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Osadní výbor Žireč 17. 5. 2021

ŽIREČSKÝ
občasník

JARNÍ

Předpokládané zahájení stavby kanalizace a ČOV Žireč už letos v srpnu!

Předpokládám, že vás nejvíce budou zajímat informace o ak-
tuálním stavu přípravy a realizace stavby Kanalizace a ČOV Ži-
reč. Veškerá příprava již doslova finišuje, aby realizace akce byla 
nachystána včas, a to je k jejímu zahájení už na sklonku letošní-
ho léta. Celá příprava stavby je organizována odborem rozvoje, 
investic a  správy majetku královédvorského městského úřadu. 
Už v zimě proběhlo výběrové řízení, na kterém byla vybrána fir-
ma pro zajištění technického dozoru stavby. Vybraný Ing. Luboš 
Kasper už byl jedním z členů komise, která dohlížela na regulérní 
průběh soutěže pro výběr zhotovitele stavby. Osadní výbor Žireč 
v komisi zastupovala předsedkyně. Do soutěže se přihlásilo a na-
bídku na zhotovení díla předložilo šest firem. Dvoukolové výbě-
rové řízení bylo ukončeno rozhodnutím rady města, která před-
ložený návrh komise schválila na svém zasedání dne 05.05.2021. 
Vybraným zhotovitelem/dodavatelem stavby je tedy firma Gasco, 
spol. s  r. o., Pardubice, která dílo zhotoví za cenu 62.222.000 Kč 
(částka bez DPH). Od schválení výsledků výběrového řízení mají 
zúčastněné firmy ještě 10 dnů na podání odvolání k  výsledku 
soutěže. Po této lhůtě bude s vítězem uzavřena smlouva o dílo 
a po dokončení potřebné administrativy s fondem už nebude nic 
bránit zahájení stavby. Za předpokladu, že během její realizace 
nevzniknou velké komplikace, měla by být stavba dokončena do 
konce roku 2022. Domovní přípojky budou realizovány plynule 
v návaznosti na vybudované hlavní kanalizační řady. 

Realizace stavby přinese určitě spoustu omezení pro všechny 
obyvatele Žirče. Hlavní řady budou pokládány do silnice, výko-
py budou hluboké, přípojky budou vozovku přecházet v  obou 
směrech. V podstatě se nějaký čas budeme muset naučit žít na 
staveništi. Veškerá doprava i  pěší pohyb v  obci budou omeze-
ny, během výstavby se kolem výkopů bude nutné pohybovat 
se zvýšenou opatrností, respektovat pohyb pracovní techniky 
a přítomnost zaměstnanců firmy zhotovitele apod. Věřím, že se 
s těmito, ale i se spoustou dalších stavbou vyvolaných potíží do-
kážeme vypořádat se ctí. Výsledek díla, tedy Žireč bez protivných 
problémů s komplikovaným, ale primitivním způsobem likvidace 
komunálních odpadních vod, nám za to bude stát. 

Ve schváleném rozpočtu města pro letošní rok jsou mimo 
nákladů na realizaci Kanalizace a ČOV Žireč (investice v rozsahu 
části stavby realizované v letošním roce), dále zahrnuty náklady 
na projektovou přípravu záměrů: cyklostezka Stanovice – Žireč, 
integrovaný chodník Dvůr Králové n. L. – Žireč (dokončení pro-
jektové přípravy a případně i zahájení realizace v případě získání 
stavebního povolení a výběru zhotovitele) a chodník v intravilá-
nu městské části. 

Předpokládáme, že z investičních prostředků přidělených ve 
schváleném rozpočtu města pro letošní rok přímo městské části 
Žireč budou realizovány tyto záměry: přemístění zastávky MHD 
ze žirečského náměstíčka k objektu firmy Plachetka (finance pře-
vedeny z loňského roku), dále pak v návaznosti na přesun zastáv-
ky MHD budou realizována dopravní opatření v centru městské 
části, případně i osazení obrubníků pro vymezení průjezdu ná-
městíčkem, a pokud budou finanční prostředky stačit, bude osa-
zena i část mobiliáře. Vše v souladu s PD „Revitalizace náměstíčka 
v Žirči“. Úspěšnost realizace plánovaných záměrů je nyní hlavně 
v rukou pana Ing. arch. Wajsara, který finalizuje PD pro včasné do-
končení přípravy, ale hlavně realizace části díla ještě v  letošním 
roce. Doufám, že se nebude opakovat loňský scénář, kdy se ani 
plánované a  požadované přemístění zastávky MHD k  realizaci 
připravit včas nepodařilo.

V březnu letošního roku proběhla koordinační schůzka s pro-
jektantem stavby „přeložka vrchního vedení sítě nn“ v měst-
ské části Žireč, dále byl přítomen vedoucí odboru RISM a zástupci 
Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a  Osadní-
ho výboru Žireč. Kabelizace, tedy uložení kabelů do země, bude 
provedena v celém rozsahu městské části zbývající po kabelizaci 
provedené už v oblasti Skřivanov a částečně podél komunikace 
III/29915. Vzhledem k tomu, že po kabelizaci budou sloupy elek-
trického vedení odstraněny, je nutné souběžně řešit i rekonstruk-
ci sítě veřejného osvětlení (VO). Termín realizace záměru bude 
naplánován a upřesněn s ohledem na provádění prací při výstav-
bě kanalizace a ČOV Žireč. 

Na schůzce byly dále upřesněny trasy prodloužení a  dopl-
nění stávající sítě VO vyvolané potřebami, respektive rozvojem 
v městské části. Bylo dohodnuto, že do PD rekonstrukce VO bu-
dou tyto nové trasy zahrnuty, jejich realizace bude pak dle nalé-
havosti a finančních možností řešena postupně po etapách. 

