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Osadní výbor Žireč 18. 10. 2021

ŽIREČSKÝ
občasník

PODZIMNÍ

 Stavba kanalizace a ČOV Žireč byla zahájena!

předsedkyně osadního výboru informuje 

Tak už nám to začalo! Snad ani není možné, aby někdo z  vás 
nepostřehl, že stavba Kanalizace a ČOV Žireč se již realizuje. Dne 
13.09.2021 proběhlo předání staveniště a  dodavatelská firma ná-
sledně realizaci stavby zahájila. Nyní se staví na dvou místech: tra-
sa hlavní stoky od ČOV (u prádelny DsJ) a pokládka trasy hlavního 
řadu v komunikaci od křižovatky u kaple Nejsvětější Trojice směrem 
k odbočce na cyklostezku (místní komunikaci do Žirecké Podstráně). 
Klimatické podmínky jsou zatím velmi příznivé, stavba může tedy 
plynule pokračovat. Buďme trpěliví a jakékoli omezení či komplika-
ci, které během stavby pro každého z obyvatel Žirče mohou nastat, 
vnímejme jako nutná opatření, která nebudou mít dlouhé trvání. Je 
reálný předpoklad, že stavba (včetně domovních přípojek) bude do-
končena nejpozději v závěru roku 2022.  

Přípojky pro jednotlivé nemovitosti budou realizovány plynule 
v návaznosti na vybudování hlavního kanalizačního sběrače. Veřej-
ná část každé přípojky bude součástí stavby, to znamená, že bude 
ukončena šachtou na hranici soukromého pozemku. Dopojení přes 
zahradu si každý z majitelů nemovitosti musí zajistit sám. Je mož-
né, že zemní práce si někteří provedou svépomocí, montáž potru-
bí bude ale nutné provádět odborně, tedy kvalifikovanou firmou. 
Místní stavební firma pana Milana Palma je připravena vám s vybu-
dováním „soukromé části“ kanalizačních přípojek pomoci dle vaše-
ho požadavku a vašich možností, to znamená nejen s montáží, ale 
i s provedením zemních prací.

Během realizace stavby budou na staveništi prováděny pravidel-
né kontrolní dny (KD), kterých se bude účastnit i zástupce osadního 
výboru (p. Božena Saifrtová, tel.: 724 127 986, nebo p. Jan Balcar,  
tel.: 604 954 566). Pokud byste měli jakékoli konstruktivní připomín-
ky zásadního charakteru, které bude potřebné na KD uplatnit nebo 

projednat, můžete je pověřeným zástupcům OVŽ předat. 
Jistě většina z vás bude souhlasit s  tím, že velmi aktuálním té-

matem je řešení dopravní situace v Žirči. Velkou hrozbou navýšení 
intenzity těžké nákladní dopravy (především kamionů do firmy Juta 
na Borkách) je záměr na rekonstrukci mostu přes řeku Labe u  ži-
rečského mlýna. Rekonstrukce bude znamenat nejen úpravu ostré 
zatáčky (plynulejší nájezd na most), ale především zásadní zvýšení 
jeho tonáže. Zástupci Osadního výboru Žireč jednají s kompetent-
ními osobami KÚ KHK o možnostech zmírnění dopadu této stavby 
na, už v současné době neúnosnou, dopravní situaci v městské části. 
Poslední jednání proběhlo 14.09.2021 a do záznamu z tohoto jedná-
ní může žirečská veřejnost nahlédnout ve vývěsní skříňce OVŽ před 
vývařovnou DsJ.  

Zároveň probíhají jednání petičního výboru s  představiteli 
města Dvůr Králové nad Labem k záměru města na vybudování vý-
chodního dálničního přivaděče, který by měl současně vyřešit ne-
jen obchvat městské části Žireč, ale i silniční obchvat Choustníkova 
Hradiště a zároveň přispět ke snížení intenzity tranzitní dopravy ve 
městě Dvůr Králové nad Labem.  

Určitě snahou petičního výboru není realizaci obchvatu Žirče 
nepodpořit, jak se snaží úsilí petentů (zastoupených petičním výbo-
rem) zjednodušeně přetlumočit někteří zastupitelé města, naopak 
jeho vybudování, respektive nalezení koncepčního způsobu vyřeše-
ní neúnosné dopravní situace nejen v Žirči, ale i ve městě, je naprosto 
nezbytné. Petiční výbor usiluje o důkladné prověření každé z navr-
žených variant řešení (viz  „Komparativní vyhledávací studie variant 
silničního napojení PZ Zboží a  PZ Borek” zpracované Společností 
ATELIER L Veronika Šindlerová pro město Dvůr Králové nad Labem 
v 10/2018 – 06/2019) a po pečlivém zvážení  zvolit  nejvhodnější trasu 



strana 2

dopravního koridoru tak, aby měl minimální dopady na komfort by-
dlení všech obyvatel města, tedy i těch, kteří žijí v okrajových měst-
ských částech, a zároveň plynule dokompletoval dopravní koncepci 
města.  

