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L E D E N   2 0 1 3 

 

Čt 3. 1. 2013  
 

KLUB DŮCHODCŮ ŽIREČ (KDŽ) 

 
Schůzky KDŽ 

V klubovně Chovatelů se od 13 hod. konala první čtvrteční pravidelná schůzka žirečského Klubu 

důchodců, jako obvykle za většinové účastí žirečských seniorek. Další čtvrteční schůzky se konaly 

každý čtvrtek 10.1., 17.1., 24.1. a poslední lednová 31.1.2013, kdy paní Zemková zapůjčila kronikáři 

první 2 svazky kroniky Klubu důchodců. 

 

Organizace a funkce v KDŽ 

Klub důchodců Žireč vede předseda (předsedkyně), o finance Klubu pečuje pokladní, zápisy 

pořizuje kronikář (kronikářka) do kroniky. Současný počet členů klubu je přes 60, ještě 

v osmdesátých letech byl počet vyšší než 70. 

 

K 1.1.2013 vedou KDŽ: 

Předsedkyně:  Vilma Knahlová  

Pokladní: Stanislava Zichová  

Kronikářka: Gerlinda Zemková 

  

Kroniky KDŽ 

(Podrobnosti o kronikách a jejich obsahu - viz Úvodní část Nové žirečské kroniky)  

 

1. kronika KDŽ 

- založena 1.1.1981 Bohumilem Kernerem a obsahuje záznamy činnosti KDŽ do roku 1999 

 

2. kronika KDŽ 

- založena v únoru 1999 a obsahuje záznamy do konce roku 2011; zapisovala Věra Plechačová 

 

3. kronika KDŽ 

- založena v lednu 2012 a je psána dosud; zapisuje Gerlinda Zemková 

 

 
Zleva paní Papšová, Valentová, Horáková, Zelená a předsedkyně Knahlová 

Ne 6. 1. 2013 
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SOKOL ŽIREČ 
 

Bosá liga 
 

Každou neděli od 10 hodin pořádá Sokol Žireč na zamrzlé požární nádrži tzv."Bosou ligu",  

hokej na ledě bez bruslí, s hokejkou a míčkem. Družstvo tvoří 5 až 6 hráčů. 

"Liga" bude trvat podle zájmu až do roztání ledové plochy;  

 

 

 

Pá 11. 1. 2013  14 - 22 hod. - So 12. 1. 2013  8 - 14 hod. 

 
 

 
 

1. KOLO PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA ČR 

 

Celostátní výsledek voleb - % ze sečtených hlasů: 
 

Ing. Miloš Zeman .......................  24,22%  
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Karel Schwarzenberg .....................  23,40%  

Ing. Jan Fischer CSc ........................  16,35%  

Jiří Dienstbier ...................................  16,12% 

prof. JUDr. Vladimír Franz ..............   6,84% 

MUDr. Zuzana Roithová MBA.........    4,95% 

Táťana Fischerová ............................    3,23% 

MUDr. Přemysl Sobotka ..................    2,46% 

Ing. Jana Bobošíková .......................    2,39%¨ 

 

Volební účast byla 61,3%. 

Do 2. kola voleb postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. 

 

 
 

Výsledky 1. kola voleb ve volebním okrsku č.13 Dvora Králové nad Labem: 
311 ze 445 oprávněných žirečských voličů volilo v okrsku č.13 Dvora Králové (Žireč a Žirecká 

Podstráň) ve volebním místě v ZŠ Žireč takto:. 
 

Karel Schwarzenberg .........  20,38%  

Jan Fischer .......................... 18,77%  

Jiří Dienstbier ......................  18,44% 

Miloš Zeman ..................... 18,12%  

Vladimír Franz ....................    8,41% 

Táťana Fischerová ...............   6,47% 

Jana Bobošíková .................    4,53% 

Přemysl Sobotka .................    2,58% 

Zuzana Roithová .................    2,26% 
 

Volební účast v Žirči byla 69,89%. Do 2. kola postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. 

 

Zajímavost: Všimli jsme si názorů v tisku, že prý Miloše Zemana volila většina českých voličů.  

Miloš Zeman však dostal v 1. kole voleb v celé ČR 18,12% hlasů, což při volební účasti 61,3% 

znamená přibližně pouze 11% hlasů všech voličů.   

 

 

St 16. 1. 2013  18 - 21 hod. 
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OSADNÍ VÝBOR ŽIREČ (OVŽ) 

1. schůze OVŽ v roce 2013 
 

Přítomni: Jan Balcar, Zdeněk Blažek, Štěpán Harwot, Jindřich Hauke, Zdeněk Hladík, Iva Matasová, 

Lenka Poláková, Vlastimil Rezek, Božena Saifrtová, Vladimír Valenta. 

Schůzi řídila předsedkyně B. Saifrtová. 

Na programu:  

- investice: likvidace komunálních odpadních vod, chodníky v Žirči, veřejné osvětlení, kontejnery na 

tříděný odpad 

- různé:  

- městská hromadná doprava, kaplice sv. Trojice, údržba chodníků, nová žirečská kronika, příprava 

veřejné schůze žirečských občanů, účast zastupitelů a vedoucích funkcionářů Městského úřadu ve 

Dvoře Králové na schůzích OVŽ, revitalizace požární nádrže, úprava automobilového provozu při 

průjezdu Žirčí 

- zastupitelstvo města DKnL schválilo členství Štěpána Harwota a Vladimíra Valenty v OVŽ 

Podrobnosti viz Dokumenty č.1/2013 - Zápis ze schůze OVŽ č.1/2013. 

 

 

Pá 18. 1 .2013  14 - 22 hod. - So 19. 1. 2013  8 - 14 hod. 
 

2. KOLO PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Celostátní výsledek voleb - % ze sečtených hlasů: 
 

Miloš Zeman ......................... 54,8%            Volební účast byla 59,11% 

Karel Schwarzenberg ............ 45,2%   

 

    Miloš Zeman  

 

    byl zvolen prezidentem České republiky,  

    prvním zvoleným v přímých volbách. 
 

Výsledky 2. kola voleb ve volebním okrsku č.13 Dvora 

Králové nad Labem: 

 
311 ze 445 oprávněných žirečských voličů volilo v okrsku č.13 

Dvora Králové (Žireč a Žirecká Podstráň) ve volebním místě v ZŠ 

Žireč takto: 

Miloš Zeman ......................... 51,79%  

Karel Schwarzenberg ............ 48,20% 

Ve Dvoře Králové (včetně Žirče) byl volební výsledek:   

Miloš Zeman  48,73 % a Karel Schwarzenberg    51,26%.  

Volební účast v Žirči byla 62,08%, v celém Dvoře Králové 57,12%. 
 

 

 

Pá 18. 1. 2013 
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KONEČNĚ NOVÝ - POŽADOVANÝ - AUTOBUSOVÝ SPOJ PRO ŽIREČ! 
 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (MÚDK) konečně vyhověl žádostem žirečských občanů a 

OVŽ a přiměl OSNADO - provozovatele městské hromadné dopravy, aby zavedl chybějící dopolední 

autobusový spoj mezi Žirčí a Dvorem. Jde o linku č. 35 v 10:37 z autobusového nádraží do Žirče a  

č. 39 zpět v 10:48, ale pouze v pondělí, ve středu a v pátek. Alespoň v tyto dny se tak mohou Žirečané, 

kteří si ráno vyřizovali ve městě své záležitosti, vrátit domů ještě dopoledne. Po měsíční zkoušce 

vytíženosti nové linky byl nový spoj definitivně potvrzen. 

 

 

Po 28. 1. a St 30. 1. 2013 
 

SCHŮZKY KRONIKÁŘŮ 

 
Proběhly podnětné několikahodinové konzultace kronikářů v Žirči (V. Rezek a V. Valenta) a ve Dvoře 

Králové (V. Valenta a dvorský kronikář V. Bartoška). Výsledkem byl návrh koncepce, obsahu a formy 

nové žirečské kroniky (NŽK). 

 

 
Ukázka královédvorské kroniky v knižní tištěné podobě 

 

 

 

 Čt 31. 1. 2013 
 

Nová možnost nákupu čerstvých mléčných produktů v Žirči 
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Ve schránkách našli Žirečané letáky rodinné farmy Mejsnar z Kunčic nad Labem.  

Každý čtvrtek ve 14 hodin budou do Žirče vozit čerstvé mléčné produkty - mléko, tvarohy, 

jogurty a sýry. Stanoviště budou mít před Domovem sv. Josefa. Kronikář zařídil, aby se zastavovali 

také před Klubem důchodců (u Chovatelů). Při této první návštěvě prodal rozvozce pan Jaroslav Mikle 

na obou místech poměrně dost toho, co přivezl. Později dovozce zrušil zastávku u klubovny důchodců, 

ale čtvrteční prodej před Domovem sv. Josefa pokračuje. 

 

 

31.1. ZE  ŽIREČSKÉ  ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Žirečtí školáci dostali pololetní vysvědčení. 

 

Dita Jarošová, DiS, napsala: Dinosauří obludárium 

Pololetní vysvědčení nezastihlo žáky ZŠ Žireč právě v nejlepší formě, přes noc se zde totiž 

udála zvláštní proměna. Začalo to hned zrána, kdy se školou proháněly následující vzácné exempláře 

již dávno vyhynulých a často i neznámých dinosaurů: Stegosaurus Gogo, Mochosaurus alias 

Robosaurus, Mošňosaurus, masožravec Ťuňtík Čamprdlička, Triceratops s přiléhavou přezdívkou 

Malá Bambulka ...Naštěstí se chovali velmi mírumilovně, okukovali si navzájem své chutné dinosauří 

svačinky.  

Paní školnice Blažková byla o vpádu pravěké fauny mimořádně dobře informována, proto 

s pomocí své rodiny napekla voňavé mufiní dinosauří vejce s marcipánem. Zřejmě jen ty zachránily 

školní majetek od poškození. 

Hluční a hřmotní dinosauři byli veselí a rádi se naučili písničku "Máme doma obludu" z filmu 

Jak se krotí krokodýli. Taktéž si zatancovali s chutí v tělocvičně některé těžkopádné tance. Celí 

vyjevení pak sledovali na dvd příběh svých pravěkých vrstevníků  s názvem "Země dinosaurů". 

Představte si, před školou předevčírem děti postavily dvě dinosauří sochy pomalu v životní 

velikosti a tím možná přivolaly tato podivuhodná stvoření z éry druhohor... Nakonec se ale provalilo, 

že povětšinou zelení, místy hnědí velikáni jsou vlastně zdejší žáci.  Celou tu dobu se hlavně těšili na 

krásné vysvědčení a nyní se konečně dočkali... Někteří dostali dokonce medaili za ručně vyrobenou 

nápaditou masku. 

Dinosauři - žáci a pedagogové ZŠ Žireč přejí všem krásné prázdniny. 

P.S. Kdo má pěkné známky, toho pustí zadarmo do Zoo. Tak v pavilonu dinosaurů naviděnou! 

 

 

 

P O Č A S Í    V    Ž I R Č I 
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O POČASÍ V ŽIRČI VŠEOBECNĚ 

 
 Žireč podobně jako celé Podkrkonoší se vyznačuje počasím, které zhusta neodpovídá ani 

přibližně celostátním a oblastním předpovědím. Není výjimkou, že místo mrazu je teplo,  místo 

sluníčka déšť a opačně. Někdy se ráz počasí přiblíží nedalekým Krkonoším, jindy zase spíše 

rovinatému kraji okolo Hradce Králové. Z dlouhodobého pozorování je také možné zjistit, že 

průměrné teploty v Podzvičinsku jsou ve srovnání se středními Čechami a zejména s Prahou o několik 

stupňů nižší. V množství srážek včetně sněhu v zimě nevybočuje počasí nijak výrazně z průměru. 