OVŽ ochotně podpořil návrh Vlastimila Rezka na zařazení 
pana Ing. et Ing. Vladimíra Valenty do ankety „Osobnost města 
roku 2020“ (žel už jen in memoriam). Ti, kdo jste měli příležitost 
blíže poznat výjimečnou osobnost pan Ing. Valenty, se jistě rádi 
k podpoře návrhu připojíte. Bylo vždy radostí a osobním oboha-
cením se s panem Vladimírem setkat. Svým širokým rozhledem, 
všeobecnou kvalifikací, rozumnými názory, konstruktivními při-
pomínkami významně přispěl k  řešení mnoha žirečských zále-
žitostí, byl velmi aktivní, vstřícný, pracovitý, vysoce kultivovaný, 
lidský. Členům OVŽ se dostalo velké cti s ním spolupracovat.

Božena Saifrtová

Předsedkyně osadního výboru informuje
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Omezení školní výuky skončilo
Období, které už více než rok prochází životy nás všech, 

je velmi složité a dlouhé. O to náročnější je to pro naše děti, 
které již prakticky více než rok nemají možnost pravidelně na-
vštěvovat školy, různé kroužky atp.  Distanční výuka prostřed-
nictvím počítačů má jistě své výhody, nicméně není nad soci-
ální kontakt s vrstevníky a možnost komunikovat s kantorem 
přímo ve třídě. Proto i my, učitelé, vítáme každou příležitost 
a možnost vrátit se zpět do lavic, a především mezi děti, jak se 
říká „face to face“. Výhodou naší malé jednotřídní školy v Žirči, 
podporované vedením ZŠ Strž, je menší počet žáků, ale také 
homogenita celé naší skupiny, a tím pádem se mohl vrátit i tře-
tí ročník, který se běžně do velkých škol nevracel. Díky těmto 
faktorům nebylo u  nás nutné zavádět rotační výuku a  naše 
děti tudíž mají možnost, od znovuobnovení školní docházky, 
denně navštěvovat školu společně všechny najednou. Dne 
12. dubna jsme se sešli v plném počtu a plni nadšení a elánu 
se vrhli nejen do výuky, ale také do aktivit se školní družinou. 
Od konce února pozorujeme vliv jarního počasí na vytipova-
ná místa v okolí naší školy. Část pozorování bylo, díky vzniklé 
situaci, prováděno individuálně, nyní však sledujeme změny 
opět všichni pohromadě. Při pěkném počasí byla na pořadu 
dne úprava záhonů u školy, tedy jejich „vyčištění“ od spada-
ného listí a vytrhání starých suchých částí rostlin. V rámci kaž-
dodenních procházek děti s nadšením pozorují hnízdění čápů 
u  Domova sv. Josefa, podpořené sledováním nainstalované 
online kamery. Momentálně nejočekávanější akcí byl čaroděj-
nický rej naplánovaný na pátek 30. dubna. Nešlo pouze o to 
přijít do školy v masce. Pro to, aby se žirečští čarodějníci mohli 
stát kouzelníky I. kategorie, čekala na ně od rána velká spous-
ta úkolů, které pro ně připravily čarodějnice I. kategorie Olga 
z Hylmaru, Martina z Tomancu a Dagmar z Blažku. Den byl za-
hájen velkým čarodějnickým sněmem. Následovaly disciplíny 
v podobě hodu „rozžhaveným uhlíkem“ do kotle, namotává-
ní "slizké žáby na rožeň" a další. Čarodějnice I. kategorie jsou 
též povinny prokázat své znalosti a vědomosti z matematiky, 
českého jazyka a  angličtiny. Díky krásnému počasí bylo pro 
plnění těchto úkolů možné využít prostor parku u  Domova 
sv. Josefa. Vzhledem k tomu, že o filipojakubské noci se pálí 
velké očistné ohně, ve kterých každý rok shoří ty nejstrašnější 
a nejzlobivější čarodějnice, bylo nutné vlastními silami jednu 
vyrobit. Tady u nás, v naší krásné malé škole, totiž žádné tako-
vé zlobivé čarodějnice nejsou. Den plný masek, her a soutěží 

si děti velmi užily a všichni jsme se hodně nasmáli. Na květen 
a červen máme pro děti, kromě spousty zajímavých aktivit ve 
družině, v  případě pěkného slunečného počasí, v  plánu vy-
učování na čerstvém vzduchu.

Martina Tomancová Eflerová 

Co se v této době děje u chovatelů v Žirči
Hned na začátku je nutné konstatovat, že současná situ-

ace chovatelům v  republice nepřeje. Od začátku roku jsme 
se prakticky nemohli scházet, a tak jsme si veškeré informace 
posílali elektronicky a s těmi dříve narozenými chovateli jsme 
byli pouze v telefonickém kontaktu. Osobní kontakty chybě-
ly a chybí doposud, chovná zvířata se sháněla těžce, protože 
většina chovatelů tetovala v  této situaci málo nebo vůbec, 
a tak většina zvířat skončila na pekáči, jelikož se žádné výstavy 
nekonaly a  zvířata tak nemají bodové ocenění, bez kterého 
se nedá připouštět. Tak každý chovatel teď žije z toho, co má 
staršího ve svém chovu, a musíme doufat, že nějaká ta mláďa-
ta odchováme a bude opět co vystavovat.

Jarní výstavy se za tohoto stavu kvůli nařízení vlády ne-
směly konat, a  tak i  v  našem spolku je značná nervozita,  
zda-li budeme moci srpnovou výstavu konat. Situace se začí-
ná uklidňovat, a protože některé záležitosti se kvůli zajištění 
výstavy musejí řešit už nyní, naplánovali jsme termín konání 
výstavy na sobotu 21. srpna 2021. Park máme s  Domovem  
sv. Josefa předběžně zajištěný, žádost o dotaci jsme na město 
podali, a tak budeme jen doufat, že výstava se po roce opět 
bude moci uskutečnit. Teď aby se uskutečnila některá slíbe-
ná rozvolnění a my se mohli po desátém květnu opět scházet 
a začít s přípravou výstavy, protože nás čeká moc úkolů, které 
je potřeba už nyní zajistit.

