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Osadní výbor Žireč  24. 11. 2015

ŽIREČSKÉ
noviny

Tentokrát na rozdíl od jiných záměrů se 
podařilo tuto akci rychle rozběhnout, a tak 
již v červnu 2014 mohl realizátor, Ateliér ka-
mene Univerzity Pardubice, pod vedením 
MgA. Petra Rejmana začít uskutečňovat      
1. etapu záměru, demontáž památky a od-
voz jednotlivých dílů  k jejich revitalizaci do 
ateliéru v Litomyšli. Během dvou dnů zbyla 
na žirečském náměstíčku jenom kamenná 
podesta, k  jejímuž rozebrání došlo až na 
jaře 2015.

V  období před novou instalací památ-
ky bylo ještě nutné vybetonovat základy 
a alespoň zčásti prořezat koruny staletých 
starých lip, aby nebránily dalším montáž-
ním pracím. I  to se včas podařilo provést. 
Mezitím intenzivně probíhaly náročné re-
staurátorské práce na jednotlivých kamen-
ných dílech pomníku, z nichž některé byly 
silně poškozené. Rovněž originální železné 
oplocení bylo třeba kompletně renovovat 
a  opatřit ochranným nátěrem. Potom bě-
hem tří dnů v srpnu 2015 od 25. do 27. byly 
obnovené díly památky opět přivezeny do 
Žirče a  postupně sestavovány.  V  posled-
ních srpnových dnech proběhly poslední 
dokončovací práce, jako spárování, propo-
jování kamenných bloků kramlemi a  na-
konec i montáž restaurovaného kovového 
oplocení.

Co se zprvu zdálo takřka neuskutečni-
telné, to se povedlo: 30. září 2015 se sloup 
Panny Marie zaskvěl plné kráse. Termín byl 
dodržen! Ostatně průběh celé akce podrob-
ně mohli vidět na fotoreportáži návštěvní-
ci výstavy „Žireč včera - dnes - zítra“, která 
se konala v sobotu a v neděli 17. a 18. října 
2015 v žirečské škole.

 
Teď už zbývá jen „maličkost“: na zákla-

dě již zpracované ideové studie dosáhnout 
toho, aby se celá žirečská bývalá „náves“ 
dočkala zásadních úprav – a to hlavně revi-
talizace zeleně a nové dopravní koncepce.

                                                                                       
Vladimír Valenta, člen OVŽ

ŽIREČSKÝ SLOUP PANNY MARIE SVÍTÍ NOVOU KRÁSOU

V roce 2014 rozhodla Rada města Dvůr Králové nad Labem o akci „Re-
staurování sloupu se sochou P. Marie v Žirči“,  � nancované v rámci do-
tačního programu Královéhradeckého kraje „Obnova památkového 
fondu“, s termínem  dokončení 30. 9. 2015.

Sloup Panny Marie po rekonstrukci
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Osadní výbor Žireč informuje
Ve svém článku se soustředím pouze na výčet informací o těch pod-
statnějších záležitostech, které se udály v naší městské části. Další in-
formace můžete čerpat ze zápisů z jednání osadního výboru.

Tématem nejaktuálnějším se nyní stala možnost získání dotace na 
realizaci kanalizace v Žirči. Věřím, že většina z Vás je už k tomuto zá-
měru velmi pesimistická. Nedivím se, o  realizaci stavby se už hovoří 
hodně dlouho (dá se říci, že desítky let) a  stále to byly pouze plané 
sliby.  Ale dotační tituly, které jsou vypsané už na letošní rok, stano-
vují podmínky, do kterých zařadit realizaci kanalizace v městské čás-
ti Žireč lze. Pokusit se o  přidělení finanční podpory získáním dotace                          
z  těchto výzev považujeme za jedinečnou a neopakovatelnou šanci, 
jak dosáhnout realizace stavby takového rozsahu, a  bylo by napros-
to neomluvitelné ji nevyužít. Žádost lze ale podat pouze při zajištěné 
dostatečné připravenosti stavby. Tuto podmínku pro podání žádosti 
ještě v  letošním roce ale splnit nelze. Projektová dokumentace (PD) 
se sice zpracovává již 10 let, doposud ale nebylo zahájeno ani řízení 
o  umístění stavby. Stále není dokončeno jednání o  majetkoprávním 
vyrovnání k pozemku potřebnému pro umístění příjezdové komuni-
kace k čistírně odpadních vod. V současné době je nejpodstatnějším 
zájmem osadního výboru dokončení přípravy stavby tak, aby mohla 
být podána žádost o přidělení dotace nejpozději v druhé výzvě, tedy 
na podzim příštího roku. Kompetentní představitelé vedení města při-
slíbili, že bude provedena revize PD pro územní řízení s vyhledáním 
nejvhodnějšího technického řešení, a následně dokončena její aktua-
lizace. Zároveň bude maximálně urychlena příprava stavby. Pokud se 
podaří dotaci získat, bude potřebný finanční podíl města (dotace ne-
uhradí náklady stavby v plné výši) zařazen do rozpočtu města v roce, 
kdy bude stavba realizována.

