jsme 
díky rodině Jakubcových líhli v naší klubové líhni u nich doma. Zájem 
v celé republice byl tak značný, že uspokojit všechny zájemce se ne 
vždy podařilo. Rozdělením obou republik v roce 1993 líheň koncem 
roku 1992 skončila, protože nové poměry velice znesnadnily zasílání 
zásilek na Slovensko, kde byla značná odběratelská klientela.

V  té době naší bohatou činností nebylo jen pořádání výstav, 
vystavování na výstavách, péče o  chovy, ale také bohatá kulturní 
a zájezdová činnost. Navštěvovali jsme divadla v Praze, Pardubicích 
i  Hradci Králové a  naše zájezdy především směřovaly na výstavy 
v celé republice ale i do zahraničí, především do Německa, Rakouska 
a  Slovenska. Velkým přínosem pro činnost naši základní organizaci 
byla od samého počátku družba a spolupráce s chovateli v NDR, která 
se už nyní pomalu stává minulostí, spolupráce s Klubem kaktusářů ve 
Dvoře Králové nad Labem a ZO chovatelů v Senici na Slovensku, která 
se stále úspěšně udržuje až do současnosti.

Od roku 1995 pokračují výstavy v letním měsíci srpnu ve skrom‑
nějším a menším provedení za finanční podpory města Dvůr Králo‑
vé nad Labem a  inzerentů v  našem výstavním katalogu, bez jejich 
finanční podpory by takové propagační akce byly neuskutečnitelné.

Z výstav po roce 2010 bylo vidět, jak se společnost lidí neustálé 
mění jak v technickém směru, tak ve směru životního trendu. Hlavním 
lákadlem dříve byla zvířata. Dnešní doba je uspěchanější a lidé se čím 
dále obtížněji odpoutávají od časově náročného života a hledají zá‑
bavu a vyžití pro celou rodinu. Chovatelství nezažívá dobré časy. Lidé 
omezují chov zvířat, buď z časových, nebo finančních důvodů. Cho‑
vatelství už nepatří k tradičně levnému koníčku. Vše se projevuje i ve 
výstavnictví. Zvířat ubývá. Některá plemena jsou na vzestupu a jiná 
už dneska budeme hledat marně. Přesto si výstavy v Žirči ponecháva‑
jí unikátní pestrost a ukázku druhů drobného zvířectva. Máme štěstí, 

že naše organizace sdružuje chovatele, kteří i nadále chtějí pořádat 
výstavy. Ukazovat lidem svoji práci, pokroky každý rok a že zvířata pa‑
tří k životu. Nechceme, aby naše děti poznávaly zvířata jen z obrázků.

Chovatelé Žirče se neustále rozvíjejí a snaží se jít s dobou. Vědí, že 
bez investic a pokroku by výstavy zanikly a Žireč nechce dělat výstavy 
jen pro hrstku lidí, ale pro širší veřejnost. Po několika letech se rozší‑
řila pestrost pro návštěvníky o odbornost morčat a drobné hlodav‑
ce a  stala se součástí tradiční žirečské výstavy drobného zvířectva. 
Přibyla pestrost stánků a potřeb pro chovatele. Nadále spolupracu‑
jeme s klubem kaktusářů, plymutek a v roce 2019 přibyla spolupráce 
se spolkem včelařů. Zámecký park prošel modernizací, byla otevře‑
na bylinková zahrada, cyklistické muzeum. Začalo se modernizovat 
a investovat do zázemí chovatelů Žirče. Nakoupily se nové klece pro 
králíky, misky, a podlážky pro zvířata. Začal se více používat elektro‑
nický systém v chovatelství a zlepšila se propagace chovatelství. Stále 
navštěvujeme a děláme svozy zvířat na významné výstavy. Podporu‑
jeme svými odchovy okolní i jiné výstavy.

