
strana 1

Osadní výbor Žireč 9. 5. 2016

ŽIREČSKÝ
občasník

JARNÍ

V současné době je veškerá pozornost osadního výboru soustředěna 
na přípravu stavby „ČOV a kanalizace v Žirči“. V rámci našich kompetencí 
se v maximální míře snažíme spolupracovat s odborem rozvoje, investic 
a správy majetku, který stavbu připravuje, respektive shromažďuje veškeré 
podklady pro podání žádosti o dotaci (její získání je podmínkou pro úspěš-
nou realizaci stavby).

Oproti minulým letům příprava stavby pokročila mílovými kroky 
kupředu. Za vydatné podpory a pomoci místostarosty Ing. Jana Helbi-
cha byly dořešeny letité komplikace. Bylo nalezeno elegantní technické 
řešení, které odstranilo majetkoprávní problémy, a s Domovem sv. Josefa 
byla navázána spolupráce směřující k dohledání řešení budoucího kom-
plexního provozu žirečských kanalizačních sítí.

Přesto, že se podařilo dokončit projektovou dokumentaci pro územ-
ní řízení, které v současné době probíhá, ani zdaleka ještě není vyhráno. 
Administrativní proces, který bude nutné ještě před podáním žádosti 
o  dotaci absolvovat, je značně složitý, zákonem předepsané postupy 
jsou časově velmi náročné, a proto by v této fázi bylo určitě předčasné, ale 
hlavně silně nezodpovědné, si cokoli slibovat či malovat na růžovo. Ob-
čanům Žirče byla kanalizace už tolikrát planě slibována, že by už jakékoli 
opětovné nalhávání mohlo být právem chápáno jako zahrávání si s dů-
věrou Žirečáků.

Nezbývá nám, než trpělivě důvěřovat městským úředníkům, že vy-
užijí veškeré možnosti k úspěšnému získání dotace, maximálně urychlí 
přípravu stavby, respektive kompletaci podkladů potřebných pro podá-
ní žádosti o dotaci, a tímto směrem napřou veškeré síly. Promarnění jedi-
nečné příležitosti k získání tolik potřebné finanční podpory této pro Žireč 
naprosto klíčové stavby, by bylo zásadním a naprosto neomluvitelným 
selháním všech zainteresovaných.

Zastupitelé města svou jasnou podporu tomuto záměru vyjádřili za-
řazením stavby ČOV a kanalizace v Žirči mezi 12 prioritních záměrů v plá-
nu strategického rozvoje města.

Žirečským občanům děkuji za vstřícnost při jednáních o možnosti 
a způsobu připojení domácností na plánovanou kanalizační síť. Podporu 
záměru vyjádřila naprosto drtivá většina Žirečáků. Upozorňuji, že jednání 
k upřesnění technických detailů tras jednotlivých kanalizačních přípojek 
budou ještě opakovány před zpracováním projektové dokumentace pro 
stavební povolení.

Souběžně se stavbou kanalizace se objevila také možnost rekon-
strukce vodovodní sítě v naší městské části. Také na tuto akci je možné 
získat finanční příspěvek formou dotace. Zatím však ještě nejsou známy 
přesné podmínky dotačního titulu. Veškeré možnosti jsou prověřovány. 
Dle informací místostarosty Ing. Jana Helbicha je zájem realizovat obě 
stavby současně. Příprava stavby byla zahájena, je zadáno zpracování 
projektové dokumentace.

Rekonstrukce vodovodu je pro Žireč opět klíčovou záležitostí, sítě vo-
dovodních řadů jsou ve špatném stavu, havárie jsou každý měsíc řešeny 
opakovaně. Záměr má naši jednoznačnou podporu.

Pro zlepšení komunikace především žirečských občanů s osadním 
výborem byla zřízena elektronická poštovní schránka s adresou ovzirec@
mkinet.cz. Pokud požadujete nějaké informace, chcete vyjádřit svoji kriti-

ku či máte jakékoli dotazy, náměty, podněty, připomínky, námitky nebo 
nápady, jak zlepšit podmínky života v naší městské části, můžete nám je 
prostřednictvím této schránky kdykoli předložit. Na všechny vaše zprávy 
budeme reagovat.

