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Osadní výbor Žireč  29. 5. 2015

ŽIREČSKÝ
občasník

Jak jsme informovali v minulém čísle, od čer-
vence loňského roku začala realizace projektu 
„Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči“. V součas-
né době stavba na objektech bývalého pivova-
ru i fary intenzivně pokračuje a vzhledem k ter-
mínu dokončení (konec srpna) bude pokračovat 
i o sobotách a nedělích. 

Prosíme občany Žirče o shovívavost. 

Dále upozorňujeme, že s  platností od 
11.  května do konce června je uzavřen přístup 
do zámeckého parku. Probíhá zde plánovaná 
oprava cesty vedoucí z  Domova sv. Josefa do 
parku a bylinkové zahrady. 

NEJVĚTŠÍ PROJEKT OBLASTNÍ CHARITY 
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Osadní výbor informuje

Tak, jak je již obvyklé, dovolte mi předat pár informací z činnosti 
osadního výboru v  uplynulém období - tedy od posledního vydání 
žirečských novin.

Na počátku letošního roku se podařilo dokončit vybudování ná-
stupní zastávky MHD Žireč Skřivanov. Pro zastřešení byl použit pro-
sklený objekt. Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenala dotazy či kritiku 
na to, že nemá přístřešek boční stěny, zpřesňuji, že je nebylo možné 
umístit s ohledem na dodržení dopravních předpisů. Umístěním boč-
nic by se zhoršily rozhledové podmínky při výjezdu na silnici z okol-
ních domů. Ani prosklené bočnice nejsou vhodné, protože nelze za-
bezpečit, aby je nikdo nepolepil, nenatřel (sprejeři) či jinak nepoškodil.

Osadní výbor byl v  novém volebním období zastupiteli města 
opět ustanoven a funguje v téměř stejném složení. Na vlastní žádost 
byla uvolněna z osadního výboru pouze paní Lenka Poláková, na její 
místo byl přijat pan Vladimír Mertlík.

OV i s novým vedením navázal na původní činnost a hledá s před-
staviteli města společnou řeč v  problematice žirečských záležitostí 
a dle jejich důležitosti možnosti k jejich řešení. 

V  současné době je pro městskou část připravována projektová 
dokumentace (dále PD) k zahájení územního řízení stavby Chodníky 
v Žirči I. etapa, ještě letos by mělo plynule navázat zpracování PD pro 
vydání stavebního povolení. 

Odbor RISM zadal odborné projekční kanceláři aktualizaci a dopra-
cování PD pro územní řízení stavby ČOV a kanalizace v Žirči, zároveň 
obnovil jednání o majetkoprávním vyrovnání k pozemku potřebnému 
pro umístění příjezdové komunikace k ČOV. 

Bylo dokončeno zpracování PD na Přístavbu sociálního zázemí 
zbrojnice dobrovolných hasičů, následně bude jednáno se staveb-
ním úřadem o vydání potřebných povolení. Na základě PD bude zpra-
cována, respektive předložena, cenová rozvaha stavby. 

Pokračuje rekonstrukce Mariánského sloupu, včetně podstavce 
a schodů. Fotografie z průběhu restaurátorských pracích budou k nahléd-
nutí v NKR. V době, kdy je sloup odstraněn, by mělo dojít k odbornému 
ošetření tří lip, stojících na náměstí u sloupu, aby nedošlo k jeho poškození.

Z přidělených prostředků pro městskou část Žireč v rozpočtu měs-
ta na rok 2015 byl osadním výborem předložen odboru RISM města 
požadavek na zahájení přípravy staveb:

 » oprava chodníku okolo hospody „U Tří kaprů“ (rozsah bude upřes-
něn po předložení cenových nabídek při výběru dodavatele stavby)

 » dendrologický průzkum stávající vzrostlé zeleně na žirečském 
náměstíčku a na základě tohoto průzkumu buď ještě letos, nebo 
v příštím roce provedeny úpravy zeleně už v souladu s plánovanou 
novou podobu náměstíčka dle studie pana Ing. arch. Wajsara

 » prostřednictvím kamenické školy v  Hořicích oskenování sochy 
Svaté trojice, která je nyní uložena v městské radnici, a následně 
zvážení možnosti zpracování pískovcové repliky

Osadní výbor připravuje výstavu historické fotodokumentace ke 
120. výročí založení České matiční školy v Žirči. Město vyhovělo žádosti 
předsedkyně OV a přidělilo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 
s přípravou této výstavby finanční dotaci ve výši 5000 Kč. Více k výstavě 
v článku Vladimíra Mertlíka.