OVŽ i  nadále uplatňuje požadavek na pokračování v  přípravě   
stavby Chodníky v Žirči I. etapa, realizaci akce bude ale nutné koor-
dinovat s případnou výstavbou kanalizace.

Začátkem září OVŽ předložil požadavky městské části Žireč                    
k  zařazení do návrhu rozpočtu města na rok 2016, jejich seznam 
naleznete v zápisu z říjnového jednání OVŽ.   

Město Dvůr Králové nad Labem požádalo Krajský úřad Králové-
hradeckého kraje (KÚ KHK) o zpracování studie dopravní dostupnosti 
města. Mimo jiné byly KÚ KHK předány konkrétní podklady pro pro-
věření možnosti přímého napojení města na D11 v prostoru sjez-
du  Jaroměř sever. Pro zajištění dopravní obslužnosti průmyslové zóny 
Borka je návrh umístění trasy tohoto dálničního přivaděče prověřován 
jižně přes katastrální území městské části Žireč. Tento záměr může  
zcela zásadně ovlivnit podmínky kvality života i rozvoje v území. Zpra-
cování dopravní studie je teprve na samém začátku, jakékoli závěry 
jsou tedy zatím předčasné. Osadní výbor bude požadovat průběžné 
předávání informací o  vývoji a  stavu rozpracovanosti této dopravní 
studie a tento materiál bude v rámci svých kompetencí připomínko-
vat. Předložením konstruktivních podnětů a připomínek by se měl do 
řešení této klíčové žirečské problematiky zapojit každý z Vás.

A na závěr ještě připomenu, co se podařilo. Určitě si jistě již vět-
šina z  Vás všimla, že byla velmi úspěšně dokončena rekonstrukce                     
významné žirečské barokní památky, Mariánského sloupu, na ná-
městí. O průběhu celé akce se dočtete v článku pana Ing. Valenty.

Pokračovalo se i v provádění stavebních úprav žirečské mateř-
ské školy (zateplení pláště a  vstup). Došlo k  výměně většiny oken 
základní školy a  je přislíbeno, že výměna zbylých oken a vstupních 
dveří bude provedena v příštím roce.

Podařilo se také opravit chodník od hospody U Tří kaprů k poto-
ku. Dlažba byla přeložena, poškozené dlaždice vyměněny, obrubníky 
byly srovnány a zpevněny. Stavbu provedla stavební firma pana Mila-
na Palma.

V současné době ještě probíhá povolovací řízení k provedení úpra-
vy zeleně na žirečském náměstíčku. Pokud se vše stihne připravit, 
bude ještě letos provedeno prosvětlení a  otevření plochy náměstíč-
ka odstraněním bariér tvořených živým plotem a vyřezání některých 
drobných náletových dřevin. Vše je ale závislé na klimatických pod-
mínkách, v případě, že budou nepříznivé, budou tyto práce provedeny 
hned v předjaří příštího roku.

Za OVŽ B. Saifrtová

Nezapomínejme na tradice
K  tradičním svátkům, které se během roku slavily, naši předkové na 
podzim zcela samozřejmě řadili posvícení. A kdopak z Vás ví, kdy se 
slavilo to žirečské?

Ale nejdřív něco k tomu proč se takový svátek slavil a leckde stále 
slaví. Wikipedie uvádí, že: „je to vzpomínková slavnost na posvěcení kos-
tela. Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela 
byla pro obec mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle 
věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. Obvyklými atributy posví-
cení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody 
s maskami. V některých regionech při této slavnosti figurují i zvířata jako 
beran, houser, kačer nebo kohout.“

K připomenutí posvícení generací našich rodičů či prarodičů při-
nejmenším patřilo slavnostní nedělní menu, pekly se posvícenské      
koláče, byla posvícenská husa se zelím. A  to nebyly vůbec špatné 
zvyklosti! A tak tedy pečme koláče a posvícenské husy, kachny, kohou-
ty či berany. A kdo ví? Třeba se někdy podaří zorganizovat i nějaká ta 
společenská posvícenská taškařice. Iniciativní organizátoři se v  Žirči 
taky   najdou.  I když to letošní už nestihneme (Žirečský občasník nevy-
jde včas), můžeme se připravit na příští. A tak si nezapomeňte na jaře 
pořídit housata, na podzim z nich bude pěkně vykrmená  husička na 
pekáč.

A kdy, že se to teda slaví? Žirečský kostel byl vysvěcen 4. listopadu 
1703 a ti dříve narození žirečáci potvrdí, že se žirečské posvícení drželo 
vždy první neděli v listopadu.