Předpokládám, že (pokud bude zájem) rozšíříme využití schránky 
i o službu pro vás, kdy vám budeme moci touto formou předávat i různé ak-
tuální informace, například o akcích pořádaných v městské části či o jiných 
ohlášených aktivitách, které se vás mohou týkat. Pokud tedy máte zájem, 
předejte pro tento účel na elektronickou adresu osadního výboru svůj e-
-mailový kontakt.

V závěru měsíce dubna jsme v příjemné spolupráci s oddělením vzta-
hů k veřejnosti městského úřadu zprovoznili na webových stránkách měs-
ta Dvůr Králové nad Labem webové stránky Osadního výboru Žireč pod 
adresou : mudk.cz/cs/mesto/osadni-vybory/osadni-vybor-zirec. Máte-li 
zájem, nahlédněte.

Odbor životního prostředí rozšiřuje na celém území města možnosti 
třídění odpadu z domácností. Pro tyto účely byl v průběhu měsíce dubna 
na stanoviště kontejnerů na náměstíčku v Žirči umístěn kontejner na drob-
ný železný odpad. Následně by se měl v Žirči objevit i kontejner na textil.

A na závěr ještě jedno upozornění. Pokud máte zájem o projednání 
změny územního plánu, máte možnost žádost na stavební úřad předlo-
žit do konce října letošního roku. Bližší informace naleznete na webových 
stránkách města.

Za Osadní výbor Žireč B. Saifrtová

ZMĚNA JE ŽIVOT…
Jistě si většina z vás všimla, že byly zahájeny úpravy zeleně na žirečském 

náměstíčku. Zhruba z poloviny plochy byl odstraněn živý plot, následně 
budou keře odstraněny i z druhé části náměstíčka. Práce jsou prováděny 
v souladu s Architektonickou studií revitalizace náměstíčka v Žirči, ke které 
jste měli příležitost vyjádřit své připomínky také na veřejné schůzce osadní-
ho výboru s občany Žirče dne 18. února 2015.

Rozhodnutím odboru životního prostředí byla za likvidaci 
živého plotu nařízena náhradní výsadba. V souladu s tímto roz-
hodnutím bude v ploše náměstí provedena výsadba jedné lípy 
srdčité. Vzhledem k tomu, že v současné době dostávají jedno-
značnou prioritu výše uvedené žirečské stavby technické infra-
struktury, nebude možné do realizace finální podoby revitali-
zace náměstíčka v dohledné době příliš investovat. Za podpory 
odboru životního prostředí a  zpracovatele studie revitalizace 
náměstíčka připravíme návrhy na jakousi „provizorní“ kultivaci 
plochy náměstíčka. Zpracované návrhy budou zveřejněny. Vaše 
konstruktivní připomínky budou samozřejmě vítány, předkládat 
je můžete kdykoli. Pokud k nim ale má být přihlédnuto, je nutné 
předat je osadnímu výboru.

A ještě poznamenám… Pro některé z vás jsou změny prováděné na 
náměstíčku těžko přijatelné. Je to přirozená reakce, v této podobě tu bylo 
spoustu let a pro ty konzervativnější povahy nebývají žádné změny příliš 
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Novinky ze školy
Školáci už mají za sebou tři čtvrtiny školního roku. Za pololetní vy-

svědčení se nemusel žádný žáček stydět a teď už se pomalu blíží letní 
prázdniny.

Pokud se ohlédneme zpět, máme za sebou pěkný kus práce. 
V rámci vyučování probíhají od října jedenkrát týdně čtenářské dílny. 
Žáci si samostatně čtou vybranou knihu na libovolném místě ve ško-
le. Součástí je také plnění netradičních úkolů. Pozoruji, že si už někteří 
čtou danou knihu i mimo čtenářské dílny, což je cílem této akce – při-
vést děti ke čtení.