 

POČASÍ 2013 
 

Výkyvy počasí v listopadu a prosinci 2012, zejména ve srovnání s předchozími roky, přiměly 

během ledna 2013 kronikáře k rozhodnutí začít podrobněji sledovat počasí v Žirči, již také proto, že 

krajové předpovědi slovutných meteorologů a hydrologů se možná hodí pro Hradec Králové, nebo pro 

Trutnov, případně pro Jičín, ale už méně pro Dvůr Králové a často už vůbec ne pro Žireč.  

Žirečané si jistě všimli, že ačkoli jsou ze Žirče do Dvora pouhé čtyři kilometry, ve Dvoře byla průtrž 

mračen, ale v Žirči bylo sucho - a někdy naopak. Nebo na cyklostezce v Podstráni foukal silný vítr a 

v Žirči bylo bezvětří. Pro Podzvičinsko a Podkrkonoší se dá opravdu těžko předpovídat počasí. 

Třeba bude v příštích letech užitečné mít možnost zjistit, jaké bylo počasí ve stejném období 

před rokem nebo před lety. Proto počínaje únorem 2013 bude na konci každého měsíce uveden také 

přehled denních teplot v Žirči. Výhledově bude přehled doplněn také o celkový stav počasí během 

každého dne, případně i porovnáním skutečnosti s předpovědí. 

 

POČASÍ V ŽIRČI V LEDNU 2013 

  
 Počasí v lednu ještě nebylo detailně sledováno, ale byly připraveny podklady a programy pro 

záznam teplot a charakteru počasí v únoru. Lednová zima se nevymykala z průběhu v minulých letech. 

Občas mrazy, ve dvou dnech silnější, občas sněžení, v jednom případě větší množství, ale po pár dnech 

obleva a tání; denní teploty byly většinou pod nulou, jen v několika dnech se teploměr přehoupnul do 

kladných hodnot.  

 Počínaje únorem budou teploty a charakter počasí zaznamenávány denně. 

 
NÁVRH  DOPISU  PRO  PŘISPĚVATELE  DO  KRONIKY  
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Kronikáři V. Rezek a V. Valenta připravili v lednu 2013 dopis s výzvou občanům Žirče, aby pomohli 

se získáváním informací, vhodných pro zaznamenání do nové žirečské kroniky (NKŽ). 

Bez spolupráce s žirečskými obyvateli by práce na kronice postrádala smysl a nemohla by být úspěšná. 

Dopis byl doručen všem, kteří mohou kronikářům přispět informacemi o dění v naší obci. 

Týká se ale všech našich spoluobyvatelů Žirče. 

Co bychom zejména přivítali a co by nám pomohlo: 

- upozornění na neobvyklé a mimořádné události v Žirči, případně, má-li to souvislost, i v okolí Žirče 

nebo ve Dvoře Králové 

- v případě přípravy jakýchkoli akcí v Žirči sdělení předem, o jakou akci jde, kdo ji pořádá a kdy se 

koná, a pokud pořadatel sám nebude pořizovat z akce záznam (fotografie, video, zvukovou nahrávku a 

pod.), upozornění příp. pozvání kronikáře, aby se zúčastnil a mohl dokumentaci akce zaznamenat 

- upozornění na důležité osobní události (ty radostné - např. kulatá výročí, přírůstky do rodiny, svatby 

apod., neutrální - např. stěhování apod., i ty smutné) 

- zapůjčení zajímavých dokladů o minulosti i přítomnosti Žirče. 

To všechno by kronika mohla a měla zaznamenat!  

 

Následuje dopis předaný několika desítkám Žirečanů, školám, spolkům, pamětníkům, ..., 

a vyvěšený ve vývěsce Osadního výboru a v prodejně: 

 

VÝZVA  OBČANŮM  ŽIRČE 
 

 ŽIREČ, leden 2013 

 

         

 Osadní výbor Žireč na své schůzi dne 22.10.2012 rozhodl,  že se v novém roce 2013 pokusíme 

obnovit přerušenou tradici žirečských kronik. Přípravou tohoto záměru pověřil dva své členy 

Vlastimila Rezka a Vladimíra Valentu.  

 Převzali jsme se vší vážností tento úkol, protože jsme toho názoru, že naše obec žije i 

v současnosti bohatým životem, a nejen to. Má taky dávnou a velice zajímavou historii, uloženou  

v množství památek, dokumentů i obrázků. Byla by také škoda, kdyby další generace žirečských 

občanů neměla možnost podívat se v čase zpět na to, jak jsme žili my. 

 Rádi bychom se proto na počátku prací na nové kronice věnovali také zpracování žirečské 

minulosti, jejíž přehled by tvořil úvod kroniky. Existuje velké množství různorodých podkladů, které si 

zasluhují soustředění a přehledné zpracování.  

 Protože Žireč je dnes součástí Dvora Králové, chceme si kromě toho vyjasnit také vztah 

žirečské kronikářské práce s prací na kronice královédvorské. 

 Věnovali jsme se ale především rozmýšlení koncepce nové kroniky, zejména obsahu, ale i 

způsobu její tvorby. Rozhodli jsme se, že kronika nebude obsahovat akce známé a pravidelné, které 

jsou běžně obsaženy např. v zápisech a podkladech spolků (Sokol apod.), profesních kronikách (škola, 

školka, důchodci apod.), tiskovinách Domova sv. Josefa aj. a v ostatních běžně dostupných zdrojích. 

Hodláme tudíž zařazovat do nové kroniky zejména události mimořádné, výjimečné a 

zaznamenáníhodné, hlavně takové, týkající se občanů a jejich života, a to v souladu se zákonnými 

pravidly vedení kronik. Při tvorbě kroniky hodláme používat současné prostředky informačních 

technologií. 

 Sami však nemůžeme takovou kroniku tvořit a naplnit. Bude záležet hlavně na tom, jestli a jak 

se k nám potřebné informace dostanou. 

 

 Obracíme se proto na Vás s prosbou, abyste nám cokoli z událostí, které by spadaly do 

popsané koncepce kroniky ve Vašem okolí, soukromém, spolkovém i profesním, sdělovali, 

nejlépe prostřednictvím e-mailů, ale i jakkoli jinak. Přivítali bychom také, kdybyste svá sdělení 
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doprovodili písemnými podklady a zejména i obrázky a fotografiemi. Pokud budete nějaké akce 

připravovat předem, upozorněte nás a pozvete nás na ně. Pořídili bychom sami jejich fotodokumentaci. 

 

 Zároveň Vás prosíme, abyste nám ke zpracování zapůjčili jakékoli zajímavé doklady 

z minulosti Žirče (písemné i obrazové), které bez jakékoli újmy bezprostředně vrátíme. Můžete 

se s námi spojit kdykoliv. 

Děkujeme Vám předem za podporu a spolupráci. 

 

S pozdravem  Zdar nové kronice žirečské!              Za Osadní výbor Žireč kronikáři 

 

Vlastimil Rezek, Žireč 135      Vladimír Valenta, Žireč 5 

tel. 604 629 689      tel. 491 114  129     nebo 

e-mail: vrezek@mkinet.cz      604 509 269   

        e-mail: vladimir@valenta.cz  
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Ú N O R   2 0 1 3 

 So 2. 2. 2013 

Žirečský mariáš 

 

V sokolovně uspořádala místní jednota 1. ročník turnaje "Žirečský mariáš" o titul "Žirečský 

přeborník v mariáši". Zúčastnilo se jej 12 borců místních a 7 mimožirečských. Hrál se trojkový 

desetníkový mariáš. Celkovým vítězem, přeborníkem Žirče a prvním držitelem putovního poháru na 

rok 2013 se stal místopředseda žirečského Sokola Jiří Hroch (čp.4). Na akci se podílela celá řada 

mimožirečských sponzorů. Fandit přišli další Žirečané, a tak společenská zábava všech účastníků 

večera po soutěži končila až po půlnoci. 

 

  

       Vítěz Jirka Hroch 

     

 

Po 4. 2. 2013 

Sídlo žirečských hasičů 

 

Zástupci žirečské místní jednotky  Sboru dobrovolných hasičů pozvali kronikáře na prohlídku 

hasičské stanice v Žirči a jejího vybavení. Existence dobrovolných hasičů v Žirči má dlouhou tradici a 

současní členové konají záslužnou práci.  

V současnosti má jednotka 18 členů. Starostou je Zdeněk Hladík st., hospodářem Antonín 

Handzel, velitelem Jaroslav Rejmont. 

V Žirči jsou dvě sirény, a to na základní škole a na hasičské stanici. Jejich ovládání je centrální 

z Trutnova.  
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Žirečská požární nádrž, dříve i koupaliště   Hasičská zbrojnice 

 

4.2. - 8.2.  JARNÍ PRÁZDNINY  A  MODERNIZACE  VE  ŠKOLE 
Během jarních prázdnin se ZŠ dočkala inovace: na zadní straně učebny byla instalována nová 

interaktivní tabule. Po prázdninách se děti ve školní družině začaly učit nové aktivitě - tvorbě 

keramiky, která je velice baví. S Domovem sv. Josefa byla dohodnuta možnost vypalovat keramiku  

v peci Chráněných dílen. 

Út 5. 2. 2013 

Podnikání v Žirči 

Počínaje tímto dnem navštívil kronikář řadu místních podnikatelů (fa. Plachetka 5.2., kovárna 

MaMa (7.2.), kamenictví Stako, truhlárna Picha (8.2.), J.O.Bianka (17.2.). Seznámil je se záměrem 

založit a vést novou žirečskou kroniku, předal jim dopis kronikářů a požádal je o spolupráci. 

Čt 7. 2. 2013 

Plavání v Akvaparku Hradec Králové 

 

Štěpánka Zimáková byla vedoucí zájezdu žákyň žirečského Sokola do Akvaparku v Hradci 

Králové. S dohledem na sokolskou drbotinu jí pomáhalo několik dalších dospělých členek a členů. 

Úspěšné akce se zúčastnilo celkem 23 členů žirečské sokolské jednoty.  

 

Út 12. 2. 2013 

Dětský masopust v Žirči 

 

Od 9 hodin se žirečské děti v mateřské i základní škole začaly za pomoci učitelek s nadšením 

připravovat na masopustní průvod masek Žirčí. Fantazie a nápady při převlékání do kostýmů a líčení 

neměly meze a děti se přitom báječně pobavily. Za doprovodu kytary Dity Jarošové si také zopakovaly 

celou řadu písniček a říkánek, které později pěkně zazpívaly. 

Za krásného zimního počasí prošel po 10. hodině průvod zasněženou Žirčí od škol k prodejně 

chráněných dílen, kde si děti pochutnaly na koblihách. 
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Hlavním cílem průvodu byl Domov sv. Josefa a setkání s tamními pacienty a pracovníky. 

Klienti Domova, postižení roztroušenou mozkomíšní sklerózou a většinou na vozíčcích, byli setkáním 

velmi potěšeni. Ve vestibulu zámku děti zazpívaly a zatančily a na nádvoří se vyfotografovaly.  

Průvod potom pokračoval po silnici ve směru do Stanovic k domu Blažkových (čp.131), kteří 

je pozvali k prohlídce papoušků a podarovali je cukrovím. S dobrou náladou se děti vrátily do škol 

okolo půl dvanácté. 

 

  

 
 

Dita Jarošová, DiS, ZŠ, napsala:  Reksum kandr aneb Masopust 2013 

 

Reksum kandr cinka bzinka... Vykřikují jednohlasně žáčci i větší žáci. Ano, poznali jste správně, 

to Masopust dorazil do Žirče. Velké přípravy, totiž výroba vlastnoručních masek a nacvičování 

halasného programu právě vyvrcholily. To venku už na školáky pokřikují stejně vyparádění kolegové 

z mateřské školy. Kominíci, smrťáci, vládce lesa, ale také víly, cikánka, i jiné maškary vesele 

poskakovaly cestou do obchodu i po cestě do Domova sv. Josefa. Vozembouch řinčel, činely a bubny 

duněly. Průvod si vykračoval zvesela, i když právě hustě chumelilo.  

