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Osadní výbor Žireč 28. 10. 2016

ŽIREČSKÝ
občasník

PODZIMNÍ

Určitě vás všechny nejvíc zajímá průběh přípravy pro 
Žireč klíčové stavby, a to je bezpochyby „ČOV a kanaliza-
ce v Žirči“. Jak se dalo předpokládat, došlo v probíhajícím 
administrativním procesu při přípravě stavby ke komplika-
cím a dosud se je odstranit nepodařilo. V průběhu územní-
ho řízení bylo nutné podat Oznámení podlimitního zámě-
ru a stanovisko krajského úřadu k posuzování vlivů stavby 
na životní prostředí (zákon EIA) bylo sice následně získáno, 
ale rovněž bylo nutné získat doklad o právu provést stavbu 
na pozemcích, které jsou v majetku Správy silnic Králové-
hradeckého kraje. Tohoto souhlasu se zatím dosáhnout ne-
podařilo a bez něj nemůže z legislativních důvodů odbor 
dopravy a silničního hospodářství MěÚ vydat Rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikace pro uložení sítí do tělesa 
silnice. Územní řízení je z tohoto důvodu přerušeno. Zále-
žitost je řešena na republikové úrovni a je nutné počkat na 
novelu zákona. Jelikož tedy není územní rozhodnutí vydá-
no, nemohlo být o dotaci ještě ani zažádáno. Územní roz-
hodnutí (respektive stavební povolení) je nezbytnou přílo-
hou žádosti o dotaci. A jelikož je její získání podmínkou pro 
úspěšnou realizaci stavby, nezbývá tedy nic jiného, než vy-
čkat na vydání novely zákona. Doufejme, že se vše podaří 
vyřešit včas a žádost bude možné podat v rámci výzvy, kte-
rá by měla být vyhlášena v druhém pololetí příštího roku.

Souběžně příprava stavby pokračuje zpracováváním 
projektové dokumentace pro stavební řízení.

K  přípravě záměru, respektive získání fi nanční podpory 
na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodní sítě“ v Žirči, 
nemá osadní výbor aktuální informace. Dle posledních 
informací probíhá příprava stavby zpracováním projektové 
dokumentace. Jaká je šance na získání dotace, nám není 
známo. I tento záměr je pro Žireč klíčovou záležitostí, havárie 
vodovodu jsou pravidelně opravovány několikrát v měsíci.

Vzhledem k tomu, že by při realizaci obou výše uvede-
ných záměrů byly prováděny značné zemní práce, včetně 
zásahů do stávajících chodníků i  pozemků, na kterých je 
plánována výstavba těch nových, jsou opravy či výstav-
ba chodníků v Žirči částečně limitovány. Přesto pokračuje 
příprava stavby těch nových zpracováním projektové do-
kumentace.

Revitalizace náměstíčka bude pokračovat odstraně-
ním živého plotu v druhé části plochy náměstíčka. Tyto prá-
ce provedou technické služby města v době vegetačního 

klidu, tedy v podzimních měsících letošního roku. Odbor-
nou fi rmou, která se zabývá zahradní architekturou, bylo 
zároveň provedeno zpracování návrhu na úpravu zeleně, 
respektive na kultivaci plochy náměstíčka. Tyto úpravy by 
měly být zahájeny (dle klimatických podmínek) také ještě 
v podzimních měsících letošního roku. Předpokládám, že 
zpracovaný návrh na úpravu zeleně bude možné koncem 
října vyvěsit na webové stránky města v sekci Osadního vý-
boru Žireč.

Zástupci Osadního výboru Žireč byli seznámeni s kon-
ceptem pro projednání Územní studie, kterou z  podnětu 
města Dvůr Králové nad Labem zadal a  pořizuje Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje. Zpracovatelem dokumen-
tace nazvané Studie vybraných problémů dopravní 
infrastruktury ovlivňující nebo podmiňující využití 
a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrko-
noší je fi rma Royal Haskoning DHV, spol. s r. o., Praha.

Zjednodušeně řečeno se studie zabývá především vy-
hodnocením území z pohledu nejvhodnějšího řešení do-
pravy ve městě a  jejím okolí v  návaznosti na širší vztahy 
v regionu Podkrkonoší. Jedná se o velmi zajímavý materiál 
a pro další rozvoj města bude naprosto nezbytnou pomůc-
kou pro správnou orientaci při rozhodování v území. Pokud 
byste měli o tento dokument zájem, kontaktujte kterého-
koliv člena Osadního výboru Žireč.