Obě stavby (rekonstrukce žirečského mostu a východní dálniční 
přivaděč) mají na dopravní situaci v Žirči naprosto zásadní vliv a úzce 
spolu souvisejí. OVŽ i  petiční výbor mají zájem, aby byla dopravní 
situace v Žirči, respektive ve městě Dvůr Králové nad Labem, řeše-
na především koncepčně a mezi kompetentními osobami se našlo 
dostatek vůle k jejímu komplexnímu a rozumnému dořešení. Situaci 
rozhodně nezachrání krátkozraké „vytloukání klínu klínem“ jakýmisi 
dočasnými náhradami. Věc je nutné posuzovat v  širších souvislos-
tech, řešení hledat s důrazem na udržitelný rozvoj území a s vědo-
mím, že jeho důsledky budou mít dopad na mnoho dalších generací.

Z  ekonomických důvodů Domov svatého Josefa nemůže dále 
udržet provoz Poštovny Žireč. Provozování poštovních služeb ukon-
čí ke 31.12.2021. Dle vyjádření tajemníka města finanční podporu na 
provoz této služby v Žirči město poskytovat nechce. Nepodařilo se 
ani nalézt vhodné prostory, kam by bylo možné poštovnu přemís-
tit. Prostor pro umístění poštovny musí být o minimální ploše 15 m2 

a musí být vybaven sociálním zázemím pro jednoho zaměstnance, 
a  to všechno s  minimálními režijními náklady. Pro provozovatele 
(soukromá firma) je totiž náklad na nájem příslušných prostor neú-
nosným navýšením režie. Dle informací z Pošty Partner, která provoz 
poštoven zaštiťuje, jsou ve většině případů poštovny v  tak malých 
obcích či městských částek a s tak malým vytížením (počtem prová-
děných poštovních operací) provozovány v objektech, které jsou ve 
vlastnictví příslušné obce a ta pak nájemné nepožaduje.

Úsilí o zachování provozu poštovních služeb v Žirči zatím nevzdá-
váme. Jednání stále ještě pokračují a nějaké řešení se pořád hledá, 
ale okruh možností se ztenčuje. Pokud by někdo z vás mohl s řeše-
ním této patové situace nějak pomoci, kontaktujte kteréhokoli člena 
OVŽ nebo přímo kompetentního zástupce firmy Pošta Partner, paní 
Kadidlovou, tel.: 605 225 628.

Shrnula jsem to nejdůležitější, co se v Žirči nyní odehrává nebo 
řeší. Kompletnější přehled informací můžete pravidelně načerpat 
ve vývěsní skříňce osadního výboru nebo průběžně na webových 
stránkách města, kde má OVŽ svou rubriku. 

Závěrem vás všechny ještě ráda pozvu na již tradiční rozsvěce-
ní vánočního stromu na žirečském náměstíčku. Pokud nenastanou 
nějaká zásadní epidemická opatření, akce proběhne v sobotu před 
první adventní nedělí, tedy 27. listopadu 2021. Samotný akt slavnost-
ního rozsvícení bude opět provázet krátký program a bude zajištěn 
i tradiční stánek s občerstvením.

Božena Saifrtová

Současný problém žirečských včelařů  
– mor včelího plodu

Mor včelího plodu je infekční bakteriální onemocnění včelího 
plodu způsobující závažné ekonomické ztráty na chovaných vče-
lách. Mor včelího plodu je rozšířen po celém světě. V České repub-
lice se tento výskyt podařilo snížit na desetiny procenta. Nemoc se 
projevuje uhynutím larvy již v  zavíčkované buňce. Tyto bakterie 
se nejvíce roznášejí výkaly a  přeletem včel na úly jiných včelnic. 
U člověka jsou neškodné. Přesto, že se u nás každoročně provádí 
laboratorní vyšetření spadu ze včel (měly), včelího vosku i  medu 
na přítomnost moru, vždy se v naší republice tato nemoc objeví. 
V roce 2020 bylo v České republice potvrzeno celkem 108 ohnisek 
tohoto moru.