Ať žijí tradice, ať se slaví žirečské posvícení a pečou se koláče i husy! 
Jednoduše řečeno: ať je pořád co slavit.

BoS

Ocenění žirečských osobností
Při příležitosti vyhlášení osobností města Dvůr Králové nad Labem za 
rok 2014 se díky dvěma výborným žirečským sportovcům pánům Jaro-
slavu Tomancovi st. a Josefu Wolfovi zaskvěla i Žireč.

Oběma se za jejich skvělé sportovní výsledky, kterých dosáhli       
nejen v loňském roce, dostalo ocenění za dlouhodobou sportovní re-
prezentaci města.

Pan Tomanec úspěšně soutěží v  powerliftingu (pozved činky od 
země do vzpřímeného stoje s  činkou nad kolena) a  skvělých výsledků, 
kterých dosáhl, je už celá řada. Po několikaletém přerušení své závodní 
činnosti ze zdravotního důvodu opět od roku 2014 jeho závodní spor-
tovní činnost pokračuje a sbírá první i druhá místa na mnoha místních 
i světových pohárech. Rok 2015 pokračoval obdobně. 23. 5. mistrov-
ství České a Slovenské Republiky Olomouc I. místo absolutně (160 kg),       
10. 6.  mistrovství Evropy Eastbourne I. místo (157,5 kg  a III. místo abso-
lutně (160 kg), 18. 7.  pohár Příbram I. místo absolutně (162 kg – český 
rekord ), 29. 8.  pohár Vrchlabí II. místo absolutně (165 kg – český re-
kord) a 23. 10. Karpatský pohár Trutnov I. místo (162,5 kg - světový re-
kord) a III. místo absolutně na 4. pokus ( 165 kg – opět světový rekord).

Pan Wolf je úspěšným handicapovaným sportovcem. Od roku 
2010 je pravidelným účastníkem Českého poháru handicapovaných 
sportovců v horské cyklistice a v této soutěži je už čtyřnásobným vítě-
zem v kategorii tandem s nevidomým. Mistrem republiky se stal v roce 
2013, vicemistrem pak v  roce 2012 a  2014. Jeho velkou oporou při 
těchto sportovních kláních je Michal Komár, který spolu s ním vytváří 
úspěšný tandemový tým. Je až neuvěřitelné, jak Pepa Wolf dokáže být 
navzdory svému handicapu aktivní. Zapojil se i do činnosti žirečského 
Sokola, vede jejich webové stránky a  spolu s  Michalem Komárem je 
nejen zakladatelem, ale i  úspěšným účastníkem žirečských mariášo-
vých turnajů.

Je naprosto bezpochyby, že si oba naši skvělí sportovci uznání za-
slouží, jejich výkony budí úctu a  obdiv. Přejeme jim skvělou kondici        
k dosažení ještě spousty takových sportovních výsledků.

BoS
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Pozvánka 
na rozsvícení vánočního stromu

V  Žirči se uskuteční v  sobotu 9. ledna. 
Loni žirečští obyvatelé přispěli na novou 
pračku celkovou částkou 3711 Kč. Letos 
bychom rádi pořídili keramickou pec pro 
klienty v tvořivé dílně.

Děkujeme za vlídné přijetí koledníků, za    
důvěru v naše dobročinné poslání.

Děkujeme také všem, 
kdo se do sbírky zapojí.

 Tříkrálová sbírka 2016

na žirečském náměstíčku, které se bude konat první adventní neděli 

dne 29. listopadu 2015 v 16,00 hodin
Přijďte pod rozsvícený strom naladit atmosféru adventního času a načerpat předvá-
noční náladu, ke které přispěje i krátký doprovodný program. Opět nebude chybět 

ani malé občerstvení.   

Moc se na Vás těší Osadní výbor Žireč



strana 4



strana 5

Svítí zelená Vašim úsporám
Dne 22. října 2015 byla zahájena již 3. výzva k  podání žádostí o  po-
skytnutí dotací z programu Státního fondu životního prostředí České 
republiky „Zelená úsporám“.

Důležité je, že o tuto finanční podporu může prakticky žádat každý 
z Vás, respektive všichni ti, kteří mají zájem o realizaci stavebních zá-
měrů, které níže uvádím:

A.  Snižování energetické náročnosti stávajících  
 rodinných domů

• dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří,  
 zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

• podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou 
      energetickou náročností

• dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou  
 energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie
• dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující  

 například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky  
 šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo,  
 plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu  
 zásobování teplem s vyšším než  50% podílem OZE

• na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným   
 čerpadlem

• na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

• na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným
 získáváním tepla z odpadního vzduchu

Příjem žádostí bude ukončen 31. prosince 2021, případně vyčer-
páním stanovené alokace. Oprávněnými žadateli a příjemci podpory 
jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, 
tak i právnické osoby.