Tímto bych vás tedy všechny srdečně už nyní rád pozval, 
pokud se výstava uskuteční, na tuto naši akci, tím podpoříte 
naši organizaci. Pokud by někdo měl zájem a mohl se na pří-
pravě nebo přímo na organizaci výstavy podílet, rádi ho ve 
svém středu přivítáme.

Jinak přeji všem, aby se nám nákaza co nejvíce vyhýba-
la a  my jsme mohli všechny své veřejné i  soukromé aktivity 
uskutečnit a hlavně si v klidu užít zaslouženou dovolenou.              

Jiří Baier, předseda ZO Žireč

Říká se, že když kouzelníci očarují paní učitelku, 
dává jedničky.

Dříve svým vystoupením obohatili výstavu 
i mladí muzikanti s panem Vávrou.
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Technické služby zabodovaly

Město, přesněji řečeno Technické služby města Dvora Krá-
lové nad Labem vyhověly žádosti OVŽ a u „cyklostezky“ (ob-
služné komunikace v Žirecké Podstráni) v místě odbočky ces-
ty „Ke Hrázi“ osadily lavičku. In-line bruslaři se při přezouvání 
mají kam posadit, ale určitě ji uvítá i  každý unavený turista, 
cyklista či běžec. Jistě jste si sami také povšimli, jak především 
nyní, v době vládou stanovených epidemiologických opatře-
ní, význam „cyklostezky“ výrazně vzrostl a její vytíženost zin-
tenzivněla. 

Poděkování za lavičku patří hlavně panu Štemberkovi, kte-
rý na provedení prací dohlédl, zajistil i základní úpravu okolí 
a vzniklé „zátiší“ dokompletoval osazením koše na odpadky. 
A že slouží od samého začátku, jsem se měla příležitost pře-
svědčit sama. Když jsem kolem ní nedávno procházela, byla 
obsazena, pod ní jsem zahlédla několik párů odložených teni-
sek (určitě přezutých bruslařů) a slyšela příjemné komentáře 
hodnotící ten dobrý nápad.  

Zároveň TSm na „cyklostezce“ obnovily vodorovné do-
pravní značení. 

Požadavku OVŽ na omezení intenzity dopravy motoro-
vých vozidel na „cyklostezce“ pouze na průjezd vozidel do-
pravní obslužnosti město ale nevyhovělo. 

Božena Saifrtová

 Komentář k vývoji dopravní situace v Žirči
Dle posledního sčítání dopravy v roce 2016 projelo po ži-

rečských komunikacích III. třídy celkem 3 183 vozidel za den, 
z  toho bylo 350 vozidel těžké motorové dopravy, osobních 
a  dodávkových bylo 2 795, jednostopých 38.  Pro srovnání 
ještě uvedu, že po komunikacích II. třídy ve Zboží a v Lipnici 
projelo ve stejném období: ve Zboží celkem 3 989 vozidel za 

den, z toho těžká motorová doprava 575 a v Lipnici jich bylo 
celkem 3 295 a z toho těžká doprava 543 vozidel za den (viz 
http://scitani2016.rsd.cz/pages/informations/default.aspx).

Dopravní zatížení v  uvedených městských částech (MČ) 
jsou v  podstatě srovnatelná. Zásadní rozdíl je pouze v  tom, 
že v Žirči jsou silnice III. třídy, obě další lokality jsou vybaveny 
silnicemi třídy II. Všichni víte, v jakém stavu žirečské vozovky 
jsou, znáte nedostatečné (respektive žádné) jejich vybavení 
technickými opatřeními či bezpečnostními prvky, přesto na 
nich nejsou stanovena žádná omezení, která by regulovala už 
stávající jejich intenzivní zatížení. Podél vozovek chybí chod-
níky, někde se ani v předepsané šíři nedají umístit, stezkou pro 
pěší a cyklisty není městská část propojena s městem.

Královéhradecký kraj připravuje rekonstrukci mostu přes 
Labe „u  mlýna“. Rozsah rekonstrukce zahrnuje i  úpravu ná-
jezdových zatáček před a  za mostem tak, aby byl most po-
užitelný i pro provoz těžké motorové dopravy. Rekonstrukce 
mostu by měla být provedena ještě před zprovozněním D 11 
v úseku od Jaroměře k polským hranicím. OVŽ k tomuto zá-
měru nesouhlasná stanoviska předkládá ZM opakovaně už od 
roku 2017. ZM na tyto nesouhlasy nereaguje a opravu mostu 
nadále podporuje. 

Město sice zadalo zpracování studie proveditelnosti vybra-
né varianty (ze šesti návrhů) východního dálničního sjezdu do 
Dvora Králové nad Labem. Záměr je to velkolepý, technicky 
a finančně velmi náročný, koridor se dotkne mnoha vlastnic-
koprávních vztahů. Budou ho také akceptovat dotčené orgány 
statní správy, především ty, které dohlížejí na ochranu životní-
ho prostředí …? Co když se ho tedy nepodaří prosadit, projed-
nat, ale hlavně zafinancovat? A co když se to nepodaří u žád-
né z variant východního dálničního přivaděče? Pak tu přece 
máme zadní vrátka! Opravený žirečský most odvede těžkou 
nákladní dopravu směřující minimálně do a  z  firmy JUTA na 
Borkách a možná i částečně tu do města (např. Teplárna, JUTA 
01) přes MČ Žireč! ALE!!! Zabýval se někdo tím, že kamiony 
zahltí dopravně, bezpečnostně, technicky nevybavené a kon-
strukčně nevyhovující silnice III. třídy v Žirči? Napadly někoho 
širší souvislosti takového neuváženého řešení? Uvědomil si 
někdo, že dle Zákona č. 13/1997 Sb. a Zákona č. 104/1997 Sb. 
jsou silnice III. třídy provozovány v naprosto jiném režimu než 
ty v třídě II., např. už svou konstrukcí a vybavením, ale i čet-
ností kontrol a údržby, především té zimní apod. …? Ale pře-
devším!!! Všiml si někdo toho, že je těsně podél těchto silnic 
souvislá zástavba obytných domů, ve kterých žijí občané měs-
ta Dvůr Králové nad Labem? Zaznamenal vůbec někdo z před-
stavitelů města požadavek Osadního výboru Žireč ze zápisu  
č. 1/2021 z jeho březnového jednání, aby: „stavba ´Mostu ev. 
č. 29925 – 1 Žireč´ nebyla prováděna bez dalších nezbyt-
ných návazných opatření, respektive, aby nebyla realizová-
na v dřívějším termínu, než bude zahájena realizace obchvatu 
městské části Žireč (východní dálniční přivaděč)“? Proč před-
stavitelé města důsledně netrvají na koordinované spolupráci 
při přípravě dvou tak úzce souvisejících záměrů, respektive 
investic (oprava mostu a  východní dálniční přivaděč)? Uvě-
domuje si někdo ze zvolených (s  důvěrou voličů a  i  těch ži-
rečských) zastupitelů města plně svou politickou zodpověd-
nost k  takovému konání, respektive zásadním rozhodnutím, 
která vyvolají dlouhodobé dopady na občany jejich města, 
respektive zasáhnou v  podstatě nemalou část aglomerace 
města Dvůr Králové nad Labem, a to i přesto, že přímo v této 
MČ žádný z nich nežije? Informoval snad někdo transparentně 
a průběžně občany MČ o tomto nešťastném záměru náhrad-

