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Žireč (německy Schurz) je vesnice, část města Dvůr Králové nad 
Labem v bývalém okrese Trutnov. Rozkládá se na pravém břehu řeky 
Labe asi 3,5 km na jihovýchod od Dvora Králové nad Labem.  
Prochází tudy železniční trať Jaroměř - Liberec.  
 

 

První zmínka o Žirči pochází z roku 1348. Na místě dnešního zámku 
stála tehdy tvrz, která údajně sloužila jako dvůr pražských biskupů. 
Původně se jednalo o dvě obce, jimiž byly Městys Žireč a Ves Žireč. 
Zástavba obou původních obcí byla přitom srostlá již v 19. století. Ke 
sloučení obou Žirčí v jednu obec došlo ke dni 16. ledna 1949. Na 
sloučení se spolu dohodly obě obce. Usnesení o sloučení schválil 
MNV Vsi Žirče dne 1. června 1948, MNV Městyse Žirče dne 3. června 
1948. Obě usnesení pak schválil dne 21. prosince 1948 ještě Zemský 
národní výbor v Praze. Jako osady pak byly oba Žirče sloučeny 
vyhláškou ministerstva vnitra 864/1949 ze dne 5. srpna 1949. 
Součástí města Dvůr Králové nad Labem se sloučená obec stala roku 
1964. 
 

 

 

 

K 31. 12. 2015 evidujeme 168 čísel popisných.  
 
 



Znak obce Žireč 

 

Součástí města Dvora Králové nad Labem je Žireč. V roce 1698 byla 
tato obec povýšena na městys a od roku 1719 je znám městský znak. 
Žirči byl znak dále potvrzen rakouským ministerstvem vnitra v roce 
1908. Přesto, že Žireč je v současné době součástí města Dvora 
Králové nad Labem, nelze popírat její právo na užívání vlastního 
znaku. Proto městské zastupitelstvo rozhodlo, aby součástí vyhlášky o 
symbolech města byla také kodifikace znaku Žirče včetně pravidel 
jeho užívání. 

Na modrém štítě znaku je stříbrná hradební zeď z kvádrového zdiva s 
cimbuřím o pěti stínkách na obou stranách otevřené brány bez vrat. 
Nad branou vystupuje nízká věž stříbrné barvy s cimbuřím o třech 
stínkách, ukončená červenou špičatou střechou se zlatou makovicí. 
Po obou stranách věže a nad věží jsou ve znakovém poli umístěny tři 
šestipaprskové hvězdy zlaté barvy. Po stranách brány stojí na černé, 
branou přerušené patě štítu dva andělé přirozené barvy se stříbrnými 
štíty držící spolu v bráně zelený věnec. Levý anděl je oděn rouškou 
červené barvy, pravý rouškou modré barvy. Pod věncem je pětilistá 
květina červené barvy se zeleným stonkem a zelenými listy. Barva 
stříbrná a zlatá se může ve znaku nahrazovat barvou bílou resp. 
žlutou. 

Zdroj: http://www.mudk.cz/cs/mesto/o-meste/symboly-mesta.html 



K 1. 1. 2015 sídlo 11 firem - právnických osob. 

Z toho 5 ekonomicky aktivních, 3 společenství vlastníků bytových 

domů, 4 obecně prospěšní poplatníci (dříve tzv. neziskové 

organizace).   

Občanská vybavenost:  

lékař                                ne 

pohotovost                    ne 

obchod                           ano 

pošta                               ano  (omezené služby pouze 1h denně) 

mateřská škola              ano  (odloučené pracoviště MŠ Drtinova, Dvůr  

Králové n. L.) 

základní škola                 ano (odloučené pracoviště ZŠ Strž Dvůr 

Králové n.L.) 

kino, divadlo                   ne 

restaurace                      ano  (provoz zahájen 27.6.2015) 

veterinární služba         ano 

banka, bankomat          ne 

vlaková zastávka           ano 

autobusová zastávka    ano  (dosah městské dopravy) 

 



LEDEN 
Na přelomu roku 2014 a 2015 byla na Skřivanově instalována nová 

autobusová zastávka s průhlednou zadní stěnou, lavičkou a košem na 

odpadky (realizace: stavební firma Milan Palm).  Instalaci inicioval 

Osadní výbor Žireč.  

 

Pokračují opravy a rozšíření areálu Domova sv. Josefa pro pacienty 

s roztroušenou sklerózou.  

 

Noc z 8. na 9. 1. byla deštivá a foukal silný vítr. Během noci se teplota 

dost výrazně změnila a z teplot pod bodem mrazu jsou rázem +4°C. 

10. 1. výkyvy teplot pokračují, klasické lednové počasí to rozhodně 

není, v ranních hodinách se rtuť teploměru pohybovala kolem +14°C. 

K večeru výpadek el. energie, prudký vítr, občasný déšť 

 

Neděle 11. 1. ráno teplota na nule, během dne silné sněžení, vítr.  

Ze střechy bývalého pivovaru vítr strhal plachty, kterými byly zakryty 

krovy po odebrání staré střešní krytiny.  

 

12. 1. stále svítí vánoční stromek 

 

13. 1. podle teplot skutečně jarní den, slunečno, jasno 

 



Střecha bývalého pivovaru se mění každým dnem -  probíhá výměna 

krovů za asistence jeřábu. 

 

TJ Sokol Žireč na své schůzi navrhla a schválila zapojení členů TJ do 

akce Sběr víček pro Jarouška. 

Obyvatelé městské části Žireč budou s tímto záměrem seznámeni 

pomocí plakátů umístěných ve vývěsce TJ Sokol a v obchodě. 

Minimálně na těchto dvou místech budou zřízena sběrná místa. Na 

uvážení každého z nás je, zda se ke sbírce připojí.  

Maminka postiženého chlapce je aktivní hráčkou volejbalu naší TJ.  

Nápad se zrodil ve firmě RODOS V+J s.r.o. Do projektu se zapojilo i 

Sdružení pro záchranu hradu Kumburku,  z. s., jehož 2 členové v Žirči 

bydlí. 

Dne 14. 1. byla slavnostně přivítána mezi královédvorské občánky i 

Sofie Dvořáková ze Žirče. 

 

14. 1. Jednání osadního výboru 

- Návrh na veřejnou schůzi za účelem seznámení veřejnosti 

s projektem revitalizace náměstíčka (naplánováno na měsíc únor).  

- V souvislosti s výročím založení Matiční školy v Žirči navrhuje osadní 

výbor uspořádat výstavu dobových fotografií.   

- Osadní výbor předá podněty občanů k řešení dopravní situace v Žirči 

(obnovení podélného značení, umístění radaru na úsekové měření 

rychlosti, návrh na omezení průjezdu kamionů). 

 



27. 1. teplota kolem nuly, napadl sníh 

Žireč má svůj web. Za vydatné pomoci pana Jindřicha Hauke byl 

vytvořen, nebo lépe řečeno přetvořen obecní web. Stránky jsou velmi 

jednoduché, neplacené a jejich struktura je dostačující pro naše 

potřeby. 

Ještě, aby byly využívány.  V době, kdy je hlavním pojítkem sociální 

síť, se obávám, že nadále zůstanou v podobě, jak jsme je nastavili. 

Snad někdy v budoucnu, uvidíme. 

Fotografie na následujících stránkách zachycují detaily Mariánského 

sloupu a postupující opravy areálu Domova sv. Josefa. 

 

 

Foto: M. Maierová, 13.01.2015 

 



 

Foto: M. Maierová, 13.01.2015 

 



 



 

Foto: M. Maierová, 13.01.2015 

 



 

Foto: M. Maierová, 13.01.2015 

 



  

Foto: M. Maierová, 13.01.2015 nároží bývalého pivovaru 

 



 

Pro srovnání stav v roce 1984, zdroj internet 

 

 

Obyvatelé Žirče přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 3.711,- Kč. 

Celkově získala Oblastní charita Červený Kostelec téměř 240 tisíc Kč. 

Z této částky bude 65% použito na nákup průmyslové pračky pro 

obyvatele DSJ.   

 

Novinka: Kadeřnické služby nabízí paní Romana Machová na adrese 

Žireč 154.  

 



ÚNOR 
Lidová pranostika se v letošním roce nemýlí a zřejmě se zima ještě 

nevzdává své vlády. Teploty se v prvních únorových dnech pohybují 

kolem 0° C, obloha je během dne polojasná a občas padá sníh. Dětem 

se blíží jarní prázdniny (na Trutnovsku od 16. – 20. 2.), tak si snad 

budou moci vynahradit sněhové radovánky, které se jim během 

vánočního volna nevydařily. 

Na louce, po které se chodí k místní požární nádrži, se objevila 

šrafovaná páska a drobná cedulka s nápisem „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám“. Kdo ji tam instaloval a proč není známo.   

Možná místní SDH kvůli bezpečnosti dětí, aby je nelákal led, který 

rozhodně nemá tu správnou tloušťku a těžko říct, zda si budou moci 

letos zabruslit. 

 

Teploty se nám stále drží pod bodem mrazu. 

 

7. 2. další ročník desetníkového mariášového turnaje pořádá Sokol 

Žireč 

8. 2. slunečné počasí se během dne střídá s bílou tmou 

 

18. 2. Veřejná schůze pořádaná osadním výborem – seznámení 

občanů s projektem revitalizace náměstíčka (úpravy zeleně, 

komunikací, přemístění autobusové zastávky).  

25. 2.  Děti ze základní školy ozvláštnily dnešní dopoledne 

masopustním průvodem. Všichni včetně paní učitelky a vychovatelky  



byli oblečeni v jednoduchých, ale velmi vydařených maskách a za 

zpěvu písniček procházely Žirčí. Doprovod dělaly dvě maminky 

s kočárky. 

Děti cestou rozdávaly vlastnoručně napečené masopustní koblihy. 

 



 

Foto: M. Maierová, 01.02.2015  Pohled od hasičské zbrojnice k nádrži 

 



 

Foto: M. Maierová, 01.02.2015 Prostor vpravo od topolů za sokolovnou  

 

 



 

Foto: M. Maierová,  01.02.2015 Informační cedule umístěná před budovou bývalé fary na kraji 

parčíku 

 

 



 

Foto: M. Maierová, 01.02.2015 – na levé straně budovy bývalé fary vzniká přístřešek, o jeho účelu 

zatím můžeme jen spekulovat 

 



BŘEZEN 
 

8. 3. mladší generace obyvatel Žirče vyzývá prostřednictvím sociální 

sítě k účasti na prvním letošním „turnaji“ v nohejbale. Ti, kteří se hry 

neúčastní, posedávají pod přístřeškem za sokolovnou i v altánu a 

užívají si opravdu teplé odpoledne, kdy teplota na slunci přesahuje 

15°C.  

11. 3. déšť, vítr a ochlazení 

 

11. 3. Schůze osadního výboru  

- členem osadního výboru se stal p. Vladimír Mertlík 

- na konec měsíce května je připraveno vydání Žirečského občasníku 

- osadní výbor navrhuje na udělení ceny Osobnost města pana 

Vlastimila Rezka, Josefa Wolfa a Jaroslava Tomance st. 

- v souvislosti s avizovaným dotačním titulem bude osadní výbor 

iniciovat dopracování projektové dokumentace k akci „Kanalizace 

Žireč“. 

- osadní výbor žádá provedení drobných oprav uličky vedoucí 

z náměstíčka k DSJ (nadměrná zátěž v souvislosti s průjezdem 

automobilů ze stavby) a výměnu plakátovací tabule.   

 

Na Svatého Řehoře, čáp přiletí od moře, líný sedlák, který neoře. 

 



Objevila se fotografie, která dokazuje, že první čápi se ve městě 

objevili již v pátek, po tomto svátku. Ani letos se u nás čápi na hnízdě 

zřejmě neobjeví. Hlavním důvodem je pokračující stavba na 

náměstíčku před Domovem sv. Josefa. Ptáci by byli rušeni stavebními 

stroji, a proto, pokud již dorazil „náš“ pár hnízdí asi v jiné lokalitě. 

Budeme doufat, že se k nám v dalším roce vrátí. 