Ještě připomínám, že pro vaše dotazy, podněty a při-
pomínky stále funguje schránka elektronické pošty s ad-
resou ovzirec@mkinet.cz. Její využití je zatím velmi velmi 
sporadické. Na plotě školní zahrady je i  pro možnost va-
šeho písemného kontaktu s žirečským osadním výborem 
k dispozici klasická poštovní schránka.

A jelikož je toto vydání občasníku v  letošním roce už 
poslední a zimní svátky se kvapem blíží, připomenu ještě 
na závěr mých stručných informací k práci osadního vý-
boru, že bude na žirečském náměstíčku již tradičně uspo-
řádáno rozsvícení vánočního stromu. Akci plánujeme 
zase na první adventní víkend. Pozvánky s  upřesněním 
termínu vám budou ještě doručeny do vašich poštovních 
schránek.

S přáním krásného podzimu a příjemné zimy strávené v pohodě a klidu        
za Osadní výbor Žireč Božena Saifrtová

OSADNÍ VÝBOR INFORMUJE
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NOVĚ V DOMOVĚ

Ještě ke Svatoanenským slavnostem…
Patnáctý ročník hodnotíme jako zdařilý. Přinesl Domo-

vu výtěžek víc než 150 tis. Kč a pořídíme za něj zařízení pro 
specializovanou rehabilitaci (např. motomed, rotoped) pro 
klienty Domu sv. Damiána.

I návštěvníci sami nám psali slova uznání: „Jsme z malé ves-
ničky kousek od Olomouce a přijeli jsme se k Vám podívat na tuto 
slavnost a také na ošetřování nemocných lidí u Vás. Velice příjemná 
sestřička nás provedla domovem, ukázala, jak postižení nemocí RS 
zde žijí, jak je o ně pečováno. O Vašem domově jsme jen něco slyšeli 
a četli, občas zaslali malinký finanční dar. Zasíláte nám pravidelně 
Vás časopis, který nás právě nalákal na tuto letošní akci. Byli jsme 
bez dechu a velice příjemně uneseni, potěšeni, neumím to slovy vy-
jádřit, jak se o tyto postižené lidi staráte, jak jsou pro ně vybaveny 
pokoje, vany – prostě celý areál. Nádherně upravený park a bylin-
ková zahrádka – přepych. Snažíte se dělat různé akce pro ně a pro 
veřejnost, což není vůbec jednoduché. Prostě všem velký dík přede-
vším za opatrování a ošetřování těchto postižených lidí a za všech-
ny akce, které zde pořádáte. Určitě se k Vám ještě někdy přijedeme 
podívat a podpořit Vás.“

Víte že:
 » Domov sv. Josefa můžete podpořit zakoupením vstupenky 

ve výši 280 Kč na adventní koncert skupiny Spirituál Kvin-
tet, který plánujeme k 15. výročí vzniku Domova na 1. ad-
ventní neděli 28. listopadu 2016 od 19:00 hod. v Beránku 
v Náchodě. Vstupenky jsou již v předprodeji – info najdete 
na webu Beránek Náchod

 » v Žirči opět proběhne Tříkrálová sbírka pro Domov sv. Josefa, 
jejíž výtěžek poputuje letos na pořízení ergoterapeutického 
stolu a na nákup ústní myši, a to v sobotu 7. ledna 2017

 » Domov sv. Josefa nabízí možnost konání svateb v areálu 
Domova  – zámecký park, bylinková zahrada aj. (občanský 
obřad), nebo v kostele sv. Anny (církevní obřad) za poplatek 
3 tis. Kč. Kontakt: 491 610 603

 » kavárna v Domu sv. Damiána Café Damián nabízí příjemné 
posezení a chystá některé kulturní akce nejen pro klienty, ale 
i pro veřejnost. Sledujte vývěsky na návsi

 » v listopadu chystají v Domově sv. Josefa ochotníci z Doubra-
vice divadelní představení pod názvem „Maják“

 » v prosinci se můžete těšit na vernisáž a prodejní výstavu 
klienta Ladislava Staňka a  malířky Gabriely Lašťovky, 
naší nové pracovnice

 » Bylinková zahrada Josefa Kamela nabízí stálý prodej lé-
čivých rostlin s  podzimní novinkou (od konce září prodej 
i ovocných stromků).
Pondělí: 7:00–14:30, úterý–pátek 7:00–16:30, sobota 8:00–
12:00, neděle – po telefonické dohodě 8:00–10:00. Platí do 
konce října.