V přijímací hale Domova sv. Josefa masky předvedly zdárně tance jako labada a kalamajka, potěšily 

pacienty i zdravotnický personál. Karnevalový rej potom táhl jako procesí k Blažkovým, kde děti 

dostaly zaslouženou odměnu. K zakousnutí se podávaly zaručeně pravé masopustní koblihy, všem moc 

chutnaly. 

Masopust se nachýlil ke konci a za smutečních písní se všichni přítomní jali zakopávat 

masopustní basu. Ze starých pramenů jsme totiž vyčetli, že tento obyčej znamenal na čas do velikonoc 

konec zábavám. Nezbývá, než se těšit na další ročník, anebo, chcete-li, vám prozradíme, že ač to venku 

vypadá bíle, jsou už za dveřmi svátky jara a s ním i tradiční vynášení Moreny. 
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Jitka Holcová, Domov sv. Josefa, napsala: Jemine, domine, Masopust pomine 

 

Na masopustní úterý, den před začátkem čtyřicetidenního postního období, navštívil průvod 

masek dětí základní a mateřské školy v Žirči obyvatele Domova sv. Josefa. Návštěva to byla veselá, jak 

se na maškarní průvod sluší a patří. Děti klientům zazpívaly, předvedly nacvičené pásmo a přinesly tak 

do domova radost a povzbuzení. Jejich veselé a nápadité kostýmy ještě podtrhly bujarou atmosféru. 

Dobrá spolupráce se školou i školkou probíhá po celý rok a toto společné sdílení pomáhá bořit 

bariéry mezi světem zdravých a nemocných. Domov sv. Josefa je za spolupráci vděčný, stejně tak za 

dodržování lidových tradic, které by jinak pomalu zanikaly. Děkujeme! 

 

 

St 13. a Čt 14. 2. 2013 

Zápis prvňáčků do základní školy v Žirči 

 

V základní škole v Žirči, která nyní patří pod ZŠ Strž ve Dvoře Králové, proběhl zápis dětí do 

1. třídy. K zápisu přišli rodiče s osmi dětmi, z nichž u jednoho byl povolen odklad. 

 

                                                                                                                                               

So 23. 2. 2013 

Volební valná hromada žirečského Sokola 

 

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Žireč v sokolovně zvolila starostkou Lenku 

Polákovou, místostarostkou Veroniku Grulichovou a jednatele Zdeňka Hladíka; dalšími členy 

výboru jednoty byli zvoleni D. Steinerová, Ing. J. Zajdlová, L. Hlava, J. Hroch, T. Wolfová, Š. 

Zimáková, A. Zimák, J .Petrásek, P. Chmela, M. Osoba a Z. Perlík. Valná hromada schválila činnost  

a hospodaření v roce 2012, plán činnosti a rozpočet na rok 2013. 
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POČASÍ V ŽIRČI V ÚNORU 2013 
 

 Sněžení: Začátkem měsíce asi 6 cm, ale vzápětí v jednom dnu deštivo a obleva ; další sníh 

12.2. (15 cm), brzy po několika dnech následovala obleva; slabě sněžilo dvakrát koncem měsíce 

(pouze několik cm). Sníh většinou nekomplikoval dopravu delší čas. 

 Velice proměnlivé počasí dobře charakterizují výkyvy patrné z grafu průběhu teplot. Většinou 

bylo v únoru zataženo, sluneční svit byl minimální, jasné nebe se ukázalo až poslední únorové dny. 

Průměrná denní teplota byla 0 
0
C, nejnižší -7, nejvyšší +7 

0
C - stejně jako v lednu. 

 

 

Žireč - počasí v únoru 2013
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B Ř E Z E N   2 0 1 3 
 

So 2.3.2013 
 

POŽÁR V ŽIRČI 
 

 

 

 
 

 

V sokolovně se v sobotním večeru oslavovaly narozeniny. Několik mladých sokolů (Petr 

Chmela, Aleš Zimák, David Kašpar a Aleš Kramár) náhodou zrovna vyšlo před sokolovnu. Tak se 

stalo, že uviděli hořící domek pana Josefa Klemery (čp.51) přiléhající k hospodě U tří kaprů. Okamžitě 

zareagovali: Aleš Kramár zavolal hasiče a ostatní doběhli k domku, kde hořelo na půdě a i střecha už 

byla zčásti v plamenech. Dostali se dovnitř a pana Klemeru, který spal, vyvedli tak, jak byl, ven. 

Zavolali hasiče a během půlhodiny se sjelo několik hasičských sborů; začalo hašení za účasti městské 

policie ze Dvora Králové, která udržovala pořádek a odstup mnoha přihlížejících spoluobčanů, kteří 

nemohli nijak pomoci..  
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Bylo okolo 20 hodin a celý vršek domku byl už v plamenech. Přijely hasičské jednotky ze 

Dvora Králové, Dubence, Choustníkova Hradiště, Bílé Třemešné, Trutnova, Hajnice. Požár byl 

zlikvidován až před půlnocí. Na místě byli po celou dobu samozřejmě i dobrovolní hasiči žirečští, kteří 

pak drželi hlídky až do rána.  

Hasiči museli kromě hašení domu zchlazovat štítovou stěnu hostince a sousední zahradu, aby 

se požár nerozšířil. Přes úsilí hasičů shořela půda, střecha a polovina domu směrem k náměstíčku. Jen 

zčásti byla ohněm poškozena kuchyně v přízemí na straně přiléhající k silnici do Dvora, ve které pan 

Klemera nyní bydlí.  

Při záchraně se pan Klemera zranil na noze a přivolaná sanitka ho převezla k ošetření do 

nemocnice ve Dvoře Králové, z níž byl po několika dnech propuštěn. Kvůli požáru tak majitel přišel  

i o osobní věci a jiný majetek. Pan Klemera navíc bohužel v roce 2011 vypověděl pojistku. 

Vyšetřovatelé určili příčinu požáru: vadný komín v půdním prostoru, od něhož se vznítila dřevěná 

střešní konstrukce. Celková škoda na majetku byla odhadnuta na 700 tisíc korun.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ráno po požáru 

 

 

 

 

St 6.3.2013  12 hodin 
 

U žirečské sokolovny hlídkuje vůz městské policie a kontroluje projíždějící vozidla, zejména 

dodržování povolené rychlosti. Během pár hodin udělila hlídka několik pokut, hlavně za nesvícení a  

za nezapnuté pásy.  

S ohledem na časté překračování povolené rychlosti v obci požaduje Osadní výbor častější 

hlídky městské policie a umístění ukazatele rychlosti, případně i instalaci radaru. 

 

 

Čt 7.3.2013  
 

KLUB DŮCHODCŮ ŽIREČ 
 

Konala se první březnová schůzka klubu důchodců, další se uskutečnily pravidelně každý 

čtvrtek, tedy 14., 21. a 28.3. U klubovny zastavoval po 14. hodině opět dodávkový vůz kunčické farmy 

Mejsnar s mléčnými výrobky na prodej. Další měsíce již byla tato zastávka prodejny zrušena, ale 

prodej u Domova sv. Josefa trval dále. 
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St 13.3.2013 
 

OCENĚNÍ ZACHRÁNCŮM 
 

Dvůr Králové: Starostka paní Edita Vaňková přijala na radnici žirečské zachránce pana 

Klemery z hořícího domu, ocenila jejich čin a z rozhodnutí zastupitelstva věnovala Petru Chmelovi, 

Davidu Kašparovi a Aleši Zimákovi dar - náramkové hodinky. 

 

 

 

 

St 13.3.2013  18 - 21:30 

OSADNÍ VÝBOR ŽIREČ (OVŽ) 

2. schůze OVŽ v roce 2013 

 

V sokolovně se konala schůze žirečského Osadního výboru za účasti 9 členů, omluveni byli 

Ing. Štěpán Harwot a Iva Matasová. 

Stručný přehled projednaných záležitostí (viz podrobný zápis ze schůze): 

Realizace investičních záměrů v Žirči (likvidace odpadních vod, dobudování chybějících 

chodníků a vybudování cyklostezky ze Žirče do Dvora Králové) je v nedohlednu, a to především 

z finančních, zčásti také z objektivních technických důvodů. 

Požadované opravy a drobné akce: dokončení opravy střechy školy, opravy povrchů vozovek. 

Akce projednávané a požadované k realizaci: zastávka busů Skřivanov, chodník naproti hospodě, 

přemístění soch Ježíše Boha ze Dvora Králové do Žirče, úprava parčíku u kaplice sv. Trojice. 

Důležitý bod (souvislost s požárem): v zabezpečení zdrojů vody pro hašení (požární nádrž, hydranty 

atd.) jsou nejasnosti, které se musí vyřešit.  

Na závěr schůze byly projednány některé další méně akutní problémy. 
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SOKOLSKÉ AKTIVITY 
 

Březnové aktivity zahájili žirečtí sokolové hned 1.3. úklidem půdy v sokolovně. Během března 

začal dvouměsíční turnaj dvojic ve stolním tenise a šipkách. V sokolovně uspořádali 16.3. sokolové od 

20 hodin tzv. Sousedské posezení s živou hudbou, tancem a tombolou. Vstupné bylo 80 Kč, účast 

velká a zábava výborná. Tato akce, která podle zápisu z výroční schůze byla "lehce" zisková,  se 

v Žirči stává již tradiční.   

Sokol také jako každoročně vyhlásil sběr železného odpadu do přistaveného kontejneru. 

Výtěžek slouží k podpoře sokolských aktivit. Sběr byl odvezen 23.3.2013. Téhož dne uspořádal Sokol 

v prostorách domu chovatelů tzv. Velikonoční tvoření, což jsou rukodílné práce dětí i dospělých na 

jarní téma - věnečky, kraslice, zdobení atd. Prací se zúčastnilo hodně párů šikovných rukou dětí i 

dospělých. I následná výstava s prodejem výtvorů byla úspěšná. Závěrem měsíce, 26.3., se konala 

výborová schůze TJ Sokola Žireč. 

 

 
 

 

Út 26.3.2013 
 

VYNÁŠENÍ MORENY 
 

Obě žirečské školy, mateřská i základní, připravily se svými učitelkami a vychovatelkami oslavu 

konce zimy a příchodu jara - Vynášení Moreny. Děti připravené svými učitelkami nesly smrtku 

průvodem se zpěvem a recitací od škol se zastávkou v Domově sv. Josefa k Labi, kde ji "utopily"  

a poslaly po Labi ke Stanovicím. 
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           Vynášení Moreny připraveno!   Zapálená Morena plave po Labi 

Dita Jarošová, DiS, napsala: Volání jara v Žirči 

 

V úterý 26. března dle lidového obyčeje proběhlo v Žirči tradiční vynášení Moreny. Opět se 

jednalo o společné setkání mateřské a základní školy, navíc děti zatančily i pacientům na nádvoří 

Domova svatého Josefa. Ledová královna byla zapálena, hořela mocným plamenem, a to tak, že 

naneštěstí ožehla účes paní učitelky ze školky. Poté byla vhozena do ledového Labe, aby plula co 

nejdále od vsi a skončila tak letošní předlouhou zimu. Děti běžely, aby ji dohlédly, co nejdále. Paní 

učitelka ji musela taky jednou odstrčit od břehu, protože se nechtěla pustit.  

V rámci příprav na Velikonoce se ve školní družině pletly pomlázky, zdobily se vejdunky, 

nechyběly jarní říkadla, koledy a písničky. 

Ve středu 27. března byli na čtenáře pasováni naši prvňáčci. Setkali se v knihovně s králem 

Abecedníkem, ale i nenajedeným Písmenkožroutem, který musel kvůli své obezitě nakonec jíst jen 

mrkev. 