 

14. 3. sousedské posezení 

Oblíbená akce, se těší zájmu obyvatel Žirče. To dokazuje i počet 

návštěvníků – 61, jak uvedla starostka sokola Lenka Poláková.  

Výtěžek za vstupného je určen TJ Sokol Žireč. 

 

 

Na konci měsíce si s námi zahrává počasí. Podle kalendáře je již jaro, 

ale příroda si zřejmě myslí něco jiného. Od pondělí 30. 3. se během 

dne vystřídají snad všechna roční období. Fouká silný a studený vítr. 

Déšť, kroupy, sněhová vánice a dokonce první letošní bouřka. Ve 

večerních hodinách byl 3x zaznamenán výpadek elektrické energie. 

Naštěstí se jednalo jen o krátkodobé výpadky. 

 

22. 3. výroční členská schůze svazu chovatelů (základní organizace 

v Žirči funguje již 65 let) 

 

27. 3. klub důchodců uspořádal pro své členy, kterých je 

mimochodem v letošním roce 65, výlet na velikonoční výstavu do 

 



Častolovic. Z výstavy se výletníci přesunuli do muzea v Rychnově nad 

Kněžnou. 

 

 

Březen 2015, foto: M. Maierová   Pohled na budovu bývalé fary 

 



 

Březen 2015, foto: M. Maierová 

Pohled na budovu bývalého pivovaru 



 

Březen 2015, foto: M. Maierová 

Bývalý pivovar, oprava komína 



 

Březen 2015, foto M. Maierová 

Levé nároží budovy bývalé fary – vzniká přístavba 



 

Březen 2015, foto: M.Maierová 

Pohled na vznikající přístavbu bývalé fary 



 

Březen 2015, foto M. Maierová 

Oprava střechy bývalého pivovaru, pohled na zadní část areálu z parku, za zídkou je bylinková 

zahrada a zahradnictví 



 

Březen 2015, foto M. Maierová 

Oprava komínového tělesa pivovaru 



DUBEN 
 

Na to, že se blíží Velikonoce, to venku vypadá spíše jako o Vánocích, 

nebo možná lépe než o Vánocích. Koncem roku 2014 byly průměrné 

teploty kolem +10°C. První dny měsíce dubna jsou o dost chladnější, 

sněží, stále fouká silný a chladný vítr.  

 

Velikonoce se nesly v duchu pravého aprílového počasí.  Je pravdou, 

že ne vždy se stane, aby během jednoho dne stihla příroda předvést 

čtvero ročních období. V tyto dny se jí to však podařilo. 

V pátek 10. 4. byl z náměstíčka odvezen podstavec Mariánského 

sloupu, včetně schodů a zbytků zábradlí. Zbyla jen hromada hlíny, 

která svým tvarem připomíná malou pyramidu.  

 

15. a 16. 4. se denní teploty na přímém slunci šplhají až ke 20° C. 

Nebude to mít dlouhé trvání a přijde ochlazení, ale slunečné a teplé 

dny nám všem dělají dobře.  

 

18. 4. se konala tradiční akce Sokola Žireč – házení vajec. Této 

sportovně-zábavné akci předcházelo slavnostní zasazení nové lípy 

před místní sokolovnou, nyní to bude Sokolská lípa. Ti, kteří chtěli být 

u toho, měli smůlu, možná nedopatřením, možná informačním 

šumem. Nikdo nečekal, až se shromáždí účastnící Házení vajec a 

s ostatními obyvateli obce se nějak nepočítalo vůbec.  

 



Lípu umístila do vyhloubené jámy paní Zuzana Kazmirowská společně 

se starostkou TJ Sokol Žireč Lenkou Polákovou. 

Nákup stromu zajistila firma Chimpanzee s.r.o., která se zavázala o 

něj 5 let pečovat.  

Na okraj: informace o sázení lípy se konkrétně ke mně dostala pouze 

prostřednictvím sociální sítě, takže valná většina obyvatel a pamětníci 

sázení původní lípy, neměli o tomto ani tušení. 

Nepřísluší mi tuto situaci hodnotit, jen konstatuji, že tato významná 

událost měla vejít v povědomí všem obyvatelům. 

 

19. 4. Dobrovolníci se tak, jako každý rok sešli, aby v rámci Dne země 

uklidili odpadky z okolí měst, obcí, lesů i povodí řek. U nás se skupiny 

opět rozdělily na tradiční trasy: směr vlaková zastávka, směr 

Stanovice, směr Dvůr Králové n.L. 

 

Pan Klemera dokončil svépomocí opravu štítu té části domku, které 

mu v roce 2013 vyhořela.Datum požáru je uvedeno nad štítovými 

okénky. 

 

22. 4. začala plánovaná výluka na trati Jaroměř – Stará Paka. Hlavním 

důvodem výluky je přechod na automatizovaný systém obsluhy 

výhybek a celková rekonstrukce nástupišť na nádraží ve Dvoře 

Králové nad Labem. Jak výluka souvisí s Žirčí? Během výluky nám 

přibyly spoje do města a zpět. Náhradní autobusová doprava suplující 

osobní vlaky staví na stanovišti autobusů na křižovatce U Tří kaprů.   

Výluka končí 22.6. 



25. 4. Proběhlo na hřišti za sokolovnou vyhlášení výsledků 

Dlouhodobého turnaje dvojic. 

 

27. 4. Podle předpovědi poslední teplý den v dubnu a také pro 

začátek května. Při noční bouřce byla opět Žireč bez elektřiny. 

V poslední době je to již nepsané pravidlo. A nějak si na něj 

nechceme zvykat. Čímpak to asi je? Kde je příčina toho, že i malá 

bouřka dokáže místním znepříjemnit život?   

 

30. 4. Pálení čarodějnic 

 



KVĚTEN 
 

První dva květnové prodloužené víkendy přišly jistě mnohým 

zaměstnaným vhod.  

 

Počasí si s námi pohrává, některé dny jsou vyloženě letní, jindy se 

prudce ochladí a ledový vítr dává poznat, že na horách ještě leží sníh. 

 

Druhý květnový víkend byli zaznamenáni v Žirči opět čápi. Vrátili se 

k nám po dvou letech a obsadili hnízdo, které je nyní uprostřed 

staveniště.  Snad se jim podaří úspěšně zahnízdit a vyvést mladé. 

 

Od 11. 5. do konce června bude uzavřena hlavní přístupová 

komunikace do zámeckého parku z důvodu plánované opravy cesty 

vedoucí z Domova sv. Josefa. Park bude přístupný skrze branku u 

klubu důchodců.  

16. 5. volejbalový turnaj ulic 

 

20. 5. Schůze OVŽ 

 

22. 5. na Skřivanově omezení dopravy – firma Gasservis Liberec 

František Chlum provádí výměnu plynových přípojek u domů na 

začátku obce ve směru na Stanovice. 

 



27. 5. úpravy lože Mariánského sloupu. 

Podle informací z Královédvorských listů by měla být dokončena 

oprava na konci června. Než bude Mariánský sloup instalován na své 

místo, měla by odborná firma provést ošetření stávajících 3 lip, které 

u sloupu rostou. Vzhledem k jejich stáří a výšce se dá předpokládat, 

že zásah bude radikální. 

 

29. 5.  Noc kostelů – kostel sv. Anny v Žirči přivítá návštěvníky v 18.00 

a program bude ukončen ve 22.30h. 

Součástí programu byla přednáška pana Leoše Pryšingra o Braunově 

betlémě včetně promítání z restaurátorských prací a přednáška 

Otakara Flégra, autora diplomové práce o evropském unikátu, kterým 

je zvonkohra a zaznělo i několik skladeb.    

31. 5. Zdá se, že čápi ani letos nezahnízdí. Hnízdo je opět opuštěné. 

 

Poslední květnovou neděli se do schránek obyvatel Žirče dostal další 

výtisk Žirečského občasníku. 

 

Máme za sebou 3 jarní měsíce – letos jsme se jen podivovali nad 

rozmary počasí. Na druhou stranu po letech teplotních skoků, kdy 

v březnu přišlo náhle léto, pak vše rozkvetlé zmrzlo a opět nastalo 

léto, bylo letošní jaro vskutku jarní a „ukázněné“. 

 



S postupem oprav areálu bývalého pivovaru a fary byla odstraněna 

v podstatě veškerá zeleň z parčíku před těmito budovami. 

Jediný strom, který zbyl je jasan v pravém zadním rohu travnaté 

plochy blízko vchodu do statku. 

 

 

 

Květen 2015, foto: M. Maierová 

Pohled na úpravu lože Mariánského sloupu 



 

Květen 2015, foto: M. Maierová  

 



 

Květen 2015, foto M. Maierová 

 



ČERVEN 

 
2. 6. lože pod Mariánským sloupem je již celé zalité betonem   

 

22. 6. byl viděn v odpoledních hodinách čáp na hnízdě, navečer i 

druhý do páru. Mláďata zřejmě již nevyvedou, ale vrátili se k nám. 

 

27. 6. V restauraci u Tří Kaprů se bude konat koncert na zahájení 

provozu.  

  

 



 

Červen 2015, foto M. Maierová 

 



 

Červen 2015, foto: M. Maierová 

 



 

Červen 2015, foto M. Maierová 

 



ČERVENEC 
 

První červencové dny se teploty vyšplhaly nad 30°C – příliv horka 

potrvá podle meteorologů až do 8. 7. Následně by se mělo vlivem 

bouřek ochladit. 

 

Natřeny některé lampy veřejného osvětlení 

 

Mateřská školka má novou bránu a branku, probíhá zateplování 

budovy a částečná výměna oken. 

 

20. 7. započala výměna oken v budově ZŠ  

 

25. 7. od 10:00   14. Svatoanenské slavnosti Domova sv. Josefa. Park, 

nádvoří a kostel ožijí hudbou, tancem, divadlem, ukázkami řemesel a 

provoní se dobrotami. 

 



 

 

 

 

 

25. - 26.7.    Výstava „Žireč včera – dnes – zítra“ u příležitosti 120. 

výročí založení Matiční školy a 95 let od vybudování České státní 

menšinové školy Žireč. Pořádá osadní výbor v prostorách základní 

školy v Žirči (fotografie, obrázky, pohlednice). Vernisáž bude mít 

výstava až v říjnu, ve dnech výročí.  

 



 



Celou Českou republiku a Evropu jako celek sužují sucha – půda je 

místy proschlá až do hloubky 1m. 

Všeobecně platí zákaz rozdělávání ohňů, pro oblast Dvůr Králové byl 

vydán zákaz napouštění bazénů a zalévání ze spodních vod. Občané 

mají využívat vodu z vodovodního řadu. 

 



SRPEN 
 

Během prvního srpnového víkendu bylo sklizeno obilí z polí kolem 

Žirče. 

 

Dokončena 1. etapa výměny oken v budově základní školy. 

 

Podél obrubníků a plotů se objevila „nová“ travina – rosička lysá a 

krvavá, jedná se o druh, jehož domovinou je Asie. 

 

  



Denní teploty nadále atakují 35°C, v noci je teplota zhruba kolem 

26°C. 

 

12. 8. po dlouhé řadě naprosto suchých dní začalo dnes před 14h 

pršet. Déšť provází bouřka.  

Vydatnějšího deště a ochlazení jsme se dočkali až ve 34. týdnu. 

 

22. - 23. 8. Již 59. výstava drobného zvířectva pořádaná ZO ČSCH Žireč 

a zároveň 64. výstava kaktusů a sukulentů pořádaná Klubem 

kaktusářů Dvůr Králové n.L. 

 



27. 8. byla instalována část Mariánského sloupu – podstavec. Před 

jeho usazením byly prořezány lípy, které sloup obklopují (dovolím si 

konstatovat, že nedostatečně a spíše symbolicky). 

29. 8. Den všech 

 

Akce konaná pod záštitou pana starosty Ing. Jana Jarolíma má za cíl 

odbourání a překonání bariér strachu či ostychu mezi všemi 

generacemi při setkání s hendikepovanými spoluobčany. Symbolicky 

se proto koná ve spolupráci s Domovem sv. Josefa. 