 » Camellus, bylinné produkty, nabízí 7 druhů sirupů a také 
likéry. V souvislosti s blížícími se Vánocemi je to dobrý tip na 
dárek. Ke koupi je dostanete v Café Damián i v bufetu histo-
rické budovy sv. Josefa.

Jitka Holcová, Domov sv. Josefa

Aktivita v žirečském Sokole neustupuje
Po květnovém vyhlášení konečných výsledků 4. ročníku 

dlouhodobého turnaje ve stolním tenisu a šipkách, kterého se 
zúčastnilo 13 dvojic, následoval 5. ročník nohejbalového tur-
naje o Žirečský putovní pohár. Zde pět trojic bojovalo celý den 
a vítězství získalo družstvo ve složení: Dušan Chaloupka a jeho 
kamarádi z Bílé Třemešné – Radek a Michal.

V  sobotu 4.  června si to pod volejbalovou sítí rozdalo pět 
družstev zastupujících určitou část naší obce  – „Uliční turnaj“. 
Po vyrovnaných bojích se z vítězství radoval Skřivanov, který ve 
složení Jiří Baier st., Jiří Baier ml., Pavel Kerner, Alena Kernerová, 
Jan Zajdl a  V. Skalický porazil loňské vítěze ze Zlodějské, kteří 
zaujali místo druhé. Třetí místo obsadilo družstvo Na pípě před 
Bytovkami a Náměstíčkem.

Vítězové uličního turnaje 2016

Zahradní svatební obřad

Víťa Marčík baví děti
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Ani slabý déšť neodradil v  neděli 5.  června předškoláky 
a školáky, aby přišli na hřiště za žirečskou sokolovnu oslavit svůj 
svátek. Pro padesátku přítomných dětí jsme připravili ve spolu-
práci s  místními dobrovolnými hasiči řadu soutěží a  úkolů. Za 
své výkony dostaly děti drobné ceny a sladkosti. V letošním roce 
jsme poprvé na tuto akci neobdrželi příspěvek z odboru školství 
městského úřadu. Aby si děti mohly svátek užít v plné šíři, včet-
ně odměny za své výkony, pomohla nám sponzorským darem 
fi rma JUTA, a. s. Ještě jednou moc děkujeme.

Sobota 9. července byla dnem, kdy účastníci tipovací soutě-
že MS 2016 v ledním hokeji mohli své tipy zúročit na „Chlapském 
dni“. V čistě chlapských disciplínách si to rozdalo 25 přítomných 
včetně několika žen. Vítězové nebyli vůbec důležití, ale všichni 
si sportovní odpoledne užili a dobře se bavili.

Dne 3. září se na hřišti za žirečskou sokolovnou uskutečnil již 
31. ročník volejbalového turnaje o  „Starostův pohár“. Do turnaje 
se přihlásila 3 družstva, z toho dvě domácí. Starostův pohár nako-
nec zvedlo nad hlavu vítězné družstvo Žirče ve složení: M. Tlučhoř,         
O. Rapáč, J. Petrásek, J. Baier ml., D. Chaloupka a P. Potocká.

A co dalšího ještě připravujeme do konce letošního roku?
Od začátku listopadu začne další ročník dlouhodobého tur-

naje dvojic ve stolním tenisu a šipkách. Kdo se tedy chcete i přes 
zimu hýbat, přijďte mezi nás a přihlaste se do turnaje.

Ty, kteří si rádi hrají a přemýšlí u karet, zveme na turnaj v troj-
kovém mariáši, který se koná v sobotu 5. listopadu 2016 v žireč-
ské sokolovně.

Milovníky společenské zábavy a  tance si dovolujeme po-
zvat na sobotu 19. listopadu, kdy se v tělocvičně naší sokolovny 
uskuteční sousedské posezení.

Ty z vás, kteří si oblíbili každoroční návštěvu výstavy „Šikovné 
ruce“, upozorňujeme, že pravděpodobně poslední 10. ročník této 
výstavy se uskuteční 26. listopadu v žirečské klubovně chovatelů.

A pak se již děti mohou těšit a zároveň se i  trochu bát Mi-
kuláše a čertů, kteří je opět navštíví 5. prosince v naší žirečské 
sokolovně.