Lavička u „cyklostezky“ 
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ního dopravního řešení? Má někdo zájem s  nimi diskutovat 
a dát jim prostor k vyjádření svých názorů, námětů, požadav-
ků, ale i uplatnění nesouhlasů a konstruktivní kritiky? Odpoví 
někdo na tyto a spoustu dalších otázek? Dočkáme se vůbec 
adekvátní reakce představitelů města? Proč vůbec odpovědní 
představitelé města povolili výstavbu a  rozvoj takových vý-
znamných průmyslových firem v podstatě uprostřed městské 
aglomerace bez toho, aby ji současně podmínili vyřešením 
jejich náročné dopravní obslužnosti, včetně odpovídající par-
ticipace na vybudování souvisejících dopravních opatřeních?

Domnívám se, že vstoupit do komunální politiky s  dob-
rými úmysly znamená přijmout odpovědnost, lépe řečeno 
přímo poslání, jehož nepsaným zákonem je především konat 
v zájmu obyvatel svého města, chránit je a vždy rozhodovat 
v jejich prospěch. Neměly by ho nechat klidným takové výro-
ky, jako je věta: „… nezbývá, než to tu prodat a odstěhovat se 
raději někam jinam“. A věřte, že jsem ji už v Žirči několikrát za-
slechl. Není přece dobrou vizitkou představitelů města, když 
jim obyvatelé ubývají a  ve Dvoře Králové nad Labem tomu 
tak už několik minulých let v  souvislé řadě za sebou je (viz:  
www.obyvateleceska.cz).  

Vladimír Mertlík

Opravdu má být Žireč obětována městu?
Město Dvůr Králové nad Labem již dlouhodobě pracuje na 

způsobu vyřešení dopravní obslužnosti města. Intenzita dopra-
vy je v současné době na hranici únosnosti a komplexní (zdů-
razňuji komplexní) řešení způsobu dopravní obslužnosti je bez 
nejmenších pochyb naprosto na místě a  pro Dvůr Králové je 
to jednoznačně problém zcela prioritní. V této souvislosti mu-
sím ale asi připomenout, že město Dvůr Králové nad Labem do 
svého správního území začlenilo i své okrajové části, a to nejen 
územně, ale především včetně jejich obyvatel. Domnívám se, že 
si občané města své představitele zvolili a svou důvěru jim svě-
řili s představou, že budou vždy jednat výhradně v jejich zájmu, 
zásadní záležitosti s  veřejností konzultovat, respektovat jejich 
potřeby, chránit je, odstraňovat nebo alespoň maximálně mini-
malizovat dopady městských záměrů nutných k zajištění přiro-
zeného rozvoje města … Domníval jsem se, že řešení dopravní 
obslužnosti města by mělo (mimo jiné) zásadně přispět ke sní-
žení dopadu negativních vlivů již i současné intenzivní dopravní 
zátěže na obyvatele města, jednoduše, že přispěje ke zlepšení 
komfortu života ve městě. Ale bude tomu skutečně tak? Není 
některá z části města (třeba zrovna ta okrajová) našimi městský-
mi představiteli kvalifikována jako ta méně důležitá, která bude 
obětována v zájmu té důležitější, tedy té centrální části města? 
Zdá se vám takové řešení etické, natož koncepční?

Ať se snažím sebe víc, neumím prostě nalézt rozdíl mezi ulicí 
se souvislou zástavbou, která je umístěna „uvnitř“ města se stej-
ně souvisle obestavěnou silnicí v městské části. Nedokážu pro-
stě vymyslet pochopitelná kritéria pro stanovení rozdílů mezi 
obyvateli města dle jejich přesného místa bydliště tak, abych 
někoho nediskriminoval. A přesto se nemohu zbavit myšlenky, 
že to naši městští představitelé přece jen umí. 

V současné době probíhá intenzivní příprava stavby „Most 
ev. č. 29925 – 1 Žireč“ (jedná se o most přes řeku Labe u žireč-
ského mlýna). Investorem stavby je Královéhradecký kraj. Roz-
sah stavby zahrnuje nejen generální opravu celého mostu, ale 
i  úpravu přilehlých částí silnice III/29925 tak, aby mostní kon-
strukce vyhovovala i  provozu těžké motorové dopravy téměř 
bez omezení a nájezd i sjezd z mostu byl plynulejší. Znamená 

to tedy, že nový most umožní neomezené zavlečení těžké mo-
torové dopravy na naprosto nevyhovující silnice v městské části 
Žireč, absolutně nevybavené a  bez jakýchkoli bezpečnostně 
dopravních opatření. 