Bohužel v letošním roce se tato nemoc moru včelího plodu ob-
jevila u včelařů i u nás v Žirči. Před pár lety to proběhlo i ve Sloto-
vě za Kuksem. Toto všechno vždy řeší příslušné pracoviště Státní  

Jeden z nejstarších voličů v žirečské volební místnosti,  
pan František Mistr.

veterinární zprávy v  dané oblasti. Jediné řešení je likvidace včel-
stev spálením včetně všeho používaného hořlavého nářadí i stro-
jení včelaře. V Žirči se již za přísného dozoru veterinářů a hasičů od  
13. června 2021 spálily čtyři včelnice. Jelikož se v  současné době 
provádějí další veterinární vyšetření včelnic v okruhu do 3 km, ne-
jsou na dalších včelnicích a včelstvech vyloučeny ještě další ztráty.

Včelaření není jen „koníček, ale kůň se všemi problémy“
Vlastimil Rezek, za Český svaz včelařů

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021

ve volebním okrsku č. 13 v Žirči

strana   %  hlasů                                         
ANO    29,31  85
SPOLU   27,24   79
Piráti a Starostové  16,2  47
SPD    7,58  22
ČSSD   5,51  16
PŘÍSAHA   5,17  15
Trikolora   2,41  7
VOLNÝ blok   2,06   6
KSČM   1,72  5

Chovatelé se drží
Jako každý spolek v této době, tak i chovatelé utrpěli v předcho-

zích měsících mnoho ztrát vinou koronavirových opatření.
Nejprve bych ale chtěl zmínit ztráty, které náš spolek utrpěl vi-

nou úmrtí našich významných členů. Především to byl jeden z hlav-
ních tahounů dřívějších žirečských výstav a hybná páka všeho pod-
statného dění ve spolku, dlouholetý jednatel, chovatel a  kaktusář 
přítel Zdeněk Franc. Naše řady také opustili dva nejstarší členové, 
velcí odborníci na chov králíků př. Josef Havrda a Miroslav Klust, kteří 
svými zkušenostmi byli vždy připraveni pomoci. Patří jim všem naše 
velké poděkování. 

Když byly veškeré chovatelské aktivity celorepublikově poza-
staveny, chovatelé nevěděli, jestli mají svá zvířata dále udržovat ve 
výstavní kondici nebo stavy redukovat a  jenom udržovat pro další 
sezonu. Naštěstí pro nás se začala situace zlepšovat, vláda začala po-
stupně s uvolňováním zákazů, a tak i naše organizace v Žirči se roz-
hodla, že tradiční srpnovou chovatelskou výstavu po roční odmlce 
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První víkend v  září jsme pro děti uspořádali akci Ukončení 
prázdnin, kde měly děti překážkovou dráhu, slalom s  kolečkem, 
střelbu ze vzduchovky, chůzi na chůdách a skákání v pytlích. Akci 
jsme ukončili malým ohňostrojem.

V  září po prázdninové pauze jsme opět začali s  pravidelnými 
tréninky a naše řady mladých hasičů se rozšířily o pět nových dětí, 
které si již vyzkoušely požární útok. Všem to šlo moc dobře, tak uvi-
díme příští sezonu, jak jim to půjde na soutěžích.

Jan Petrásek a Markéta Zavřelová, SDH Žireč 

Dominik Nohejl z SDH Choustníkovo Hradiště je mistrem 
republiky ve dvojboji v kategorii středního dorostu 

V  červnu se Dominikovi povedlo jako vítězi krajského kola 
postoupit na mistrovství republiky dorostu. Krajské kolo bylo 
stejně jako kolo okresní vzhledem k  opatřením kvůli covid-19 
omezeno pouze na disciplínu stovky (100 metrů s 1,7 m vysokou 
bariérou, kladinou a hadicemi) a na test, vynechán byl dvojboj. 
Dominik tedy neměl po svém vítězství s velkým náskokem proti 
ostatním soupeřům moc času dvojboj trénovat a  nekonala se 
žádná jiná soutěž, kde by si ho zkusil v jiných podmínkách než 
u nás na hřišti na trávě. Neměli jsme moc představu, jaký čas se 
mu může povést na stadionu na tartanové dráze. 

I  mistrovství republiky v  Zábřehu na Moravě se na začátku 
července konalo s určitými omezeními, např. byl daný maximální 
počet fanoušků každého závodníka, všichni jsme museli být otes-
tovaní, místo několikadenního pobytu v místě konání byly rozdě-
leny kategorie do dnů tak, aby se potkalo co nejméně osob. Jeden 
den soutěžila družstva dorostenek, druhý den družstva dorostenců 
a na závěr jednotlivci, mezi nimi jediný zástupce okresu Trutnov ze 
všech kategorií, Dominik Nohejl. 

I tak ale atmosféra na stadionu byla nádherná. I když byl slav-
nostní nástup v podstatně menším počtu účastníků než jindy, po-
řadatelé nikoho neošidili o žádnou část, takže jsme nebyli ochuzeni 
o přivítání, sliby rozhodčích i závodníků, o hymnu. 