 

 

 

POČASÍ  V  ŽIRČI  V  BŘEZNU  2013 
 

 
 

 

Průměrná denní teplota v březnu v Žirči byla 0,4 
o
C, ranní a večerní teploty byly převážně pod 

nulou; nejvyšší denní teplota byla dvakrát 10
 o
C, nejnižší koncem měsíce -10

 o
C.  Začátkem měsíce 

bylo teplo a slunečno, z půdy vykoukly sněženky a tulipány. Jenom v několika dalších dnech svítilo 

slunce, většinou bylo zataženo, občas až polojasno. Sněžilo pouze ve 4 dnech a napadl většinou jen 

poprašek. Jednu noc (18.3.) sněžilo vytrvaleji, napadlo  asi 15 cm, ale ve dne potom mokrý sníh roztál. 
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D U B E N   2 0 1 3 
 

Po 8. 4. 2013 
 

PO POŽÁRU 
 

Domek pana Josefa Klemery utrpěl značné škody a zdálo se, že nebude obyvatelný. Majitel se 

přesto pustil do úklidu spáleniště a do úprav kuchyně, která byla relativně nejméně poškozena. Měla 

sice zčásti propadlý strop, ale to šlo opravit, a tak se v této jediné místnosti dá provizorně bydlet. Přes 

velké finanční potíže objednal pan Klemera materiál na opravu střechy a hodlá nechat střechu poloviny 

domu v příštích měsících obnovit. V dalších dnech již bylo dodáno trámoví a firma ze Dvora Králové 

začala s konstrukcí nové střechy. 

 

 

 

 

 

Ne 14. 4. 2013 
 

Pan František Mistr (Žirecká Podstráň) se dožívá 80 let. 

 

 

So 20. 4. 2013  15 hod. 
 

ZLATÁ SVATBA V ŽIRČI 
 

V žirečském kostele sv. Anny se konala zlatá svatba občanů Žirecké Podstráně pana Františka Mistra a 

paní Zdeňky Mistrové spojená též s oslavou 80. narozenin pana Mistra.  

Slavnostní  mši celebrovali královédvorský vikář p. Jan Czekala a syn pana Mistra, 

vysokomýtský děkan R. D. Mgr. Pavel Mistr, ministroval populární Mireček. Svatby se zúčastnilo 

potomstvo Mistrových (synové, dcery, vnučky a další příbuzní), občané Žirče a Podstráně a klienti 

Domova sv. Josefa.  
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Velice pěkný hudební doprovod obstarala skupina tvořená dvěma vnučkami a jejich dvěma 

mládenci (klávesy, kytara, zpěv). Ke gratulantům se připojil Osadní výbor Žireč osobním i písemným 

blahopřáním. Gratulaci zaslalo i město Dvůr Králové. 

 

           
 

 

    
 

 

DUBNOVÉ SOKOLSKÉ AKTIVITY 
 

Sokol patří bezpochyby k nejaktivnějším dobrovolným sdružením v naší obci, vedle Klubu 

důchodců (celoroční pravidelné čtvrteční schůzky a výlety) a Chovatelů (výstavy a celoroční péče). V 

dubnu sokolové uklízeli obec i její okolí, sebrali odpadky z příkopů, mladí se postarali o nový nátěr 

oplocení hřiště a cvičitelka žákyň Štěpánka Zimáková uspořádala pro malé sokolíky opékání špekáčků 

za sokolovnou. Vrcholnou akcí Sokola v měsíci duben bylo "Házení vajec". 

 

 

So 20. 4. 2013  15 - 16:30 hodin 
 

HÁZENÍ VAJEC  aneb  SOKOLSKÁ  VAJÍČKIÁDA 
 

Po roční odmlce, zaviněné nedostatkem "házeného materiálu", tedy vajec, uspořádal žirečský 

Sokol v ulici před firmou Plachetka oblíbenou soutěž dvojic v házení - ale také hlavně chytání 

(syrových) vajec o atraktivní ceny. Většina soutěžících byla velice šikovná, zbylá část účastníků přes 

veškerou snahu přispěla ke snížení stavu neporušených vaječných zásob. 
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Soutěž řídil Jiří Hroch a velkou práci odvedl Ladislav Hlava  s pomocníky při sběru rozbitých 

vajec z vozovky. Zvítězila dvojice Marek Bín a Stanislav Veselý, kteří hodili a chytili vajíčko na 

vzdálenost 35 metrů. Soutěž dvaceti dvojic sledovalo mnoho Žirečanů, kteří fandili aktivním 

účastníkům a obdivovali šikovnost vítězů a zejména některých dětí. 
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St  24. 4. 2013  10 - 15 hod.  a 

Čt  25. 4. 2013  12 - 15 hod. 
 

V  Žirči proběhl  

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

 

 
 

POČASÍ  V  ŽIRČI  V DUBNU  2013 

 

 
 

Průměrná denní teplota v dubnu v Žirči byla 10,1 
o
C, ranní průměr byl 5,6 

o
C , večerní 8,1 

o
C ; 

nejvyšší denní teplota byla dvakrát 24
 o
C, nejnižší začátkem měsíce 6

 o
C, kdy také napadlo 2 cm sněhu 

a ještě několik dní lehce sněžilo. Již koncem prvního týdne teploty stoupaly a začalo opravdové jaro - 

slunečno, občas přeháňky. Poslední dubnové týdny bylo většinou příjemné a teplé počasí.  

Počasí Žireč - teploty duben 2013
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K V Ě T E N   2 0 1 4 
 

Pá 10. 5. 2013 
 

SOCHY  Z  ŽIREČSKÉ  KAPLICE  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE 
  

Při velkém požáru v Žirči v roce 1825 shořely také dřevořezby Boha Otce, Ježíše Krista a 

Ducha Svatého, jimiž byla osazena kaplice Nejsvětější trojice. Tehdy samostatná obec Žireč se ze 

svých prostředků postarala o zhotovení kopií, jejichž autorem byl novopacký sochař a řezbář 

Sucharda. V roce 2005 byly sochy Ježíše a Boha přemístěny bez vědomí Žirče do Dvora Králové a 

umístěny v 1. patře Staré radnice. 

 

 

         
 

 

Na žádost Osadního výboru Žireč o navrácení soch Ježíše Krista a Boha Otce na své původní 

místo dostal Osadní výbor dvě odpovědi: 

První od vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Ing. Radmily Fil'akovské, která 

oznámila, že přemístění soch (zřejmě na požadavek města Dvůr Králové) bylo provedeno podle 

rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 28.4.2005. Zároveň sdělila, že podle dostupných informací 

nexistuje replika sousoší. 

Druhá odpověď - město Dvůr Králové trvá na umístění soch na Staré radnici na základě 

zamítavého vyjádření akademického sochaře - restaurátora J. Kašpara z Mostku k návrhu OVŽ na 

přemístění originálů soch do prostor Domova sv. Josefa z důvodu jejich klimatické nevhodnosti. 

Na základě těchto vyjádření bude OVŽ usilovat o zhotovení kopie sousoší v takovém 

provedení, které by nebránilo umístění do dosud ostudně prázdné kaplice na křižovatce silnic do 

Stanovic a k nádraží Žireč a které by odolávalo počasí i pobertům. 

 

 

St 15.5.2013 
 

O CYKLOSTEZCE 
 

V Kuksu byla slavnostně otevřena velká část tzv. Polabské cyklostezky mezi Hradcem Králové 

a Kuksem. 
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Osadní výbor Žireč usiluje již několik let o vybudování cyklostezky mezi Žirčí a Dvorem 

Králové, která by byla součástí Polabské stezky, dosud bez sebemenšího úspěchu. Doufáme, že 

výhledově dojde k naplnění záměru, aby Polabská cyklostezka jako projekt Hradeckého kraje vedla až 

do Krkonoš - tím by se cyklospojení do Dvora mohlo uskutečnit. 

Dosud cyklisté (a také bruslaři) pro projížďky do Dvora a zpět mohou používat, nepočítáme-li 

silnici Žireč - Dvůr, jedině asfaltovou silnici přes Podstráň, vedoucí ze Silvárova, která je v provozu již 

několik let.  

 

 

Po 20. 5. 2013 
 

SCHŮZKA ZÁSTUPCŮ DVORA KRÁLOVÉ , ŽIRČE, LIPNICE A VERDEKU 
 

Z iniciativy Osadního výboru Žireč se v klubovně žirečské sokolovny sešla schůzka zástupců 

Města Dvůr Králové nad Labem a osadních výborů městských částí Žireč, Lipnice a Verdek. 

Schůzky se zúčastnili místostarostové Dvora pánové Bém a Mgr. Kubica a dále Ing. Fila a Ing. 

Plecháč, za OV Lipnice Ing. Sedláček a Ing. Slezáková, za OV Verdek Gajdoš, Exner a Ing. Janák, za 

OV Žireč předsedkyně Saifrtová, Poláková a Weiglová a Balcar, Blažek, Ing. Harwot, Hladík, Rezek a 

Ing. Valenta. 

Byly projednány záležitosti důležité pro řádné fungování Osadních výborů, zejména novelizace 

vnitřního předpisu města č.1 z roku 2006, který již neodpovídá zejména co do financování současným 

potřebám. Aktualizaci provede pracovní schůzka zástupců dne 24.6. 
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Osadní výbory dále požadují jmenování zodpovědné osoby Městského úřadu pro jednání s osadními 

výbory a konání pravidelných schůzek zástupců města a jeho částí.  

Osadní výbor Žireč zároveň zmínil neuspokojivou situaci se zpracováním návrhu řešení 

likvidace odpadních vod v Žirči. Současná situace je zcela proti všem ekologickým pravidlům i 

zákonům. Dalším požadavkem OVŽ je nutnost koncepčního dobudování chodníků v obci. 

 

 

St 22.5.2014 
 

ZÁJEZD KLUBU DŮCHODCŮ 
 

Klub důchodců Žireč uspořádal první letošní zájezd. Cílem byla Praha, kde v Obecním domě 

navštívili senioři výstavu plakátů a děl Alfonse Muchy ze sbírky slavného tenisty Ivana Lendla. Po 

společném obědě se odpoledne důchodci rozjeli do Libodřic u Kolína, kde si prohlédli unikátní 

architektonickou památku - Bauerovu vilu, která byla ve středočeské obci Libodřice vystavěna v letech 

1912 - 14 vynikajícím architektem Josefem Gočárem. 

 

                                  

 

St 22.5.2014 
 

3. SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU ŽIREČ 
 

Schůze se konala od 18 do 20:30 hod. v sokolovně za účasti 8 členů, 3 byli omluveni. 

Projednala požadované investiční záměry - řešení  likvidace odpadních vod, vybudování cyklostezky a 

dobudování chodníků.  

Výbor se věnoval i nutným opravám a menším akcím, jako jsou oprava střechy školy, údržba 

komunikací po zimě, nedokončená oprava zdi hřbitova apod. a probral celou řadu dalších problémů. 

Vše obsahuje podrobný zápis ze schůze. 

 

 

Pá 24.5.2013                                           
 

NOC  KOSTELŮ 2013 V ŽIRČI    
 

Každoroční Noc kostelů se letos mimořádně vydařila díky pečlivé přípravě pracovníků Domova  

sv. Josefa, kteří v kostele sv. Anny pro návštěvníky zorganizovali čtyřhodinový kulturní program: 

17:50 Hlas zvonů 

18:00 Barokní soubor La bilancetta Č. Skalice (6 členů - 2 soprány a historické nástroje) 

18:45 Pěvecké sdružení Cantus Jaroměř, ved. Pavel Smékal (7 žen a 5 mužů) 

19:30 Historické slovo o kostele - paní M. Nováková 
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20:15 Církevní móda - ze sbírky v kostele sv.Anny 

21:00 Varhanní koncert, hra na žirečskou zvonkohru - Jana Havlíčková 

21:30 Závěrečná meditace při svíčkách - texty, kytara, zpěv 

 

                  
 

 

 

            
 

 

 

SOKOLSKÉ AKTIVITY  V  KVĚTNU 2013 
 

 

Devět žen, žirečské sokolky a jejich přítelkyně z perzonálu Domova sv. Josefa, absolvovalo od 

20. do 26.5. turistickou cestu do Vysokých Tater. 21.5. se sešla výborová schůze Sokola Žireč. 25.5. se 

na hřišti v Žirči konal 2. ročník nohejbalového turnaje o putovní pohár TJ Sokol Žireč; zvítězilo 

družstvo D.C.Vlčkovice. 