Město sice zpracovává PD východního přivaděče, který by 
měl zároveň splňovat účel obchvatu městských částí Zboží a Ži-
reč, ale průchodnost navržené trasy není nikterak prověřena, 
dopravní koridor není projednán a následně vymezen v územ-
ně plánovací dokumentaci. Je zarážející, že představitelé města 
neprosadili, aby se východní dálniční přivaděč do města stal 
nedílnou součástí PD stavby dálnice D 11, respektive aby byla 
realizace stavby D 11 odpovídajícím způsobem dopravního na-
pojení města podmíněna.  

Vzhledem k tomu, že realizace stavby „Most ev. č. 29925 – 
1 Žireč“ je plánována návazně na vybudování dálnice D 11, tak 
bude tímto „náhradním“ způsobem vyřešen i východní dálnič-
ní přivaděč do města. Veškerou dopravu do města z východu 
budou tedy zajišťovat silnice vedoucí přes městské části Žireč 
a  Zboží (tam je silnice nová). Jsem realista, tak se obávám, že 
stávající ekonomická situace státu žádné jiné řešení v dohledné 
době neumožní. Ne nadarmo se říká, že jednotkou dočasnosti je 
jeden „furt“. Přesto, že Osadní výbor Žireč již od roku 2017 opa-
kovaně předkládá zastupitelstvu města své připomínky k  při-
pravovanému záměru „Most ev. č. 29925 – 1 Žireč“, ve kterých 
nesouhlasí především s navýšením tonáže mostu a následnému 
zavlečení těžké motorové dopravy do Žirče, ZM tyto připomín-
ky ignoruje a krajskou stavbu „Mostu ev. č. 29925 – 1 Žireč“ bez-
výhradně podporuje. 

Odklonit alespoň částečně těžkou nákladní dopravu mimo 
zastavěná území města je nepochybně nutně potřeba, je ale 
toto řešení skutečně koncepční? Předpokládám, že pro každé-
ho rozumně uvažujícího politicky odpovědného představitele 
města takové řešení nemůže být přijato ani jako „náhradní“ či 
„dočasná“ varianta.

Mgr. Jindřich Hauke  

Žirečští důchodci
Loňský rok a začátek roku 2021 byl pro nás důchodce z dů-

vodu nemoci covid-19 bez všech akcí, bez čtvrtečního scháze-
ní se i bez každoroční výroční schůze. Doufejme, že až budou 
odvolány všechny vydané zákazy, uspořádáme pro naše členy 
velké sezení s občerstvením a pro dobrou náladu i s harmoni-
kářem. V roce 2020 jsme měli zakoupeny vstupenky na vánoční 
koncert do Jaroměře. Jelikož byl koncert zrušen, tak již zapla-

Žirečští důchodci na jednom z posledních zájezdů.
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cené vstupenky byly přesunuty na koncert konaný v  prosin-
ci letošního roku. Kdo měl vstupenky již zaplacené, využije je 
v letošním roce. Máme 35 ks vstupenek. Budeme doufat, že se 
covidová situace zlepší a  na podzim již tradičně zajedeme do 
Polska a snad zvládneme i nějaký zájezd. Určitě se všichni těší-
me na naše společné čtvrtky v klubu. To bude možné, až bude 
povoleno shromažďování více než deseti lidí. Zvu všechny naše 
důchodce, přijďte. Za klub důchodců  

Stáňa Zichová, Klub důchodců Žireč

Činnost žirečských hasičů v době koronavirové

Mimořádná nařízení vlády omezila chod všech spolků naší 
obce, dotklo se to pochopitelně i sboru dobrovolných hasičů 
Žireč. Zastavila se činnost požárního sportu, a to včetně tré-
ninků, ale především společenské a kulturní akce, jako je pá-
lení čarodějnic nebo pomlázková zábava. Jednotka požární 
ochrany ale musela zachovat svoji funkčnost a připravenost. 
S omezeným režimem bez cvičení a školení, založeným jen na 
údržbě techniky a vybavení. Přesto měla jednotka plné ruce 
práce, a  to možná více než v  předchozích letech. Zajišťovali 
jsme distribuci ochranných pomůcek po celém ORP Dvůr Krá-
lové nad Labem a postarali jsme se i o výdej ochranných po-
můcek v naší obci. Na přelomu roku jsme zasahovali v nočních 
hodinách u obtížného požáru rodinného domku, kde jsme se 
v následujících dnech ve svém volném čase podíleli na zabez-
pečení střechy před nepřízní počasí. Jen od začátku roku do 
dnešních dnů jsme zaznamenali 15 událostí, ke kterým jsme 
vyjeli. Pevně věříme, že se současná pandemická situace v nej-
bližší době uklidní, a  těšíme se na to, že se setkáme se spo-
luobčany v příznivějších dobách, za příjemnějších podmínek, 
třeba na nějaké akci, kterou pro vás připravíme.

Jan Pohl, velitel JPO, SDH Žireč

Participativní rozpočet – příležitost pro Žireč!
Od letošního roku začíná ve městě fungovat tzv. participativ-

ní rozpočet. Je to složitý název pro velmi užitečnou věc – město 
vyčlení jistou finanční částku ze svého rozpočtu a občané sami 
podávají nejrůznější návrhy, na co ji využít. Proběhne hlasování 
a projekty s nejvyšším počtem hlasů jsou pak během roku usku-
tečněny až do vyčerpání celkové částky. 

Je to pro nás skvělá příležitost, abychom si promysleli, co 
bychom v Žirči chtěli změnit, a pokud se pak dokážeme sjedno-
tit při hlasování, je velká šance, že náš nápad bude realizován. 

Projekty mohou být investiční („stavební“ – např. hřiště, stezka 
podél Labe, veřejný gril ap.) i neinvestiční (různé akce sportovní, 
kulturní, volnočasové nebo komunitní). 

Pokud vám tedy v Žirči něco chybí, je teď ideální příležitost 
dosáhnout svého cíle! Poraďte se s přáteli, hoďte tu myšlenku 
na papír, oslovte co nejvíc Žirečáků ohledně hlasování a už příští 
rok se váš sen může stát realitou.