Co nás brzdí v  rychlosti rozvoje, jsou finance. Nebýt sponzorů 
a dotací od města Dvůr Králové nad Labem, bylo by pokrytí pořádání 
výstavy velice složité. Díky všem těmto změnám se návštěvnost od 
roku 2012 zvedla a každý rok překračuje 3 tisíce návštěvníků. Zdárný 
průběh výstav se neobejde bez zapojení členů ZO, jejich rodinných 
příslušníků i  řady nečlenů do přípravy a  likvidace výstav. Při těchto 
akcích se odpracovalo tisíce brigádnických hodin.

Co se v Žirči tak docela nedaří, jsou mladí chovatelé, kteří by ve 
větším zůstali u  chovatelství. A  proto si vážíme každého mladého 
chovatele, který se věnuje chovatelství i v dospělosti.

Výstava nadále zůstává hlavním srdcem spolku, a tak velké podě‑
kování je nutné přednést Domovu sv. Josefa v Žirči za propůjčování 
krásného parku pro pořádání výstav, městu Dvůr králové nad Labem 
za finanční podporu v grantové politice a všem inzerentům v našem 
výstavním katalogu. Rovněž se sluší poděkovat všem našim aktivním 
členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří svými chovy a prací pro 
spolek pomáhají udržovat stále vysoký standart naší základní orga‑
nizace.

Bohužel v  letošním, pro nás jubilejním roce jsme výstavu kvůli 
nám všem dobře známým příčinám po dlouhých letech neuskuteč‑
nili. Jelikož jsme kvůli karanténě nemohli uskutečnit ani pravidelnou 
březnovou výroční schůzi, rozhodli jsme se tedy po uvolnění karan‑
tény uskutečnit tuto výroční schůzi společně s oslavou našeho 70. vý‑
ročí založení ZO. Oslava se uskutečnila v srpnu ve sportovním areálu 
v Libotově a zúčastnilo se jí přes 85 pozvaných členů spolku s rodin‑
nými příslušníky. Jako hosté to byli pozvaní v čele se starostou města 
Dvůr králové nad Labem Janem Jarolímem, zástupce inzerentů p. Laš, 
předseda okresní a krajské organizace chovatelů př. Hertl, představi‑
telé družební organizace ze slovenské Senice vedené jejím předse‑
dou p.  Míčou, za kaktusáře rodina Mikešova a  nakonec plymutkáři 
vedení p. Pourem. Na úvod schůze, kterou vedl jednatel spolku, a po 
zvolení všech nezbytných komisí a jejich návrhů, následovala zpráva 
kontrolní komise o hospodaření ZO, zpráva předsedy o činnosti spol‑
ku za rok 2019 a vyhodnocení nejlepších chovatelů v ZO.

Po skončení této oficiální části následovala část slavnostní, kde 
místopředseda ZO přečetl zprávu k výročí založení spolku a krajský 
předseda předal navrženým členům vyznamenání III., II. a I. stupně 
a čestné uznání, které udělil ústřední výbor chovatelů v Praze. Poté 
následovaly zdravice pozvaných hostů a v diskuzi vystoupili někteří 
chovatelé, kteří zavzpomínali na mimořádné zážitky, které ve spolku 
zažili. Tím jsme také tuto schůzi ukončili a následovalo občerstvení 
a volná zábava s hudbou, při které jsme se bavili do nočních hodin. 
Rozcházeli jsme se s přáním, aby zbytek letošního roku dopadl lépe 
než jeho začátek a ten příští rok byl po chovatelské stránce úspěš‑
nější.

Jiří Baier, předseda ZO Žireč
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BYLINKOBRANÍ VOL. 2 – BYLO TO JAKO V POHÁDCE!
Jako pohlazení po duši v  téhle náročné době bylo letošní 

Bylinkobraní v Žirči, které pořádal Domov sv. Josefa a Sociální 
podnik Pro ‑Charitu v neděli 20. září.