Velmi hezký podvečer jsme prožili pod vánočním stromem před 
první adventní nedělí. Svým vystoupením jsme přispěli ke krásné 
předvánoční atmosféře. Velký potlesk všech nás utvrdil v  tom, že se 
nám vystoupení povedlo. Pod stromečkem ve škole čekalo žáky velké 
překvapení. K interaktivní tabuli a počítačům dostal ke své školní práci 
každý žák tablet, kde procvičujeme pravopisné jevy z českého jazyka, 
matematiku i anglický jazyk. Samozřejmě, že zbyde i chvilka času na 
různé hry.

Odměnou za pololetní vysvědčení byl bowlingový turnaj se slad-
kým pohoštěním v Restauraci

U Lemura. Všichni bojovali ze všech sil. Bylo to náročné odpoledne, 
ale plné smíchu, povzbuzování a skvělého kamarádského jednání.

V naší školičce proběhl zápis žáků do prvních tříd. Přišlo šest před-
školáků. Všichni byli zapsáni. Moc se jim u zápisu dařilo. Vůbec se ne-
styděli ani nebáli. Šli do známého prostředí. Každý měsíc totiž chodí do 
školy, seznamují se s budoucími spolužáky a vždy je pro ně připraven 
zajímavý program.

A co nás ještě čeká? Po masopustním průvodu, který procházel ves-
nicí a potěšil svými maskami, halekáním a písněmi nejen řadu občanů, 
ale i klienty v Domově svatého Josefa, také vynášení Morany a loučení 
se zimou. Na těchto akcích se setkávají školáci a děti z mateřské školy.

V dubnu jsme jeli do Liberce, kde jsme navštívili iQPARK, abychom 
si vyzkoušeli spoustu pokusů. Plánujeme také výlet do našeho hlav-
ního města a samozřejmě školu v přírodě. (Letos na Medvědí boudě, 
odříznuti od světa, zato obklopeni nádhernou krkonošskou přírodou).

Hodně jsme již udělali, hodně toho máme ještě před sebou. Ale jak 
znám svoje žáčky, zatnou zuby a do závěru školního roku půjdou s pl-
ným nasazením. A pokud se jim něco nepodaří, vědí, kde mají hledat 
pomoc. Jsem tu já a  paní vychovatelka, které vždy rády pomůžeme 
a poradíme.

třídní učitelka Mgr. Olga Hylmarová

Mateřská školka a masopustní veselí
Skončilo zimní období a  i  my v  MŠ čekáme na příchod jara. Ale 

i zima má v životě našich dětí velký význam. Pro 10 našich předškoláků 
nastal ten očekávaný den – zápis do 1. třídy. Snažili jsme se děti co nej-
svědomitěji na tento den připravit. Rodiče dvou dětí po dohodě s MŠ 
zažádali o odklad školní docházky, a to převážně kvůli datu narození 
(červenec, srpen). Do ZŠ Žireč odchází 5 dětí, 2 děti do ZŠ Strž a 1 dívka 
do ZŠ Bílá Třemešná. Po tomto významném dni si už děti mohly napl-
no užívat radostných chvil. Se žáky ZŠ Žireč jsme zorganizovali maso-
pustní veselí. Jsme moc rádi, že každým rokem se k nám do průvodu 
přidává stále více občanů. Tímto musíme poděkovat všem, kteří děti 
obdarovali drobnými sladkostmi, o které se spravedlivě obě školy dělí. 
My se naopak snažíme vždy potěšit klienty Domova sv. Josefa a navští-
vili jsme také několik rodin v obci. Masky, které dětem připravili rodiče, 
jsme mohli využít i v MŠ při dětském karnevalu.

Teď nás čekají jarní akce. Už jistě víte, že jsme se sešli s rodiči při 
tvořivé jarní dílně, ozdobili jsme břízku na náměstí T. G. Masaryka 
a svátky jara si „užili“.

V polovině dubna byl proveden zápis dětí do MŠ.
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta zajímavostí a akcí. 