Podávání návrhů je od 1. května do 15. července 2021 a po-
drobnosti ohledně podání návrhu a hlasování jsou na stránkách 
www.par.mudk.cz (Pravidla – Pravidla 1. ročníku). Ještě před 
podáním žádosti se s hrubým návrhem můžete obrátit na mě 
nebo na paní Kameníkovou (kamenikova.miroslava@mudk.cz, 
tel.: 602139107) ohledně případných nejasností.

Můžete podávat návrhy až do odhadované výše 500.000 Kč 
a  důležité je, že projekty musí být realizovány na pozemcích 
a  v  objektech vlastněných městem Dvůr Králové nad Labem. 
Ověření vlastnictví pozemků je možné na http://nahlizenidokn.
cuzk.cz (Zobrazení mapy – katastrální území Dvůr Králové nad 
Labem – otevřít okno s mapou). 

Inspirovat se můžete na již realizovaných nápadech v Brně: 
www.damenavas.brno.cz. 

Nepromeškejme tuto možnost a ukažme Dvorákům, jak Ži-
reč dokáže táhnout za jeden provaz, když dostane příležitost! 

Linda Harwot

Jak jsme žili v uzávěře
Celonárodní, přesněji řečeno celosvětová epidemiologická 

opatření nás všechny nejen překvapila, zasáhla, určitě pozna-
menala nebo i  odhalila naše silné, ale i  slabé stránky, předně 
také vyzkoušela naši trpělivost, odolnost, bojovnost, kreativi-
tu, … Každého z  vás jistě napadne spousta dalších lidských, 
někdy i nelidských vlastností, které tato podivná doba u kaž-
dého z nás odhalila nebo spíš prověřila, respektive stále ještě 
prověřuje. Doba, po kterou se musíme s nezvyklou situací prát, 
už krátká není a jak dlouho ještě potrvá, neumí zatím odhad-
nout ani odborníci. Přesto mě těší všichni ti, kteří neztrácí op-
timismus a dokáží si najít své zajímavé způsoby, jak aktivně žít 
i v omezených podmínkách. Při volnočasových aktivitách jsme 
si měli možnost ověřit, že nám Žireč jako místo našeho bydliště 
skýtá přímo širokou škálu atraktivních možností, které někdy 
najdeme přímo u  nosu. A  to hlavně v  období, kdy nám jiné 
území k  dispozici vlastně ani nebylo. Konkrétně mám teď na 
mysli dobu, kdy jsme byli uzavřeni pouze v našem okrese, pro 
volný čas dokonce pouze na území vlastní obce. Uvedu jeden 
z mnoha příkladů, který se v té době odehrál. Jeho aktéry jsou 
v tomto případě většinou Žirečáci ze Skřivanova.  

Připomenu jen, že uzávěra našeho a dvou dalších okresů v re-
publice byla vyhlášena od 12. února, od 1. března byly už potom 
uzavřeny okresy všechny a uzávěra trvala celé dva měsíce. K pro-
vozování zimních radovánek i v této době omezení nám náš okres 
na svém území krásné hory sice nabídl, ale tam celou zimu nic ne-
fungovalo. A navíc: dojíždět letos na hory za sněhem vlastně ani 
nebylo potřeba. Úžasná příroda se opět zachovala jako moudrá 
matka, nadělila sněhové vločky i do nížin a těm, kteří se rozhodli 
příležitost chytit za pačesy, naservírovala skvělou příležitost. 

Začalo to tak, že někteří rekreační lyžaři (a nebylo jich zase tak 
málo) vyrazili na zasněženou plochu letiště a vyšlapali si tam pár 
prvních neumělých, ale funkčních stop. Přidali se i aktivní letišťá-
ci a  s  pomocí techniky uválcovali také ovál pro lyžaře-bruslaře. 
Aktivních běžkařů přibývalo a  objevovali se tu i  další ze širšího 

Distribuce ochranných pomůcek
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území města. Sněhu chvílemi přibývalo, pak zase i ubývalo, ale 
na lyžích se běhalo pořád. Předepsaná opatření se dodržovala 
snadno, porušit dvoumetrovou distanc lze totiž jen v případě, že 
někomu pořádně pošlapete lyže, a to nebylo radno riskovat, kaž-
dý běžkař je vybaven dlouhými holemi, a co kdyby je pak použil. 

Ale abych příliš neodbočovala od tématu. Když bylo běžková-
ní na letišti v plném proudu a stopa už byla pěkně „jetá“, několi-
krát poškozená za oblevy, znovu zmrzlá, potom zase zasněžená, 
nově prošlapaná, někdy už až na hlínu a trávu, objevil se aktivní 
Skřivaňák a za svůj osobní vůz připřáhl svým důvtipem konstru-
ovaný a se svou vlastní šikovností vyrobený sofistikovaný vozíček 
a vyfrézoval na letištní ploše fungl nové běžkařské stopy, za kte-
ré by se nemuseli stydět ani v nejluxusnějších alpských středis-
cích. S velkým díkem ráda zdůrazním, že ani letišťáci nezůstali 

pozadu a obnovili dráhu i pro bruslící běžkaře. A to teprve byla 
výzva! Po letišti se to jen hemžilo, nejvíc samozřejmě o víken-
dech, a nikoho ani nenapadlo si vzpomenout, že jsme tu vlastně 
uzavření. Proč bychom vůbec měli jezdit někam jinam? Tady si 
klidně skočíme zalyžovat i po práci a pohodlně to do setmění 
stihneme, i když jsou teď ty krátké zimní dny. 