Poslední sportovní akcí roku bude oblíbený „Dacanův me-
moriál“. V tradičním termínu 27. prosince přivítáme všechny zá-
jemce o stolní tenis a šipky v naší sokolovně, abychom zavzpo-
mínali na kamaráda Láďu Pavlíka a společně se rozloučili s právě 
končícím rokem 2016.

Podrobnosti a  informace o  našich akcích včetně foto-
grafi í najdete na: www.sokolzirec.eu.

Josef Wolf, TJ Sokol Žireč

Víte, co je Deadlift?
Deadlift je pozved činky od země do vzpřímeného stoje 

s  činkou nad kolena. Jinak kategorie vzpěračského sportu, ve 
kterém, jak jsem se již v  minulém roce zmiňoval, soutěží člen      
TJ Sokol Žireč Jaroslav Tomanec starší. Soutěží v kategorii ve-
terán, kde stále dosahuje nejhodnotnějších výsledků.

Přehled soutěží, kterých se v letošním roce účastnil:

 » 8. května 2016, Světový pohár (Praha) – 1. místo 160 kg, na 
4. pokus 167,5 kg a český rekord

 » 15. května 2016, Mezinárodní mistrovství Slovenska 
(Bratislava) – 1. místo 160 kg

 » 10. června 2016, Mistrovství Evropy (Rovaniemi, Finsko)  
– 1. místo 162,5 kg

 » 25. června 2016, Varnsdorf – 1. místo 160 kg

 » 6. srpna 2016, Volyň – 1. místo 165 kg

 » 21. září 2016, Mistrovství světa (Knjaževač, Srbsko) – 1. místo 
160 kg a evropský rekord
Další soutěže v letošním roce ještě pokračují. Uvedený výčet 

dosažených úspěchů Jaroslava Tomance je sám o sobě dosta-
tečně vypovídající o  jeho sportovních kvalitách. Snad jen do-
dám, že jeho výkonnost zraje jako víno, a tak se můžeme těšit 
na jeho další rekordy.

Vlastimil Rezek

Tak nám to zase začalo!
Prázdniny nám utekly jako voda a my jsme se sešli v naší ma-

teřské škole i s novými dětmi. Nastoupilo 10 dětí a čekáme ještě 
příchod jednoho dítěte.

Snažíme se dětem zkvalitnit prostředí, aby se jim ve školce lí-
bilo a lépe zvládly odloučení od rodičů. Určitě jste o prázdninách 
zaznamenali čilý stavební ruch. Byla dokončena fasáda zadní 
strany budovy, opravena střešní krytina, položeno nové linoleum 
v kuchyni,  na chodbě v 1. patře a na schodišti. Došlo k výměně 
dětských umyvadel a k výzdobě stěn dětskými motivy.

V září jsme se zaměřili na adaptaci nových dětí. Cílem naší 
práce je, aby „plačtivé období“ bylo co nejkratší a aby i rodiče 
chodili do práce s pocitem, že je o jejich děti postaráno s láskou 
a  trpělivostí. Věková hranice se snižuje a  do mateřské školy 
jsou přijímány i  děti mladší 3 let. Pokud ale bude fungovat 
spolupráce a  důvěra mezi personálem a  rodiči, určitě vše 
zvládneme ku prospěchu všech. Ani starší děti nebudou zahálet. 
Čeká je tématická vycházka do lesa, využijeme podzimní počasí 
k upevnění již získaných poznatků. Novinkou je přijetí nabídky 
na kurz bruslení, který začal koncem září. Chtěla bych ještě touto 
cestou poděkovat paní Polákové, která na doporučení školní 
inspekce nechala udělat revizi nářadí a my můžeme s dětmi od 
října chodit cvičit do sokolovny.

Účastníci dlouhodobého turnaje 2015

Vylezeme všude
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I v letošním roce navážeme na dobrou spolupráci se základ-
ní školou, která se odráží i v tom, že většina dětí z mateřské školy 
pokračuje v  1. třídě místní školy. Nadále budeme hledat nová 
témata a cesty ke zkvalitnění naší výchovně-vzdělávací práce, 
která byla kladně ohodnocena Českou školní inspekcí.

Mgr. Hana Sommerová, ředitelka MŠ Žireč

Novinky ze školy
Prázdniny utekly jako voda a  školáci už zase pilně pracují. 