Zhoršující se dopravní situace v  městské části se stává jedním 
z nejožehavějších žirečských problémů. K této problematice tedy při-
kládám vyjádření p. Sedláčka (vedoucí odboru dopravy MěÚ D.K.n.L.), 
které jsme obdrželi dne 12. 2. 2015 k požadavkům OV na zlepšení do-
pravní situace v městské části:

Obnovení bílých vodicích čar na silnici III/29915 
V  této záležitosti budeme opakovaně jednat se SÚS Královéhra-

deckého kraje. V minulosti byl tento požadavek odmítán z důvodu ne-
dostatku financí na tuto činnost, přednostně bylo vodorovné značení 
obnovováno na frekventovanějších silnicích II. třídy.

Úsekové měření rychlosti 
Zařízení související služby pro úsekové měření rychlosti jízdy 

v  našem městě a  okolí bylo předmětem veřejné zakázky dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, v  platném znění. Smlouva 
byla uzavřena na dobu 5  let s přesně definovaným předmětem díla. 
S  ohledem na aktuální znění zákona o  veřejných zakázkách je rozší-
ření předmětu zakázky prakticky nerealizovatelné. Pokud se bude do 
budoucna řešit možnost rozšíření míst s úsekovým měřením, bereme 
tento požadavek na vědomí.

Omezení průjezdu nákladní dopravy
Silnice III/29915 patří do silniční sítě ve vlastnictví Královéhradec-

kého kraje a ze zákona zde platí tzv. obecné užívání pozemní komuni-
kace. K jeho omezení by musel být významný důvod a musela by být 
současně vyznačena objízdná trasa. Zvýšení nákladní dopravy v Žirči 
souvisí pravděpodobně s rozvojem průmyslové zóny a dopravu zajiš-
ťující obsluhu území odklonit nelze.

Ministerstvo dopravy připravuje změnu zákona o pozemních ko-
munikacích, která bude tuto problematiku podrobněji řešit, účinnost 
se předpokládá od 1. 1. 2016.

V letošním roce proběhne celorepublikové sčítání dopravy, ze kte-
rého bude možné posoudit skutečné využití předmětné silnice v třídě-
ní dle jednotlivých druhů dopravy. 

B. Saifrtová , Osadní výbor Žireč 

Novinky v Domově sv. Josefa

Peníze z Tříkrálové sbírky zaplatily klientům  
novou pračku

Letošní, v celostátním měřítku už patnáctá, sbírka Tříkrálová před-
čila svými výsledky všechna očekávání. Dárci v celé republice přispěli 
částkou 88 552 733 Kč a pomohou tak zejména lidem v nouzi a s posti-
žením, nemocným a seniorům. Část výtěžku je určena na humanitární 
pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí. 

 V  pokladničkách koledníků v  naší Královéhradecké diecézi byl 
spočítán obnos ve výši 13 497 079 Kč, což bylo o 1, 2 mil. více než loni.

 Oblastní charita Červený Kostelec bude pro své projekty rozdělo-
vat 796 920 Kč. Peníze pro Domov sv. Josefa přinesli koledníci z Jaro-
měře a okolí a celková suma byla 239 716 Kč, 5 euro, 20 forintů, 25 
pencí, také o 48 998 Kč více než v roce minulém. 

 Z této částky bude 65% použito na nákup nové průmyslové pračky 
pro všechny obyvatele Domova sv. Josefa. 15% bude použito na projek-
ty diecézních charit, 10% směřuje na humanitární pomoc, 5% výtěžku 
bude rozděleno na projekty charity ČR a z 5 % bude pokryta režie sbírky. 

 Děkujeme všem žirečským obyvatelům za částku 3711 Kč. 

Tři králové v Domě sv. Josefa
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kolega z IT dílny. Myslíme, že to je vhodný dárek nejen pro obyvatele 
našeho Domova, ale i  pro Žirečáky. Předem děkujeme, že nákupem 
podpoříte naše zařízení. 

BYLINKOVÁ ZAHRADA JOSEFA KAMELA
PRODEJNÍ DOBA V SEZONĚ OD 1. DUBNA do 30. ŘÍJNA

Pondělí 7,00 – 14,30 hod.

Úterý – pátek 7,00 – 16,30 hod.
Sobota + neděle po tel. domluvě na č. tel. 720 132 042 (pan Novák)

Sobota od 15. května 8,00 – 12,00 hod.
Mimo prodejní dobu možnost prohlídky i nákupu po domluvě, 

denně do 17 hodin.
Vedoucí zahrady: Jan Lonc, DiS., tel. 603 341 442

Mateřská škola stále krásnější
Blíží se konec školního roku, a  proto bych vás chtěla informovat 

o dění v naší MŠ.
Odcházejí nám 3 dívky – všechny bohužel do ZŠ ve Dvoře Králové 

n. L., a proto se v Žirči letos nebude otvírat 1. třída. Na jejich místo bu-
dou přijaty nové děti – 1 chlapec přechází z MŠ Drtinova a další 2 místa 
obsadí děti dle věku, které se účastnily zápisu. Den otevřených dveří 
využilo 6 rodičů. Ti se také k zápisu dostavili i se svými dětmi.