Ale to nebylo všechno, čím nás naše laskavě moudrá matka 
příroda ještě obdarovala. Přidala navrch pár pravých únorových 
mrazivých dní a vzhledem k tomu, že vystřídaly předchozí ob-
levu, zamrzla nemalá kaluž, která se objevila na kraji letiště pod 
hrází. Přesto, že ji hned zasypala vrstva nového sněhu, skřiva-
novské děti ji objevily a po vzoru svých rodičů se iniciativně uja-
ly jejího vyhrnování. Vytvořily si zpočátku jen malé kluziště, ale 
bruslit už to šlo. Za podpory dospělých (rodičů i prarodičů) se 
za chvíli plocha rozšířila do rozměrů malého stadionu a bruslař-
ské představení nabralo obrátky. To už si občas zabruslilo i pár 
dospělých. Nejčastěji se však objevovala oblíbená kombinace: 
zatímco dospělí lyžovali, děti si užívaly ladný tanec nebo zběsi-
lou honičku na bruslích. Skvělou sportovní atmosféru na našem 
všeúčelovém (letištním) stadionu přerušilo pak už jen stále sílící 
teplé počasí časného jara.

Zajímá vás, kdo byli ti skvělí aktivní aktéři toho zimního 
sportovního dění na Skřivanově? Není co tajit a  doufám, že 
se neurazí ti ostatní, kteří se postupně připojili. Za všechny je 
potřeba prvořadě poděkovat rodině Danka Macha. On byl ten 
geniální tvůrce, ale i správce sofistikovaného vozíku na frézo-
vání běžkařské stopy, jeho děti (Lucka s  Markétkou) objevily 
a začaly odhrnovat zamrzlou kaluž a jejich mamka Renata byla 
první, která s pohrabáčem tančila po rozšiřující se ploše kluzi-
ště. Ostatní jmenovat nebudu, ale budiž jim velikou ctí, že se 
zapojili v drtivé většině, hlavně ti Skřivanovští.

A závěrem ještě malý a tentokrát už jarní zážitek: Nedávno 
jsem při odpolední procházce na cestě po hrázi přistihla holky 
Machovy (Lucku a Markétku) s jejich mamkou Renatou, jak sbí-
rají odpadky v křoví podél cesty po hrázi. Domnívala jsem se, 
že se zapojily do nějaké masově organizované celonárodní akce 
(např. „Ukliďme Česko“), ale vysvětlily mně, že je to prostě je-
nom tak napadlo, a tak se sebraly a šly posbírat odpadky a ukli-
dit kousek přírody v okolí svého domova. 

Díky, jste super!
Božena Saifrtová

Kdo byl Vladimír Valenta  (1936–2020)
  Pan Ing. et Ing. Vladimír Valenta byl člověk, který se v dů-

chodovém věku s  manželkou přestěhoval z  Prahy do Žirče. 
Bydleli v  domku po manželčiných rodičích Halenčákových  
čp. 5. Na Žireč a obyvatele si pomalu zvykl, což dokazoval jeho 
zájem o celkovém žití obyvatel v obci. Poprvé jsem se s ním se-
tkal v prosinci v roce 2003 na sokolské výstavě „Šikovné ruce“. 
Byl ohromen, co žirečské ženy dokáží vyrobit. Padli jsme si do 
oka a po delší debatě s ním jsem mu jako předseda Osadní-
ho výboru Žireč nabídl, zda nemá zájem pracovně posílit náš 
osadní výbor. Bez váhání mi odpověděl: samozřejmě ano. Byl 
to člověk, který nedokázal žít bez lidí kolem sebe a veřejných 
aktivit.

V  Praze po studiích mu postupně byly uděleny celkem 
dva inženýrské tituly (ČVUT a VŠE). Mimo pracovní náplně se 
jeho celoživotním hlavním koníčkem stalo zpívání ve velkém 
poloprofesionálním pražském sboru, se kterým několikrát na-
vštívil Japonsko, Ameriku, Egypt a  většinu evropských zemí. 

Kluziště na letišti

Běžkařská trasa
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Za pěvecký sbor byl též po tři roky členem činohry Národního 
divadla v Praze. Měl ještě další hobby. V letech 2001–2003 se 
stal rektorem týmu křížovkářů pro ČT Nova. Ve spolupráci se 
známým hercem a  režisérem Zdeňkem Svěrákem, se kterým 
v Praze studoval, tvořili otázky pro televizní soutěž „Chcete být 
milionářem“. Po studiích se každý dal na jinou cestu životem, 
ale až do konce života se kontaktovali. Co se týká sportu, stal se 
též ústředním rozhodčím atletiky v Praze (1973–1997). Ve svém 
volném čase stále psal paměti z různých zahraničních zájezdů 
s pražským pěveckým sborem. Pro Žireč a osadní výbor praco-
val nepřetržitě, což dokazovaly jeho pracovní výsledky, o kte-
rých málokdo věděl. Vše se týkalo jak historie celé Žirče, tak 
ostatních žirečských složek. Po prostudování Kroniky Kosmo-
vy zpracoval a vypsal v letech 2013–2015 historii Žirče v datech 
počátkem od 13. století. Za rok 2013 též vedl a napsal kroniku 
naší obce Žireč, která nemá u  nás konkurenci. Způsob psaní 
čerpal z tvůrčí práce královédvorského kronikáře pana Václa-
va Bartošky a malby vložené do kroniky od dr. Lepše ze Dvora 
Králové nad Labem, který je též znám jako kreslíř perokresbou 
historických i jiných stromů z našeho okolí. S dr. Lepšem se Vla-
dimír seznámil v pěveckém sboru Záboj ve Dvoře Králové nad 
Labem, kde oba zpívali. Vladimír Valenta byl člověk, který měl 
ve svých 84 letech stále potřebu něco tvořit anebo se něčím 
uplatnit. Posledního půl roku žil opět v Praze u syna a po del-
ší nemoci v roce 2020 zemřel. Náš osadní výbor v něm ztratil 
velmi pracovitého člověka, kamaráda. Za jeho celoživotní dílo 
je navržen v  roce 2021 na udělení Ceny města Dvůr Králové 
nad Labem in memoriam. Nám už za jeho práci pro naši obec 
zbývá jen říci: Vladimíre, děkujeme.                                                                                          

Vlastimil Rezek

Rozkvetlá Žireč?
Nabízím všem obyvatelům, firmám i institucím zdarma ná-

vrh okrasného záhonu ve veřejném prostoru Žirče.
Pokud máte nějaké zákoutí nebo plochu, která je na očích 

veřejnosti, a chtěli byste ji proměnit v krásné kvetoucí místo, 
napište mi a navrhnu vám její vhodné nenáročné osázení včet-
ně plánu údržby.