Musíte počítat s tím, že dotace nepokrývá náklady v plné výši       (70 
až 85 %), finanční plnění dostanete zpětně, až po úplném dokončení 
záměru (kolaudace), musíte absolvovat administrativní proces: pro-
jekční příprava záměru, povolovací řízení stavby či přestavby, schva-
lovací řízení (kolaudace), dokladování veškerých plateb, nákupů ma-
teriálu a zařízení, realizace záměru musí odpovídat platným zákonům, 
technologické postupy musí být dodrženy apod., ale není potřeba se 
toho bát, pokud se s tím nechcete zabývat sami, je spousta odborníků, 
kteří Vám s tím (např. v rámci přípravy záměru) pomůžou.

Na webových stránkách www.novazelenausporam.cz naleznete 
podrobné informace a návod, jak na to.

Ke kotlíkové dotaci (výměna neekologického zdroje tepla za 
efektivní ekologicky šetrné zdroje) Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje pořádá dne 25. listopadu 2015 od 16,00 v Hankově domě semi-
nář pro širokou veřejnost (bližší informace k  semináři naleznete na                    
www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „kotlíkové dotace“).

Neváhejte využít jedinečnou příležitost, jak získat státní podporu 
na realizaci záměru, který zvýší komfort Vašeho bydlení, zlepší kvalitu 
životního prostředí, ve kterém žijeme všichni a ušetří Vaše peníze.

BoS

Jak dopadla žirečská výstava 
„Žireč včera – dnes – zítra“?

Posuďte sami. Výstavu v  obou termínech (letní i  podzimní) zhlédlo 
bezmála 460 návštěvníků. Jaksi předpremiérově se ji podařilo zpří-
stupnit už v  létě při příležitosti žirečských anenských slavností. Opa-
kovaně, ale oficiálně byla otevřena vernisáží, kterou zahájily svým pří-
jemným vystoupením děti žirečské školy pod vedením paní učitelky 
Hylmarové, krásně zazpívala také talentovaná dvanáctiletá Veronika 
Mertlíková. Pozvané hosty uvítali zástupci osadního výboru, kteří po-
děkovali všem sponzorům i  těm, kteří k  realizaci akce přispěli svým 

vstřícným postojem.  Poděkování zaznělo i  všem těm, kteří poskytli 
materiály, fotografie i historickou dokumentaci. Velký dík patřil i celé-
mu výstavnímu týmu, který měl největší zásluhu na uspořádání této 
akce pořádané u  příležitosti 120. výročí založení české Matiční školy 
a 95 let od otevření nové budovy České státní menšinové školy v Žir-
či.  Během programu byli oceněni tři vítězové vědomostní soutěže na 
téma žirečské historie.

Poděkovat se patří také městu Dvůr Králové nad Labem za finanční 
příspěvek. Škoda jen, že podporu jeho představitelé nevyjádřili také 
osobní účastí na vernisáži, což bylo snad jedinou vadou na kráse to-
hoto jinak příjemného setkání při příležitosti zahájení výstavy. Důvod 
neúčasti si můžeme jen domýšlet, nepřišla žádná omluva, nebylo do-
ručeno žádné vysvětlení. Škoda, snad tedy příště…

Účast návštěvníků výstavy a jejich živý zájem o ni nás velmi potěšil, 
ale radost nám udělaly i Vaše bezprostřední pocity vyjádřené zápisy 
v  knize návštěv. A  tak jsem nemusel ani dlouho přemýšlet, jak Vám 
nejlépe přiblížit atmosféru ve výstavní místnosti během celé doby je-
jího trvání. Rozhodl jsem se, že se s Vámi podělím o slova návštěvníků. 
Všechny použité citace jsou ze zápisů z návštěvní knihy výstavy:

Nejčastěji se vzpomínalo:  

…děkuji za to, že jsem si osvěžila vzpomínky na dětství, nástup do 
školy, na pana řídícího Šimka… či …prožil jsem si znovu 40 let prožitých 
v Žirči… nebo …děkujeme za krásné vzpomínky… či …bylo příjemné se 
vrátit do minulosti a ukázat ji potomkům...

Jindy se zase projevil žirečský lokální patriotismus:

…jsem rodačka ze Žirče a obdivuji, jak tato vesnička žije, klub důchod-
ců, klub chovatelů atd., to je v  dnešní době úžasné… nebo …vracím se 
sem ráda, Žireč má své kouzlo a skvělou atmosféru… či …za výstavou je 
vidět hromada práce, která byla vykonána s láskou k místu, kde žijete…

Ale zazněla i slova moudrá:

…je dobře vědět kdo jsme, odkud a kdo byli Ti, co tu byli před námi…

Vernisáž výstavy

Studenti na výstavě
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Někteří si to vyloženě užívali:

…měli jsme úsměv na tvářích, když jsme vzpomínali na minulost… 
nebo …na historických fotkách jsme se ještě poznali, prohlídku jsme si 
velmi užili…

Všichni však měli jedno společné, vyjadřovali nadšení, nechyběla 
slova: díky, krásné, úžasný zážitek, skvělé, nádherné, ale i klobouk dolů 
a jednou dokonce i bravo a gratuluji!