Budeme si povídat o  probouzející se přírodě, využijeme naše okolí 
k jejímu poznávání. Oslavíme den čarodějnic, svátek dětí a s mamin-
kami jejich svátek. Pojedeme se podívat do královédvorské hasičské 
stanice, do knihovny, do zoo a na závěr školního roku na výlet. Doufá-
me, že se nám vydaří počasí, abychom co nejvíce času mohli trávit na 
naší zahradě.

Potom se už rozejdeme na prázdniny. Letos je MŠ uzavřena od 
18. července do 26. srpna za účelem rekonstrukce podlahy v 1. poscho-
dí a dokončení fasády na zadní straně budovy. Snad se nám to všechno 
vydaří a my budeme vítat děti v „novém“ kabátku.

Hana Sommerová

V žirečském Sokole se nikdy nezahálí
Dne 27. prosince 2015 se uskutečnil již 16. ročník Dacanova memo-

riálu. Této vzpomínky na předčasně zesnulého sokola Láďu Pavlíka se 
zúčastnilo 32 hráčů, kteří si to rozdali ve stolním tenisu a šipkách. Ob-
líbený a kvalitně obsazený turnaj byl dramatický až do samého konce. 
Vítězný Filip Svoboda z Olomouce uhájil celkové prvenství o pověstný 
chloupek před domácím Róbou Tomancem a favorizovaným Danem 
Šévlem ze Dvora Králové nad Labem. Velmi pěkné 4. místo obsadil ži-
rečský Danek Mach a své kvality z domácích hráčů potvrdili i Marek Bín 
ve stolním tenisu a Jirka Hroch v šipkách.

Kromě těchto dvou sportovních turnajů probíhalo po celé zimní 
období pravidelné cvičení dětí, mladších a starších žen. Starší ženy si 
začátkem roku cvičení ještě zpestřily bowlingem, návštěvou výstavy 
o Karlu IV. a výletem do Prahy. Nezahálely ani stoly na stolní tenis či po-
silovna v naší sokolovně. Volejbalisté hrají dvakrát týdně v tělocvičně 
ve Dvoře Králové nad Labem.

Je již známo, že se nevěnujeme pouze sportovním aktivitám, 
ale pořádáme i další akce jak pro děti, tak pro dospělé. Pro děti jsme 

Vánoce ve škole

masopustní úterý v podání MŠ a ZŠ

vítány. Přiznám se, že zásah do veřejného prostranství a tak citlivého místa, jako 
je žirečské náměstíčko, mně a většině z nás lhostejný být ani nemůže, ale všichni 
víme (a odborníci potvrzují), že náměstí či náves (kdo jak chce) má sloužit přede-
vším ke shromažďování obyvatel a konání trhů či jiných společenských akcí. A tak 
si přejme, aby se probíhajícími změnami podařilo žirečské náměstíčko pro tyto 
účely otevřít, zpřístupnit a tímto způsobem oživit.

A na závěr mi dovolte slova klasika: „Něco krásného se končí a něco krásného 
se začíná…“

Za osadní výbor Božena Saifrtová
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Na jeho místo jednatele ZO byl po projednání ve výboru ZO zvolen 
člen výboru Lukáš Nývlt.

Pozdrav Klubu kaktusářů přednesl jeho předseda Bc. Ondřej Mikeš.
Dále bylo provedeno vyhodnocení nejlepších chovatelů v jednot-

livých odbornostech takto:
 » Mladí chovatelé: 1. A. Motal, 2. J. Pavlík, 3. K. Hojná, 4. V. Hojný.
 » Králíci: 1. Ing. Z. Tůma, 2. J. Baier, 3. O. Tasler.
 » Drůbež hrabavá: 1. T. Batelka (MCH), 2. J. Pavlík (MCH), 3. J. Petera.
 » Drůbež vodní: 1. V. Brdička, 2. P. Rausa.
 » Holubi: 1. J. Petera, 2. J. Flégr, 3. L. Černý.
 » Exoti: 1. Ad. Blažková (MCH), 2. L. Říčan, 3. A. Blažková (MCH).
 » Morčata: 1. J. Nývltová.