 



Z opravovaných budov fary a bývalého pivovaru postupně mizí lešení 

a na světlo se derou novotou svítící fasády. Náročné stavební úpravy 

exteriérů a hlavně interiérů jistě zpříjemní a zkvalitní ubytování 

pacientů s roztroušenou sklerózou (terasy, balkony, výtahy, 

společenské místnosti, tělocvičny). Bývalá fara nyní nese označení 

Domov sv. Kláry a budova pivovaru Domov sv. Damiána. 

 

 



 

30.8.2015 foto: M. Maierová 

 



 

Mariánský sloup r. 1930 zdroj internet 

 



ZÁŘÍ 
Začíná nový školní rok. V naší malotřídce máme letos 20 žáků, 

mateřskou školu navštěvuje 24 dětí. 

 

Doplněné drobné části Mariánského sloupu, které chyběly, byly 

natřeny pigmentem, aby splynuly a barevně ladily s původními. Zatím 

ještě schází kovový plůtek.  

 

5. 9.  Ženský den, pořádá TJ sokol Žireč. 

Této sportovně — společenské akce se zúčastnilo zhruba 30 

„sportovců“ a utkali se v netradičně pojatých olympijských 

disciplínách. 

 

12. 9.  Proběhl na místním hřišti 30. ročník volejbalového turnaje  

O pohár starosty. 

 



ŘÍJEN 
 

1. 10. noviny královédvorské radnice  

 

2. 10. ranní teploty poklesly až na 2°C 

 

6. 10. schůze OVŽ 

 

8. 10. instalován kovový plůtek kolem Mariánského sloupu 

 

12. 10. pokračuje oprava chodníku – zbývající část - ve směru od Tří 

kaprů na Jaroměř 

 

17. 10. Drakiáda hasiči + sokol a vepřové hody – pro nepřízeň počasí a 

bezvětří se drakiáda nekonala, zájemci si to vynahradili na hodech. 

 

17. – 18. 10. Výstava Žireč včera-dnes-zítra 

Podrobnější informace naleznete v příloze Žireč v tisku -   

Noviny Královédvorské radnice 11/2015 

 

 



 

 

27. 10. proběhlo na MÚ ve Dvoře Králové nad Labem ocenění 

osobností města pod záštitou starosty Ing. Jana Jarolíma. Mezi 

oceněnými byli naši sokolové – Josef Wolf a Jaroslav Tomanec st.  

 

31. 10. country bál U Tří kaprů  

 

V průběhu měsíce postupně mizí lešení z rekonstruovaných budov 

bývalého pivovaru a fary. 

Dolaďují se přístupové cesty a vstupy do budov.   

Zároveň započaly opravy domu č.p. 9 na náměstíčku. V něm budou 

ubytovací prostory pro nové zaměstnance Domova sv. Josefa. 

 



LISTOPAD 
 

1. 11. slavnostní zahájení dlouhodobého turnaje dvojic ve stolním 

tenise a šipkách. První zápasy byly odehrány již po zahájení.  Akci 

pořádá Sokol Žireč 

 

7. 11. tradiční turnaj v mariáši – Sokol Žireč 

 

14. 11.  Sousedské posezení – Sokol Žireč, pouze 34 platících 

návštěvníků. Zábava ustala až kolem 3h ranní. 

 

21. 11. koncert skupiny Spektrum z Hradce Králové v hospodě U Tří 

kaprů. Pro malý zájem byl zrušen. 

 

24. 11. Žirečské noviny 

 

28. 11. Den otevřených dveří v Domově sv. Josefa od 10h – prohlídka 

nově opravených prostor, od 17h koncert v kostele sv. Anny. 

 



 



 



V klubu důchodců se uskutečnil další ročník výstavy šikovné ruce. 

Návštěvníci, kterých bylo 263, mohli zakoupit výrobky našich žen, 

ochutnat cukroví a posedět nad šálkem kávy nebo čaje. 

 

29. 11. Osadní výbor pořádá Rozsvěcení vánočního stromu od 16h. 

I přes silný a vytrvalý déšť se na náměstíčku sešlo kolem 50 lidí, aby 

nasáli vánoční atmosféru. 

 



Děti z naší malotřídky měly připravené pásmo koled a vánočního 

povídání. Na kytary je doprovodily paní učitelka Olga Hylmarová a 

bývalá vychovatelka Dita Jarošová. 

Prochladlým návštěvníkům byl k dispozici teplý čaj, svařené víno, grog 

i teplá medovina. 

Letos byl ozdoben jiný smrk rostoucí na náměstíčku (sousedí 

s Mariánským sloupem) a troufnu si říci, že je hezčí než na náměstí ve 

Dvoře Králové. 

Akci zakončil malý ohňostroj.  

 

 

Mezi královédvorské občany byla slavnostně přivítána Viktorie 

Palmová ze Žirče. 

 



PROSINEC 
 

5. 12. Mikulášská nadílka – Sokol Žireč  

Mikuláš, Anděl a dva čerti (čertice) měli opět plné ruce práce. Dětí a 

rodičů se sešla téměř plná sokolovna. Některé děti se nezmohly ani 

na slovo, natož na básničku, ale balíčky se sladkostmi se dostaly ke 

všem.    

 

7. 12. stěhování pacientů Domova sv. Josefa do nově otevřených 

prostor 

 

19. 12. Hasičská zábava U Tří kaprů, podle informací občanů se   

dostavilo cca 70 návštěvníků. 

 

Na plot u základní školy byla instalována schránka určená pro 

podněty a připomínky občanů k dění v obci a k činnosti osadního 

výboru. 

21. 12. schůze OVŽ 

Místostarosta Ing. Sedláček – nabídka propojení webu MÚ a Žirče, 

bylo by vhodné, kdyby osadní výbor získal vlastního webmastera, 

který by prováděl aktualizace. 

Padl návrh na možnost umístění reklamy do osadních novin – snížení 

nákladů na jejich vydání, opakovaně se bude jednat o legalizaci této 

tiskoviny. 



Josef Wolf a Jaroslav Tomanec st. přijali pozvání a pohovořili o svých 

sportovních úspěších. 

 

OVŽ plánuje vydání almanachu – výstava Žireč včera, dnes a zítra  

 

Únor 2016 – veřejná schůze (projekt náměstíčko, kanalizace a 

přípojky) 

 

27. 12.  Dacanův memoriál (tradiční sportovní klání v šipkách a 

stolním tenise). 

 

Výstavba dvou domů (na Skřivanově na pozemku u č.p. 130 a směrem 

k vlakové zastávce na pozemku u č.p. 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demografické údaje k 31. 12. 2015 (evidence obyvatel MÚ Dvůr 

Králové n.L.) 

počet občanů k 31.12.2015 

muži 245 

ženy 250 

celkem 495 

obyvatelé mladší 15-ti 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 od 01.01.2015 -
31.12.2015 6 

počet zemřelých občanů  od 01.01.2015 - 
31.12.2015 2 

počet občanů k 31.12.2015 

muži 245 

ženy 250 

  
 



 

Mnoho úspěchů v roce 2016. 

 

 

 

 



Informační zdroje: 
 
 
 
Zápisy OVŽ 

iDnes 

Žirečský občasník 

Internet 

Noviny královédvorské radnice 

MÚ Dvůr Králové n. L. evidence obyvatel 

Krkonošský deník.cz 

 

 
 
 

 

Příloha: 

 

Žireč v tisku 

 



Příloha kroniky 2015 

 

Žireč v tisku aneb napsali o nás v iDnes, Krkonošských novinách 

a Novinách královédvorské radnice. 

 

 



iDnes.cz 

Jste v bezpečí před velkou vodou? Riziko odhalí interaktivní mapy 

27. ledna 2015   

Může vás ohrozit stoletá nebo pětisetletá povodeň? Případné nebezpečí hrozící nejen od Labe, Orlice 

či Metuje, ale i od zdánlivě neškodných toků pomůže odhalit interaktivní mapa. Při povodních umí s 

velkou přesností odhadnout rozliv, ale i rychlost proudění vody či její hloubku. Když před dvěma 

týdny voda zaplavila louky a silnice u Krňovic, Bělče nad Orlicí, Vysoké nad Labem a Opatovic, místní 

stejně jako každoročně nepanikařili, protože jsou na to zvyklí a ze zkušenosti vědí, že do čtyřiadvaceti 

hodin je většinou po všem. 

Horší už je pětiletá či dvacetiletá voda, která zvlášť po neblahých zkušenostech z let 1998 či 2013 budí 

hrůzu hlavně v podhůří Orlických hor a Krkonoš. Jenže stále je to jen slabý odvar. Může totiž udeřit i 

velká voda stoletá, či dokonce pětisetletá. Kdyby právě taková udeřila na Labi, vytvořila by se 

obrovská laguna z Jaroměře až do Hradce Králové. Pod vodou by se ocitly Plácky i Věkoše, ale i 

polovina Gočárova okruhu, Šimkovy sady, nádraží nebo třída Karla IV. 

Odhadnout s velkou přesností rozliv, ale i rychlost proudění vody či její hloubku při dvacetileté 

povodni a podobně „představit“ rovněž stoletou, či dokonce pětisetletou velkou vodu umí 

interaktivní mapa povodňových rizik. 

V kraji se zabývá nástrahami řek Běla, Dědina, Stěnava a další 

Podobnou mapu sice už vytvořila Česká asociace pojišťoven, ale data Centrálního datového 

skladu(CDS) šla ještě dál. Skvěle poslouží například zájemcům o bydlení, kteří si snadno mohou 

prověřit potenciální rizika. Velmi užitečná však může být i pro obce a města, které s její pomocí 

mohou regulovat snahy developerů, pokud by chtěli stavět na nevhodných místech, případně po nich 

požadovat další prvky, které před velkou vodou území ochrání. „Jedním z cílů, proč vznikla, bylo 

určitě to, aby ji mohli využívat nejen odborníci, ale i veřejnost,“ řekl Karel Drbal z Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka. Ústav byl jednou z institucí, které se na vzniku mapy a datového 

systému podílely. Další je například Český hydrometeorologický ústav, na jehož stránkách je mapa 

lidem přístupná. Interaktivní mapa CDS dokáže vyhodnotit i nebezpečí, která plynou ze zdánlivě 

neškodných malých toků. V Královéhradeckém kraji se zabývá například nástrahami, jež může 

připravit Bělá pro Skuhrov a Kvasiny, Stěnava pro Broumov anebo Dědina pro České Meziříčí a 

Třebechovice. 

„I za tuto ochranu bychom měli být vděčni“ 

„Pětisetletá voda na mapě v podstatě kopíruje naši situaci z roku 1998, takže mapě nemám důvod 

nevěřit. Záleží na pojišťovácích, jak to nebezpečí vyhodnotí. Když k nám přijde desetiletá voda, zaplaví 

jen pár zahrádek. Problém je, že v Třebechovicích je hodně nemovitostí uvnitř povodňové zóny,“ 

uvádí starosta Třebechovic Jiří Němec, který netrpělivě očekává stavbu suchého poldru v 

Mělčanech.„Je to jediná, i když jen dílčí ochrana. Ale i za tu bychom byli vděční,“ míní. 

1. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120563/114478_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=122816/116560_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=123094/116785_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=119920/114203_0_


Pojišťovny ve svých povodňových mapách rozlišují čtyři zóny. První je téměř bez rizika a většinou u ní 

nehrozí ani záplava například ze sousedního pozemku. Další dvě už hrozbě neuniknou, ale 

nejnebezpečnější je čtyřka, která je vysoce ohrožená. 

„Ale ani nemovitosti, které se nacházejí ve čtvrté povodňové zóně, nejsou bez šance na kvalitní 

pojištění. Riziko povodně nemusí být u všech nemovitostí nepojistitelné a přistupuje se k němu 

individuálně,“ říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. 

Autor:Petr Záleský 

Opatření proti velké vodě v kraji 

 (Povodňové mapy lze najít zde). 

 Patrně nejblíž je výstavba suchého poldru v Mělčanech u Dobrušky na Dědině. Dílo odhadem 

za půl miliardy korun by se mohlo začít stavět v roce 2017 a hotovo by mohlo být o dva roky 

později. 