Využívám tohoto občasníku, abych poděkovala všem, kteří s námi 
spolupracují – Sokolu za poskytnutí prostoru sokolovny k  cvičení, 
dobrovolným hasičům, kteří nám ukázali svoji techniku a  vše, co ke 
své práci potřebují, panu veterináři Rapáčovi, který s  dětmi provedl 
besedu o léčení zvířátek v jeho ordinaci. Dále potom zaměstnancům 
kovárny, kde se dětem moc líbilo, kadeřnictví „U Machů“, hospodářství 
„U Perlíků“. Poděkování patří i učitelkám a dětem ZŠ Žireč, se kterými 
pořádáme různé aktuální akce a společně se snažíme potěšit obyvate-
le Domova sv. Josefa. Velký dík patří rodičům – za přístup k naší práci, 
zapojení se do našich aktivit, za účast na tvořivých dílnách, za nápa-
dy, které nám překládají. Společně jsme po celý školní rok sbírali víčka 
z pet  lahví a v těchto dnech budou předány Domovu sv. Josefa, aby 
malou mírou přispěli k nákupu potřebných věcí. Tato akce probíhala 
společně se ZŠ Schulzovy sady v Dvoře Králové.

Do konce školního roku nás čekají výlety – do ZOO, do Hájemství 
na Den lesů, na farmu „Muchomůrka“ ve Svobodě n. Úpou. Chtěli by-
chom navštívit několikrát solnou jeskyni, protože děti po epidemii ne-
štovic potřebují získat zpět přirozenou imunitu.

Jistě jste si všimli, že před MŠ byly pokáceny vzrostlé túje, které 
bránily světlu. Na jejich místo budou za odborné pomoci p. Harwota 
vysázeny okrasné keře. O prázdninách nás čeká dokončení fasády na 
budově, výměna branky a vrat před MŠ, dojde k výměně dveří v příze-
mí MŠ a ve školní kuchyni bude opravena podlaha s položením nového 
lina. Takže ruch bude pokračovat.

Chtěla bych vám všem za celý kolektiv MŠ popřát krásnou dovole-
nou, hodně sluníčka a odpočinku.
    Za MŠ Hana Sommerová

ZVEME VÁS…

Noc kostelů již počtvrté i v našem kostele sv. Anny 
18:00  Hlas zvonů 
18:05 Franz Schubert – Ave Maria v podání manželů Jahelkových
18:10 Přivítání vedoucím Domova sv. Josefa 
18:20 Žalm č. 8 – čte klientka Domova sv. Josefa Veronika Račáková
18:25 Promítání o Betlému v Novém lese u Žirče 
18:45 Historické slovo o kostele + ministrantské oblečení a ornáty
19:30 Carpe Diem - flétnový soubor ZUŠ Dvůr Králové nad Labem
20:00 Osadní výbor Žireč (paní Saifrtová)
20:10 Směs písní (Jana a Martin Jahelkovi)
21:00 Braunův betlém představí řezbář Leoš Pryšinger
21:30 Žirečská zvonkohra - Otakar Flégr 
 - autor diplomové práce o tomto evropském unikátu  
 a 4 skladby zahraje Mgr. Ivana Želiazková 
22:00 Závěrečná meditace při svíčkách s výběrem textů 
 čte Romana Dostálová s kytarovým doprovodem Jiřího Pilaře
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Návštěvy věže 
Prohlídka varhan a zvonkohry 
Ochutnávka mešního vína 
Malá ochutnávka sirupů z bylinkové zahrady

Zveme Vás podruhé…

Čtrnáctý ročník Slavností bez bariér,  
největší prezentační a benefiční akce 

Kdy?  25. 7. od 10 hodin 
Pohodovou sobotu, letos opět se začátkem v  10 hodin, odstartuje 