První disciplínou byly pro dorostence stovky, kde Dominik ne-
dokázal úplně překonat svou nervozitu, první pokus sice zaběhl 
s krásným časem, druhým nejrychlejším, ale byl neplatný. A v dru-
hém pokusu už byl tlak tak obrovský, že nevyšlo vůbec nic. Domini-
kův výsledný čas byl až jedenáctý. 

Test napsal Dominik bez chyby.

uskuteční. Otázek k řešení bylo tentokrát více než obvykle, protože 
jsme museli řešit otázku stravování, zákaz vstupu do školy, kde vždy 
bylo exotické ptactvo, a v neposlední řadě stála otázka: bude dosta-
tek zvířat na výstavě? Přesto jsme výstavu uskutečnili, lidé si opět 
cestu do Žirče našli, a i když těch zvířat nakonec opravdu bylo méně 
(hlavně králíků), většina návštěvníků situaci pochopila a žádné velké 
zklamání jsme z nich necítili. 

Každý si svůj čas mohl užít v parku po svém, za čím přijel, ať už 
to byla bylinková zahrada, kaktusy, morčata, exoti, králíci, drůbež, 
zhlédnout králičí hop. A pokud už měl všeho dost, mohl si sednout 
u  občerstvení k  hudbě a  odpočívat. Výstavu jsme zhodnotili jako 
zdařilou, a tak už budeme připravovat výstavu v roce 2022.

Po naší srpnové výstavě začala výstavní sezona v našem blízkém 
okolí a  některých jsme se s  nemalými úspěchy také účastnili. Byly 
to výstavy v České Skalici, Hořicích, Úpici, Třebechovicích pod Ore-
bem. Následovat budou v říjnu výstavy v Bohdalově, kam plánujeme 
návštěvu autem, a v Novém Městě nad Metují, kde budou členové 
vystavovat. Dále plánujeme v  listopadu navštívit národní výstavu 
v Lysé nad Labem a v prosinci moravskou výstavu v Brně.

Jiří Baier, předseda ZO Žireč

Žirečští hasiči ani letos nezahálejí

V  letošním roce evidujeme stále stoupající počet výjezdů. Do 
září tohoto roku jsme se již podíleli na likvidaci 29 událostí a dvou 
taktických cvičení. V červnu to byl transport zraněné osoby z kos-
telní věže ve Dvoře Králové nad Labem a v září záchrana tonoucí 
osoby na Pušově splavu. Za zmínku stojí také pomoc při odstraňo-
vání následků tornáda v  Mikulčicích, kam byli na čtyři dny vyslá-
ni dva naši hasiči v rámci odřadu Královéhradeckého kraje. V obci 
koncem prázdnin jednotka zajišťovala požární dozor při likvidaci 
včelích úlů napadených včelím morem.

Ani děti a jejich vedoucí však nezaháleli a na začátku jara, kdy se 
ještě spolu nemohli scházet, kreslily děti doma výkresy s hasičskou 
tematikou do soutěže Požární ochrana očima dětí, kde tři získaly 
ocenění a jejich díla postoupila do krajského kola. Koncem května 
mohly děti opět začít trénovat. V červnu na soutěžích v požárním 
útoku v  Libotově a  Dubenci byly děti třetí, na začátku prázdnin 
v Rožnově měly problém s  těsněním na rozdělovači, ale útok na-
konec v limitu dokončily a rozhodčí je pochválil za týmovou spo-
lupráci a že to nevzdaly. V Choustníkově Hradišti byly děti v úto-
ku čtvrtí, v Libňatově si starší děvčata vyzkoušela závod v požární 
všestrannosti a v Libřicích v požárním útoku skončily děti bohužel 
druhé od konce.
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Poslední akce tohoto roku bude dne 17. prosince 2021 „Vánoční 
koncert“ v divadle v Jaroměři, na který již máme zakoupeny lístky 
z minulého roku a který se z důvodu koronaviru nekonal. Doufám, 
že rok 2022 již bude lepší a naše schůzky budou pokračovat. Své 
členy zveme na opětovná setkání v Klubu důchodců.