 

 POČASÍ  V  ŽIRČI  V  KVĚTNU  2013 
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Průměrná denní teplota v květnu byla 15 
o
C, rozpětí denních teplot bylo od ranních 5

 o
C   

až po již letních 25 
o
C třikrát v poledne. V 17 dnech pršelo nebo byly přeháňky, ale v polovině dnů 

bylo také jasno až slunečno. Ve dvou dnech již také byla bouřka a ve třech dnech foukal silný vítr. 

Počasí Žireč - teploty květen 2013
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Č E R V E N   2 0 1 3 
 

So 1. 6. 2013 
 

ZIMA  A  JARO  V  ŽIRČI  A  ZÁPLAVY  2013 

 
Zima v Česku roku 2013 byla zvláštní a trvala dlouho. Na horách sice napadlo hodně sněhu a 

horalé i lyžaři byli spokojeni. V podhůří nebyly ani tuhé mrazy, ani sněhové záplavy, občas sněžilo a 

zase tálo, občas i pršelo, většinou bylo proměnlivo nebo zataženo a chyběly krásné zimní slunečné 

dny. Vůbec slunečního svitu až do konce května bylo pomálu - podle meteorologů nejméně  

za posledních 10 let. 

Průměrné denní teploty v Žirči byly v únoru a březnu těsně nad nulou, v prvním jarním měsíci 

dubnu jenom 10 stupňů. Tání sněhu na horách se nijak významně nedotklo vodních toků. V květnu se 

nad Českem začala točit tlaková níže, která způsobila, že z prvních 14 dnů byla polovina deštivých, i 

když teplota v některých dnech dosáhla až 25 stupňů - ale ranní teploty nebyly vyšší než 13 stupňů.          

V druhé květnové dekádě bylo sucho s denními teplotami přes 20 stupňů. Konec května znamenal opět 

návrat tlakových níží s nadprůměrným množstvím srážek, což nevěstilo nic dobrého nejen v Žirči, ale 

v celých východních Čechách. A co horšího, silné srážky s občasnými bouřkami postihly také jižní, 

západní a severní Čechy. To již dávalo tušit blížící se nepříjemnosti. Že se v podstatě zopakuje 

povodňový rok 2002 ale nikdo nepředpokládal. Co následovalo, byly rozsáhlé a masivní záplavy 

v Česku na přelomu května a června. 

 

 

 

 

 
 

Zaplavené louky a silnice na Zboží mezi Žirčí a mostem přes Labe 
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POVODEŇ  NA  LABI  A  V  ŽIRČI 
 

Srážky na horní toku Labe od 25. května způsobily vzedmutí hladiny a rychlé naplnění 

Tešnovské přehrady (neboli Les Království), kterou muselo povodí Labe postupně odpouštět. 1. června 

hrozilo, že Dvůr je na pokraji záplavové katastrofy, jaká jej postihla před 11 lety. Stačilo, kdyby 

přehrada přetekla. Zřejmě souhrou příznivých okolností a rozumnou souhrou vodohospodářů se ve 

Dvoře Králové nakonec nenaplnily nejhorší předpovědi a voda v Labi zůstala ve svém korytě. 

Do Žirče doputovala povodňová vlna v neděli 2. května, kdy zde také Labe kulminovalo. 

Způsobilo to však pouze zalití silnice ze Žirče do Zboží od můstku přes potok pod starou sýpkou 

včetně mostu přes Labe a luk na levém břehu Labe. Neprůchodná byla také cesta podél Labe mezi 

řekou a parkem. Průtok labské vody pod zámkem v Žirči vzrostl odhadem zhuba šestinásobně (podle 

amatérského výpočtu z normálu 20 m
3
/s na 120 m

3
/s). 

 

 

 
 

Zaplavený dvorek domku paní Uhlířové pod parkem těsně u Labe 

 

 

 

Po 10. 6. 2013 
 

KUKS  A  ŽIREČ 
 

Za pomoci Evropských fondů byla zahájena komplexní revitalizace Hospitálu Kuks (projekt 

"Granátové jablko")  s perspektivou velkého zvýšení turistické atraktivity zdejší oblasti. Po dokončení 

by to mělo znamenat i zvýšení zájmu o návštěvu Žirče a okolí. Osadní výbor by se proto měl snažit 

zajistit a urychlit zlepšení vzhledu Žirče (např. dobudování chodníků, revitalizace "náměstíčka" a na 

něm zejména restaurování sloupu  p. Marie, vyřešení problémů se sochami v kaplici Nejsvětější 

Trojice atd.).  
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PROJEKT KUKS 

- GRANÁTOVÉ JABLKO 

  

Vše souvisí i s výhledovým budováním  

pokračování "Labské cyklostezky"  

z Kuksu přes Žireč a Dvůr Králové do Krkonoš.  

Po jejím uvedení do provozu se výrazně zvýší  

i návštěvnost Žirče, jejích zajímavostí a okolí. 

 

 

Čt 13. 6. 2013 
 

ŽIREČ  A  DÁLNICE   D11 
 

V tisku vyšla zpráva, která se týká stavu a pokračování výstavby dálnice D11 na polské 

hranice, jejíž plánovaná trasa (úsek 20,5 km Jaroměř - Bojiště u Trutnova) má být vedena poblíž 

Kuksu, Žirče a Dvora Králové. Jak známo, dálnice prozatím (už dlouho) pro spory o pozemky končí  

u Praskačky před Hradcem Králové. Právní zástupce Jaroslavy Štrosové (majitelky dvanáctiarového 

pozemku, na němž leží úsek Sedlice - Kukleny), její syn Štros, byl ochoten pozemek darovat, ale 

Ministerstvo financí to odmítlo (proč?!); čeká se na dohodu nebo vyvlastnění; problém měl být 

vyřešen do konce roku 2013 (!), ale není, takže od roku 2007 se vše dál protahuje. Přitom na rok 2015 

už bylo plánováno zahájení prací na úseku Hradec Králové - Jaroměř s dokončením v roce 2018! 

Také realizace této akce by významně pomohla turistickému zviditelnění Žirče a okolí, ale 

s ohledem na neujasněnou koncepci a odkládaný začátek dalších staveb se dálnice asi ještě dlouho 

nedočkáme. (Zdroj: 5+2 a internet) 

 

Současný konec tělesa dálnice D11 u železniční trati  

Hradec Králové - Praha mezi obcemi Plačice - Vlčkovice 

 

 

http://www.hospital-kuks.cz/projekt-kuks-granatove-jablko-kgj/
http://www.hospital-kuks.cz/projekt-kuks-granatove-jablko-kgj/
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Pá 14. 6. 2014  OD  10 HOD. 
 

SLAVNOSTNÍ  OTEVŘENÍ   

BYLINKOVÉ  ZAHRADY  JOSEFA  KAMELA 

A  ODHALENÍ  RESTAUROVANÉHO   

OLTÁŘE  SV. STANISLAVA  KOSTKY 
 

 

V Domově sv. Josefa se uskutečnil dlouho očekávaný den: po roce intenzivních prací a příprav se 

uskutečnila slavnost o dvou částech. 

Během první části byla otevřena nová bylinková zahrada pojmenovaná po jezuitském 

misionáři, lékaři a botanikovi Josefu Kamelovi (1661 - 1706). Tento pozoruhodný muž, narozený 

v Brně, strávil většinu života na Filipínách, kde kromě činnosti charitativní také studoval floru a faunu 

této ostrovní říše a jeho jméno dalo název květině - kamélii.. 

Druhá část oslavy byla věnována odhalení restaurovaného oltáře sv. Stanislava Kostky v kapli 

kostela sv. Anny, který je nyní neoddělitelnou součástí Domova sv. Josefa. 

 

 

BYLINKOVÁ ZAHRADA 
 

Bývalé zahradnictví u zámeckého parku v Žirči, které sice produkovalo v některých minulých 

letech dostatek zejména zelinářských výpěstků pro kuchyni Domova sv. Josefa i na prodej, postupně 

značně pustlo, záhony, skleníky a stavby vyžadovaly naléhavě obnovu a jeho vzhled přestal být 

atraktivní. Proto byla v roce 2012 připravena a zahájena rozsáhlá revitalizace zahradního prostoru 

podle projektu zkušených moravských architektů bylinkových a okrasných zahrad pod vedením ing. 

Kamily Krejčiříkové. Vznikla tak vedle obnoveného parku další relexační zóna pro klienty Domova i 

pro návštěvníky Žirče, která tak umožní i zapojení klientů do aktivního trávení volného času podle 

svých možností. 
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Slavnostního otevření zahrady se zúčastnili autoři a realizátoři zahrady, vedení  Charity 

Červený Kostelec a Domova sv. Josefa, zástupci města Dvůr Králové a městské části Žireč, další hosté 

a samozřejmě také klienti Domova a občané Žirče. Hudební doprovod slavnosti obstaralo dívčí 

instrumentální trio. Novou zahradu též vysvětil p. Czekala ze Dvora Králové. 

 

OLTÁŘ  SV. STANISLAVA  KOSTKY 
 

Zároveň s otevřením bylinkové zahrady byl v Domově svatého Josefa v Žirči také odhalen 

zrestaurovaný unikátní barokní oltář svatého Stanislava Kostky, umístěný v kapli mezi klášterním 

kostelem svaté Anny a zámkem. U nás nepříliš známý jezuita je patronem Polska a studující mládeže. 

Celková obnova oltáře trvala déle než pět let, práce provedli akademická malířka Hana Vítová a 

restaurátor Jan Mach.                                     Odhalení oltáře a restaurátoři 
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Restaurátoři oltáře sv. Stanislava Kostky 

 

PROJEKT  REVITALIZACE  NÁMĚSTÍ  V  ŽIRČI 
 

Součástí oslav bylo také první veřejné představení ideové studie první etapy revitalizace 

žirečského areálu Domova sv. Josefa, a to náměstí mezi zámkem, pivovarem a farou. Autory studie  

ve formě modelu v měřítku 1:250 jsou ing.arch. Marek Wajsar a Jakub Kopecký. Jde o záměr, jehož 

realizace opět závisí na dostatku finančních prostředků na takto rozsáhlou investici, podobně jako 

tomu bylo u předchozích akcí (kostel, park, zahrada atd.).  

O návrhu revitalizace již jednal také Osadní výbor Žireč, který předal Domovu sv. Josefa 

připomínky. 

 

          
 

DALŠÍ  AKTIVITY DOMOVA SV. JOSEFA 
 

Všechny akce, které v Žirči pro své klienty pořádá vedení DsJ v Domově, jsou volně přístupné 

všem občanům Žirče. DsJ kromě akcí mimo Žireč uspořádal 18.6. přednášku o čápech, ve spolupráci 

se ZŠ se 24.6. uskutečnily "školní hrátky", 25.6. proběhl také sportovní den a 27.6. vítání léta 

s Arnikou. 
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St 19. 6. 2013 
 

 

2. ZÁJEZD  KLUBU  DŮCHODCŮ  V  ROCE  2013 
 

 

Žirečský klub důchodců se v letošním 2. zájezdu rozjel autobusem do Hradce Králové, kde 

navštívil Muzeum panenek. Další cesta vedla do nechanického zámku Hrádek, kde si účastníci 

prohlédli interiéry i park. Třetí zastavení se konalo v Libčanech, které se chlubí kolekcí bonsají 

v největším a nejstarším Bonsaj-centru v ČR. 