Ale abych byl objektivní, dočkali jsme se i jedné kritiky: 

…na žádné fotce jsem se neviděl!

V  některých případech byly reakce i  tak trochu zavazující. Něko-
likrát se totiž ozvalo: …uvítali bychom almanach...,  anebo …já mám 
doma také staré fotografie ze Žirče, přinesu Vám je a  můžete sbírku do-
plnit. A tak možná, že ta naše práce bude mít pokračování a třeba z ní 
bude takový nekonečný příběh.

Děkujeme všem, kdo přišli, a třeba zase někdy příště…

   Za OVŽ  Vladimír Mertlík – předseda výstavního týmu

Školáci už zase v lavicích
Není to tak dlouho, co jsme se těšili na školu v  přírodě a  prázdniny. 
Všechno má však svůj řád,  a tak už školáci dva měsíce pracují ve škole.

V  letošním školním roce máme ve školičce devatenáct žáků.  Pět 
žáků ve druhé třídě, osm ve třetím a šest ve čtvrtém ročníku. První třída 
nebyla otevřena.

Již koncem minulého školního roku jsme se připravovali na velikou 
akci. Naše kmenová škola ve Strži slavila 20. výročí otevření školy. Dne 
1. října jsme vystupovali se svým programem na školní akademii. Naše 
úsilí a opravdu tvrdá práce nebyla marná. Dětem se vystoupení velice 
povedlo. Bez trémy a s nadšením ukázaly, co v nich je. Však všichni do-
stali velikou pochvalu.

To, že se snažíme pracovat s dětmi přímo v terénu a nejen ve škol-
ních lavicích, je již tradicí. Podzimní putování za zvířátky se nám moc 
líbilo a také jsme se mnohé dozvěděli. U Blažků jsme obdivovali voliéry 
s exotickým ptactvem a vyprávění pana Blažka nám otevřelo nový svět 
informací. Na mléčné farmě v  Choustníkově Hradišti jsme sledovali 
těžkou práci zaměstnanců a obdivovali skvělou techniku, která ales-
poň trochu usnadňuje tuto práci. Ale kráva se musí podojit a nakrmit 
v sobotu, neděli i ve svátek. Ovšem mazlení s malými telátky nebralo 
konce. Dokonce jsme měli to štěstí, že se za naší návštěvy jedno telátko 
narodilo. Dostat žáčky zpátky do školy nebylo vůbec snadné. Jen vidi-
na opékaných špekáčků a vyhládlých žaludků nás přesvědčila k návra-
tu. No, a jaké putování za zvířátky bez naší ZOO ve Dvoře Králové? I tam 
jsme si našli samozřejmě cestu.

   Žáci žirečské ZŠ zpestřili svým vystoupením říjnovou vernisáž vý-
stavy historické dokumentace Žirče, která byla žirečským osadním vý-

borem uspořádána v souvislosti s letošním 120. výročím založení české 
matiční školy a 95 let od otevření nové budovy české státní menšinové 
školy v Žirči.

A  co ještě dodat. V  rámci školní družiny bude celý rok probíhat 
projekt „ Jak to chodí v cirkuse“, předškoláci z mateřské školy budou 
chodit na předškolní dílnu s názvem „ Zvonění s předškoláky“, navštíví 
nás do konce roku hasiči. Vánoční strom a jeho rozsvícení se určitě ne-
obejde bez našich koled.

Máme před sebou celý školní rok práce. Ale jak se říká: „S chutí do 
toho a půl je hotovo.“ Přeji školákům úspěšný rok a rodičům děkuji za 
spolupráci. Touto cestou chci také oslovit rodiče budoucích školáků, 
aby se nebáli svěřit nám své děti. Chceme, aby se dětem v naší škole 
líbilo, a snažíme se jim zpestřit výuku tak, aby byla zajímavá a poučná.

Veškeré informace, dokumenty školy a naše fotografie ze zmíně-
ných akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.
zsstrz.cz.

                                                                                  Mgr. Hylmarová Olga, třídní učitelka

Největší projekt Oblastní charity je u konce, 
aneb zázraky se dějí… 

Již téměř rok Vás informujeme o probíhající rekonstrukci historických 
budov fary a pivovaru, které jsou součástí areálu Domova sv. Josefa.  
Na první prosincový den plánujeme slavnostní otevření, které završí 
naše více než roční úsilí o vznik nových 44 lůžek nejen pro nemocné 
roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Slavnostního otevření se zúčast-
ní vzácní hosté z řad církevního i veřejného života včetně pana kardi-
nála Dominika Duky.   