Stanislava Zichová, předsedkyně Klubu důchodců Žireč

Sokolové a Dětský den v Žirči

Tak jako každý rok i  letos jsme pořádali v  Žirči Dětský den. 
S uvolněním covidových opatření jsme mohli 6. června 2021 v Žirči 
za sokolovnou na hřišti akci uskutečnit. Sešlo se zhruba 70 dětí jak 
místních, tak i přespolních. Počasí nám přálo, děti soutěžily a vyhrá-
valy různě drobnosti. Jako každoročně se rozdávaly koláče, z nebe 
(z letadla) padaly bonbóny, jezdilo se na motorkách a velkým zpest-
řením byla pěna, kterou nám poskytli a zajistili místní žirečští hasiči. 
Tímto jim chci moc poděkovat za skvělou zábavu. Děti si to řádně 
užily. Poděkovat chci také všem (hlavně sokolům), kteří se podíleli 
na průběhu Dětského dne. A v neposlední řadě městu Dvůr Králové 
nad Labem a firmě Juta za finanční podporu.

Lenka Poláková, starostka TJ Sokol Žireč

Začátek školního roku v žirečské škole

Září patří tradičně především školákům a jejich nástupu do ško-
ly. V Žirči, stejně jako i v jiných školách, jsme i letos 1. září přivítali 
prvňáky, konkrétně 4  holčičky. Celkem u  nás nastoupilo do lavic  
11 žáčků. Společně s  letošními druháky a třeťáky se děvčata plna 
elánu pustila s paní učitelkou do práce, tedy do výuky. Díky krás-
nému počasí bylo možné trávit spoustu času venku, a to jak ve dru-
žině, tak i při výuce. Na čerstvém vzduchu jde přeci všechno lépe. 

V naší malé družině také nezahálíme. Již v září jsme se se pil-
ně činili. I nadále máme v plánu vyrábět spoustu nádherných věcí. 
Nyní už je říjen, a na tento měsíc máme u nás v žirečské škole v plá-
nu exkurzi společnosti Milcom, a. s., procházku podzimní zoo a na 
konci měsíce nás čeká všemi dětmi velmi oblíbená tajemná dvou-
denní Halloweenská přespávačka ve škole. Snad nám letos bude 
štěstěna a situace přát a vše se uskuteční dle plánu.

Krásný podzim plný zábavného učení a  nezapomenutelných 
zážitků vám všem přejí děti, paní učitelka a paní vychovatelky ze 
školičky v Žirči :)

Martina Tomancová Eflerová, ZŠ Žireč

Už ho čekal jen dvojboj (závodník postupně na stometrové drá-
ze proskočí oknem a musí umístit hasicí přístroj na podložku tak, 
aby zůstal stát a nespadl) a bylo třeba trochu zklidnit nervy. Pro-
cházka naštěstí pomohla. Dominik běžel hned v prvním rozběhu 
a čas byl parádní, nejrychlejší. A tak to zůstalo i po doběhnutí všech 
závodníků v obou pokusech. Už se mohlo slavit, měli jsme mistra 
republiky ve dvojboji!

Ještě jsme čekali s napětím, jak vše dopadne v celkovém hod-
nocení. V součtu bodů ze všech disciplín vycházela rovnost bodů 
u 4 závodníků od třetího do šestého místa. Bohužel pro Dominika 
jsou v jednotlivcích při rovnosti bodů rozhodující disciplínou stov-
ky, které se nevyvedly. Ale i 6. místo na mistrovství republiky v cel-
kovém hodnocení v kategorii středního dorostu je úžasné. 

Dominikovi ještě jednou moc gratulujeme a  držíme palce do 
dalšího hasičského zápolení. 

Šárka Víšková

Náš Klub důchodců již v činnosti
Po delší době jsme opět obnovili čtvrteční setkávání našich čle-

nů v Klubu důchodců, což nám již dost chybělo. Naše aktivita ale 
zas tak nestagnovala, protože jsme již v červenci tradičně navštívili 
Polsko a 14. září jsme podnikli zájezd autobusem na méně známý 
zámek „Radim“ nedaleko Kolína. Po tomto zámku nás provázel 
i jeho majitel, který zámek ještě stále renovuje. Zajímavé byly i jeho 
soukromé informace, jak zámek koupil, jak jej vybavuje depozitá-
řem a další záměry s ním. Návštěva v něm byla nevšední, velmi zají-
mavá a všem se líbila. Odtud jsme odjeli do Pardubic na oběd, který 
byl vyjednán na současnou plavbu parníkem z Pardubic do Brosan 
a  zpět. Oběd si každý mohl objednat ze čtyř nabízených chodů. 
Obsluha na lodi byla výborná. Dne 13. října jsme se zúčastnili „Dne 
sociálních a souvisejících služeb“ na náměstí T. G. Masaryka ve Dvo-
ře Králové nad Labem, kde jsme též předvedli i  některé výrobky 
našich členů Klubu.