 

            
 

 

AKTIVITY  ŽIREČSKÉ  ŠKOLY  KONCEM  ČERVNA 
 

Dita Jarošová, DiS, ZŠ Žireč, napsala: O škole v přírodě 

 

Kromě tradičního výletu do Zoo ve Dvoře Králové nás letos nadchla škola v přírodě. Jelo se do 

Špindlerova Mlýna do Krkonoš.  Zpočátku jsme měli sice trošku strach z počasí, ale nakonec se vydařil 

krásný týden a my zvládli vše, co nám poradil moudrý Krakonoš. Velký vládce hor nám totiž neúnavně 

posílal denodenně dopisy a jeho nejlepší kamarádka sojka nám zase na za splněné úkoly udělovala 

sladkosti do bačkůrek. 

Jako praví horalové jsme se nechali vyvézt lanovkou na Medvědín a procházeli klikatými 

horskými soutěskami, tu a tam jsme si zahráli veselé hry. Jiný den jsme se odhodlali k jízdě na bobové 

dráze, panečku, to byl ale sešup! Byli  jsme všichni moc a moc stateční. Pravda, s opičí dráhou jsme 

trošku potíže měli, ale to bylo určitě tím, že nám v Labském penzionu tak dobře vařili. Ty jejich 

borůvkoví "blbouni", neboli kynuté knedlíky, neměly chybu. Protože se příliš na horách nevyznáme, tak 

jsme uvítali pomoc "horských vůdců". Úchvatnou přírodou jsme byli nadšeni, stejně tak i krásnou 

přehradou. 

Po návratu domů do Žirče jsme pak ještě stihli exkurzi v Domově sv. Josefa v bylinkových 

zahradách. Kromě zážitků z krásných exemplářů bylinek to tam náramně vonělo, navíc jsme si odnesli 

spoustu nových poznatků o pěstování. 
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So 29. a  Ne 30. 6. 2013 
 

NEBE  NAD  ŽIRČÍ  PLNÉ  LETADEL  
 

Letiště Žireč hostilo v posledním červnovém víkendu Plachtařské mistrovství ČR dvoumístných 

kluzáků a 16. ročník Safari poháru jednomístných kluzáků. Pořadatel akce, Aeroklub Dvůr Králové, 

zaregistroval účast 60 strojů. 
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              Řada 1 - RÁNO   Řada 2 - POLEDNE   Řada 3 - ODPOLEDNE    Řada 4 - VEČER 

 

 

Průměrná denní teplota v červnu byla těsně pod 19 
0
C, léto červen přivítal nejvyšší teplotou 35 

0
C. 

Nejchladněji bylo ráno 28.6.,  7 
0
C, ale ranní průměr byl 13,5 

0
C, odpolední 21,8 

0
C.  
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Č E R V E N E C   2 0 1 3 
 

Út  16. 7. 2013 
 

PREZIDENT  ČR  A  KARDINÁL  V  ŽIRČI 
 

Nově zvolený prezident České republiky Miloš Zeman se v jednom ze svých prvních 

vystoupení zmínil o nutnosti podporovat záslužnou činnost charit a hospiců. Jedno z největších 

zařízení svého druhu u nás je Oblastní charita Červený Kostelec, která zahrnuje zdravotnické zařízení 

Hospic Anežky České, servisní středisko Háčko a Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu 

(toto vše v červeném Kostelci), a potom také Domov sv. Josefa a Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči. 

Vedení červenokostelecké charity využilo u příležitosti prezentace projektu "Mobilní hospic" příznivé 

situace a pozvalo prezidenta Miloše Zemana a dalšího svého příznivce - kardinála a metropolitu 

pražského Dominika Duku - do Červeného Kostelce na položení základního kamene mobilního 

hospicu a do Žirče na prohlídku všech zařízení pro postižené roztroušenou mozkomíšní sklerózou 

v Domově sv. Josefa. 

Návštěva Žirče se uskutečnila  za pěkného letního počasí. Kolona s prezidentem a kardinálem 

přijela z Červeného Kostelce ve 14:30. Doprovod tvořili pracovníci prezidentské kanceláře v čele 

s hradním ceremoníářem Forejtem a prezidentská ochranka, nechybělo ani několik zástupců 

sdělovacích prostředků. Vzácné hosty v Domově sv. Josefa přivítal ředitel charity Miroslav Wajsar. 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

Další program návštěvy - 

v kostele sv. Anny: 
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- hosté vyslechli krátkou informaci o historii vzácné žirečské zvonkohry a ukázky hry na zvonkohru 

přednesla královédvorská rodačka, klavíristka a varhanice Jana Havlíčková 

- hosty přivítal vedoucí Domova sv. Josefa Dominik Melichar; prezident a kardinál přednesli krátké 

projevy 
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- jeden z klientů Domova, postižených roztroušenou mozkomíšní sklerózou, docent Baše (bývalý 

primář onkologie v Hradci Kr.), promluvil o osudu takto postižených lidí a o péči o ně v žirečském 

Domově. 

 

V areálu Domova: 

- následovala letmá prohlídka nové bylinkové zahrady a procházka do parku k renovovanému altánu, 

kde si oba hosté chvilku odpočinuli a přijali od klientů dárky, připravené v chráněných dílnách 

(bylinky, polštářky apod.) 

 

       
 

- hosté se vrátili na zámecké nádvoří, kde je čekalo občerstvení při kávě.  

- v 16:30 se hosté rozloučili a kolona 10 aut za asistence policie na motocyklech odjela směr Praha. 

Návštěva prezidenta a kardinála v Žirči byla dobře připravena a proběhla k všestranné 

spokojenosti. Obě vážené osobnosti byly velice srdečné a přátelské, jejich krátké projevy byly věcné a 

přijaty s porozuměním. Nikomu nebylo bráněno v pořizování obrazové dokumentace, takže se někteří 

Žirečané mohli s představiteli státu a církve i vyfotografovat. Pro Osadní výbor Žireč podepsali hosté 

předem připravený pamětní list. 
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So 20. 7. 2013 
 

12. SVATOANENSKÉ  ZAHRADNÍ  SLAVNOSTI  aneb   

SLAVNOSTI  BEZ  BARIÉR 
 

Již  podvanácté na oslavu svátku sv. Anny se do Žirče sjeli zblíž i zdál návštěvníci dnes již 

tradičních zahradních slavností. Jako obvykle bylo na co se dívat, co poslouchat, ale také co dobrého 

pojíst a popít a případně i něco hezkého nebo praktického nakoupit. Stovky návštěvníků byly 

spokojeny s připraveným kulturním programem, množstvím stánků a různých atrakcí. 

Slavnosti byly zahájeny poutní mší svatou v kostele sv. Anny a po ní "světsky" na zámeckém 

nádvoří Domova sv. Josefa. Bohatý program končil až večer.  
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Mezi návštěvníky slavností byly i známé osobnosti, z nichž jmenujme šéfdirigenta České 

filharmonie Jiřího Bělohlávka, který shodou okolností trávil s rodinou dovolenou poblíž Žirče. Se 

zájmem v kostele sledoval zejména vystoupení čtyř violoncellistů - studentů pražské AMU, nezvykle 

sdružených v "Prague Cello Quartet". 

 

                               
 

Anenské slavnosti, kterým přálo i počasí, se vydařily, a tak se můžeme těšit na 13. ročník  

v roce 2014. 

 

 

 

SOKOLSKÉ  AKTIVITY 
 

V červenci - protože byly prázdniny a loučení se sezónou 2012 až 13 - se jenom 2.7. sešly sokolky - 

ženy na opékání buřtů za sokolovnou a sokolové - muži 20.7. na chlapském dnu. 

To ale byly akce mimořádné a nejen pro sokoly. Každý měsíc probíhají běžné sokolské aktivity - 

pravidelná cvičení všech věkových složek, nácviky na společná vystoupení, odbíjená, nohejbal, 

posilování, stolní tenis, šipky, mariáš aj.  
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA ŽIREČ 
 

Během letních prázdnin zorganizovala škola vymalování interiérů. Pokračovaly také práce na obnově 

střechy školy. 

 

 

POČASÍ  V  ŽIRČI  V  ČERVENCI  2013 
 

 
Řada 1 - RÁNO,  Řada 2 - POLEDNE,  Řada 3 - ODPOLEDNE,  Řada 4 - VEČER 

 

 

Počasí v Žirči v červenci bylo typicky letní - průměrná denní teplota byla přes 22 
o
C, nejvyšší teploty 

byly ke konci července přes 30
 o
C a průměr teplot v poledne byl přes 27

 o
C. Spadlo minimum srážek - 

pouze ve 4 dnech zapršelo, koncem měsíce jednou se silným deštěm a bouřkou, kvůli níž byla Žireč 

v noci (od 19 do 4:30) 29.7. bez el. proudu. 

 

 

 

 

Počasí Žireč - teploty červenec 2013
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S R P E N   2 0 1 3 
 

Út 6. 8. 2013   13 hod. 



 52 

 

Ž I R E Č S K Á    "Š P O R K O V A"   Z V O N K O H R A     

N A T Á Č E N Í   P R O   T E L E V I Z I 
 

Žirečská zvonkohra, jejíž zvláštnost spočívá v unikátním provedení přenosu ovládání 

z klaviatury mechanicky táhly ke zvonkům, se po rekonstrukci stává postupně proslulým koncertním 

nástrojem. Neuniklo to ani České televizi, která prostřednictvím královéhradecké redakce s redaktorem 

Vlastimilem Vajnerem natáčela 6.8. 2013 v Žirči pořad o zvonkohře, který pak za týden odvysílala.  

Natáčení v kostele sv. Anny, kde je zvonkohra na kůru vedle varhan instalována, se vedle 

štábu České televize zúčastnili za Domov sv. Josefa Dominik Melichar, Petr Černý a Magdalena 

Nováková. 

 

      
 

Následuje zvukový přepis  pořadu: 

 

UMĚNÍ RESTAURÁTORŮ 

 

Barokní zvonkohra, která se dochovala v kostele sv.Anny v Žirči, části Dvora Králové nad 

Labem, je zřejmě jediná na světě. Originální hudební nástroj objevili a restaurovali teprve nedávno. 

Touha mít kuriozitu, to zřejmě přivedlo hraběte Šporka k myšlence, že si v roce 1732 objednal u 

slezského varhanáře Michaela Rödera zvonkohru.  

Prof. Václav Uhlíř: "Je to v podstatě nástroj bicí - ten celý mechanizmus. Zvonečky jsou ukryty 

ve skříni a pomocí primitivních táhel od pedálnice se do nich tluče kladívky.  

Zvonkohru objevili teprve  před 7 lety na kůru kostela sv. Anny zaměstnanci tamního ústavu pro 

nemocné roztroušenou sklerózou (Domova sv. Josefa). Nástroj čekala zdlouhavá rekonstrukce.  

Dominik Melichar (vedoucí Domova sv. Josefa v Žirči) : "Už jenom hledání restaurátorů byla 

složitá záležitost." 

Chybělo 11 ze čtyřiadvaceti zvonků. Poslední český zvonař Petr Manoušek je odlil v zemi zvonů v 

Holandsku. 

Petr Manoušek: "Ta práce je taková spíš hodinářská u této velikosti, když vezmete v úvahu, že 

největší z těch zvonků má necelé 4 kg. a nejmenší z nich tuším asi 15 dkg! Takže jsme  museli vzít za 

základ ty zbylé, které tam zbyly, a odlít nové zvonky tak, aby přesně ladily s těmi původními." 

Oprava zvonkohry trvala dva roky a stála bezmála půl milionu korun. 

Radek Rejsek (odborník a varhaník): "Já si myslím, že se tady podařilo zachránit úžasný 

unikát, který u nás skutečně nemá obdoby." 
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Na zvonkohru se obvykle hrají skladby pro varhany nebo pro cembalo. 

Petr Manoušek: "Já jsem měl docela takovou ješitnou radost, když jsem zjistil, že ani 

Holanďané ve svých bohatých sbírkách hudebních nástrojů nic podobného nemají." 

Šporkova zvonkohra v Žirči teď po opravě slouží jako koncertní nástroj. 

 

K tomu doplněk. Na tento nástroj - zvonkohru - mohou hrát zdatní varhaníci, cembalisté i klavíristé. V 

současné době jsou to zejména profesor Václav Uhlíř a klavíristka Jana Havlíčková. O historii a 

restauraci nástroje přednáší Václav Uhlíř mladší. 