Akce na podporu dobré věci se většinou účastní dobří lidé 
s dobrým srdcem. A to bylo cítit v průběhu celého Bylinkobraní z ná‑
vštěvníků, účinkujících, stánkařů i organizátorů. V průběhu celého 
dne se bylinkovou zahradou a přilehlým parkem prošlo na 800 ná‑
vštěvníků a i přes nutnost dodržovat anti ‑covidová opatření, byla cí‑
tit nádherná atmosféra. Právě díky dodržování opatření mohli totiž 
Bylinkobraní zažít i lidé s roztroušenou sklerózou, kteří mají v areálu 
svůj domov.

Návštěvníci spojili příjemné s užitečným. Veškerý výtěžek z celé 
akce putoval na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, konkrétně 
na vybudování online poradny pro takto nemocné z celé České re‑
publiky. Akci finančně podpořil Královéhradecký kraj a město Dvůr 
Králové nad Labem.

ANDĚLÉ MOHOU TAKÉ ODPOČÍVAT
Odlehčovací služba v  Domově sv.  Josefa pomáhá nemoc‑

ným i těm, kteří se o ně každodenně v domácí péči starají.
Asi každý zná ten pocit, když se blíží doba dovolené a už se těší 

na odpočinek a regeneraci. Nyní si mohou zaslouženou dovolenou 
užívat také osoby, říkáme jim andělé, každodenně pečující o své ne‑
mocné blízké. Díky podpoře mnohých dárců totiž Domov sv. Josefa 
nabízí komplexní odlehčovací služby pro nemocné roztroušenou 
sklerózou nebo s jiným tělesným či neurologickým onemocněním. 

Délka pobytu klientů na odlehčující péči se pohybuje od 7 do 90 dní 
podle potřeby tak, aby si pečující osoby mohly zařídit potřebné zá‑
ležitosti, oddychnout si a nabrat nové síly. Služba je k dispozici lidem 
z celé ČR, ale vyzýváme zejména obyvatele Královédvorska.

Pro klienty připravíme program odborných rehabilitací a  tera‑
pií ušitý na míru jejich potřebám. Moderní pomůcky a rehabilitační 
metody, fyzioterapie, psychoterapie a duchovní péče, ergoterapie, 
logopedie, to vše pod vedením zkušených profesionálů, pomáhá 
hendikepovaným znovu do života.

ONLINE PORADNA
Pobytem to v Domově sv. Josefa nekončí. Další službou, kterou 

vnímáme i  jako poslání, je poradenství jak klientům, tak jejich pe‑
čujícím andělům. Sociální pracovníci ochotně poradí a  poskytnou 
praktické rady pro ošetřování v  domácím prostředí nebo kontak‑
ty na zdravotnická či sociální zařízení v okolí bydliště nemocného. 
Pomohou s problémy v komunikaci, doporučí logopeda nebo spe‑
ciálního pedagoga. Od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hod. je 
k dispozici telefonní poradna na tel.: 491 610 620. Pokud nestihnete 
zavolat do 15:00 hod. a potřebujete podporu či rady, je možno vyu‑
žít kontakt přes e ‑mail poradna@dsj -zirec.cz.

Kateřina Fürbacherová

Více informací na:
www.facebook.com/domovsvatehojosefa/ (události)

Když situace dovolí, vyšleme v sobotu 9. ledna 2021 

Další možností bude umístění pokladničky na předem
určeném místě v Domově sv. Josefa
Darovat budete moci i do „virtuální pokladničky“ 

Přispět můžete také přímo na účet Tříkrálové sbírky
66008822/0800 - VS 77755404

k Vašim dveřím tradiční koledníky s Novoročním
poselstvím z Betléma s přáním štěstí a zdraví

na www.trikralovasbirka.cz  

Vloni se v Žirči vybralo krásných 10.084,- Kč a peníze
putovaly na nová okna. Děkujeme!

A děkujeme předem všem, kdo se do Tříkrálové sbírky
tradičně i netradičně zapojí!

...aneb možná přijdou i koledníci

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

77754404