Naše činnost bude pokračovat podzimním nákupním zájezdem 
do Polska, který se bude konat 19. října, a  dále pak 25. listopadu 
budeme mít v Klubu SČCH výroční členskou schůzi, kam jsou též 
pozváni zástupci Osadního výboru Žireč a města Dvůr Králové nad 
Labem. Po ukončení výroční členské schůze bude volná zábava, 
kde nám na harmoniku zahraje a zazpívá pan Stříbrný. My se bude-
me moct se zpěvem přidat.
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pro páry i jednotlivce, zaměřený na kladné účinky tanga, psychické 
i fyzické. Kurz proběhne v šesti dvouhodinových lekcích pod vede-
ním profesionálních lektorů z Prahy a je určený pro všechny genera-
ce. Hlasujte pro tango a vneste tak do svého života trochu kouzla...

Linda Harwot

   Loutkoherectví v Žirči a jeho konec
První založený soubor loutkového divadla pod vedením míst-

ního občana pana Adolfa Zlocha (1909–1981) zahájil svoji činnost 
v  roce 1952. Loutkové divadlo bylo postaveno v malém sále míst-
ního hostince v  Žirči. Hostinec tehdy patřil Jednotě Dvůr Králové 
nad Labem. Zakládajícími členy byli místní občané: Jaroslav Buráň, 
Antonín Plecháč, Antonín Hajzer, František Andrle, František Kašpar, 
Gerlinde Zlochová, Alois Hlava, Alois Buryška, Josef Šíl, Josef Hladík, 
Zdena Kašparová, Jarmila Hladíková, Josef Mach, Zdena Frenclová, 
Jaroslav Bažant, Vlastimil Otradovský, Miroslava Otradovská, Franti-
šek Otradovský, Josef Pácalt, Marie Zvoníčková, Miloslav Novotný, 
Bohumír Zajdl, Jaroslava Šimková a učitel Jaroslav Šimek. Pan Zloch 
loutkovému divadlu věnoval velký kus života. Od roku 1953 až do 
roku 1958 soubor posílil ještě o další členy.

Již na podzim roku 1952 se úspěšně hrálo za velmi dobré účasti 
jak dětí, tak i dospělých. Hrálo se s loutkami (na vahadlech) 50 cm 
vysokými. Zřejmě poslední hrou byla hra „Radúz a  Mahulena“ se-
hraná dne 1. března 1959. S touto hrou bylo divadlo přihlášeno do 
soutěže lidové umělecké tvořivosti. Bohužel k  tomuto již nedošlo, 
protože na podzim roku 1959 byl deštěm promočen strop hostin-
ce, a tím pádem zničena řada potřebných loutek, kulis a elektrická 
instalace divadla. Tímto byla činnost divadla na dlouhou dobu pře-
rušena.

Loutková scéna v Žirči byla opět obnovena až v roce 1973, a to již 
v novém přístavku budovy Sokolovny (rok 1971). Hlediště obsaho-
valo 90 míst k sezení. Zahájení bylo uvedeno hrou „Pohádka lesa“, 
a to opět pod přísným, ale velice obětavým a zkušeným režisérem 
panem Adolfem Zlochem, kterého jsme respektovali.

V této době byl soubor loutkoherců již dost omlazen a počet vo-
dičů a mluvičů se pohyboval skoro kolem třiceti osob. Byli to: Fran-
tišek Bednařík, Ludmila Bednaříková, Hedvika Halenčáková, Helena 
Křováková, Marie Pácaltová, Josef Pácalt, Jiří Bín, Hana Valnychová, 
František Neděla, Jan Vávra, Jaroslava Pácaltová, Miluše Nedělová, 
Oluša Janoušková, Miroslava Jakubcová, Zdeněk Zemánek, Zdeněk 
Hladík, Vratislav Havle, Josef Horníček, František Otradovský, Vlasti-
mil Otradovský, Petr Otradovský, Josef Hladík starší, Oldřich Pavlík, 
Jana Hladíková, Jana Stebichová, Vlastimil Rezek, Josef Pitrman a re-
žisér pan Adolf Zloch. Byl to dobrý a spolehlivý kolektiv lidí.

Na každou sezonu bylo nastudováno asi sedm her. Zde byla 
zřízena již stálá scéna na velmi dobré úrovni (byl vyroben ovládací 
pult na zvukotechniku a profesionální osvětlení, zvýšené rampy pro 
vodiče, zadní projekce scény a prostor pro mluviče). Z nastudova-
ných her se hrálo: Vodníkova Hanička, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
Pohádka o zlaté rybce, Sůl nad zlato a další. Téměř před každou no-
vou nastudovanou hrou byly panem Zlochem v případě potřeby vy-
robeny nové kulisy a vyřezány nové hlavičky k loutkám, které ženy 
z kolektivu zase doma obšily a ustrojily do potřebných šatů. Osvěta 
našeho loutkového divadla byla velká, což dokazovala návštěvnost 
z okolních obcí i města Dvůr Králové nad Labem.