V pivovaru se bude nacházet vedle několika rehabilitačních míst-
ností i velký cvičební sál, místnost pro vodoléčbu, budou zde kance-
láře i zázemí pro zaměstnance. V prvním patře jsou pro naše klienty 
již nyní připraveny převážně jednolůžkové pokoje vybavené celoploš-
ným transportním zařízením a velká jídelna. V podkroví této historické 

„Co si můžeme přát krásnějšího?“
Prohlídka prostoru pro vodoléčbu

Prohlídka nových prostor  Domova sv. Josefa
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budovy vznikne prostorný sál určený například pro konání výstav či 
dalších kulturních akcí.

V  bývalé faře nalezneme kromě zázemí odlehčovacím pobytům       
i přednáškový sál a stravovací prostor. Pokoje zde budou vícelůžkové, 
v prvním patře budou vybaveny celoplošným transportním zařízením. 

V rámci navýšení kapacity našeho zařízení o 100% vznikne i mnoho 
nových pracovních míst. Hledáme zejména zdravotní sestry, zdra-
votní asistenty, fyzioterapeuty a ergoterapeuta. Domov sv. Josefa 
tak bude ještě významnějším zaměstnavatelem v našem regionu. 

Pokud chcete vidět na vlastní oči, jak se téměř do roka areál Domo-
va sv. Josefa změnil, a prohlédnout si ho, máte jedinečnou příležitost 
učinit tak v sobotu 28. 11. od 10 hodin.  Vyvrcholením Dne otevře-
ných dveří bude takřka adventní koncert jihočeské Devítky v koste-
le sv. Anny.  Začínáme v 17 hodin a vstupným ve výši 120 Kč přispějete 
na provoz a rozvoj tohoto ojedinělého zařízení. 

Více informací naleznete na stránkách Domova sv. Josefa,              
www.domovsvatehojosefa.cz

Výstava drobného zvířectva ŽIREČ 2015
V  sobotu 22. 8. 2015 se uskutečnila v  zámeckém parku Domova sv. 
Josefa a  ve školní budově v  Žirči již 59. výstava drobného zvířectva, 
pořádaná ZO ČSCH Žireč a zároveň již 64. výstava kaktusů a sukulentů, 
uspořádaná Klubem kaktusářů ve Dvoře Králové n. L.

Na výstavě drobného zvířectva se prezentovalo 102 vystavovatelů 
králíků, drůbeže a  holubů pod vedením expozic: př. Taslera, Petříka, 
Maláka a  Petery, 7 vystavovatelů okrasného ptactva pod vedením     
Zd. Blažka, a 5. speciální výstava morčat pod vedením Lukáše Nývlta 
za účasti 28 vystavovatelů s počtem 110 zvířat.

Naší nejúspěšnější mladou vystavovatelkou byla u králíků Kateřina 
Hojná (11 let), která získala za Heč-hermelína červenookého Pohár ví-
těze poháru s 95,5 body a Pohár nejlepšího mladého chovatele okresu 
Trutnov na této výstavě

Na hodnocení 5. výstavy morčat pro její obsáhlost ponecháme sa-
mostatný článek do příštího vydání občasníku.

Opět litujeme, že na naši výstavu nepřijeli chovatelé z  družební 
organizace v Německu a letos pro jiné povinnosti ani chovatelé z dru-
žební organizace v Senici na Slovensku. Díky krásnému počasí a zvý-
šené propagaci navštívilo výstavu skoro 3400 návštěvníků. Velice rádi 
musíme poděkovat Městu Dvůr Králové n. L. za příspěvek v grantové 
politice na úhradu nákladů s pořádáním výstavy a všem inzerentům, 
kteří rovněž nemalou částkou na uspořádání finančně náročné výsta-
vy přispěli.

Nemalé poděkování patří i  vedení charity v  Červeném Kostelci      
a vedení Domova svatého Josefa v Žirči, které nám umožnilo výstavu 
v krásném prostředí zámeckého parku uskutečnit.

                                                                         Za ZO ČSCH  Žireč jednatel  Zdeněk Franc

 Léto v TJ Sokol Žireč
Letní období v naší tělocvičné jednotě bylo ve znamení každoročních 
pravidelných akcí. Turnaje v nohejbale a volejbale se střídaly se zábav-
nými soutěžemi pro děti (dětský den) i pro dospělé (mužský a ženský 
den). Kromě těchto námi organizovaných akcí se naši sokolové zúčast-
nili dalších sportovních klání jako družstva žirečského Sokola i indivi-
duálně. Zde bych chtěl zmínit individuální výkony našich sokolů Ja-
roslava Tomance st., Františka Veselého a Karla Mašína. Žirečský silák 
Jarda Tomanec pokračoval ve skvělých a  neuvěřitelných výkonech         
v disciplíně „mrtvý tah“ soutěží powerliftingu.  V kategorii nad 70 let 
se stal v Olomouci mistrem České a Slovenské republiky a v anglickém 
Eastbourne mistrem Evropy. Zároveň se stal také držitelem nového 
světového rekordu, jehož oficiální hodnota je nyní 160 kg.