poutní mše svatá v kostele sv. Anny za účasti královéhradeckého bisku-
pa Jana Vokála. Bohoslužbu doprovodí krkonošské Collegium Musicum 
(sbor) a gambový consort FAGVS. V kostele pak dál vystoupí seskupení 
Michal Hromek – Consort, barokní stylizaci duchovních textů s doprovo-
dem kontrabasu předvede multižánrový umělec Lukáš Pelc. Jaké by to 
byly Svatoanenské slavnosti bez tradiční zvonkohry? Profesor Václav Uhlíř 
tento evropský unikát rozezní v podvečer. Děti budou mít svou scénu na 
nádvoří Domova. Nejmenším návštěvníkům zahraje pohádky „Malá indi-
ánská pohádka“ a „Myšistroj“ loutkový soubor Maminy z Jaroměře a svý-
mi kouzly přijede děti okouzlit Pavel Rydval z Jaroměře. Na nádvoří vy-
stoupí i lidová muzika Šmikuranda z České Skalice, úsměvné budou určitě 
i mužoreti z Hořic. Z doprovodného programu bude pro děti připravena 
trampolína, jízda na ponících, malování na obličej, workshop v žonglová-
ní Ascarya a na pohlazení nám z nedaleké ZOO slíbili zapůjčit hada. Po 
celé odpoledne také budou probíhat komentované prohlídky bylinkové 
zahrady s ochutnávkou bylinných sirupů. Komentovaná prohlídka bude 
i v kostele, stejně tak bude možnost nahlédnout do provozu Domova sa-
motného. Kryté pódium v parku bude nejprve patřit zdravici víkendové-
ho maratonu projektu Překonej sám sebe – celorepublikový projekt na 
podporu a publicitu nemoci roztroušená skleróza. Na pódiu dále vystoupí 
David Šír v převleku alias Felix Holcman, kapela žižkovských Pepíků Klape-
to z Náchoda, trio učitelek z Blovic u Plzně pod názvem Přelet MS a dále 
budeme hostit herečku a zpěvačku Ivanu Jirešovou a Marcelu Březinovou. 
Své vystoupení zahraje i soubor Mime Prague pod názvem „Na smeťáku“. 

 Po celý den bude připraveno bohaté občerstvení. 
 Akci finančně podpoří Město Dvůr Králové a Královéhradec-

ký kraj. Záštitu nad slavnostmi převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, 
místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL. 

Sladké potěšení z Domova
Na začátku roku 2015 jsme připravili pro naše klienty i návštěvníky 

drobné překvapení – na bufetu v Domově sv. Josefa a v prodejně U Jo-
sefa máme pro ně OPLATKY A HOŘKOU ČOKOLÁDU v obalu s motivem 
areálu bývalé jezuitské rezidence. 

Na výrobě obalu se podíleli i kolegové ze sociálního podniku – na-
příklad jako podkladový motiv obalu na hořkou čokoládu jsme pou-
žili hedvábný šátek z umělecko-tvořivé dílny, grafický obal zpracoval 

Sněhový den v mateřské škole
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vedla odbornou výsadbu Zuzana Kazmirowská a  starostka TJ Sokol 
Lenka Poláková. Sponzorem nové Sokolské lípy 2015 je F. Chimpanzee.

A pak už 11 házečů a stejný počet chytačů vrhalo a chytalo sy-
rová vejce, přičemž každý měl svůj vlastní styl. Vítěznou dvojicí byli 
ostřílení borci M. Bín a S. Veselý, kteří dokázali chytit a nerozbít vej-
ce na vzdálenost 45 m. Mimo soutěž se jim na pátý pokus podařilo 
hodit, chytit a nerozbít syrové vejce na vzdálenost neuvěřitelných 
50 m.

V měsíci dubnu jsme se připojili k celorepublikovému úklidu naší 
země a vyčistili svou obec i její okolí od odpadků. Provedli jsme sběr 
železného šrotu a uklidili příkopy podél silnic směřujících do naší obce. 
Nezapomněli jsme ani na místní komunikace.

A co ještě do začátku léta připravujeme?
30. května pořádáme volejbalový turnaj ulic

31. května se uskuteční dětský den na hřišti za žirečskou sokolovnou

Srdečně zveme všechny na připravované sokolské akce a podrob-
nosti o dění v TJ Sokol Žireč si mohou zájemci přečíst na našich webo-
vých stránkách: sokolzirec.eu

Za TJ Sokol Josef Wolf

Sokolská lípa – důstojná, či nedůstojná?
Lípy mají u nás výsadní postavení; spolu s dubem jsou to stromy 

národní. Vysazují se při důležité historické události významnou oso-
bou či na významném místě, aby se informace o nich zachovaly i pro 
další generace lidí, které žily před námi, a  pro generace následující. 
Do kronik se zaznamenávají i okolnosti, za kterých se tyto lípy vysazují, 
a kdo je vysazoval. V naší době – právě na základě dávných a dobrých 
tradic – jsou vysazovány stromy „na paměť“. Jsou tedy památné a hlav-
ně by měly mít cenu pro generace budoucí.

 Začátkem měsíce června minulého roku byl v parku Domova sv. 
Josefa za účasti poutníka Petra Hirsche a veřejnosti s krátkým progra-
mem ZUŠ ze Dvora Králové n. L. vysazen strom jilm převislý, kde zemi-
nu ke kořenům mohli přisypat kromě poutníka Petra Hirsche všichni 
zúčastnění. Je to jeden z památných stromů, k jehož výsadbě to nějaké 
úvodní slovo s menším programem náleží.

 V roce 1969 byla před sokolovnou vysazena „Lípa svornosti“, a to 
za přítomnosti místních sokolů, kde předcházel proslov tehdejšího 
předsedy Vlastislava Jakubce, děti ze škol přednesly několik básniček 
a zazpívala se státní hymna. Bohužel, lípě se v tomto místě moc neda-
řilo a musela být odstraněna.