Po oficiální části výroční členské schůze následovala večeře, boha-
tá tombola a hudba k poslechu i k tanci.

Zdeněk Franc bývalý jednatel ZO ČSCH Žireč

Nově v Domově

Do Domova sv. Josefa se opět vrátily řádové sestry

Buď projevem laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, 
v úsměvu, ve vřelém pozdravu.

Citát Matky Terezy naplňují do slova a do písmene řádové sestry 
Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, které se do Domova sv. Jose-
fa v Žirči vrátily. Ano, tato kongregace, sídlící v Českých Budějovicích, 
v  minulosti vlastnila objekt Domova sv. Josefa. V  padesátých letech 
minulého století jim byl objekt zabaven státem a sloužil jako domov 
důchodců. Po revoluci v roce 1989 byl majetek navrácen opět Kong-
regaci a ta ho věnovala Oblastní charitě Červený Kostelec. V prosinci 
roku 2001 se datuje vznik Domova sv. Josefa.

V současnosti žijí sestry Kongregace v Českých Budějovicích v ma-
teřinci. V klášterní budově provozují paramentní dílnu, kde se kromě 
textilií církevních zhotovují i  textilie obecní, například hasičské nebo 
spolkové prapory. Několik sester Kongregace pracuje v  církevní ma-
teřské škole, na českobudějovickém biskupství, v Domově u studánky 
v Anenské Studánce u Lanškrouna, kde se věnují lidem s mentálním 
postižením, a čtyři sestry přišly k nám, do Domova sv. Josefa.

Sestra Melánie po své bohaté celoživotní praxi a náročné službě 
v Domově důchodců v Černožicích a v Domově u studánky v Anenské 
Studánce vykonává u  nás funkci staniční sestry na novém Domě sv. 
Kláry, kam od 1. ledna přijíždějí pacienti nejen s roztroušenou skleró-
zou. Sestra Kateřina pracuje jako ošetřovatelka, sestra Milada se stará 
o stravování, kuchyň a čistotu na Domě sv. Kláry a sestra Monika pra-
cuje v domácnosti sester, je v plném invalidním důchodu. Pro Domov 
sv. Josefa je jejich služba velkou posilou.

 » Děkujeme žirečským občanům za příspěvek do Tříkrálové poklad-
ničky. Částkou 4.202 Kč přispěli na nákup keramické pece a vyba-
vení nové keramické dílny. Celkem se pro Domov sv. Josefa vybralo 
245.798 Kč, o 6 tisíc více než loni.

 » Opět zveme na Noc kostelů – v pátek 10. června. Program se při-

uspořádali 5. prosince mikulášskou nadílku a 13. února maškarní ples. 
Pro dospěláky to bylo podzimní a jarní sousedské posezení s hudbou 
a tancem.

Ve výčtu sokolských akcí nesmím zapomenout ani na výstavu 
Šikovné ruce, kterou mohli zájemci o  amatérské výrobky s  vánoční 
a zimní tematikou navštívit 28.  listopadu. Zájem o tuto výstavu neo-
padá a  nasát předvánoční atmosféru přišlo rekordních více než 200 
občanů z  širokého okolí. Je škoda, že loňský 9. ročník by měl být již 
předposlední.

Pro přátele mariáše jsme zorganizovali podzimní Dušičkový turnaj 
a 19. března pak turnaj o putovní pohár Žirče.

Více z naší činnosti a kompletní výsledky turnajů najdete na www.
sokolzirec.eu

Za TJ Sokol Žireč Josef Wolf

Český svaz chovatelů
Rok 2016 zahájili žirečští chovatelé velice aktivně. Již 6.  února se 

uskutečnilo v  klubovně ZO ČSCH stolní bodování králíků, drůbeže 
a holubů.

V týdnu předtím jsme dne 29. ledna po delší době uskutečnili zá-
jezd do divadla v  Pardubicích na divadelní představení v  provedení 
Hudebního divadla v Praze Karlíně – Voskovec a Werich.