 

St 14. 8. 2013 18 hod. 
 

Ž I R E Č S K Á  Š P O R K O V A   Z V O N K O H R A  

ve  vysílání  ČT24 v pořadu "Události v regionech". 

 
Pořad si lze prohlédnout na internetové adrese: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000140814-

udalosti-v-regionech/obsah/274954-sporkova-zvonkohra/ 

 

 

 

 

So 24. 8. 2013  8 až  17 hod. 
 

C H O V A T E L É  USPOŘÁDALI  TRADIČNÍ  V Ý S T A V U 
 

Celá sobota byla v areálu Domova sv. Josefa (před zámkem, v parku, na cestě u Labe) a 

v přilehlých objektech Chovatelů věnována "Okresní výstavě králíků, drůbeže, holubů, okrasného 

ptactva, morčat a plymutek", kterou uspořádal okresní výbor Trutnov a základní organizace Žireč 

Českého svazu chovatelů. Výstava byla doplněna o ukázky chovu koz a ovcí, expozici kaktusů a 

sukulentů a o prodej chovných zvířat, kuřic, chovatelských a zahrádkářských  potřeb a přebytků. 
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Jako každoročně, výstavu si prohlédly stovky návštěvníků, kteří měli možnost občerstvení, 

konzumace nápojů všeho druhu a nákupu v mnoha stáncích. Děti obdivovaly morčata, papoušky a 

cvičené králíčky a pobavily se na různých atrakcích. 

 

 

 

 

 

        

 

St 28. 8. 2013  18 až 21 hod. 
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4.  S C H Ů Z E   O S A D N Í H O   V Ý B O R U   Ž I R E Č 
 

V sokolovně se za řízení předsedkyně B. Saifrtové konala  4. letošní schůze Osadního výboru 

za účasti dalších 7 členů (3 byli omluveni). Schůze se projednala všechny dosud uplatňované 

požadavky vůči Městu DK, stav jejich plnění a možnosti dalšího postupu. Přehled a situace jsou 

podrobně uvedeny v zápisu ze schůze. Nově se výbor zabýval náměty a problémy, které se týkají 

dopravní situace a průjezdu naší obcí (opět instalovaný měřič rychlosti, objížďky ve Dvoře a důsledky 

pro Žireč, nová značení pro turisty a cyklisty na křižovatkách cest v Žirči).  

 

So 31. 8. 2013 10:30 až  11:30 
 

K Ř T I N Y   V   K O S T E L E    S V.  A N N Y 
 

Po 10 letech se v žirečském kostele sv. Anny opět konaly křtiny! Požádali o ně rodiče Machovi 

- Renata a Daniel, křtěné novorozeňátko byla jejich dcera Markéta. Za kmotry byli Kateřina 

Dvořáková a Milan Šváb, křtil královédvorský vikář Jan Czekala. Křtin se zúčastnilo kromě mnoha 

příbuzných novokřtěňátka také okolo 20 zvědavých Žirečanů. Obřad byl velice pěkný a bylo by dobře, 

kdyby tím tak po letech byla založena nová tradice křtů, případně i svateb v Žirči. 

 

           
 

                          
 

 

 

 

POČASÍ  V  ŽIRČI  V  SRPNU  2013 
 

Teploty srpen 2013 
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Průměrná denní teplota v srpnu činila 20 
o
C. Nejvyšší teplota byla 3.8., a to 34

 o
C, 15.8. ráno bylo 

pouze 8 
o
C. Srážky byly minimální - pršelo jenom několik málo dní. Většinou bylo příjemné letní 

počasí - jasno nebo oblačno. 
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Z Á Ř Í    2 0 1 3 
 

Ne 1. 9. 2013 
 

O B C H O D N Í    A K T I V I T Y   L E T I Š T Ě   Ž I R E Č 
 

Žirečské letiště, spravované Aeroklubem Dvůr Králové, rozšířilo nabídku okružních letů nad 

Krkonoše a nad hrady a zámky východních Čech se slevou pro rodiny a s možností zakoupit dárkové 

poukázky na let. Kromě sedmi pevně daných vyhlídkových letů mohou zájemci domluvit lety podle 

individuálního přání. 

 

     
 

 

Pá 13. 9. až  Pá 20. 9. 2013 
 

Ž I R E Č T Í   D Ů C H O D C I   A   Z D R A V Í 
 

Český Červený kříž Hradec Králové je velice aktivní v pořádání ozdravných pobytů seniorů, 

které se konají ve vybraných zařízeních hotelového typu s dalším vybavením pro relaxaci a lázeňské 

služby. Pravidelně každoročně na výročních schůzích Klubu důchodců jsou žirečtí senioři 

seznamováni pracovníky ČČK s nabídkou, takže již několik let zkoušejí účast na těchto pobytech. 

Postupně  tak zjistili, že takový týdenní ozdravný pobyt typu "wellness" se vším zaopatřením je pro ně 

prospěšný a vyplatí se jej absolvovat. V minulých letech jich vždy několik bylo v Sezimově Ústí, ale 

taky na Moravě a na Slovensku. Na jaře si jich několik vyzkoušelo pobyt v Mariánských Lázních v 

hotelu Krakonoš. Vrátili se velmi spokojeni. 
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Tentokrát po minulých dobrých zkušenostech  vyjela ze Žirče  do "Mariánek" výprava 

jedenácti seniorů, kteří také byli hosty hotelu Krakonoš. Přímo v hotelu byla k dispozici kompletní 

lázeňská péče, bazén, mikroklimatická solná jeskyně, pedikúra, manikúra a kadeřnictví. Po týdenním 

pobytu se důchodci vraceli s mnoha zážitky a hlavně s dobrým pocitem zlepšení zdravotního stavu. 

 

Po 23. 9. až  Pá 27. 9. 2013 
 

N Á D R A Ž Í   Ž I R E Č   V   N O V É M 
 

Většina Žirečanů jezdí auty, ale přesto je stále dost těch - třeba studenti, turisté, důchodci a 

další, kteří používají vlaková spojení a naše "nádraží" (nebo asi správně zastávku) Žireč. Poté co 

budova bývalého nádraží přešla z vlastnictví Českých drah do soukromých rukou, zbyla pro cestující 

jako čekárna jedna zdevastovaná místnůstka nad několika schůdky, kde bylo možno se alespoň ukrýt 

před nepohodou. Vzhled této "čekárny" byl (a dosud vlastně stále je) ostudou ČD - nebo i Žirče? 

České dráhy zřejmě v rámci širšího projektu přistoupily v září i v Žirči k vybudování 

dlážděného přístupu k nástupišti, na němž poblíž kolejiště postavili dělníci během týdne betonový 

prefabrikovaný přístřešek s lavičkou, skřínkou na jízdní řád a drážní zprávy a s dalším modrobílým 

nápisem "ŽIREČ". 

Ukázalo se však, že nástupní vydláždění u kolejiště je krátké, takže cestující musí vystupovat a 

nastupovat vždy pouze z jedněch dveří vagonu - druhé dveře jsou už mimo nový chodník, takže tam 

pak cestující šlapou jako dřív v blátě. U občasné dvouvagonové soupravy je dlážděný přístup pouze k 

jedněm dveřím už zcela nedomyšlený. 

Tak už to u nás bývá - dobrá myšlenka, ale realizace se zbytečnými chybami. Přitom by 

stačilo přidat několik čtverečních metrů dlažby a nástupiště by bylo dokonalé. Otázkou také je, jak 

dlouho bude dřevěná lavička odolávat vandalům....  
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POČASÍ  V  ŽIRČI  V  ZÁŘÍ  2013 

 

 
 
V září bylo proměnlivé počasí - v prvním týdnu ještě letní dny s teplotami až 25 

o
C, na konci měsíce 

ranní teploty těsně nad nulou. Průměrná denní teplota byla necelých 14 
o
C, ráno ale pouze necelých 

 

6 stupňů. Pršelo poměrně často, ale většinou šlo jen o krátké přeháňky, takže vody napršelo málo. 

Zejména posledních 10 zářijových dnů bylo sucho. Tak začal podzim. 
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Ř Í J E N   2 0 1 3 
 

 

St  2. 10. 2013   15 hod. 
 

D E N   S E N I O R Ů   V E   D V O Ř E    K R Á L O V É 

 
       Dne 2.10.2013 se ve Dvoře Králové již počtvrté uskutečnila slavnostní akce k Mezinárodnímu dni 

seniorů, který připadá na 1. října. Jako každoročně se tohoto setkání zúčastnila většina členů Klubu 

důchodců Žireč. 

       Sál Hankova domu, městského kulturního zařízení, byl zcela zaplněn. Seniory přivítala starostka 

města Mgr. Edita Vaňková. Atraktivní byl kulturní program v podání sólistů opery Národního divadla 

a Státní opery v Praze, kteří  účastníky provedli českou operetou. Součástí programu také bylo 

pohoštění. 

          V předsálí se mohli hosté blíže seznámit s nabídkou sociálních služeb a služeb souvisejících se 

sociální oblastí. Svou činnost zde prezentovaly Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, 

Farní charita, Domov důchodců, Diakonie ČCE, Domov sv. Josefa Žireč a občanská sdružení 

Královédovrská Arnika, Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz diabetiků, Klub důchodců 

Sadová a Klub důchodců Žireč. 

 

 

 

 
 

             

 So 5. 10. 2013 

 

V E T E R Á N I   V   Ž I R Č I 
 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem uspořádal k 35. výročí založení klubu soutěž a výstavu 

historických vozidel, v jejichž rámci se konala soutěžní jízda Královédvorskem. Jeden z kontrolních 

bodů byl v Žirči u zámku. Účastníci na potvrzení, že Žirčí projeli, museli zjistit odpověď na otázku, 

týkající se číslic na historických slunečních hodinách. O prohlídku vyleštěných vozidel - starých aut i 

motocyklů - byl v Žirči velký zájem. 
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Po 7. 10. 2013   
 

D E N   O T E V Ř E N Ý C H    D V E Ř Í   V   DOMOVĚ   SV.  JOSEFA 
 

Několikrát ročně umožňuje Domov sv. Josefa zájemcům komentovanou prohlídku interiérů budov, 

pivovaru, chráněných dílen a kostela a také nové bylinkové zahrady s oranžerií. 
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Čt  10. 10. 2013 
 

P Ř E D V O L E B N Í    S E T K Á N Í    V O L I Č Ů   S  KANDIDÁTY 
 

Blížící se předčasné volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky znamenaly 

zvýšenou aktivitu kandidátů politických stran a hnutí a mnoho jejich předvolebních setkání s voliči. 

Žireč a Domov sv. Josefa navštívili poslanci a představitelé stran: 

  

ODS - místopředsedkyně Miroslava Němcová,  KDU-ČSL - předseda Pavel Bělobrádek a doc. Jiří                      

Oliva za TOP09. 

 

       
 

 

 

Výběr z kandidátek v hradeckém kraji - z občanů Žirče a Dvora Králové kandidují: 

 

Zdeněk Hladík za KSČM jako č.17, Iva Plachetková za Stranu zdravého rozumu jako č.20, 

místostarosta města DK Jan Bém za ODS jako č.3, Tomáš Petřík za ODS jako č.16. 
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Pá 26. 10. 2013  14 - 20 hod. 

So 27. 10. 2013  8 - 14 hod. 
 