Poslední květnový víkend se mladý žirečský sokol František Veselý 
zúčastnil mistrovství mladšího dorostu v  kanoistice, které se konalo       
v Postřelmově u Litovle na řece Moravě. V disciplíně trojčlenných hlí-
dek se stal se svými kolegy mistrem republiky.

Náš biker Kája Mašín se zúčastnil čtyř maratonských závodů na 
horských kolech. Ve své kategorii nad 60 let se vždy umístil v  první 
desítce. A o tom, že takový závod v těžkém horském terénu není pro 
„měkkoty“, svědčí i časté pády. Také náš biker si dvakrát „ustlal“ a ve 
druhém případě musel vynaložit hodně morálních sil, aby se zraně-
ným ramenem dojel.

16. května se uskutečnil 4. ročník Žirečského poháru v  nohejba-
le tříčlenných družstev. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev a znovu se 
potvrdilo, že pouze jedno hřiště je zcela nedostatečné. Po celodenních 
bojích si nakonec odvezlo vítězství družstvo z Vlčkovic. Bramborovou 
medaili získali Kováři se žirečským Danielem Machem a  na 6. místě 
skončilo zcela domácí družstvo Rodos team - Z. Perlík, Z. Petružálek 
a J. Tomanec.

30. května se pod vysokou sítí sešli reprezentanti žirečských ulic 
ke svému již 31. ročníku volejbalového turnaje.  A stala se věc nevída-
ná! Vítězný pohár získala „Zlodějská“ ve složení Z. Hladík, M. Tlučhoř, 
V. Grulichová, I. Weigel, M. Schmidt a Petr (?). Ani největší pamětníci si 
nepamatují, kdy tato ulice k nádraží dosáhla až na stupeň nejvyšší. Na 
dalších místech se umístila družstva „Bytovky“, „Skřivanov“ a „Na pípě“.

11. července se naše volejbalové družstvo zúčastnilo turnaje ve-
teránů v  Kuksu. Družstvo ve složení Z. Hladík, M. Tlučhoř, I. Weigel,                       
A. Kernerová a P. Šídlo si vedlo velmi úspěšně a domů se vrátilo jako 
vítěz.

12. září se po roční odmlce vrátil na hřiště za žirečskou sokolovnou 
volejbalový turnaj o „Starostův pohár“. Do letošního jubilejního 30. roč-
níku se přihlásila pouze 3 družstva. Přestože jsme letos nastoupili v nej-
silnějším složení, skončili jsme po vyrovnaných bojích na 3. místě.

Předseda OV ČSCH  Trutnov p. Hertl při předávání vítězného poháru na 
výstavě v Žirči

Členky Žirečského Sokola v Brně
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Nemůžu také zapomenout na naše sokolky J. Zajdlovou, M. Baiero-
vou a I. Matasovou, které žirečský Sokol reprezentovaly na hromadných 
vystoupeních cvičenců v Brně a Plzni společně se ženami ze Dvora Krá-
lové a Bílé Třemešné.

Další informace o činnosti žirečského Sokola včetně fotografií na-
jdete na www.sokolzirec.eu

                                                                                           Za TJ Sokol Žireč Josef Wolf

Velké změny v naší  mateřské škole
Ani jsme se nenadáli a začal nám nový školní rok. Rozloučili jsme se se 
3 dívkami, které nastoupily do 1. třídy ZŠ.  Na jejich místo jsme přivítali 
2 chlapce ze Žirče a 1 dívku ze Zboží. Bohužel 6 dětí, které přišly k zápi-
su se svými rodiči, jsme nemohli z kapacitních důvodů přijmout. Tento 
školní rok by mělo do ZŠ odejít 10 dětí, velká většina do ZŠ Žireč.

Jistě jste si během prázdnin všimli stavebního ruchu v okolí školky. 
Postupně se dokončuje nová fasáda – zbývá poslední stěna směrem 
na školní zahradu. Byly vyměněny brána a branka, které byly opravdu         
v  katastrofálním stavu. Velkou radost máme z  kvetoucího záhonku 
před budovou školky, který nahradil již staré nevzhledné túje, které 
bránily světlu do třídy. Kdo by se přišel podívat dovnitř MŠ, viděl by   
i zde nemalé změny. Postupně dochází k výměně všech dveří v přízemí 
a dovybavení třídy novým nábytkem. Poděkování patří nejen ředitel-
ství našeho právního subjektu, ale i  zřizovateli, který pro naši školku 
uvolňuje nemalou finanční hotovost.