Výstavní činnost zahájili př. Baier a Nývlt na speciální výstavě rexů 
v Týništi nad Orlicí, př. Ing. Tůma na výstavě v Holicích a na jarní výsta-
vě v České Skalici 27. a 28. února potom mladí chovatelé Kateřina Hoj-
ná, Vojtěch Hojný a dále členové ZO Žireč, př. Nývlt Lukáš, Jiří a Miro-
slava Baierovi, Otto Tasler a Ing. Zdeněk Tůma. Dále budou následovat 
výstavy Mostek, okresní Úpice, krajská v Josefově, dále potom výstavy 
v Náchodě, Nové Pace a v Hořicích.

Vyvrcholením výstavní činnosti našich členů jistě bude výstava 
v Žirči, která se uskuteční v zámeckém parku Domova sv. Josefa v Žirči 
v sobotu 20. srpna 2016. Budou vystaveni králíci, drůbež hrabavá i vod-
ní, holubi, okrasné ptactvo. Součástí bude speciální výstava morčat 
a členové Klubu kaktusářů ve Dvoře Králové nad Labem vystaví kak-
tusy spojené s  jejich prodejem. Na tuto naši výstavu zveme všechny 
zájemce o chovatelství, především potom všechny občany ze Žirče.

V 1. čtvrtletí proběhla 19. března výroční členská schůze. Vedením 
schůze byl pověřen jednatel ZO, př. Zdeněk Franc. Dle schváleného 
programu v prvním bodě jednání zhodnotil práci a činnost základní 
organizace chovatelů předseda Jiří Baier. V dalším bodě jednání po-
kladnice – ekonomka seznámila VČS s ekonomickými výsledky za rok 
2015. Dále Ing. Zdeněk Tůma, předseda revizní komise, přednesl zprá-
vu o provedené revizi pokladny a o činnosti organizace za rok 2015. 
Hodnocení bylo kladné.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, takže schůze pokračovala dalším 
bodem programu. Přítel Zdeněk Franc požádal o  uvolnění z  funkce 
jednatele ZO. Tuto funkci vykonával od roku 1966 – 5O let. Přítel Zde-
něk Franc obdržel od okresního výboru v Trutnově z ruky jejího před-
sedy, př. Miloslava Hertla ze Stanovic, plaketu „Poděkování Zdeňku 
Francovi za dlouholetou práci pro ČSCH od OO ČSCH Trutnov“. Od ZO 
ČSCH Žireč obdržel z rukou předsedy ZO Žireč, Jiřího Baiera, za pade-
sátiletou práci pro ZO ČSCH Žireč poděkování a dárkový koš.

Účastíci Dacanova memoriálu

Bylinková zahrada
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23. března náš „Klub“ navštívilo s doprovodem paní učitelky Paťavové 
a pana učitele Novotného 26 dětí ze ZŠ Podharť. Zde se za pomoci na-
šich členů učily plést pomlázky, vytvářet různou velikonoční výzdobu 
a některé z dětí si vyzkoušely i paličkování. Toto setkání bylo pro zú-
častněné děti nejen zajímavé, ale i poučné. Takto se setkáváme již tře-
tím rokem a stává se to naší tradicí. Ve čtvrtek 24. března se ve veliko-
nočně vyzdobeném „Klubu“ pro naše členy konalo sváteční posezení. 
Poté jsme se šli podívat na velikonoční výstavku do Domu sv. Josefa, 
která byla velice pěkně uspořádána. V úterý 19. dubna jsme uspořádali 
první zájezd, a to do Polska za jarním nákupem. Druhým naším zájez-
dem bude Praha, kde se mimo jiné projedeme i  lodí po Vltavě. Další 
dva zájezdy nejsou ještě naplánovány.