V  letošním školním roce jsme přivítali pět prvňáčků, ve třetím 
ročníku jsou čtyři žáci a ve čtvrtém je jich osm. Rozloučili jsme se 
s paní vychovatelkou Veronikou Výbornou, která odešla praco-
vat do základní školy ve Strži, a přivítali jsme novou paní vycho-
vatelku Pavlínu Martin. Vzhledem k tomu, že pobývala několik 
let v  Anglii a  mluví anglicky jako rodilá mluvčí, tak se jí určitě 
podaří vzbudit zájem našich školáků o tuto řeč a také ji hravou 
formou děti učit. V rámci školní družiny najde určitě spoustu za-
jímavých činností, aby si děti po vyučování odpočinuly a načer-
paly další sílu pro práci ve škole. Přeji jí hodně úspěchů v práci.

Ještě se musím vrátit zpět do loňského školního roku. Že děti 
ze Žirče vyjíždějí každým rokem do Krakonošova království, to 
už je tradicí. Letos vyměnily penzion Labe ve Špindlerově Mlýně 
za Medvědí boudu, která je posazena na překrásné louce s krás-
ným výhledem na panorama Krkonoš. Poslední medvěd se v Kr-
konoších objevil sice již velmi dávno, ale naše děti stejně pozo-
rovaly a naslouchaly, zda se nějaký neukáže. Sice bez úspěchu, 
ale za pomoci věrné přítelkyně Krakonoše sojky a jeho samého 
zažily spoustu dobrodružství. Každou noc sojka rozdávala drob-
né sladkosti těm dětem, které se pilně učily a plnily úkoly zada-
né Krakonošem. Úkoly nacházely každé ráno v dopise od pána 
hor. Byly sice mazaně schované (ve vitríně lednice, na zádech 
číšníka…), ale vždy se je podařilo vypátrat. Je zajímavé, že vždy 
byli odměněni všichni. Buď jim Krakonoš nadržoval, nebo si to 
všichni opravdu zasloužili. Kdo ví?

Všichni si museli pořádně namastit svaly, aby byli schopni 
zvládat turistické vycházky: na Davidovy boudy, Brádlerovy 
boudy, Martinovku, na hranice s Polskem, do Špindlerova Mlýna 
a na Špindlerovku. Krakonoš si pro ně připravil i náročné odpo-
ledne v podobě různých záludných otázek z přírodovědy, orien-
tace v okolí, turistických značek i pokynů Krkonošského národ-
ního parku spojených s pohybovými soutěžemi.

Děti se moc snažily, a tak je odměna neminula. Ve Špindlero-
vě Mlýně se byly „vycachtat“ v bazénu Vojenské zotavovny Bed-
řichov. No a že si to užily. Plavaly v protiproudu, jezdily na tobo-
gánu, byly ve vířivce. Také si pochutnaly na výborné zmrzlině 
a  ještě zvládly pětikilometrový pochod ze Špindlerovy boudy. 
Dokázaly sobě i Krakonošovi, že nejsou žádné bábovky.

Celý týden nás provázelo krásné slunečné počasí a  skvělá 
péče personálu Medvědí boudy. Ke snídani švédské stoly s na-
pečenými křupavými houstičkami, babiččinými borůvkovými 
knedlíky a mnohými dalšími dobrůtkami. Však se mnohým pěk-
ně zvětšila bříška. Těžko jsme se s horami loučili, ale za rok se 
budeme těšit opět na shledání.

Máme před sebou celý rok práce. Zahájili jsme projektový-
mi dny, kdy jsme poznávali své okolí, věnovali se nejen přírodě, 
ale i historii a zajímavým místům. Také jsme podpořili výzkum 
a  léčbu rakoviny Během naděje ve Dvoře Králové nad Labem. 
Budeme dále spolupracovat s místní mateřskou školou. Již v říj-
nu bude zahájena předškolní dílna pro budoucí školáčky, kteří 
budou jednou měsíčně docházet do školy, aby se pomalu se-
znamovali se školní prací a poznávali nejen své nové pedagogy, 
ale i budoucí spolužáky.

Všem žáčkům přeji skvělé vykročení do nového školního 
roku, samé hezké známky a hodně radosti ze školní práce.

Mgr. Olga Hylmarová, třídní učitelka

Žirečští hasiči opět aktivní

Místní hasiči vybavují jednotku a pracují s mládeží
Od 1. července 2016 po dohodě s městem Dvůr Králové nad 

Labem zřídilo sdružení dobrovolných hasičů Žireč výjezdovou 
jednotku. Tato jednotka se skládá z devíti členů ve dvou druž-
stvech. Do konce tohoto roku bychom rádi dovybavili naši jed-
notku, aby byla plnohodnotnou a  akceschopnou pro všechny 
události, ke kterým bude přizvána. Zatím se to za podpory měs-
ta daří, ať už se jedná o nové zásahové obleky a přilby nebo ji-
nou pro nás nezbytnou výzbroj.