Po smutném odchodu režiséra našeho loutkového divadla pana 
Adolfa Zlocha v lednu 1981 se již nenašla náhrada, která by jej v této 
aktivitě nahradila. Tím se celý kolektiv loutkoherců rozpadl. Pokus 
o  obnovení hraní byl proveden panem Bohumilem Kernerem, ale 
s úplně novým obsazením mladých a nezkušených lidí, který brzo 
skončil. A  toto byl úplný konec loutkového divadla v  Žirči. Jelikož 
celé divadlo bylo majetkem Sokola Žireč, který potřeboval peníze 
na opravu tělocvičny, tehdejší výbor celé loutkové divadlo v  roce 
1991 prodal.

Dle částečně zachovaných záznamů doplnil a zapsal
Vlastimil Rezek

Aktivní září v MŠ Žireč

Prázdniny utekly jako voda a my jsme ve školce přivítali něko-
lik nových kamarádů. Jsou to ještě hodně malé děti, a tak tu máme 
dost pláče. Ale věříme, že si brzy zvyknou a budou se do školky těšit. 
Máme za sebou již první akci, na kterou jsme pozvali kamarády ze 
ZŠ Žireč a MŠ Roháčova. Společně jsme si s Davidem zabubnovali. 
Podzimního počasí jsme využili k batůžkovým dnům a 30. září jsme 
navštívili velkou akci – „Den bezpečnosti“ na pracovišti v MŠ Drti-
nova.

Touto cestou moc děkujeme všem rodičům za sponzorské dary, 
a hlavně za pomoc při zvelebování zahrady pro děti. Těšíme se, že se 
s vámi potkáme na podzimním zábavném odpoledni.

Martina Kvochová, MŠ Žireč

Argentinské tango v participativním rozpočtu
Od 1. do 15. listopadu budou moci všichni občané Dvora Krá-

lové nad Labem hlasovat pro jeden ze sedmi projektů, přihláše-
ných do aktuálního ročníku participativního rozpočtu. Podrobnosti 
o jednotlivých návrzích i o způsobu hlasování najdete na stránkách  
www.par.mudk.cz.

Zde vám chci blíže představit mnou přihlášený projekt nazvaný 
Argentinské tango – léčivé obejmutí pro všechny generace.

V dnešní době dochází k odlidštění mezilidských vztahů a ne-
dostatku přátelských fyzických kontaktů, což vede k  nárůstu psy-
chických i  fyzických problémů a  konfliktů v  partnerských i  jiných 
vztazích. Argentinské tango tyto negativní důsledky prokazatelně 
snižuje.

Pozitivní účinky tanga jsou fyzické (zlepšuje pružnost, sílu, vy-
trvalost, rovnováhu), fyziologické (snižuje stres, spaluje kalorie, re-
guluje hladinu cholesterolu), psychické (zvyšuje sebedůvěru, upev-
ňuje vztahy, obnovuje pocit štěstí, přijetí sama sebe) i společenské 
(rozšiřuje okruh přátel/zájmů/znalostí, zlepšuje komunikaci i nava-
zování nových vztahů, napomáhá uzdravit zranění ze vztahů a najít 
nový smysl života ap).

Argentinské tango není ono trhané tango s růží v zubech, které 
známe z tanečních. Původní tango vychází ze sladěného obejmutí 
partnerů, z něhož se odvíjí veškerý další improvizovaný pohyb. Díky 
propojení krásné hudby, zpívané poezie a tance je argentinské tan-
go světovým unikátem, zařazeným na seznam nehmotného kultur-
ního dědictví UNESCO. 

Pokud tento návrh získá dostatečný počet hlasů, uspořádáme 
volně přístupný tanečně-terapeutický kurz argentinského tanga 
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20. SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI  
BYLY OPRAVDU PODAŘENÉ

Na 4 scénách proběhl bohatý kulturní program, doplněný mno-
hými aktivitami. Klienti Domova sv. Josefa vlastnoručně vyrobili 
keramickou kopii Domova sv. Josefa a ten se podařilo vydražit za 
neuvěřitelných 15.000 Kč. Výherci, kterými byli dobrovolníci a za-
městnanci, se během slavností domluvili a  Domov ponechali kli-
entům. Nejen, že klienti výrobek ještě vylepší a rozšíří, ale už se řeší 
nová vitrína pro umístění tohoto krásného kousku. Na slavnostech 
také proběhla soutěž o poklad sv. Josefa, návštěvníci si zajezdili na 
historických kolech a rikšách. Součástí akce byla i unikátní prezen-
tace středověkých řemesel, barokní a renesanční módní přehlídka 
a  na závěr zahrála kapela Hradišťan. Skvělou atmosféru doplnilo 
sluníčko a opravdu letní počasí. Výtěžek putuje na dofinancování 
terapeutické péče v Domově sv. Josefa. Těšíme se na další ročník. 