 Další poldry se podle Povodí Labe chystají na Mrlině u Kopidlna, na Labi u Bukoviny nebo v 

Žirči. Opravami v nejbližších letech projdou nádrže Labská, Jahodnice, Valcha a Štěpanice. 

 Účinnější je od loňského roku ochrana Jaroměře, Broumova nebo Týniště. Další na řadě je 

údajně povodněmi často sužovaný Nový Bydžov. 

Zdroj:http://hradec.idnes.cz/interaktivni-mapy-odhali-nebezpeci-povodnovych-rek-fyz-/hradec-

zpravy.aspx?c=A150127_2134523_hradec-zpravy_pos 

 

Jaro a slavnosti v zahradách: bylinkových, klášterních i kuchyňských 

KOMERČNÍ SDĚLENÍ 2. května 2015 

Výňatek z článku 

Místa plná vůní, inspirace, barev a rostlin - takové jsou bylinkové, klášterní, kuchyňské a jiné 

tematické zahrady, kde se hospodaří v souladu s přírodou. Těmi nejhezčími vás provedeme společně 

s portálem Kudy z nudy. 

V areálu Domova svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, kde pečují o pacienty s 

roztroušenou sklerózou, leží bylinková zahrada Josefa Kemela. Pokud jste tu ještě nebyli, k seznámení 

můžete využít třeba Svatoanenské zahradní slavnosti, den s bohatým rodinným programem, 

komentovanými prohlídkami zahrady a také ochutnávkami místních sirupů a likérů. 

Zdroj:http://cestovani.idnes.cz/jaro-a-slavnosti-v-zahradach-bylinkovych-klasternich-i-kuchynskych-

11p-/kudyznudy.aspx?c=A150421_103254_kudyznudy_kro 

Autor: ČCCR – CzechTourism 

2. 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/bylinkova-zahrada-josefa-kamela-v-zirci.aspx
http://hradec.idnes.cz/interaktivni-mapy-odhali-nebezpeci-povodnovych-rek-fyz-/hradec-zpravy.aspx?c=A150127_2134523_hradec-zpravy_pos
http://hradec.idnes.cz/interaktivni-mapy-odhali-nebezpeci-povodnovych-rek-fyz-/hradec-zpravy.aspx?c=A150127_2134523_hradec-zpravy_pos
http://cestovani.idnes.cz/jaro-a-slavnosti-v-zahradach-bylinkovych-klasternich-i-kuchynskych-11p-/kudyznudy.aspx?c=A150421_103254_kudyznudy_kro
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=123094/116785_0_
http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=465
http://cds.chmi.cz/
http://cestovani.idnes.cz/jaro-a-slavnosti-v-zahradach-bylinkovych-klasternich-i-kuchynskych-11p-/kudyznudy.aspx?c=A150421_103254_kudyznudy_kro
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/13--svatoanenske-zahradni-slavnosti-aneb-slavnosti.aspx


Vratislavice se chystají na obří oslavy Porscheho. Přijede přes sto 

aut 

28. srpna 2015  8:10 

Vratislavice nad Nisou a nedaleký sportovní areál ve Vesci budou svědky nebývalé koncentrace vozů 

značky Porsche a jejich obdivovatelů. Ve čtvrtek 3. září si Vratislavice připomenou 140. výročí 

narození slavného automobilového konstruktéra Ferdinanda Porscheho. 

Porsche Classic Club ČR pořádá při té příležitosti čtyřdenní setkání sportovních automobilů slavné 

značky. 

Na akci se očekává účast 150 vozů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa a Rakouska. 

„Počítáme s tím, že to bude historicky největší účast,“ řekl prezident Porsche Classic Club ČR Milan 

Bumba. 

V minulosti přijeli dokonce hosté i z USA nebo Japonska. Registrovaný český rekord, který padl ve 

Vratislavicích, čítá 151 aut. 

„Byl bych rád, kdyby se nám ho podařilo překonat,“ doufá Bumba. Vratislavické setkání vozů Porsche 

je každopádně největší na našem území. 

Letošní sraz vozů Porsche bude už dvaadvacátým. „Účastníci této akce se zde setkají jak se starými 

modely Porsche 356, tak i s téměř zánovními Porsche 911, s civilními verzemi ale i sportovně 

upravenými porsche, a dokonce i se speciálními závodními vozy této značky, které se ve Sportovním 

areálu Vesec předvedou i v jízdě,“ vypočítal Bumba. 

Setkání začne vzpomínkou na hřbitově 

Setkání odstartuje ve čtvrtek 3. září vzpomínkou na vratislavickém hřbitově. „Tam položíme květiny 

na rodinnou hrobku Porscheho rodičů a sourozenců, samotný Ferdinand Porsche je pohřben v 

rodinné hrobce v rakouském Zell am See,“ upřesnil Bumba. 

Pro ctitele odkazu Ferdinanda Porscheho je zajímavý také dům, kde se konstruktér narodil. 

Stuttgartská automobilka nechala na dům před lety instalovat pamětní desku. Pro odstavení desítek 

vozů tam sice není místo, řidiči vozů Porsche u ní ale zastavují jednotlivě. 

V pátek se uskuteční vernisáž Porsche Art ve vratislavickém domě kultury Desítka. O den později 

setkání pokračuje ve Sportovním areálu Vesec výstavou automobilů, burzou náhradních dílů, na 

programu jsou i spanilé jízdy po kraji. 

V neděli se vozy sjedou před libereckou radnici, kde pak celé setkání ukončí. 

Porsche Classic Club ČR, který setkání majitelů a příznivců této značky pořádá, zorganizoval první sraz 

v roce 1985. 
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„Tehdy to bylo bráno jako nepovolená propagace Západu, a tak to nesmělo být v žádném případě ve 

Vratislavicích nad Nisou,“ poznamenal Bumba. Setkání se proto uskutečnilo téměř v utajení až v malé 

obci Žíreč u Dvora Králové nad Labem. 

Tehdy se sjelo jen sedm vozů, ale byla tím založena tradice, která přetrvala dodnes. Ve Vratislavicích 

se setkání pořádají teprve od roku 2000, a počet účastníků postupně roste. 

Vratislavice přitom ještě nedávno namísto toho, aby odkaz slavného rodáka turisticky využily, proti 

němu spíš bojovaly (více čtětezde anebozde). 

Autoři:Adam Pluhař,ČTK 

Zdroj:http://liberec.idnes.cz/porsche-ferdinand-356-911-hrbitov-rodny-dum-sraz-setkani-pdp-

/liberec-zpravy.aspx?c=A150828_082811_liberec-zpravy_ddt 
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Krkonošský deník.cz 

Koupená vstupenka pomůže dovézt nemocné na akci 

Žireč, Bílé Poličany - Benefice se nemusí odehrát vždy jen jako koncert nebo divadlo bez nároku na 

honorář. 

Pomoci potřebným nebo těžce nemocným lidem mohou různé organizace i jinými způsoby. Na jeden 

z nich přišli nyní v neziskové organizaci Žen Sen, která v Bílých Poličanech uspořádala červencový 

kemp Království Zvonu. „Napadlo nás, že bychom mohli vytvořit zvon a předat ho jako symbol naší 

pomoci Domovu svatého Josefa v Žirči," uvedla za neziskovou společnost Zuzana Michelfeitová. 

Dar vytvořený na letním kempu skutečně iniciátoři nemocným do domova v sobotu slavnostně 

předali a navíc přišli se zajímavým počinem. Chtějí umožnit alespoň některým nemocným, aby se 

zúčastnili třídenní akce Rodina a svět. Ta se v Bílých Poličanech koná od 17. do 19. srpna za účasti 

Jaroslava Duška. „Populární herec po programem nabitém dni třikrát vystoupí. Odehraje představení 

Čtyři dohody, Pátá dohoda a Vizita. Kdo si zakoupí speciální S* vstupenku za 700 korun, podpoří účast 

některého pacienta s roztroušenou sklerózou a jeho asistenta na představeních," přiblížila snahu 

neziskovky pomoct nemocným Zuzana Michelfeitová. Návštěvníky akce čekají v Bílých Poličanech 

výtvarné, pohybové a divadelní dílny. Budou objevovat přírodu za účasti odborníků a mohou se těšit 

i na různé rituály. 

Všechna představení Jaroslava Duška se odehrají pod šapitó, které umožňuje i nemocným lidem na 

vozících lepší přístup než do běžného kamenného divadla. 

29.7.2015 

 Autor: Jana Mudrová 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/koupena-vstupenka-pomuze-dovezt-nemocne-na-

akci-20150729.html 

 

V Žirči panovala radostná nálada 

Dvůr Králové - Výtěžek poputuje na pořízení celoplošného transportního zařízení do budovaných 

pokojů Domova sv. Josefa. 

Svatoanenské zahradní slavnosti, slavnosti bez bariér v Domově sv. Josefa přinesly v sobotu kromě 

všudypřítomné radosti nemocným obyvatelům i několik významných momentů. 

V kapli kostela se po mši, celebrované královéhradeckým biskupem Janem Vokálem, nejprve odhalil 

očím účastníků restaurovaný oltář sv. Rosalie. 
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Akademická malířka Hana Vítová v koordinaci s restaurátorem Janem Machem mají za sebou 

opravdu složitou mravenčí spolupráci. „Na oltáři jsme pracovali denně skoro osm roků. Museli jsme 

ho demontovat, vyrovnat se s devastačním působením červotoče, plísní. Oltář dokonce prošel 

ozářením dialyzačními paprsky gama, které zaručují, že ve dřevu nezůstalo nic živého," popisoval Jan 

Mach martyrium, na jehož konci v kapli kostela svítí opravdový skvost. Je analogický i k druhému 

oltáři. 

Za účasti místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka byla pak v areálu do provozu uvedena vydlážděná 

cesta vedoucí do parku. Právě toto prostranství přišlo na více než 1,5 milionu korun a realizovalo se 

hlavně za podpory dárců. „Místo je setkáváním pro relaxaci a i novou cestou do parku. V budoucnu 

bude sloužit jako přístup do nových ergo-terapeutických dílen," přiblížil vedoucí Domova sv. Josefa 

Dominik Melichar a poděkoval nejen nadaci Slunce pro všechny, ale i všem, kteří podpořili záměr při 

benefičním koncertu v Kolíně. Účastníci slavností, zvláště pacienti, prožívali v sobotu výjimečný den. 

Domov sv. Josefa je největší středisko Oblastní charity Červený Kostelec a jediné lůžkové zařízení 

v ČR, kde jsou poskytovány 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/v-zirci-panovala-radostna-nalada-20150727.html 

specializované sociální a zdravotnické služby nemocným roztroušenou sklerózou mozkomíšní 

v pokročilém stádiu nemoci. 

27.7.2015 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/v-zirci-panovala-radostna-nalada-

20150727.htmlAutor: Jana Mudrová 

 

Výstava v Žirči lákala (nejen) chovatele 

Dvůr Králové /FOTO/ - Chovatelská výstava v sobotu opět po roce opět zaplnila zámecký park v Žirči. 

Návštěvníci zde mohli zhlédnout výstavní kusy králíků, morčat, holubů a okrasného ptactva, ale 

i dalších zvířat. Navíc si zde zájemci mohli odkoupit chovná zvířata, kuřice nebo zahrádkářské 

potřeby. Doprovodný program obstaralo vystoupení cvičených králíků a hudba, pozornost poutaly 

také vystavené africké kozy a ovce, nutrie, ukázky včelařů nebo prasata druhu mangalica. 

26.8.2015 

Autor: Redakce 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/vystava-v-zirci-lakala-nejen-chovatele-

20150825.html 
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Domov sv. Josefa v Žirči ožívá slavnostmi 

Žireč - Areál Domova svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové se dnes promění v kulturní dějiště pro 

širokou veřejnost. 

Historicky po čtrnácté se areál stane hostitelem návštěvníků Svatoanenských zahradních slavnosti 

aneb Slavností bez bariér. Hlavní ideou největší benefiční a prezentační akce je žít spolu, ne vedle 

sebe – lidé zdraví i nemocní. 