Žirečští důchodci jsou stále aktivní, proto  
„stárneme pomaleji“

Rok 2014 jsme zakončili výroční členskou schůzí a v roce 2015 se 
opět členové Klubu scházejí každý čtvrtek v místnosti chovatelů do-
mácího zvířectva od 13 hodin k pravidelnému posezení a popovídá-
ní. Zveme další členy k  účasti. Do nového roku vstoupil náš klub se 
šedesáti třemi členy. V měsíci únoru nás po roce opět navštívila paní 
Borůvková z Robotnice, která zastupuje společnost JUST, s nabídkou 
koření z bylin a mořské soli. 27. března se konal první výlet tohoto roku. 
Jeli jsme na velikonoční výstavu ve výstavním areálu v Častolovicích. 
Tuto výstavu každoročně připravuje místní Základní organizace Čes-
kého zahrádkářského svazu. Výstava, kde bylo na 50 vystavovatelů, 
byla pěkně připravena, a  to v  pojetí staročeských velikonočních tra-
dic. Byla možnost nákupu různých zahrádkářských produktů a sadby. 
Počasí nám ale moc nepřálo – déšť, zima. Po výstavě jsme přejeli do 
Rychnova nad Kněžnou, kde jsme navštívili muzeum, které zahrnu-
je velký soubor historických hraček z let 1880 – 1980. První dubnový 
den náš klub navštívily děti ze ZŠ Podharť , kde společně s námi pod 
vedením pana Luboše Hrnčíře zkoušely pletení pomlázek a s paní Jit-
kou Havlovou malovaly kraslice. Spokojenost byla na obou stranách. 
Koncem dubna jsme se již tradičně rozjeli na nákupní tržiště do Polska, 
kde si každý nakoupil, co potřeboval. Zájezd končil obědem v Třebe-
šovské restauraci, kde nám tradičně nabídli výbornou českou kuchyni.  
Na 18. 6. 2015 připravujeme zájezd do Broumova.

Za Klub důchodců Žireč Eva Horáková

Jaro v TJ Sokol Žireč
Ještě než podám informace o jarních aktivitách TJ Sokol Žireč, při-

pomenu několika větami dvě velmi úspěšné akce konce zimy.

V sobotu 14. února uspořádaly naše sokolky dětský maškarní ples. 
V  žirečské tělocvičně přivítaly pořadatelky, samozřejmě také v  mas-
kách, 35 dětí. Potěšující bylo množství pěkných masek jak dětí, tak i ně-
kterých rodičů. Všichni se zapojovali do různých her a celé odpoledne 
si společně užili. Pro dospělé občany jsme pak v  sobotu 14. března 
uspořádali každoroční jarní sousedské posezení. Šedesátka účastníků 
si zatančila při hudbě M. Maisnera a ten, kdo nezůstal doma na gauči 
a u televize, se dobře pobavil.

Příchod jarních měsíců znamená pro naše sokoly finále dlouho-
dobého turnaje ve stolním tenisu a  šipkách. Letos se ho zúčastnilo 
14 dvojic a vítězství si odnesli Jarda a Robin Tomancovi. 

Sobotní odpoledne 18. dubna začalo tradiční sokolské házení va-
jec. Letošnímu soupeření dvojic předcházelo slavnostní, bez velkých 
pompézností, ale o to srdečnější, sázení sokolské lípy u žirečské soko-
lovny. Za přítomnosti účastníků nadcházející vajíčkové soutěže pro-

Členky Sokola při sběru odpadků kolem silnice

Účastníci dlouhodobého turnaje ve stolním tenise a šipkách
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Společně se také rozloučili se zimou. Morenu za hlasitých halekaček 
zapálili a poslali po Labi pryč. Budoucí prvňáci se přišli podívat na práci 
školáků, aby viděli, co je za chvilku čeká.

Poslední velkou akcí byl projektový týden s  názvem „Jsme sou-
částí přírody“. Navštívili jsme záchrannou stanici v Jaroměři, kde jsme 
se seznámili s  prací ochranářů a  nebezpečím, které čeká na zvířata. 
V ZOO jsme se zúčastnili akce, pořádané DDM, Safari po Safari. Plnili 
jsme zadané úkoly a musíme se pochlubit. Vše jsme znali bez chybičky. 
Mnoho nového o naší sluneční soustavě a naší planetě Zemi jsme se 
dověděli v digitálním planetáriu v Hradci Králové. Všechny nabyté po-
znatky jsme zpracovali ve škole. Přírodou v naší školičce žijeme. Víme, 
že si ji nemůžeme zničit, jsme její součástí. A co by bylo bez ní? Všichni 
to víme. Už by na naší planetě život skončil. Děti spolu s paní vychova-
telkou ve školní družině zdobí zvířátky naše dětské hřiště. A že se jim to 
daří. Není to lehká práce. Ale zde se spojuje estetické cítění, pracovní 
dovednost a láska k přírodě.