Snažíme se o to, abychom dětem zkvalitnili prostředí, předali spous-
tu nových poznatků a zážitků. Pro letošní rok jsme jim připravili několik 
zájmových kroužků – hra na flétnu, kroužek angličtiny, plavecký výcvik 
v Hořicích, kroužek logopedické prevence. Předškoláci se budou syste-
maticky připravovat na vstup do ZŠ, budou docházet a pracovat pod 
vedením paní učitelky Hylmarové  ve škole, aby lépe zvládli přestup do 
školy. Se školou máme velmi dobrou spolupráci – opět se chystáme po-
řádat několik společných kulturních i společenských akcí. Musím tímto 
poděkovat místnímu Sokolu, který nám opět propůjčil své prostory 
k pravidelnému cvičení v sokolovně.

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči. Budeme pořádat něko-
lik společných setkání, zapojíme je do našeho vzdělávacího programu. 
Chtěla bych vyzvat někoho z vás, zda by byl ochotný dětem ve školce 
zprostředkovat příchod Mikuláše a čerta. Byli bychom moc rádi, kdy-
byste se přišli domluvit do školky. 

Do Vánoc nás čeká výlet do ZOO, strojení vánočního stromečku na 
náměstí ve Dvoře Králové n. L., výlet do Muzea betlémů do Třebecho-
vic pod Orebem, divadelní a hudební představení ve školce, vánoční 
nadílka. Podzim rychle uteče a  my všichni se určitě těšíme na oslavu 
nejkrásnějších svátků v roce. Tak ať nám to vyjde!

                                                                        Za MŠ Žireč Hana Sommerová

 Našim důchodcům končí letošní sezóna
Už se nám opět blíží konec roku 2015, a  tak se ještě ohlédneme po 
činnosti KD v druhé polovině roku.

V měsíci červnu jsme se autobusem vydali do Broumova, kde jsme 
navštívili klášter Benediktinů s krásnou a bohatou knihovnou, dále re-
fektář, ve kterém je vystavena kopie turinského plátna. Byli jsme i v kos-
tele sv. Václava.

V Polici nad Metují  jsme  zhlédli muzeum MERKUR. Modely posta-
vené z této stavebnice zná celý svět. Nakonec jsme se zastavili v krás-
ném zámku v Novém Městě nad Metují.

Dne 23. září jsme jeli na výlet do Kutné Hory a  na zámek Žleby. 
V Kutné Hoře se připomíná mnoho skvostných staveb, z nichž chrám 
sv. Barbory jsme navštívili. Na stavbu tohoto chrámu byl použit písko-
vec z tamějších lomů, stavět se začalo v roce 1388 a dokončení se chrám 
dočkal až v roce 1905.

Dne 24. 9. se konal Den seniorů v Hradci Králové, zúčastnily se dvě 
naše členky. Dne seniorů, který se konal dne 1. 10. v Hankově domě, se 
účastnilo třicet našich členů. Program, ve kterém nám zazpívali Marie 
Hanzelková a Jiří Škvára a zahrála dechová hudba Přívoranka, se velice 
líbil. V měsíci říjnu se konal poslední zájezd, a to nákupní, do Polska.

28. 11. 2015 od 8.00 do 16.00 hod. se opět koná výstava „ŠIKOV-
NÉ RUCE“, kterou pořádají sokolky Žireč. Zveme všechny.

Na den 3. 12. 2015 od 13.00 hod. se připravuje v budově chovatelů 
Výroční členská schůze. Přijďte všichni.

                                                                                       Za KD Žireč  Eva Horáková 

Je Žireč jen osadního výboru, anebo spíš nás 
všech?!

Aneb osadní výbor je pro Vás, ne proti Vám!
Občas se ke mně přeneseně donese nějaká ta kritika (vesměs prame-
nící z nedostatečné znalosti věci) k práci osadního výboru, nejčastě-
ji samozřejmě pronesená při posezení u  piva. Nezaznamenala jsem 
ovšem (kromě jedné vzácné výjimky, které si pochopitelně cením), aby 
za mnou se svou kritikou přišel kdokoli přímo, a stejně tak za každým 
z členů osadního výboru. Samozřejmě chápu, že u piva se všechno kri-
tizuje či řeší nejsnáze, ale jak všichni víme, výsledek je vždy pochybný 
nebo spíš žádný. Jedinou cestou, jak se účinně zapojit do řešení veške-
rých žirečských problémů (a v podstatě Vaší občanskou povinností), je 
uplatnit přímou konstruktivní kritiku a přímo také předložit své připo-
mínky, námitky, podněty a návrhy. Seberte odvahu a přijďte! Aby Vaše 
kritika či náměty měly svou hodnotu a účinnost, předložte je ve správ-
nou chvíli a na správné místo. Těší se na Vás celý žirečský osadní výbor.

B. Saifrtová

Jedna z procházek dětí do přírody

Žirečtí důchodci v Kutné Hoře
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