 

Výtěžek z letošních slavností je určen na pořízení celoplošného transportního zařízení do nových 

pokojů tohoto největšího střediska Oblastní charity Červený Kostelec. To je zatím jediné lůžkové 

zařízení v České republice, kde jsou poskytovány specializované sociální a zdravotnické služby 

nemocným roztroušenou sklerózou mozkomíšní v pokročilém stádiu nemoci. Slavnosti začínají v 10 

hodin poutní mší svatou v kostele sv. Anny za účasti královéhradeckého biskupa Jana Vokála 

s hudebním doprovodem souboru Krkonošské Collegium a gambového consortia FAGVS. 

 

Pro děti jsou na nádvoří připraveny dvě loutkové pohádky, kouzelník, ale také v parku jízda na 

ponících, malování na obličej, workshop žonglování Ascarya, had ze zoologické zahrady, skákací hrad, 

brněnské divadlo Kufr se žonglérskou klauniádou Tančíček Adušiadáši, tanec se psem a ukázka 

pouličního parkuru. Přijede i lidová muzika Šmikuranda z České Skalice, z Hořic své vystoupení 

předvedou mužoreti Artrosa. 

 

Kdo na slavnosti bez bariér zavítá, bude mít možnost ochutnat bylinné likéry a sirupy z místní 

bylinkové zahrady, pobavit se v parku, kde vystoupí David Šír alias Felix Holzmann, trio učitelek 

z Blovic Přelet MS, Marcela Březinová, Ivana Jirešová, a náchodské Klapeto. 

 

V opraveném kostele svaté Anny proběhnou koncerty duchovní hudby. Michal Hromek Consort – 

baroko, renesance, písně Irska a Skotska, Lukáš Pelc – barokní stylizace duchovních textů 

s doprovodem kontrabasu, opět se rozezní unikátní zvonkohra v podání Prof. Václava Uhlíře st. a 

virginal v podání jeho syna Václava Uhlíře ml. 

 

Při slavnostech bude také dnes po dopolední bohoslužbě, která 

začíná v deset hodin, odhalen restaurovaný oltář sv. Rosalie v kapli kostela a slavnostně uvedena do 

provozu nově vydlážděná cesta vedoucí do parku. 

 

 

3. 



Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení, cukrárna, kafírna a vinotéka, možnost prohlídky nejen 

bylinkové zahrady, ale i celého areálu Domova sv. Josefa. Po celý den je k dispoizici jarmark lidových 

řemesel a chráněných dílen. Akci finančně podpoří Město Dvůr Králové, Královéhradecký kraj a další 

dárci. Akci podporuje Nadace Divoké husy a program Švýcarsko-české spolupráce. Záštitu nad 

slavnostmi převzal místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. 

(jm, jh) 

25.7.2015 

 Autor: Redakce 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/kultura_region/domov-sv-josefa-v-zirci-oziva-slavnostmi-

20150725.html 

 

Východopedie - encyklopedie zajímavostí východních Čech 

Výňatek z článku 26.10.2015 

Východní Čechy - Vážení čtenáři, jednou týdně prezentujeme zajímavosti z vašeho nejbližšího okolí. 

Nabízíme vám přírodu i vlastivědu, známé osobnosti, historické skutečnosti, akce a události spjaté 

s našimi oběma kraji. Stále chodí vaše připomínky a tipy na obohacení našeho hesláře, děkujeme 

za ně. 

Žíreč 

Zámek u Dvora Králové nad Labem, jehož areál v současné době slouží jako lůžkové zařízení pro 

nemocné s roztroušenou sklerózou. Historickým předobrazem zámku byla kamenná tvrz ze 

14. století, která byla později  rozšířena a renesančně přestavěna. Následně panství s celou tvrzí 

přešlo do rukou Trčků. Jim však bylo v roce 1634 vše zabaveno za 120 000 zlatých prodáno 

jezuitům.  Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 zámek chátral a v roce 1825 ho zasáhl požár. 

O následnou rekonstrukci se postarali Martin Wagner a později továrník Josef Ettrich. V roce 

1939 koupila bývalou jezuitskou kolej kongregace Nejsvětější svátosti. S nástupem komunistického 

režimu byly řádové sestry vyhnány a v roce 1961 nechal stát v prostorách zámku zřídit Domov 

důchodců. 
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Po listopadu 1989 byl objekt navrácen Kongregaci sester Nejsvětější svátosti, která ho v roce 

2001 darovala Hospici Anežky České, dnešní Oblastní charitě Červený Kostelec. V témže roce zde 

Oblastní charita založila Domov svatého Josefa, který slouží jako jediné lůžkové zařízení pro pacienty 

s roztroušenou sklerózou. Zchátralý objekt prošel od té doby mnoha rekonstrukcemi, díky kterým se 

i přes nové využití podařilo zachovat původní barokní architekturu. Zámek je dnes domovem pro 

88 pacientů a nabízí  komplexní sociální i zdravotní služby. 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/z-regionu/vychodopedie-encyklopedie-zajimavosti-vychodnich-

cech-20151026-kqoy.html 

Autor: Redakce 

 

Adventní neděle rozsvítí sváteční stromy 

Výňatek z článku 

Východní Čechy - Zpěv koled, vánoční trhy i charitativní akce už tradičně patří k začátku liturgického 

roku. Na desítkách míst Trutnovska i Semilska. 

Ve Dvoře Králové vylétne i ohňostroj 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka čeká v neděli od 17 hodin také na 

veřejnost ve Dvoře Králové. Lidé dostanou možnost zahřát se svařeným vínem, grogem nebo 

medovinou, podávat se bude také oblíbený trdelník. Součástí programu se stane ohňostroj, vystoupí 

skupina Trio Diamantes. I zde ale mohou lidé nasát předvánoční atmosféru už v sobotu. Na výstavu 

Šikovné ruce 9 zvou veřejnost žirečské sokolky do klubovny chovatelů v Žirči. Otevřeno bude od 

8.00 do 15.30. 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/z-regionu/adventni-nedele-rozsviti-svatecni-stromy-20151125.html 

Autor: Redakce   25.11.2015 

V Žirči již nadělovali. Marodi bydlí 

Dvůr Králové, Žireč - Rozsáhlá rekonstrukce proměnila pivovar a faru v ojedinělé zdravotnické 

zařízení. 

Zlatým písmem se do historie Domova svatého Josefa zapíše dnešní den. Největší středisko Oblastní 

charity Červený Kostelec bude slavnostně uvedeno do provozu po rozsáhlé rekonstrukci bývalého 

barokního areálu v Žirči. 

Domov svatého Josefa je nestátní zdravotnické zařízení, které klientům zajišťuje místo pro důstojný 

život s kompletní zdravotnickou péčí. Je jediné svého druhu v České republice, zabývá se péčí 

o pacienty s nevyléčitelnou nemocí. 

Výsledkem rozsáhlých stavebních prací, které byly ukončeny za pouhých 15 měsíců, jsou opravené 

prostory areálu, v nichž našlo místo 44 nových lůžek pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Kapacita 

ojedinělého zařízení se tak zdvojnásobila. 

5. 
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Červenokostelecká charita v Žirči renovovala v areálu Domova sv. Josefa dvě budovy. Někdejší 

pivovar se proměnil v objekt sv. Damiána a trvalý domov v něm získá patnáct klientů se zdravotním 

postižením. 

„V nových prostorech se snoubí původní barokní architektura s moderním vybavením. Obyvatelé tu 

najdou nejmodernější rehabilitační přístroje, vodoléčebné vany, transportní zařízení. Zdravot-ně 

postižení zde budou bydlet převážně v jednolůžkových pokojích, k dispozici budou mít jídelnu nebo 

podkrovní kulturní sál," sdělila Jitka Holcová z vedení domova. 

Druhou renovovanou budovou je dřívější fara, nyní Objekt svaté Kláry. V rámci tzv. odlehčovací 

služby zde bude bydlet devětadvacet nových klientů. Charita tu vybudovala vícelůžkové pokoje nebo 

přednáškový sál. 

Nový domov pro nevyléčitelně nemocné podpoří také kraj 

S přispěním evropských fondů byly objekty ve Dvoře Králové rekonstruovány v šibeničních termínech 

a v rekordním čase. Nově opravené objekty by nemohly být uvedeny do provozu bez transportního 

zařízení, které významně ulehčuje každodenní běžné činnosti pacientů s roztroušenou sklerózou, 

například přesun na invalidní vozík, na lůžko nebo na toaletu. 

Kromě dotačních programů se na financování celé rekonstrukce podílela široká škála nadací, která 

pomohla pokrýt právě náklady na pořízení transportního zařízení. Nyní se objekty a lidé 

s roztroušenou sklerózou s velkou pravděpodobností dočkají pomoci také od Královéhradeckého 

kraje. Ojedinělého zařízení si na svém území jeho představitelé cení, což chce dát krajská rada najevo 

dotační pomocí na vybudování zcela nové čistírny odpadních vod. Ta dopomůže k plnému využívání 

budovy. 

„Projekt na rozšíření domova byl podpořen z Regionálního operačního programu a jeho celkové 

náklady byly 85 milionů korun. Větší kapacitu domova ale stávající čistírna odpadních vod není 

schopna pokrýt. Zřizovatel nás požádal o finanční podporu na výstavbu čistírny nové, čemuž se Rada 

Královéhradeckého kraje rozhodla vyhovět. Individuální dotaci musí ještě schválit zastupitelstvo," 

uvedl náměstek hejtmana Otakar Ruml, který je odpovědný za oblast dotací. 

Nová čistírna odpadních vod bude sloužit výhradně klientům, personálu a návštěvám domova. Kraj by 

měl ze svého rozpočtu na tuto stavbu uvolnit dva miliony korun. Celkové náklady jsou po vysoutěžení 

nejvýhodnější nabídky 2,9 milionu včetně DPH. Na akci hodlá přispět i město Dvůr Králové, na jehož 

území se zařízení, spravované Oblastní charitou Červený Kostelec, nachází. 

1.12.2015 

Autor: Jaroslav Pich 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/v-zirci-jiz-nadelovali-marodi-bydli-20151201.html 
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V Žirči přijímají první pacienty do opravených prostor 

Žireč - Domov svatého Josefa začal přijímat pacienty do nových prostor, které vznikly opravou 

bývalého pivovaru a fary. Kapacita domova, který nabízí pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou, 

se zdvojnásobila ze 44 na 88 lůžek, řekl Dominik Melichar z Domova svatého Josefa. 

Opravy objektů začaly loni na konci října, charita na opravu a vybavení získala dotaci 80 milionů 

korun. V objektu bývalého pivovaru najde domov 15 nemocných s roztroušenou sklerózou. Při 

rekonstrukci byl vybaven moderní technikou, jako například rehabilitačními přístroji či vodoléčbou. 

„Do konce prosince budeme mít tuto kapacitu naplněnou," řekl Melichar. 

V budově bývalé fary vzniklo 29 lůžek pro odlehčovací pobyty, v přízemí je přednáškový sál a prostor 

pro stravování. „Klienty na tyto krátkodobé pobyty již přijímáme, během ledna by měla být obsazená 

všechna lůžka," řekl Melichar. 

Rekonstrukcí bývalé fary a pivovaru stavební práce v areálu domova nekončí, stavbaři nyní pracují na 

nové čistírně odpadních vod. „Další investicí bude revitalizace náměstíčka mezi opravenými objekty, 

kde by v příštím roce měla vzniknout relaxační zóna," řekl Melichar. Dalším projektem je oprava 

bývalé sýpky, ve které by mělo vzniknout muzeum cyklistiky a sociálních a zdravotních pomůcek. 

Domov sv. Josefa zřídila Oblastní charita Červený Kostelec v areálu bývalého jezuitského kláštera 

v Žirči v roce 2001. Zařízení dosud ročně poskytovalo péči zhruba 270 lidem s roztroušenou sklerózou 

z celé republiky. 