No a co naši prvňáčci? V knihovně ve Dvoře Králové splnili všechny 
zadané úkoly a byli pasováni na čtenáře. Protože je všichni ostatní žáci 
doprovázeli, tak jsme se seznámili s našimi nejvýznamnějšími českými 
ilustrátory dětských knih.

Co nám ještě do vytoužených prázdnin zbývá? Ukončení výuky ve 
všech předmětech a škola v přírodě. Čekají na nás Krkonoše s Krakono-
šem a práskačkou sojkou. Tak jsme všichni zvědaví, co si na nás vládce 
těchto hor připravil za úkoly a překvapení.

 třídní učitelka Mgr. Hylmarová Olga

Český svaz chovatelů  
základní organizace ŽIREČ

Žirečští chovatelé hned od začátku roku byli velice pilní a zúčastnili 
se velmi úspěšně několika výstav s velmi dobrými výsledky. 

První úspěch zaznamenal Jirka Baier, předseda ZO, na tradiční 
rexařské výstavě v  Týništi nad Orlicí. Další významnou akcí byla vý-
stava v České Skalici, kde byla speciální expozice mladých chovatelů, 
které se z  naší ZO zúčastnili tito ml. chovatelé – Kateřina a  Vojtěch 
Hojných, Jan Pavlík a  Tomáš Batelka, dále čtyři naši dospělí členové. 
Dalšími výstavami, které naši členové obeslali, byla výstava na Mostku 
v počtu 9 členů, v Náchodě 4 členové, v Nové Pace 4 členové, ve Vrch-
labí 4 členové, v Úpici 6 členů.

Výroční členskou schůzi jsme uskutečnili 22. března. Zhodnotili 
jsme rok 2014, který byl hodnocen velmi dobře. Úspěšní naši chovatelé 
byli odměněni věcnými cenami. Z hostů je třeba zmínit účast předsedy 
okresního výboru p. Mil. Hertla a předsedu Klubu kaktusářů ve Dvoře 
Králové n//L., ing. Jana Dostála. 

Na poslední výborové schůzi jsme se zabývali přípravou další vý-
stavy ŽIREČ 2015, která se uskuteční v sobotu 22. srpna 2015 od 8.00 
do 17.00 hodin a  na kterou zveme všechny zájemce – Žirečáky 
především. Budou vystaveni králíci, drůbež hrabavá i vodní, holubi, 
okrasné ptactvo a další speciální výstava morčat. Výstava bude spoje-
na s ukázkami chovu koz a ovcí a s velkou prodejní expozicí kaktusů 
a sukulentů. Součástí výstavy bude opět králičí hop. Bude zajištěn 
prodej chovného materiálu, zahrádkářských potřeb a přebytků. Živou 
hudbu bude zajišťovat pan Chytráček s Dašou. 

Výstava je pořádána za podpory Města Dvora Králové n/L. 
 Zdeněk Franc, jednatel ZO ČSCH Žireč

Sezóna zvýšené opatrnosti…
„25. 4. 2015 od 19:30 do 21:35; na silnici v obci Dvůr Králové nad La-

bem okres Trutnov; nehoda; havarované vozidlo; probíhají záchranné 
a vyprošťovací práce; havárie motocyklu, se zraněním, složky IZS jedou 
na místo. Popis lokace nehody: Na silnici 29915 v  obci Dvůr Králové 
nad Labem okres Trutnov; za obcí Žireč ve směru na Jaroměř.“

 O letošních velikonočních svátcích byla před sokolskou akcí „Há-
zení vajec“ za přítomnosti občanů a dalších členů Sokola u sokolovny 
vysazena opět lípa, dle dodané cedulky se jedná o „Sokolskou“ lípu. 
Bohužel, slavnostní a moc srdečné to nebylo. Škoda, že lípa byla zasa-
zena dříve než v avizovaných 13 hodin, s minimální účastí členů a bez 
jediného slova důvodu výsadby. Otázka zní: Proč nebyl dodržen zve-
řejněný čas výsadby, za kterou teprve měl následovat další program? 
Místní sokolská jednota vždy byla a je dosud velmi činnou organizací 
v mnoha směrech. Taky všem, kteří se o chod této organizace léta sta-
rali a starají, patří zasloužený dík. Proč se tedy při této akci nezviditelni-
la? Mohli být přizváni i představitelé města a lípa mohla být vysazena 
třeba i na počest minulých zasloužilých členů ve vedení celé místní 
organizace Sokola. Takové členy, kteří by si to zasloužili, jsme v  Žirči 
měli a ještě stále máme. Škoda, že tato příležitost přišla nazmar. Bude 
mít tato lípa pro členy Sokola a  občany Žirče (též ve většině bývalé 
členy Sokola) vůbec nějaký význam a  důstojnost? Za zmínku stojí 
i zvážení vhodnosti a výběru stromu. Strom lípa má rozvětvené kořeny 
přibližně do délky 6 m a více, dle odborníků dovede narušit i základy 
stavby. A to nezmiňuji budoucí zastínění sokolovny. Doufejme, že vý-
bor Sokola se po této stránce poradil s odborníky. Dodnes se ale neví, 
zda je tam vysazen správný kultivar.