Realizace, financování výsadby a  následná údržba bude 
na vás, ale pokud je to plocha, která v  katastru nemovitostí 
patří městu Dvůr Králové nad Labem, pak příprava záhonu 
může být provedena a  financována technickými službami 
města v rámci programu Adopce zeleně. Více podrobností na  
www.mudk.cz (vyhledejte „adopce zeleně“). Ověření vlastnic-
tví pozemků je možné na nahlizenidokn.cuzk.cz (Zobrazení 
mapy – katastrální území Žireč Městys – otevřít okno s mapou). 

Výsadba nemusí být složitá, mnoho krásy každoročně na-
dělají i  nenáročné jarní cibuloviny, jako jsou např. tulipány, 
narcisy a modřence vysázené dětmi z naší školy na žirečském 
náměstíčku.

V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat, mám sen, že 
postupně se celá Žireč stane rozkvetlou zahradou!
  Linda Harwot

Ing. et Ing. Vladimír Valenta

Květiny na náměstíčku

Letošní žirečští čápi Josef a Josefína
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STŘÍPKY Z DOMOVA SV. JOSEFA 
V letošním roce oslaví Domov sv. Josefa už 20 let pomo-

ci nemocným roztroušenou sklerózou a  obnovy barokního 
dědictví areálu. Dnes je v Domově na 4  budovách 88 lůžek. 
O  klienty pečuje přes 100 pracovníků přímé péče. Za 20 let 
bylo poskytnuto tisíce rehabilitačních pobytů. Nově Domov 
poskytuje pomoc i  lidem v domácí péči a  jejich pečujícím 
osobám. Pomoc nákupem Domovenek vyslyšelo už tisíce lidí 
a díky nim můžeme poskytnout odborné poradenství nemoc-
ným přímo v jejich domovech. Více na www.domovenka.cz.  

Výzvu Jerusalema Dance Challenge aneb tancem pro-
ti pandemii vyslyšeli i u nás. Personál přímé péče předvedl 
choreografii, za kterou by se nemuseli stydět ani v soutěži, 
a projevili tak solidaritu s kolegy v předních liniích boje pro-
ti covidu. Záznam je k vidění na webu www.facebook.com/
domovsvatehojosefa.  

Na www.domovsvatehojosefa.cz můžete živě pozorovat 
naše čápy. Pepa i Pepina se už vrátili z teplých krajů a nově 
nainstalovaná kamera jim evidentně nevadí. Už mají pět va-
jec. Vyvedou i letos mláďata? My věříme, že ano.   

Potřebujeme vás. Přes všechna covidová opatření je 
možné se stále hlásit jako dobrovolník na připravované akce. 
Naši klienti potřebují doprovod nejen na koncerty nebo 
sportovní utkání, ale také na nákupy, tvoření a jiné aktivity. 
A samo sebou i třeba jen na popovídání o novinkách ze svě-
ta.  

Bylinková zahrada už potřebuje vyměnit části, které do-
sloužily. Nové rostliny, obnova cestiček a  dřevěných obrub 
u  záhonů, oprava laviček a  také nutná oprava závlahy – to 
vše se chystá pro lepší zážitky z návštěv a odpočinku v kou-
zelném koutku Domova. V současné době je i přes omezení 
otevřena pro nákup sadby. Více na www.arealzirec.cz.  

Cyklomuzeum bude nově lákat nejen na největší sbír-
ku jízdních kol v ČR, ale také na možnost ochutnat a nakou-
pit výborné sirupy Camellus a  čaje Sonnentor. Přijďte také 
ochutnat! 

POZVÁNKY NA AKCE 2021 

28. KVĚTNA 2021 NOC KOSTELŮ 18:00–20:00 HOD.
Čeká nás vystoupení hudebního uskupení Jarsen, hra na zvo-

nový klavír, recitace, přednášky a meditace.

 24. ČERVENCE 2021 20. SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ  
SLAVNOSTI 10:00–19:00 HOD.

Slavnostní den k výročí 20 let založení DSJ, bohatý kulturní 
program, vystoupí kapely Hradišťan, Voxel, Lucie Bildová, Gro-
šáci, Quantum Minoris, Alla Breve, skupina Barunka, La Fiama,  
prof. Václav Uhlíř a další. Na programu je také řemeslný jarmark, 
barokní tance, módní přehlídka, prezentace středověkých řeme-
sel, komentované prohlídky DSJ a přednášky. 

26. ZÁŘÍ 2021 BYLINKOBRANÍ  10:00–17:00 HOD.
Komorní akce s bylinkovými tématy, přednáškami, worksho-

py a  minijarmarkem zaměřeným na byliny, kuchyň a  přírodní 
kosmetiku. Program oživí hudební uskupení 2JAJA, duo Bohdan 
Janeczek, Petr Novák band a divadlo pro děti Maminy.

7. PROSINCE 2021 BENEFIČNÍ KONCERT ANNY K.  
V BERÁNKU NÁCHOD 19:00–21:00 HOD.

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

HLEDÁ SE…

KUCHAŘ
Takový, co bude zapálený do své práce a pomůže zajistit to, aby 
si obyvatelé Domova sv. Josefa pochutnali. Bude pečlivý, samo-
statný, zodpovědný, spolehlivý, se vzděláním v oboru kuchař/ka. 
Pomůžete nám ho najít?  

Více na: www.camellus.cz/cs/ novinky/2020-02-nabidka-prace.
 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DÁLE VŠEOBECNÁ  
SESTRA, ERGOTERAPEUT A DALŠÍ... 

Více na www.domovsvatehojosefa.cz/volna-mista.html. 
 Andrea Kollová

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

Sestry Domova sv. Josefa tancem vyjádřily 
podporu boje proti pandemii.