13.12.2015 

 Autor: Redakce / ČTK 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/v-zirci-prijimaji-prvni-pacienty-do-opravenych-

prostor-20151213.html 
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Cyklostezka v Žirči 
Ke všem z vás už se určitě dostaly různé informace o přípravě stavby Labské cyklostezky. 
Záměr je k realizaci připravovaný v rámci „Nadregionální strategie Královéhradeckého 
kraje v oblasti cyklo, bike a inline produktů“ s účastí měst a obcí na trase a při stavbě  
se předpokládá finanční podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo prostřednictvím 
evropského dotačního titulu. V současné době se zpracovávají Vyhledávací studie a Studie 
proveditelnosti cyklotras č. 14, 22, 2 a Kladské. 
Zpracovatelem Labské cyklotrasy č. 2 je Labská stezka, o. s., Nymburk. Realizace záměru by 
mimo jiné vyřešila dlouholetý problém bezpečného spojení Žirče a Dvora Králové nad Labem  
pro pěší a cyklisty. Projednávají se variantní možnosti vedení trasy s respektováním místních 
podmínek a v souladu s předpokládaným dotačním titulem. Velký zájem o využití komunikací  
má pro své klienty Domov sv. Josefa. S tím jsou spojené požadavky na bezbariérovost a například 
max. sklony do 6 %. Někde se uvažuje o oddělení komunikace pro cyklisty a bruslaře od pruhu pro 
pěší a vozíčkáře 
Trasy jsou průběžně vyhodnocovány a upřesňovány podle podmínek a prostupnosti terénu, ale 
i podle požadavků Povodí Labe, jednání s vlastníky, možností řešení majetkoprávních vztahů apod. 
V současné době je aktuální varianta vedena městskou částí Žireč kolem Sokolovny a v úseku mezi 
Žirčí a Dvorem Králové nad Labem kolem letiště a dále za areálem Juty. Výběr trasy není jednoduchý, 
jednání s vlastníky dotčených pozemků a s dotčenými orgány, příslušnými obcemi a městy stále ještě 
probíhají, a proto nelze tuto variantu považovat za definitivní. Přestože příprava záměru je vítána 
krajem i městem, Domovem svatého Josefa, Sokolem, letištěm, ale i valnou většinou obyvatel 
Žirče, najdou se i ti, kteří k němu mají výhrady anebo s ním prostě nesouhlasí. 
Objevil se např. kladný postoj vlastníka pozemku, který záměr vítá a považuje ho za prospěšný, určitě 
ho bude i sám využívat, ale … „ať se mě nedotkne,… ať vede jinudy nebo okolo pozemku souseda“. 
Městská část Žireč již dlouhá léta marně usiluje o bezpečné propojení se Dvorem Králové nad Labem 
stezkou pro běžný denní provoz pro pěší, cyklisty a v neposlední řadě i pro handicapované. Nyní se 
nabízí jedinečná příležitost, jak tento letitý problém vyřešit nejen pro nás, ale i pro příští generace 
jednoduchým, elegantním a účelným způsobem, navíc za minimálních finančních nákladů 
odčerpaných z rozpočtu města. Dokonce i s bonusem, který stejným způsobem zajistí propojení Žirče 
s Kuksem a pro vášnivější cykloturisty a sportovce pak také s Hradcem Králové a Vrchlabím či 
Krkonošemi. 
Je tedy na nás, zda důležitost a jedinečnost záměru pochopíme ve všech souvislostech 
anebo zahleděni do svých osobních pocitů budeme prosazovat pouze své vlastní 
zájmy a situaci svým nevstřícným jednáním komplikovat. 
Ing. arch. J. Ritter, za koordinátora projektu 
Božena Saifrtová, Osadní výbor Žireč 
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Výzva 
K letošnímu roku se datuje 120. Výročí založení české Matiční školy v Žirči. Zároveň uplyne 95 let 
od vybudování tehdy nové budovy České státní menšinové školy v Žirči. Z podnětu Osadního výboru 
Žireč je k těmto výročím připravována výstava fotografií, pohlednic, obrázků a podobných dokumentů 
z historie (a to třeba i té novodobější) bývalé obce, nyní městské části Žireč. 
Vyzýváme a prosíme tímto naléhavě všechny, kteří vlastní jakékoli historické dokumenty a neváhali by 
je zapůjčit k okopírování, aby se bezodkladně přihlásili u pana Vladimíra Mertlíka, Žireč 43, tel.: 603 
241 496 nebo e-mail: merten@mkinet.cz. 
Samozřejmě, že se zapůjčenými dokumenty bude nakládáno s největší opatrností a budou vráceny 
nepoškozené. 
Děkujeme všem, kteří budou ochotni přispět k přitažlivosti a co nejpodrobnější 
kompletnosti výstavy z historie Žirče. 
Božena Saifrtová Osadní výbor Žireč 
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Oznámení o zahájení obnovy katastrálního 
operátu přepracováním souboru 
geodetických informací do digitální podoby 

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální   
pracoviště Trutnov, oznámil podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, 
a podle § 55 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, že v katastrálních územích Žireč Ves, 
Žireč Městys, Žirecká Podstráň obce Dvůr Králové nad Labem bude obnoven katastrální operát 
přepracováním do digitální podoby. 
Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána 
potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. 
Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. V rámci 
obnovy katastrálního operátu bylo též oznámeno vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí, která 
bude v k. ú. Žireč Ves zahájena dne 26.03.2015 a potrvá přibližně do 01.11.2015, v k. ú. Žireč Městys 
bude zahájena dne 01.04.2015 a potrvá přibližně do 30.06.2016, v k. ú. Žirecká Podstráň bude 
zahájena 15.04.2015 a potrvá přibližně do 15.10.2016. Vlastníci nemovitostí v uvedených 
katastrálních územích a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 
odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zejména povinnost a) zúčastnit se na výzvu 
katastrálního úřadu jednání, b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich 
nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li 
se o listiny, které předkládají příslušné orgány veřejné moci přímo k zápisu do katastru, c) na výzvu 
předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru. 
Marie Kadrmasová 
referentka odboru RISM 
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Rozšíření Domova sv. Josefa 
v Žirči 
V červenci 2014 obdržela Oblastní charita Červený Kostelec největší finanční účelově vázanou dotaci 
za dobu své existence, která činí přes 80 mil. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na rekonstrukci 
zbývající části bývalého pivovaru a fary v areálu Domova sv. Josefa. Díky úpravám vznikne v přízemí 
bývalého pivovaru rehabilitační centrum včetně vodoléčby, zázemí pro lékaře a sestry, v prvním patře 
jídelna, jedno a dvoulůžkové pokoje pro trvalé pobyty klientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou 
(celkem 15 lůžek) a v podkroví přednáškový sál. V bývalé faře v přízemí se počítá s jídelnou, v 1. 
patře a v podkroví vzniknou pokoje pro odlehčovací pobyty, celkem 29 lůžek. Výsledkem bude 
zprovoznění dalších 44 lůžek pro nemocné s roztroušenou sklerózou. Jedná se o finančně velmi 
náročné akce, které Oblastní charita Červený Kostelec bude moci realizovat díky obdržené dotaci. 
Jitka Holcová, Oblastní charita Červený Kostelec  

 

Studie revitalizace „náměstíčka“ městské části Žireč 
V průběhu minulého roku byla autorským týmem Ing. Marka Wajsara zpracována studie prostoru 
takzvaného náměstíčka v Žirči. Ta by měla být základem pro budoucí uspořádání uvedeného 
prostranství s cílem vytvořit příjemné prostředí jak pro obyvatele Žirče, tak i pro návštěvníky této 
městské části. Ve středu 18. Února 2015 se uskutečnilo veřejné projednání uvedené studie s občany 
Žirče. 
Bylo dohodnuto, že studie bude umístěna na městské webové stránky www.mudk.cz (v sekci „rozvoj 
města“) s tím, že občané mohou do 15. dubna 2015 podávat své připomínky a náměty buď Osadnímu 
výboru Žireč nebo odboru rozvoje, investic a správy majetku zdejšího městského úřadu (odbor RISM). 
Ing. Jan Fíla, odbor RISM 

http://www.mudk.cz/
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Náhoda tomu chtěla… 

V loňském roce jsem na krajském úřadě prezentoval připravenost našeho města na stavbu 
cyklostezky z Kuksu směrem na přehradu Les Království. Padla tam myšlenka zajistit alespoň 
každých 20 km trasy ubytování se vším, co k tomu patří pro hendikepované. V tu chvíli mě napadlo 
seznámit autora „Vyhledávací studie“ Ing. arch. Jana Rittera s ředitelem Ing. Mgr. Miroslavem 
Wajsarem a jeho zástupcem Mgr. Dominikem Melicharem z Domova svatého Josefa (dále DSJ) v 
Žirči. Z první společné schůzky těchto lidí jsem byl nadšený. Všichni mají vlastní vize, které se jim daří 
realizovat. V areálu DSJ se nyní intenzivně pracuje na jeho celkové přeměně. Úžasní lidé a jsem rád, 
že jsem se s nimi potkal a mohl s nimi spolupracovat. Co nás v samotném Žirči čeká. Po cyklostezce 
přijedeme po levém břehu z Kuksu do Stanovic. Za Stanovicemi pojedeme po novém mostě přes 
Labe po pravém břehu až do areálu DSJ v Žirči. U této části bych se chvíli zastavil. Na dalších 
schůzkách jsme se shodli na realizaci „idealistické“ varianty, která by byla z důvodu zajištění 
maximální bezpečnosti dělena na pruh pro vozíčkáře, pěší a pro cyklisty. Byl by to jakýsi pilotní projekt 
v rámci celé cyklotrasy od pramene Labe do Hamburku. V první fázi se bude muset realizovat pouze 
cyklostezka a teprve po získání finančních prostředků z jiných zdrojů se bude realizovat další 
oddělený pruh. Byla by to úžasná věc, protože by hendikepovaným lidem zpříjemnila tamní pobyt 
výlety do blízkého Kuksu, možná i do našeho města. Další myšlenky se výše jmenovaným okamžitě 
začaly rodit v jejich hlavách. Třeba nabídka pobytových víkendů pro hendikepované a jejich rodinné 
příslušníky. V rámci nichž by mohli navštívit zoologickou zahradu, blízkou přehradu Les Království a již 
zmíněný Kuks. Zároveň bude opatrovníkům nabídnuta služba spočívající v návodu a praktických 
ukázkách, jak obsluhovat nemocného člověka s roztroušenou sklerózou. Shodli jsme se na trase, 
kudy by měla cyklostezka procházet areálem DSJ. Po praktických zkušenostech z jiných lokalit musí 
být v tomto areálu více chráněni klienti DSJ, protože ne všichni cyklisté se chovají ohleduplně. 
Již několikrát jsem vedení Domova svatého Josefa veřejně poděkoval za jejich obrovský přínos 
pro celkovou proměnu bývalého domova důchodců a jeho blízkého okolí. Včetně vysoké úrovně 
poskytované péče o klienty. Taktéž poděkování patří arch. Ritterovi, neboť jeho „tah na branku“ je 
obdivuhodný. Po společné schůzce ve středu 11. března za účasti místostarostky města Mgr. 
Jiřičkové věřím, že současné vedení radnice chce v tomto projektu 
pokračovat. 
Jan Bém (zastupitel ODS) 
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Restaurování Sloupu se sochou Panny Marie v Žirči 

 

Začátkem měsíce dubna byla zahájena celková obnova uvedené kulturní památky. Obnova započala 
sejmutím sloupu a rozebráním všech částí památky včetně schodnice kovového plůtku. Převážná část 
dílů byla převezena do atelieru zhotovitele prací k odbornému restaurování. Práce provádí Mgr. Petr 
Rejman, odborný asistent na fakultě restaurování v Litomyšli, která je součástí Univerzity Pardubice. 
Po zhotovení základové části a zrestaurování všech částí sloupu včetně sochy Panny Marie bude 
sloup zkompletován na původním místě na tzv. žirečském „náměstíčku“. Akce bude ukončena ke 
konci září letošního roku. 