 O tomto všem se vyjadřuji jako občan Žirče a bývalý člen místního 
Sokola, který se snaží sledovat dění v naší obci a není mu vše lhostejné.

 Vlastimil Rezek

Školáci se už těší na prázdniny
Je polovina května a všichni již počítají dny do konce školního roku 

a také se těší na zasloužené prázdniny. A budou opravdu zasloužené?

Pokud se ohlédneme zpětně na práci našich školáků, jejich školní 
práci a ostatní aktivity, tak musím uznat, že opravdu nezahálejí. Nejen-
že zvládají své školní povinnosti, ale snaží se udržovat české tradice 
a soustředit se na práci i mimo školu.

Halloween, noc plná napětí, zkoušky odvahy a také spaní bez ro-
dičů. Všichni to zvládli na jedničku, i když v některých byla jen malá 
dušička.

Svým krátkým vystoupením přispěli ke krásné atmosféře při roz-
svícení vánočního stromu v Žirči a také potěšili klienty v Domově sva-
tého Josefa. 

Navštívili s paní vychovatelkou výstavu ve Dvoře Králové „ Oči ne-
vidomých, uši neslyšících“ a v rámci tělesné výchovy jezdili bruslit na 
zimní stadion. 

Pololetní vysvědčení si školáci také užili. Protože prospěch našich 
žáčků je opravdu výborný, tak za odměnu jeli do Hradce Králové do 
kina na pohádkový příběh Medvídek Paddington.

Tradiční spolupráce s  mateřskou školou je pro oba subjekty vel-
kým přínosem. Školáci navštěvují různá divadelní představení pořá-
dané mateřskou školkou, společně uskutečnili masopustní průvod 
obcí, rozdávali masopustní koblihy, které napekly malé děti ze školky. 

Návštěva záchranné stanice v Jaroměři
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Strohý popis dopravní nehody řidiče motocyklu na informačním 
portálu http://www.dopravniinfodnes.cz/ jen dokresluje situaci, která 
s přicházejícím jarem nastává. Jako by nestačilo, že obcí celoročně pro-
jíždí nekonečně dlouhá řada vozidel nákladní a kamionové dopravy, 
jako by nestačilo, že na komunikacích přibylo autobusů zajišťujících 
náhradní vlakovou dopravu, začínají i  různé motoristické sezóny. Jak 
napovídá úvod, začala sezóna motocyklová, která s  sebou přináší 
i množství jezdců na silnicích, sváteční motocyklisty na víkendových 
projížďkách, motocyklisty dojíždějící do zaměstnání, menší či větší 
skupiny „motorkářů“ na spanilých jízdách, rádoby „závodníky“, kte-
ří nerespektují žádné dopravní značení, ale také jezdce na terénních 
motocyklech a čtyřkolkách, které můžete potkat na místech, kde byste 
je vůbec nečekali. V plném proudu je sezóna cyklistická, pro kterou 
platí výše uvedená slova o  motocyklistech obdobně snad jen s  tím 
rozdílem, že část cyklistických tras dnes již vede mimo frekventova-
né komunikace. Aby toho nebylo málo, tak traktory a jiné zemědělské 
stroje více či méně vhodně doplňují, zpomalují či komplikují bezpeč-
nost silničního provozu, neboť na polích začala sezóna zemědělská. 
A  protože dopravní provoz na komunikacích tímto zhoustl a  stal se 
méně bezpečným, nastává i sezóna radarová, přesněji řečeno sezó-
na intenzivnějších dopravních opatření Městské policie a  Policie ČR, 
zaměřených na dohled nad dodržováním nejvyšší povolené rychlosti 
v obci, jakož i ostatních pravidel bezpečného silničního provozu.

V souhrnu tedy lze říci, že díky všem těm sezónám, zejména řidi-
čům osobních motorových vozidel, kteří jezdí celoročně, začala sezó-
na zvýšené opatrnosti a pozornosti.