ZÁŘÍ PATŘÍ KONCI LÉTA A S NÍM JIŽ TRADIČNÍMU  
BYLINKOBRANÍ

Na tom letošním mohli návštěvníci slyšet přednášky o bylinách 
Jany Hunalové a o zahradách s praktickou ukázkou Terezy Netres-
tové a Jana Lonce. I o kulturu bylo postaráno, na své si přišli dospě-
lí i  děti. Letos již po třetí vystoupili pro Domov manželé Šimkovi 
z Jaroměře, dále Duo Bohdan Janeczek a Petr Novák revival band. 
Loutky ožily v podání souboru Maminy z Jaroměře. V parku se ko-
nal jarmark výrobků se zaměřením zejména na kuchyň, kosmeti-
ku a  zdravou výživu. Příjemnou atmosféru navodili i  umělci Jirka 
Pilař, Jan Kurucz a Filip Pýcha, kteří se nechali inspirovat tvorbou 
lidí s roztroušenou sklerózou. Posluchači tak poprvé mohli slyšet 
originální skladby, básně, a prohlédnout si krásné obrazy Jirky Do-
náta, Mirky Musilové a Ladislava Staňka. Přátelé z Unie ROSKA zde 
zahájili putovní výstavu Roztroušená krása, která bude ke zhlédnutí 
v Domově sv. Josefa do listopadu. Výtěžek z Bylinkobraní bude po-
užit na nákup nových kotlů. I vy můžete přispět jakoukoliv částkou 
na číslo účtu 9999666/0300, VS: 7381.

CAMINO NA KOLEČKÁCH
Má partu přátel a nebojí se téměř ničeho. Po 600 km dlouhé ces-

tě na vozíku do Compostelly se Honza Dušek vydává do Černobylu. 
I přes roztroušenou sklerózu, i přesto, že se jeho zdravotní stav zhor-
šuje. Honza je živoucím důkazem toho, že na vozíku život nekončí. 
Roztroušenou sklerózu má diagnostikovanou od roku 2003. V roce 
2017 vykonal pouť do Santiaga de Compostella a urazil přes 634 km, 

za podpory přátel v čele s cestovatelem Petrem Hirschem a režisér-
kou Evou Toulovcovou. Je spoluautorem knihy Camino na koleč-
kách, absolvoval přes 100 motivačních besed „CAMINÁTOR“ aneb 
Na vozíku život nekončí. I přes všechna omezení se nebojí vydat na 
svoji další životní cestu a věří, že přiveze nové zážitky a zkušenosti, 
o které se bude moci podělit formou filmového dokumentu a ně-
kolika besed. 

ZVEME VÁS 
Do 30. 11. 2021 – putovní výstava Unie ROSKY v prostorách 

domu sv. Damiána na chodbě od kavárny až po bylinkovou zahra-
du. 

21. 10. 2021 a 4. 11. 2021 – semináře pro nemocné roztrou-
šenou sklerózou a pečující osoby. Více informací a přihlášku na-
leznete na našich stránkách www.domovsvatehojosefa.cz.

7. 12. 2021 od 19:00 hod. v náchodském Beránku benefič-
ní koncert Anny K. Účastí podpoříte nemocné RS a výměnu kotlů 
v Domově sv. Josefa.

CAFÉ DAMIÁN A CYKLOMUZEUM
Od listopadu bude zkrácená provozní doba kavárny od 9:30 do 

15:00 hod.
Cyklomuzeum bude v  říjnu v  provozu jen o  víkendech  

a od 1. listopadu je zavřeno. 

Přidejte se k týmu Domova sv. Josefa, 
získejte práci, která dává smysl 

Všeobecná sestra, ergoterapeut / ergoterapeutka,  
brigáda, logoped/ka, uklízečka 

Více informací na webu Domova sv. Josefa  
www.domovsvatehojosefa.cz – Přijmeme nové zaměstnance.

Andrea Kollová

Podzimní žirečský občasník
vydává město Dvůr Králové nad Labem. 

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

Sazba a tisk: tiskárna Arpa

Nechce se vám vařit? Přijďte k nám.
Pro-Charitu, s. r. o.,  nabízí obědy od pondělí do neděle.

Výběr ze tří menu. Cena menu 78 Kč.
Na pátek je možnost objednat houskový nebo bramborový knedlík.

Více info k doptání v provozovně Žireč 58 (bývalá prodejna)