Ačkoli nám jako dobrovolným hasičům přibylo mnoho povin-
ností, chceme i nadále navazovat na práci, kterou už jsme začali, 
a to jak na práci s dětmi, tak na pořádání společenských akcí.

Ve spolupráci s  místní sokolskou organizací jsme uspořá-
dali akci „Rozloučení s prázdninami“, která se konala z 27. na 
28. srpna. V sobotu večer se sešlo asi 17 dětí s rodiči u sokolov-
ny, kde si všichni opekli buřty, a když se setmělo, tak se zúčast-
nili stezky odvahy. Děti si musely u každého strašidla nechat 
orazítkovat kartičku, aby pak na konci trasy mohly nalézt truh-
lu s pokladem. Na závěr se děti vyfotily společně se strašidly 
a pak šly spát do sokolovny. Ráno měly děti ke snídani závin 
a  po osmé hodině vyrazily na netradiční stopovanou, která 
byla z  části zaměřená na hasičskou tematiku. Místo šipek na 
zemi měly trasu vytyčenou azimutem a cílovou pozicí, kde se 

Pěkné zakončení s účastníky stezky odvahy

Smějeme se rádi
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nachází další úkol s azimutem. Děti samy pomocí buzoly zjišťo-
valy směr cesty a s nadšením plnily všechny úkoly. Stopovaná 
končila na novodobé Křížové cestě na tzv. „Turisťáku“, kde si 
děti musely připravit a uvařit bramboračku, ale nejdříve mu-
sely ještě pomocí azimutu najít ingredience na polévku. Ha-
siči jim pouze připravili ohniště a  horkou vodu. V  době, než 
se polévka uvařila, se hrály míčové hry a přetahovaná lanem 
s hasiči. Na závěr jsme všichni uvařenou polévku snědli. Všem 
dětem i dospělým moc chutnalo. Pro velkou spokojenost dětí 
i rodičů jsme se rozhodli, že z této akce uděláme tradici a bu-
deme se těšit zase za rok.

Jan Pohl a Markéta Zavřelová, SDH Žireč

Chovatelé ZO ČSCH hodnotili
V sobotu 20. srpna 2016 se uskutečnila v zámeckém parku 

Domova sv. Josefa a  ve školní budově v  Žirči již 60. výstava 
drobného zvířectva, pořádána ZO ČSCH Žireč, a  zároveň již 
65. prodejní výstava kaktusů a sukulentů uspořádaná členy 
Klubu kaktusářů ve Dvoře Králové nad Labem.

Na výstavě drobného zvířectva se prezentovalo 101 vysta-
vovatelů králíků, drůbeže a holubů: 62 vystavovatelů se 327 kle-
cemi králíků pod vedením přítele Tázlera, 42 voliér drůbeže hra-
bavé, 41 druhů, pod vedením Zd. Petříka, 3 druhy vodní drůbeže 
v počtu 36 kusů pod vedením přítele Maláka a 18 voliér holubů 
v  počtu 84 kusů pod vedením přítele Petery, 6 vystavovatelů 
okrasného ptactva pod vedením Zd. Blažka a 6. speciální výsta-
va morčat pod vedením Luk. Nývlta za účasti 24 vystavovatelů 
s počtem 127 zvířat.

Expozice Klubu kaktusářů byla zajištěna 7 členy Klubu kak-
tusářů v 7 stáncích.

Opět jsme litovali, že na naši výstavu nepřijeli chovatelé 
z družebních organizací v Německu a ani chovatelé z družební 
organizace ze slovenské Senice. Díky krásnému počasí a zvýše-
né propagaci výstavy navštívilo výstavu 3 200 návštěvníků.

Poděkování patří vedení Charity v Červeném Kostelci a vedení 
Domova sv. Josefa v Žirči, která nám umožnila výstavu v krásném 
prostředí zámeckého parku uskutečnit. Poděkování rovněž náleží 
všem našim členům a rodinným příslušníkům i dalším pomocní-
kům, kteří zajistili přípravu a obsluhu náročné výstavy.