Mgr. Jindřich Hauke, člen Osadního výboru v Žirči

Krátké informace OV
Osadní výbor Žireč za podpory MěÚ Dvůr Králové n. L. připravuje 

ke 120. výročí založení české Matiční školy v Žirči a 95 let od vybudová-
ní nové budovy České státní menšinové školy v Žirči výstavu fotografií, 
pohlednic a obrázků z historie, současnosti a budoucnosti Žirče

„Žireč včera - dnes - zítra“
Pokud se vše podaří, bude se výstava konat v  prostorách školy 

v Žirči ve dnech 25. a 26. července 2015. V případě zájmu bude mož-
né výstavu opakovaně zveřejnit ještě v podzimním termínu. Bližší in-
formace budou veřejnosti sděleny včas. 

 Za OVŽ Vladimír Mertlík

Nejvyšší vyhlídková rozhledna v  trutnovském regionu by měla 
v budoucích letech stát nedaleko Braunova Betléma u Hřibojed. Ná-
pad prosazuje obec Hřibojedy s občanským sdružením Braunův Bet-
lém. Rozhledna by měla být postavena ze dřeva s výškou min. 35 m. 
Návrhy projektu podávají a zpracovávají liberečtí studenti. 

(informace z týdeníku 5+2)

Služby pánského, dámského a dětského kadeřnictví v Žirči posky-
tuje Renáta Machová, Žireč č.p. 154. Zájemci se mohou objednat osob-
ně nebo na tel. 732 468 737.

Uzavření vstupu do parku
Mgr. Dominik Melichar OV informoval o  nutnosti uzavřít hlavní 

vstup do parku v  souvislosti s  prováděnou rekonstrukcí přístupové 
komunikace. Vedení Domova svatého Josefa prostřednictvím OV žádá 
žirečské občany o pochopení. Pro provizorní vstup bude ponechána 
v  provozu branka za školou, především pro využití dětmi ZŠ. Hlavní 
vstup do parku bude uzavřen do konce měsíce června.

Odbor dopravy MěÚ Dvůr Králové nad Labem předal OV informa-
ce o dopravních omezeních v souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici 
Nedbalova ve Dvoře Králové n.L. (u „traktorky“) a výlukou železniční 
tratě Jaroměř - Stará Paka: 

Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova
V  termínu od 11.05.2015 do 31.07.2015 probíhá rekonstrukce 

mostu v ulici Nedbalova. V souvislosti s výstavbou dojde k omezení 
městské autobusové dopravy, linky č. 2, bez obsluhy bude zastávka 
Nedbalova, omezená bude zastávka Oční škola a Tyršova, spoje k ne-
mocnici a  hřbitovu budou zachovány. Objízdná trasa do nemocnice 
povede po objízdné trase ulicemi: Legionářská, Sladkovského, Fügne-
rova, Jiráskova, Nerudova, Vrchlického a  zpět. Pěší budou moci bez-
pečně přecházet po provizorní lávce. 

Výluka železniční tratě Jaroměř – Stará Paka
V termínu od 21.4.2015 do 22.6.2015 je výluka na železniční trati Jaro-

měř - Stará Paka. Po dobu drážní výluky bude ve Dvoře Králové n. L. hlavní 
zastávka vlaků přesunuta z vlakového nádraží na autobusové nádraží, kde 
zároveň dojde k dočasné změně nástupních míst vybraných linek (odjez-
dové stání výluky ČD na č. 16 a 17). Autobusové linky městské i příměstské 
dopravy končící běžně na vlakovém nádraží budou ukončeny na autobu-
sovém nádraží, kde bude zajištěn přestup na výlukové autobusy ČD. 

Městská doprava linky č. 1 (Dvůr Králové n. L., ZOO, Strž, kostel, že-
lezniční stanice) bude vedena po upravené trase přes zastávku Smeta-
nova a 5. května. Zastávky pila a železniční stanice nebudou po dobu 
výluky obsluhovány, náhradní zastávka 5. května a Smetanova. 

Výlukový jízdní řád bude vylepený na označnících, více naleznete 
na www.cd.cz ve složce „Vlakem po ČR – Jízdní řád – Traťové jízdní řády“. 

Rekonstrukce plynovodu 
Firma František Chlum – Gasservis Liberec informuje o tom, že bude 

v období od 04.05.2015 do 22.08.2015 provádět zemní a montážní práce 
na rekonstrukci plynovodu a přípojek v městské části Žireč. Prostřed-
nictvím OV žádá občany Žirče o pochopení, zároveň uvádí kontakty pro 
případ řešení jakýchkoli nejasností: firma 485 134 310 nebo stavbyvedoucí 
(František Chlum) 602 683 423, případně Michal Hájek 725 332 077.

B. Saifrtová, Osadní výbor Žireč

Příslušníci Městské policie při měření rychlosti v Žirči

Děti MŠ na návštěvě u dobrovolných hasičů v Žirči

ŽIREČSKÝ OBČASNÍK
vydává město Dvůr Králové nad Labem. Náklad 190 výtisků.

Kontakt: tel.: 604 629 689, e-mail: vrezek@mkinet.cz
Sazba a tisk: tiskárna Arpa