 

Noc kostelů 2015 ve Dvoře Králové n. L. a okolí 

 

 

kostel sv . Anny , Žireč 
18:00 Hlas zvonů 
18:05 Franc 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 Seifertová) 
20:10 Směs písní (Jana a Martin Jahelkovi) 
21:00 Braunův Betlém představí řezbář Leoš 
Pryšinger 
21:30 Žirečská Zvonkohra – Otakar Flégr 
– povídání 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 
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Uklízeli příkopy u příjezdových 
komunikací do města 
V březnu a dubnu zorganizovalo město jarní úklid příkopů u příjezdových komunikací do Dvora 
Králové nad Labem. Akce se zúčastnil Klub Natura při zdejším gymnáziu a TJ Sokol Žireč. Úklid 
proběhl na trasách o celkové délce 64 kilometry. Odvoz odpadu zajistili pracovníci Správy a údržby 
silnic Královéhradeckého kraje. Občané města i jeho okolí akci hodnotili kladně. 
Věříme, že tento jarní úklid bude mít i výchovný efekt – student, který několik slunečných dnů strávil 
úklidem odpadků, je pravděpodobně nikdy nebude vyhazovat tam, kam nepatří. Tímto bych chtěla 
apelovat i na všechny ostatní občany: chovejte se tak, aby příští rok po vás nemuseli uklízet děti nebo 
děti vašich příbuzných a známých. Děkujeme. 
Ing. Eva Šírková 
odbor životního prostředí 
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Královédvorské Kde? Co? 
 
 
 
Bylinková zahrada zve k návštěvě 
Bylinková zahrada Josefa Kamela, areál Domova sv. Josefa Žireč, zve k návštěvě zájemce o bylinky, 
trvalky, letničky či pokojové květiny. Přijďte si prohlédnout rozkvetlé záhony v barokním areálu! V 
pondělí máme otevřeno od 8 do 14:30 hod., v úterý až pátek od 8 do 16:30 hod., v sobotu od 8 do 
12 hod. Těšíme se na vás! 
Jan Lonc, Areál Domova sv. Josefa 

 

Vyšlo nové Vlastivědné čtení 

Je k dostání nový díl královédvorského časopisu Vlastivědné čtení, které si zájemci mohou zakoupit 
„U Veselých“ na pěší zóně a v informačním centru na náměstí TGM. V obsahu najdete například texty: 
Promluvili svědkové německého zločinu v únoru 1945: pochod smrti zubožených vězňů 
z koncentračního tábora Gross Rosen; Karel Jaromír Erben jako právník; Vrchnostenský den v Žirči v 
roce 1648; Největší větrná elektrárna v Česku stojí na Královédvorsku; Víte, kam se poděla 
královédvorská vzácná socha sv. Matěje, která dala jméno městské čtvrti před koupalištěm?; Hora sv. 
Kateřiny: zdejší poutní místo zlikvidovali státem pověření vandalové v roce 1966;  Další informace o 
restaurování Braunova Betlému v Novém lese u Kuksu; 745 let od první písemné zmínky o Dvoře 
Králové; České menšinové hasičské sbory na Královédvorsku nebo České menšiny v Žirečské 
Podstráni a Sylvárově v první polovině minulého století; 600 let od upálení Mistra Jana Husa v 
Kostnici a Lázně u Mariánské studně pod Zvičinou. 
redakce Vlastivědného čtení 
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redakce Vlastivědného čtení 
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Investiční akce v městských částech 

Během posledních měsíců se v městských částech Verdek a Žireč realizují stavební práce hrazené z 
rozpočtu města. Až do konce září by měla trvat oprava kulturní památky, Sloupu se sochou Panny 
Marie, která se nachází v Žirči, a město přijde na tři čtvrtě milionu korun. Dosud byly všechny části 
památky rozebrány, zhotovil se nový betonový základ a MgA. Petr Rejman z Litomyšle restauruje 
vlastní sochu. 
Koncem srpna by se mělo začít se zpětným sestavováním všech částí sloupu. Na přelomu srpna a 
září navíc stavbaři v Žirči zahájí opravu části chodníku od křižovatky na Zboží směrem na Jaroměř. 
Živo je také ve Verdeku, kde se od června opravuje opěrná zeď za 800 tisíc korun. Již byly rozebrány 
zbytky stávající zdi a postupně zde stavební firma dělá nový základ, železobetonovou opěrnou zeď a 
její obložení, k němuž se využijí pískovcové bloky z předcházejících akcí, například z rekonstrukce 
náměstí T. G. Masaryka, z rekonstrukce ulice Smetanova apod. 
V závislosti na čerpání finančních prostředků na opravu opěrné zdi se rozhodne, zda se opraví i místní 
komunikace vedoucí k horní dřevěné lávce. Na drobné stavební úpravy došlo také v Lipnici, kde se 
zpevnily plochy pro sezení s lavičkami a opravila se komunikace 
u čp. 81. 
(mik) 

 
Čtrnácté Svatoanenské slavnosti jsou již minulostí, ať žijí ty patnácté 
 
V sobotu 25. července se celý barokní areál Domova sv. Josefa proměnil již po čtrnácté 
v kulturní dějiště pro širokou veřejnost. Největší středisko Oblastní charity Červený Kostelec se 
stalo hostitelem návštěvníků Svatoanenských zahradních slavnosti aneb slavností bez bariér. 
Hlavní ideou největší benefiční a prezentační akce je žít spolu, ne vedle sebe – lidé zdraví 
i nemocní. Výtěžek, který překročil částku 140 tisíc, je určen na pořízení celoplošného transportního 
zařízení nových pokojů. 
Slavnosti byly zahájeny poutní mší svatou v kostele sv. Anny za účasti královéhradeckého 
biskupa Jana Vokála s hudebním doprovodem souboru Krkonošské Collegium a gambového 
consortia FAGVS. Poté se stal centrem dění nově zrestaurovaný oltář sv. Rosalie v kapli kostela. 
Restaurátorské práce probíhaly 7 let a autoři prací, ak. malířka Hana Vítová a Jan Mach, je hostům 
přiblížili. Projekt byl financován ministerstvem kultury. Dále byla dána do provozu slavnostním 
přestřižením pásky bezbariérová cesta vedoucí z Domova do parku. Na vydláždění 
cesty přispěli Nadační fond Slunce pro všechny, Nadace Občanského fóra a hosté Benefičního 
večera pro Josefa, který pro nás připravili vloni v Kolíně. Biskup Jan Vokál nové prostranství 
posvětil a pak již mohl začít pestrý program na třech žánrově odlišných scénách. Pro návštěvníky 
bylo též připraveno bohaté občerstvení, možnost komentovaných prohlídek bylinkové 
zahrady, kostela, i celého areálu Domova sv. Josefa. Po celý den probíhal jarmark lidových 
řemesel a chráněných dílen. 
Akci finančně podpořilo město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj a ostatní 
dárci, projekt Švýcarsko-české spolupráce, nadace Divoké husy zdvojnásobila výtěžek akce. 
Záštitu svou osobní přítomností nad slavnostmi převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, místopředseda 
vlády a předseda KDU-ČSL. 
Ohlas jedné dobrovolnice: „...tak to mám s vámi velkou radost, že se akce vydařila. Mně se tam 
taky líbilo, nejvíc pohled na trávníky, na kterých si hověly skupinky lidí, poslouchaly hudbu, 
konzumovaly, co nakoupily ve stáncích... Moje klientka byla nadšená z bylinkové zahrady, já zase 
vykulená, že i když je tu už pokolikáté, byla tam poprvé, měla jsem radost, že jsem jí to mohla 
umožnit, šly jsme tam dokonce dvakrát... Novinka – had pro pohlazení – měla, myslím, taky úspěch. 
Přišlo mi to tam takové příjemné a přátelské. 
Jitka Holcová 
fundraising a P. R. 
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NOVINKY ZE ŽIRČE 

Sloup Panny Marie v novém 

Péčí města Dvůr Králové nad Labem a z jeho rozpočtu byla v roce 2014 zahájena komplexní 
revitalizace významné žirečské barokní památky – sloupu Panny Marie na žirečském náměstíčku. 
Vznik pomníku se datuje do konce 17. Století a za jeho tvůrce jsou považováni proslulí žirečtí 
kameníci a sochaři, bratři Pacákové. Rekonstrukce zanedbaného a hodně poškozeného díla se ujal 
litomyšlský ateliér restaurování kamene Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Pardubice za vedení 
MgrA. Petra Rejmana. Ve dvou etapách v červnu 2014 a v dubnu 2015 byl pomník úplně rozebrán, 
jeho části byly odvezeny do Litomyšle a postupně restaurovány. V červnu 2015 byly nově 
vybetonovány základy a srpen 2015 začal prořezáním okolních starých lip. Ve dnech 25. až 27. srpna 
byly postupně dováženy a stavěny jednotlivé díly. V podvečer ve čtvrtek 27. srpna se památka 
zaskvěla v plné kráse. 
Bude však muset počkat na úplné dokončení – zatím chybí kovové zábradlí, které bylo silně 
poškozené a jehož oprava potrvá ještě nějaký čas. Osadní výbor děkuje městu Dvůr Králové nad 
Labem a jeho pracovníkům, zejména Ing. Janu Fílovi, za jejich iniciativu a aktivitu, které přispěly k 
dalšímu zvelebení naší obce. 
 
 

Výstava Žireč včera – dnes – zítra 

V čase žirečských Svatoanenských slavností bez bariér v sobotu 25. a v neděli 26. července 
uspořádal Osadní výbor Žireč v tělocvičně základní školy obrazovou výstavu o žirečské minulosti a 
současnosti, doplněnou o texty a soutěž. Výstava se setkala s velkým zájmem a příznivým ohlasem 
nejen Žirečanů, ale i návštěvníků ze Dvora Králové nad Labem a okolí. Bez velké propagace 
navštívilo i tak výstavu několik set zájemců, mezi nimi i starosta města Ing. Jan Jarolím. K úhradě 
nákladů na uspořádání výstavy přispělo svou finanční podporou město Dvůr Králové nad Labem, 
bohužel ale už nikoli požádaní možní sponzoři. Pro velký zájem chce Osadní výbor výstavu zopakovat 
v říjnu, záleží na finančních možnostech, což se týká i případného vydání výstavního almanachu. 
Ing. Vladimír Valenta, Osadní výbor Žireč 
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Prostě vám to zdražíme! 

Část obyvatel Dvora Králové nad Labem si od začátku roku 2016 sáhne hlouběji do svých 
peněženek. Vedení města se totiž rozhodlo změnit Obecně závaznou vyhlášku 2/2012 o stanovení 
koeficientů daně z nemovitostí. 
Základní sazbu daně určuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Pro jednotlivé 
části obce může obec obecně závaznou vyhláškou základní koeficient daně zvýšit o jednu 
kategorii, nebo snížit až o tři kategorie. 
Koalice ČSSD a ODS se v předchozím volebním období snažila občanům našeho města životní 
náklady snižovat. Proto od roku 2013 tento základní koeficient, který je pro město naší 
velikosti stanoven na hodnotu 2, snížila v katastrechLipnice, Sylvárov, Verdek, Zboží, Žireč 
Městys, Žireč Ves, Žirecká Podstráň a v okrajové části katastru Dvůr Králové nad Labem dokonce 
na hodnotu 1. Důvodem tohoto snížení byla nedostatečná infastruktura (např. chodníky, 
veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod) právě v těchto okrajových částech města. 
Nově si ale budou muset někteří obyvatelé připlatit, aniž by se jim zmiňovaná infrastruktura 
zlepšila. Od začátku příštího roku prosadila současná koalice vedená hnutím ANO 2011 těsnou 
většinou 11ti hlasů zvýšení koeficientu v okrajových částech katastru Dvůr Králové nad Labem 
na hodnotu stejnou, jako je v centru města. Vím, není jednoduché najít spravedlivé řešení 



a určit hranici, kde se bude platit daň snížená, ale proč měnit něco, co je již zavedené a funguje? 
Mgr. Dušan Kubica 
zastupitel (ČSSD 

 