Za KD Žireč Eva Horáková

ŽIREČ – demografické údaje k 31. 12. 2015

zdroj: Vera

Kalendář akcí
14. května 2016
Seminář „Pokojové rostliny – obecné zásady pro jejich pěstování“
- Domov sv. Josefa
28. května 2016
Seminář „Všehochuť o léčivých bylinách“
- Domov s. Josefa
28. května 2016
Žirečský pohár v nohejbale tříčlenných družstev
- Sokol Žireč
04. června 2016
Volejbalový turnaj ulic
- Sokol Žireč
05. června 2016
Dětský den
- Sokol Žireč
10. června 2016
Noc kostelů v Žirči
- Domov sv. Josefa
červenec – srpen 2016
Hudební léto Kuks; 25. června v 18:00 hodin
- Hospital Kuks

V Miletíně se každoročně na jaře a na podzim koná přehlídka ochot-
nických divadelních spolků. Trvá po tři dny a hrají se dvě až tři představe-
ní denně. Většinou se jedná o komediální příběhy, při kterých se diváci 
velice dobře baví. Nejedno představení jsem navštívil a u pokladny jsem 
byl překvapen nízkou cenou vstupného. V divadle je i možnost dobrého 
občerstvení. Prostě – velká spokojenost. Doporučuji.

Vlastimil Rezek

pravuje, ale už teď můžeme prozradit, že návštěvníci uslyší náš ev-
ropský unikát – zvonkohru, zazpívá pěvecké sdružení Cantus Jaro-
měř, Pifferaios, ženský flétnový soubor z Lázní Bělohrad a mužský 
sbor Toni dei Signori.

 » Bylinková zahrada Josefa Kamela zve k nákupu bylinkové a zele-
ninové sadby. Otevřeno má každý všední den od 7 do 17 hodin 
a v sobotu od 8 do 12 hodin.

 » Bylinková zahrada pořádá i  dva odborné semináře, na které jste 
srdečně zváni. První je 14.  května na téma „Pokojové rostliny  – 
obecné zásady k jejich pěstování“ (Ing. Roušar, DiS.) – přihlásit se 
můžete do 6. května za cenu 200 Kč a 28. května „Všehochuť o lé-
čivých bylinách“ (RNDr. Jana Möllerová, CSc.) – přihlásit se můžete 
do 20. května za cenu 300 Kč. Více informací na tel.: 776 489 057.

 » Patnácté Svatoanenské zahradní slavnosti proběhnou v celém are-
álu Domova sv. Josefa v sobotu 23. července opět od 10. hodiny. 
Návštěvníci se mohou těšit na den plný kultury na třech scénách 
i doprovodný program. Svou účast přislíbili: skupina Kantoři, Fámy, 
Ondřej Ruml, Martin Písařík s  kapelou a  Bára Hrzánová se skupi-
nou Condurango, Sestry Chalupovy, pro děti zahraje Loutka Kat-
ka, Víťa Marčík, v kostele zazpívá s kytarou Eva Henychová, prof. 
Václav Uhlíř rozezní zvonkohru, Biblické písně A. Dvořáka proloží 
slovem herec Jan Kačer. Nebudou chybět poníci, skákací hrad, zví-
ře ze zoo, ochutnávky, nově otevřená kavárna a spousta dalšího. 

 

Naši důchodci a děti ze ZŠ Podharť
Jako každoročně, tak i v letošním roce se každý čtvrtek od 13 ho-

din naši členové scházejí v místnosti chovatelů drobného zvířectva ke 
společnému posezení, popovídání a plánování společných akcí. Rádi 
mezi sebou uvítáme i  další členy, kteří u  nás ještě nebyli. Ve středu 

Sestra Melánie s pacienty

Děti při paličkování krajky

počet občanů k 31.12.2015 
muži 245 
ženy 250 
celkem 495 

obyvatelé mladší 15 let 82 
obyvatelé ve věku 18 až 60 let     254 
    z toho muži 131 
    z toho ženy 123 
obyvatelé ve věku 60 let a více 138 
    z toho muži 61 
    z toho ženy 77 

počet narozených občanů 01.01.2015–31.12.2015 6 

počet zemřelých občanů 01.01.2015–31.12.2015 2 

ŽIREČSKÉ NOVINY
vydává město Dvůr Králové nad Labem. Náklad 200 výtisků.
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