Zdeněk Franc, ZO ČSCH Žireč

Naši důchodci koncem léta
Skončilo tropické léto s teplotami nad 30 °C, což nám senio-

rům někdy neprospívá, proto jsme raději doma.
Když se ohlédneme za naší činností, tak byl uskutečněn květ-

nový výlet do Prahy s plavbou vyhlídkovou lodí po Vltavě. Pluli 
jsme z Dvořákova nábřeží za Karlův most a zpět. Cestou z Pra-
hy jsme navštívili barokní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad 
Cidlinou. Seznámili jsme se s  dějinami rodu Kinských a  s  cho-
vem koní Chlumeckých plaváků. Reprezentativní a romantické 
prostory zámku vytvářejí jedinečnou atmosféru. K  prohlídce 
je také zámecká kaple, zámecká zahrada a zámecká oranžérie. 
V tomto roce došlo k opravě hlavního vstupu do zámku. S výle-
tem jsme byli spokojeni.

Koncem června jsme společně poseděli v místní nové kavár-
ně u „Damiána“ na kafíčku a zákusku. Pěkné.

Ve středu 5. října 2016 jsme se v Hankově domě účastnili Dne 
seniorů 2016, kde hudebně zábavný pořad provázeli Pavlína Fi-
lipovská a Karel Štědrý. Připomněli jsme si písně našeho mládí.

Naši důchodci na zámku v Chlumci

Plavba po Vltavě

V  úterý 18.  října  2016 jsme letos již podruhé podnikli ná-
kupní zájezd do Polska. Na zpáteční cestě byla provedena za-
stávka na téměř tradiční a dobrý oběd ve Velkém Třebešově.

I v letošním roce slavilo několik našich členů i nečlenů krás-
ná životní jubilea. Všem blahopřejeme.

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v naší klubovně od 13:00 hod. 
uskuteční výroční členská schůze našeho Klubu, kde bude i občer-
stvení. Schůzi nám s novým programem zpestří taneční sdružení 
žen „Sestry Chalupovy“ ze Skalice u Hradce Králové. Zde budeme 
též inkasovat příspěvek 100 Kč na rok 2017.

Eva Horáková, Klub důchodců Žireč

Jak jsme volili

aneb povolební rozčarování
Jedním z aktuálních témat letošního podzimu byly volby do 

krajských zastupitelstev. Z výsledků celonárodních, ale i měst-
ských a žirečských zcela jednoznačně vyplynulo, že většina lidí 
touží po změně. V Královéhradeckém kraji, stejně jako v drtivé 
většině krajů celé ČR, zvítězilo hnutí ANO 2011, ale…! V našem 
kraji politici s  výsledkem voleb a  vůlí voličů naložili po svém 
a  k  dnešnímu dni (10.  10.  2016) utvářejí krajskou koalici, která 
s ANO prostě nepočítá. Volební účast opět nebyla vysoká, celo-
národně 34,57 %, ve Dvoře Králové nad Labem 33,57 %, v Žirči 
34,50 %. 
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
 » 1. listopad

Začátek dlouhodobého turnaje dvojic ve stolním tenise 
a šipkách (Sokol Žireč)

 » 5. listopad
V sobotu od 19:00 pokračuje Divadelní Erbenův Miletín  
představením „Natěrač“ (jedná se o svěží konverzační komedii)

 » 5. listopad
Trojkový mariáš (sokolovna)

 » 19. listopad
„Sousedské posezení“ (sokolovna)

 » 26. listopad
10. ročník „Šikovné ruce“ (Klub chovatelů) (sokolovna)

 » 26. listopad
rozsvícení vánočního stromu s menším programem  

       a občerstvením (žirečské náměstíčko)
 » 27. listopad

27. ročník „Dacanův memoriál“ (sokolovna)
 » Listopad

Ochotníci z Doubravice (divadelní představení „Maják“)
(Domov sv. Josefa)

 » Prosinec
Vernisáž a prodejní výstava Ladislava Staňka a malířky  
Gabriely Laštovky (Domov sv. Josefa).

PODZIMNÍ ŽIREČSKÝ OBČASNÍK
vydává město Dvůr Králové nad Labem. Náklad 185 výtisků.

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

Všichni politici před, ale i po volbách apelují na voliče, aby k vol-
bám chodili. A tak je tu téma k zamyšlení: je jejich povolební jed-
nání tou správnou motivací k aktivnějšímu přístupu veřejnosti 
k volbám? No, jedno je ale jisté, královéhradečtí politici cenu fair 
play po letošních volbách určitě nedostanou.