Město posiluje svůj význam 

Kraj bude řešit dopravní dostupnost Dvora Králové nad Labem jako nejdůležitějšího turistického 
centra Podkrkonoší. Možná se to zdá být neuvěřitelné, ale z předložených materiálů, které 
jsem si jako zastupitel města mohl prohlédnout v únoru letošního roku na krajském úřadě, 
vyplynulo, že krajský úřad neobdržel za posledních dvacet let od představitelů našeho města 
a jeho samosprávy žádný konkrétní podnět nebo zadání k vypracování komplexní rozvojové 
studie dopravní dostupnosti z pohledu silniční, železniční, říční či letecké dopravy. Takovýto 
koordinační, územně plánovací materiál krajský úřad k obci s rozšířenou působností (ORP) Dvůr 
Králové nad Labem prostě nemá! 
Co to pro naše město a jeho spádové obce znamená? Pouze jedno jediné, vše zůstane 
při starém. Nebo lépe řečeno, daným územím povede „nově“ jenom dálnice D11 nebo rychlostní 
komunikace R11, a tu řeší kraj společně se státem. Z pohledu územního plánování 
Královéhradeckého kraje je vše již „vyřešeno“. Vycházelo se ze stavu, že když město samo nic 
nepotřebuje (nebo nenavrhuje), tak kraj území nemusí v dlouhodobém horizontu nad rámec 
svých potřeb více řešit. Případné návrhy rozvoje území se logicky očekávají vždy od samotných 
představitelů samosprávy, kteří by měli navrhovat nebo definovat své potřeby, aby na základě 
toho vznikla potřeba ze strany kraje něco nového územně projektovat. 
S úlevou ale musím konstatovat, že výše uvedené tvrzení dnes již neplatí. Krajskému úřadu byly ze 
strany města a jeho úřadu v červenci tohoto roku předány konkrétní podklady (návrhy rozvoje 
území Podkrkonoší s centrem ve Dvoře Králové nad Labem) a s tím spojené požadavky na rozvoj 
dopravní obslužnosti – infrastruktury. Jen na okraj se zmíním, že předmětem posuzování 
se stane (mimo jiné) i nově navržená trasa jihozápadního obchvatu města, která řeší v celé 
trase tranzitní nákladní dopravu mezi Dvorem Králové nad Labem a Hořicemi v Podkrkonoší 
(propojení silnic R11 a R35) mimo centra obou měst. Budou také posuzovány nově navržené 
varianty silnic severojižní estakády, které dopravně obslouží tři městské průmyslové zóny 
a budou zároveň řešit obchvaty Zboží a nově obchvat Žirče. Ten se napojí na konec dálnice 
D11 v prostoru křižovatky Jaroměř-sever. Dále studie posoudí výhody elektrifikace železniční 
tratě Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem s využitím vlečky do centra města pro osobní dopravu 
s možností prodloužení regionální vlakové dopravy Region Panter z Pardubic do Dvora Králové 
n. L. tak, jak o tom uvažuje i studie proveditelnosti, kterou si nechala vypracovat v nedávné 
době SŽDC Praha. Zde společně s krajem chceme posoudit a navrhnout, že Dvůr Králové 
nad Labem už nebude jenom průjezdní stanicí na trati 030 Jaroměř – Stará Paka, ale bude 
křižovatkou, kde se z vlečky stane nová plnohodnotná trať, na níž budou také tři nové železniční 
stanice: Dvůr Králové n. L. – Lipnice, Dvůr Králové n. L. – ZOO a konečná stanice Dvůr Králové n. L. 
– Město se společným terminálem vlaků a autobusů v ulici 28. října. Stávající vlakové nádraží 
by mělo sloužit jen k přestupu na rychlíky do Liberce. 

Nemohu se nezmínit o posouzení možnosti splavnění Labe pro turistickou plavbu v úseku 
Mostek – Debrné, přehrada Les Království, Dvůr Králové n. L. – Pušův splav, Žireč, Kuks až 
po Jaroměř. Tento záměr bude posuzován společně s návrhem protipovodňových opatření 
v samém centru města. Studie také vyhodnotí navrhované rozšíření a modernizaci letiště 
v Žirči po vzoru Vrchlabí. Věřím, že studie, kterou kraj sám financuje 
ze svých prostředků, prokáže smysluplnost a oprávněnost navrhovaných řešení. 
Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši 
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Blíží se otevření nových prostor 
v Domově sv. Josefa v Žirči 

Již téměř rok vás informujeme o probíhající rekonstrukci historických budov Fary a Pivovaru, 
které jsou součástí areálu Domova sv. Josefa v Žirči. 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. V Pivovaru se bude nacházet vedle několika 
rehabilitačních místností i velký cvičební sál, místnost pro vodoléčbu, budou zde kanceláře 
i zázemí pro zaměstnance. V prvním patře jsou pro naše klienty již nyní připraveny převážně 
jednolůžkové pokoje vybavené celoplošným transportním zařízením a velká jídelna. V podkroví 
této historické budovy vznikne prostorný sál určený například pro konání výstav či dalších 
kulturních akcí. V bývalé Faře nalezneme kromě zázemí odlehčovacích pobytů i přednáškový sál 
a stravovací prostor. Pokoje zde budou vícelůžkové, v prvním patře budou vybaveny celoplošným 
transportním zařízením. 
Společná pro rekonstruované prostory je jejich bezbariérovost, pokoje jsou vybaveny sociálním 
zařízením, na Faře i kuchyňským koutem. V současné době probíhají intenzivní práce 
na interiérech objektů. Pokoje jsou již vymalovány, podlahové krytiny jsou položeny, montuje 
se celoplošné transportní zařízení. Současně se dokončuje vybavení objektů technologiemi, 
které pomáhají personálu v péči o klienty, např. dorozumívacím zařízením sestra – pacient. 
Kompletní dokončení stavebních prací se předpokládá do konce září, vybavení nábytkem proběhne 
do poloviny listopadu 

První akcí, pořádanou v Pivovaru ještě před slavnostním otevřením, bude 24. listopadu 2015 
Konference o roztroušené skleróze. Tato akce je určená nejen pro zdravotní sestry a pracovníky 
přímé péče v zdravotnických a sociálních zařízeních, ale i pro ty, kteří o takto nemocné pečují 
doma, a pro nemocné RS. Přihlašovat se na konferenci můžete již nyní. Počet míst je omezen 
na cca 60 až 70. 
V rámci navýšení kapacity našeho zařízení o 100 % vznikne i mnoho nových pracovních 
míst – Domov sv. Josefa tak bude ještě významnějším zaměstnavatelem v našem regionu. 
Více informací o Konferenci o roztroušené skleróze i o nových pracovních místech naleznete 
na internetových stránkách Domova sv. Josefa www.domovsvatehojosefa.cz – kontakty Kateřina 
Petříková, petrikova@dsj-zirec.cz, tel.: 491 610 600(volná místa) nebo Michaela Hospodková, 
hospodkova@dsj-zirec.cz, tel.: 491 610 604 
(konference). 
Děkujeme za váš zájem o naše zařízení. 
Michaela Hospodková 
Fundrising a PR, Domov sv. Josefa v Žirči 
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Sbor dobrovolných hasičů Žireč 
Před časem, tuším na podzim loňského roku, jsem psal do Žirečského občasníku článek, 
věnovaný Sboru dobrovolných hasičů v obci (městysu) Žireč. Onehdy jsem uvedl několik 
základních informací o jeho minulosti, přítomnosti a především o budoucnosti. Připomenu, že 
sbor byl založen v roce 1881 a v roce následujícím oslavíme 145 let svého trvání. 
Moudří říkají, že každá dobrovolnost je vykoupena celou řadou drobných obětí. Dobrovolní 
hasiči obětují svůj volný čas, mnohdy na úkor svých rodin a zdraví. Nedostávají odměny ani 
finanční kompenzace. Jsou tu, aby pomohli nezištně a v duchu motta na hasičském praporu: 
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. 
V roce 2014 bylo členskou základnou rozhodnuto nenechat zaniknout to, co k obci neodmyslitelně 
patří, tedy dobrovolní hasiči. Bylo ustanoveno nové vedení a hasiči „směle“ vykročili 
do své budoucnosti s plány, kterým mnozí nevěřili, považovali je za nereálné a nesplnitelné. 
Opak je však pravdou. Svá předsevzetí plníme, a to i přes nelibost některých jedinců. A že se 
pomlouvá a hloupě haní? To je v celku pochopitelné!? I v Žirči bydlí „prostoduší“. Bohužel. Hlavní 
však je, že se i nadále budeme rozvíjet. Nápadů máme spoustu a sílu k jejich realizaci ještě větší. 
Nehodláme se podílet na úpadku jiných spolků a nečiníme si nárok na jakési pochybné a falešné 



prvenství. Naším cílem je rozumná a všestranně prospěšná spolupráce s každým, kdo projeví 
opravdový a poctivý zájem. Příkladem nechť je oddíl mladých hasičů, který pod vedením Štěpány 
Hlavaté a Štěpány Zimákové dosahuje nevídaných a na místní poměry 
nadstandardních výsledků. Oddíl byl založen na počátku roku 2015. Výcvik a příprava dětí 
probíhá u místní hasičské zbrojnice, ale také s hasiči z obce Rožnov na jejich hasičském 
kolbišti. Stačili jsme spolu s městem Dvůr Králové nad Labem zajistit finanční prostředky 
na nákup dětských hasičských uniforem. Jezdíme na závody, kde se děti umisťují na předních 
pozicích. Jde o jeden splněný cíl z celé řady naplánovaných, který nyní budeme pouze rozvíjet 
a hýčkat si jej. Vždyť ty děti za to stojí. Nakonec pojeďte s námi na jejich závody a přesvědčte 
se na vlastní oči. Pak lépe pochopíte tu čistou a upřímnou dětskou radost ze slavnostně 
předané medaile, ale i slzy v očích a zklamání, když se dílo nedaří. Sbor dobrovolných hasičů 
v Žirči nyní prokazuje svou životaschopnost a nadčasovost; plníme i nejzákladnější cíl, být tu 
především pro své sousedy, ať takové či onaké,a vychovat své nástupce z řad mládeže. 
Bc. Ivan Bartoš, starosta SDH Žireč 
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A znovu výstava v Žirči a tentokrát už „oficielně“ 
 
Osadní výbor Žireč za podpory MěÚ Dvůr Králové nad Labem ke 120. Výročí založení české Matiční 
školy v Žirči a 95 let od vybudování nové budovy České státní menšinové školy v Žirči shromáždil 
fotografie, pohlednice a obrázky z historie, současnosti a budoucnosti Žirče. Výstava „Žireč včera 
– dnes – zítra“ se bude opakovaně konat opět v prostorách školy v Žirči, a to 17. a 18. října 2015. 
Předpremiérové vystavení historické dokumentace v červenci, v době Anenských slavností, mělo 
pozitivní ohlas, a tak tedy ještě znovu, pro ty, kteří se v době dovolených neměli možnost zúčastnit. 
Vladimír Mertlík, Osadní výbor Žireč 
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Jak dopadla výstava „Žireč včera – dnes – zítra“ 

Posuďte sami. Výstavu v obou termínech (letní i podzimní) zhlédlo bezmála 460 návštěvníků. 
Jaksi předpremiérově se ji podařilo zpřístupnit už v létě při příležitosti žirečských Anenských 
slavností. Opakovaně, ale oficiálně, byla otevřena vernisáží, kterou zahájily svým vystoupením 
děti žirečské školy pod vedením učitelky Hylmarové, krásně zazpívala také talentovaná dvanáctiletá 
Veronika Mertlíková. Pozvané hosty uvítali zástupci osadního výboru, kteří poděkovali sponzorům i 
těm, kteří k realizaci akce přispěli svým vstřícným postojem. Poděkování zaznělo i těm, kteří poskytli 
materiály, fotografie i historickou dokumentaci. Velký dík patřil i celému 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 Žirči. 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 
tohoto jinak příjemného setkání při příležitosti zahájení výstavy. Snad tedy příště...Účast návštěvníků 
výstavy a jejich živý zájem o ni nás velmi potěšil, ale radost nám udělaly i bezprostřední pocity 
vyjádřené zápisy v knize návštěv. 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 důchodců, 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...“ 
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. Několikrát se totiž ozvalo: „Uvítali 
bychom almanach...“ anebo „Já mám doma také staré fotografie ze Žirče, přinesu Vám je 
a můžete sbírku doplnit...“ 
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... 
Vladimír Mertlík 
Osadní výbor Žireč, předseda výstavního týmu 

 

 

 