Ale abychom byli nestranní: bylo by vítězné politické hnutí 
vůbec schopné kvalitně řídit kraj, když neumělo proměnit svou 
povolební výhodu, kterou jim východočeští voliči vytvořili dob-
rou výchozí pozicí pro úspěšné politické vyjednávání?

Žirečské volební výsledky:
Z celkového počtu 429 se voleb zúčastnilo 148 voličů, všech-

ny odevzdané hlasy byly platné a byly rozděleny mezi tyto po-
litické strany a hnutí:
Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1 hlas
ODS 9 hlasů
Koalice SPD a SPO 8 hlasů
ČSSD 15 hlasů
ANO 2011 65 hlasů
TOP 09 3 hlasy
Koalice pro Královéhradecký kraj 13 hlasů
KSČM 12 hlasů
STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI 2 hlasy
Svobodní a Soukromníci 4 hlasy
Koalice Piráti a SZ pro KHK 11 hlasů
NE ILEG. IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 3 hlasy
NEZÁVISLÍ 2 hlasy

Ostatní volební strany a hnutí, které v Žirči hlasy neobdržely:
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamiz.
SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK
DSSS-Imigranty, islám nechceme!

Politická jednání o  utváření koaličního uskupení pro řízení 
kraje nejsou ke dni 10. 10., kdy vzniká tento článek, ještě defi -
nitivně uzavřena, přejme si tedy, aby vedení kraje, ať už bledě-
modré, oranžové či jinak barevné, bylo schopné řešit konstruk-
tivní požadavky. A nejen hradecké, ale i ty naše.

Vladimír Mertlík

Příkopy
Hodně a často frekventovaným problémem je stav příkopů po-

dél komunikace III/2854 nad zastavěnou částí obce k železniční za-
stávce Žireč. Odbor rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr 
Králové nad Labem na žádost Osadního výboru Žireč oslovil SÚS 
Královéhradeckého kraje (správu a údržbu silnic) o provedení revi-
ze stavu a případné údržby příkopů na obou stranách této komu-
nikace. Za účasti zástupců osadního výboru a SÚS byla začátkem 
září provedena pochůzka na místě a bylo dohodnuto, že SÚS po-
žadované úpravy příkopů provede. Následně bylo k této záležitosti 
městu zasláno písemné vyjádření SÚS, ze kterého cituji:

„Údržba krajnic a  příkopů byla prováděna přede dvěma lety 
a situace není úplně špatná. Příkop plní svoji funkci a odvádí vodu 
z  komunikace, k  tomu je určen. Nedokáže si ale poradit s  vodou 
z okolních pozemků a to může, obzvláště při přívalových deštích, 
působit problém. Náletová zeleň se zde skutečně vyskytuje ve vět-
ším množství a před obnovením příkopu ji bude nutné odstranit.

Úsek byl po dohodě s pracovníky cestmistrovství Dvůr Králové 
nad Labem přednostně zařazen do plánu běžné údržby a Vámi po-
pisované závady budou v  maximální možné míře odstraněny do 
konce měsíce září 2016. Náletová zeleň bude odstraněna pouze ta 
nejnutnější z příkopu a celkové dokončení bude provedeno v nad-
cházejícím zimním období při pravidelně probíhající údržbě zeleně 
v období vegetačního klidu.“

Dopřejme tedy pracovníkům SÚS potřebný čas k dokončení 
prací při obnovování příkopu.

Ale objektivně: i po jeho vyčištění nebude příkop skutečně 
schopen odvádět přívalovou vodu, valící se při silných deštích 
po silnici z  okolních polí, které jsou navíc zřetelně svahovány 
směrem na zastavěné žirečské území. Dalším zádrhelem jsou 
i propustky, které jsou v zastavěné části obce vybudovány jako 
vjezdy na pozemky k  jednotlivým objektům. Dimenze použi-
tých trubek nejsou schopny v drtivé většině případů propustit 
množství přívalových vod a dochází tedy logicky k vylití vody 
na okolní pozemky.

Opět se potvrzuje a z výše uvedeného jasně vyplývá, že po-
třeba výstavby kanalizace v městské části a realizace chodníků 
je naprosto nezbytná i z pohledu těchto širších souvislostí. Dou-
fejme tedy, že se v průběhu příštího roku podaří dokončit pří-
pravu stavby včetně administrace žádosti o dotaci, na základě 
které dojde k úspěšnému dosažení dotační podpory, a násled-
ně se stavbu konečně podaří zrealizovat.

Božena Saifrtová, Osadní výbor Žireč