M I M O Ř Á D N É  V O L B Y    

D O   P O S L A N E C K É   S N Ě M O V N Y 

P A R L A M E N T U   Č E S K É   R E P U B L I K Y 
 

Když začátkem roku 2013 proběhly přímé prezidentské volby, nikdo z voličů netušil, že vznikne 

vládní krize a v důsledku toho padne kabinet i poslanecká sněmovna a na podzim půjdou občané k 

dalším, tentokrát poslaneckým volbám. Před nimi byli voliči zaplaveni nekonečným množstvím 

propagačních akcí  a předvolebních průzkumů. Na internetu byla zveřejněna volební kalkulačka, která 

po doplnění procentních volebních výsledků vypočte počet mandátů ve 200členné sněmovně. Součástí 

informace byl také komentář k volbám: 

 

Praha - K letošním volbám do Poslanecké sněmovny se přihlásilo celkem 24 politických 

seskupení. Je jich o tři méně než při volbách v roce 2010. Ve všech krajích ovšem kandidátní listiny 

předložilo 17 stran, což je naopak o dvě více. Vyplývá to ze zjištění ČTK na krajských úřadech a 

pražském magistrátu, kde volební uskupení mohla do úterních 16:00 nominovat své adepty na 

poslance. 

Ve všech regionech kandidátky podaly strany s parlamentním zastoupením, tedy ČSSD, KSČM, 

ODS, TOP 09 s podporou hnutí Starostů, KDU-ČSL, Strana zelených a Strana práv občanů - 

Zemanovci. V každém z krajů se nominovaly také Strana svobodných občanů, Česká pirátská strana, 

Dělnická strana sociální spravedlnosti a Strana soukromníků České republiky, z nově vzniklých 

uskupení pak LEV 21 - Národní socialisté Jiřího Paroubka, hnutí Změna bývalého libereckého 

primátora Jana Korytáře, Úsvit přímé demokracie senátora a podnikatele Tomia Okamury a hnutí 

ANO 2011 podnikatele Andreje Babiše. 

Všude mají své adepty na poslance také volební blok Hlavu vzhůru bývalé europoslankyně Jany 

Bobošíkové a Suverenita - strana zdravého rozumu, které při minulých volbách postupovaly společně. 

Největší výběr by měli mít voliči v Praze a středních Čechách, kde kandiduje 21 uskupení. 

Největší nárůst kandidátek měli v Pardubickém kraji, kde se jejich počet navýšil o čtyři na 20. V osmi 

krajích, tedy ve většině regionů, se lidé budou muset spokojit s nabídkou 18 uskupení. Výběr z 19 

seskupení by měli mít v Plzeňském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.Platit to bude v případě, že 

kandidátní listiny budou vyhovovat požadavkům volebního zákona. Krajské úřady o registraci 

kandidátek rozhodnou nejpozději 30. září. Volby samotné se pak uskuteční 25. a 26. října. 

 

Průzkum volebních preferencí  skutečné 

(těsně před volbami) %:  výsledky %, pořadí a mandáty: 

 

1. ČSSD  27,6 až 28,5  20,45   (1.) 50 

2. TOP 09  11,0 až 14,9  11,99   (4.) 26 

3. ANO 2011  12,5   18,65   (2.) 47 

4. KSČM  9,6 až 12.5  14,91   (3.) 33 

5. ODS  6,5 až 9,1  7,72     (5.) 16 

6. SPOZ (x)  3,0 až 4,5  1,51 (11.) 0 

7. KDU-ČSL  3,0   6,78 (7.) 14 

8. Svobodní (x) 2,7   2,46 (10.) 0 

9. Úsvit  2,5   6,88 (6.) 14 

10. Piráti (x)  1,9   2,66 (9.) 0 

11. Zelení (x)  1,7   3,19 (8.) 0 

Strany s výsledkem pod 5% (označené x) se nedostaly do poslanecké sněmovny. 

Volební účast byla 59,48%. 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/predcasne-volby-do-poslanecke-snemovny-2013/
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Volby skončily překvapivě: Předpokládaný vítěz, strana ČSSD, sice vyhrála, ale jen těsně 

před hnutím ANO Andreje Babiše. Propadly obě koaliční pravicové strany - jen mírně TOP 09, 

hrozivě tradiční ODS, ale do sněmovny se dostaly. Propadla však zcela "prezidentská" strana SPOZ, 

která se vůbec do sněmovny nedostala. Zato se tam proti všem předpovědím dostali lidovci a 

Okamurův Úsvit. 

  

V Žirči se volby jako obvykle konaly ve volební místnosti v žirečské škole.  

 

Výsledky voleb ve Dvoře Králové  celkem   a v Žirči 

 

ANO 2011   21.39 % 1 676 hlasů  56 hlasů 

ČSSD    20.85 % 1 633   47 

KSČM   11.87 % 930   37 

TOP 09   11.58 % 907    16 

ODS   9,54 %  747   23 

Úsvit    7,63 %  598   33 

KDU-ČSL   4.75 %  372   20 

Svobodní   2.97 %  233   6 

Piráti    2.88 %  226   16 

SZ    2.88 %  226   8 

SPOZ    1.03 %  81   4 

          zbylých 7 stran celkem   14 

 

V Žirči volilo 280 občanů. Stejně jako v celé republice i v Žirči rozdělili voliči své hlasy mezi 

velký počet (18) stran při průměrné volební účasti okolo 60%, takže žádná strana nebo hnutí celostátně 

nepřekročily 50%. Do sněmovny se tak dostalo 7 politicky nesourodých uskupení. To může negativně 

ovlivnit vytvoření koalice a sestavení vlády. 

Závěrem tohoto volebního přehledu konstatování, že nikdo z kandidátů Dvora Králové a Žirče 

nebyl zvolen. 

Současně s volbami do Poslanecké sněmovny zorganizovalo město Dvůr Králové místní 

referendum o souhlasu k provozování vodovodů a kanalizací městem a o zákazu provozování 

výherních automatů. Voliči dali městu souhlas jak k udržení vlastnictví vodního hospodářství,  

tak i k zákazu hazardu. 

 

 

POČASÍ  V  ŽIRČI  V  ŘÍJNU  2013 
 

 
 

Začátkem října jako předzvěst zimy klesly noční a ranní teploty pod nulu a totéž se zopakovalo 

poslední říjnový den. Mezitím teploty ve dvou vlnách stoupaly až k 18 stupňům. Průměrná denní 

teplota byla necelých 10
0
C. Zapršelo jen mírně v prostředních několika dnech měsíce, 20.10. byla 

Počasí Žireč - teploty říjen 2013
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jedna z mála bouřek letošního roku. Ukazuje se, že po záplavách v červnu další výhled počasí ukazuje 

spíše na nedostatek vláhy v příštím - zimním období. 
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L I S T O P A D   2 0 1 3 
 

V listopadu se v Žirči kromě Sokolem opět uspořádaného a úspěšného 

sousedského posezení v sobotu 16. 11. nic dalšího zaznamenáníhodného nestalo. 

 

             
 

Proto je možné využít tohoto místa k rekapitulaci letošních důležitých politických událostí, 

které možná na několik dalších let ovlivní stav a další rozvoj republiky i naše životy. 
 

P O L I T I C K É   U D Á L O S T I   V   Č R   2 0 1 3  
P R V N Í    P Ř Í M É   P R E Z I D E N T S K É   V O L B Y   

V L Á D N Í   A   P A R L A M E N T N Í    K R I Z E  

 

Pá 11.1.2013 a  So 12.1.2013 1. kolo prvních přímých voleb prezidenta ČR 

Pá 18.1.2013 a  So 19.1.2013 2. kolo prvních přímých voleb prezidenta ČR 

Ne 20.1.2013  výsledek voleb: Miloš Zeman vyhrál souboj se Schwarzenbergem 

Pá 8.3.2013  inaugurace a složení slibu prezidenta Zemana 

St 10.4.2013  odstoupení premiéra Nečase a demise vlády ČR 

Čt 11.4.2013  do Út 9.7.2013  vládní krize v ČR - Nečasova vláda v demisi 

Út 25.6.2013               prezident Zeman pověřuje Jiřího Rusnoka sestavením vlády  

                                    "odborníků" 

Út 9.7.2013  Jiří Rusnok dokončil sestavování úřednické vlády  

St 10.7.2013                prezident Zeman jmenuje vládu Jiřího Rusnoka;  

Nečasova vláda v demisi skončila 

Čt 11.7.2013  ministři Rusnokovy vlády se ujímají ministerských úřadů 

Pá 2.8.2013  Rusnokova vláda schválila své programové prohlášení 

St 7.8.2013  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR  vyjadřuje nedůvěru  

vládě J. Rusnoka 

Út 13.8.2013  premiér Rusnok předal demisi prezidentu Zemanovi 

St 14.8.2013  z pověření prezidenta Rusnokova vlada vládne v demisi 

Út 20.8.2013  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odhlasovala své rozpuštění  

dle čl. 35 odst. 2 Ústavy ČR  

St 21.8.2013 do Út 26.11.2013 - do zvolení nové zastupuje Poslaneckou sněmovnu PČR 

Senát  

Pá 23.8.2013  prezident Zeman navrhuje temnín předčasných voleb do PS PČR  

na Pá 25. a So 26.10.2013 
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St 28.8.2013  prezident Zeman potvrzuje rozpuštění Poslanecké sněmovny PČR 

St 28.8.2013  prezident Zeman vyhlašuje termín předčasných voleb do PS PČR  

na Pá 25. a So 26.10.2013 

Čt 29.8.2013  do Út 26.11.2013 ČR nemá Poslaneckou sněmovnu PČR a má (Rusnokovu) 

vládu v demisi, pověřenou prez. Zemanem 

Út 17.9.2013  termín odevzdání krajských kandidátek stran a hnutí  

na poslance sněmovny PČR 

Po 30.9.2013  termín registrace kandidátek stran a hnutí na poslance sněmovny PČR 

Pá 25.10.2013 14-22 hod. a So 26.10.2013 8-14 hod. - volby do Poslanecké sněmovny PČR 

Ne 27.10.2013  večer - vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR; těsně zvítězila 

ČSSD před ANO 2011 

Po 4.11.2013   vzniká koalice stran ČSSD a KDU-ČSL a hnutí ANO 2011 

Út 26.11.2013  ustavující schůze PS PČR a složení poslaneckého slibu 

St 27.11.2013 do Pá 6.12.2013 - volby orgánů Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 

 

 

OČEKÁVANÉ PROSINCOVÉ UDÁLOSTI 

 

Po 9.12.2013  do ? jednání koalice o koaliční smlouvě a obsazení míst v budoucí vládě ČR 

Po16.12.2013 prezident Zeman pověří předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku jednáním  

o sestavení vlády 

 

OČEKÁVANÉ POLITICKÉ UDÁLOSTI  V  ROCE 2014 

 

Po 6.1.2014  3 koaliční strany mají podepsat Koaliční smlouvu 

Pá 10.1.2014  tisková konference prezidenta Zemana o sestavování vlády 

   Bohuslav Sobotka předá prez. Zemanovi originál koaliční smlouvy 

Pá 17.1.2014  prezident Zeman má jmenovat novým premiérem Bohuslava Sobotku 

Jmenovaný premiér sestaví vládu - určí místopředsedy a ministry a seznam předá prezidentovi 

Prezident se vyjádří k obsazení ministerských postů 

Případné jednání prezidenta a premiéra o změnách v sestavě ministrů 

Prezident Zeman jmenuje novou vládu vzešlou z předčasných voleb. 

______________________________________________________________ 

 

POČASÍ  V  ŽIRČI  V  LISTOPADU  2013 

 
 

Průměrná denní teplota v listopadu byla 5 
0
C a teploty byly od ranních -5 

0
C až po odpoledních 17 

0
C. 

Skoro v polovině dnů pršelo, i když nijak vydatně, a 26. 11. , kdy teploty byly skoro celý den na nule, 

se dokonce objevil první sněhový poprašek, který brzy roztál. 
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P R O S I N E C   2 0 1 3 
 

Ne 1. 12. 2013 
 

ŽIREČ  MÁ  VÁNOČNÍ   STROM 

 

Vlastimil Rezek: I tak se dá vylepšit předvánoční atmosféra 
Stačí malý nápad a velká zdařilá akce je na světě. S tímto nápadem jsme se zabývali už v minulém roce 

(to již bylo pozdě), ale letošní rok jsme si nenechali ujít. Počátkem měsíce listopadu, jsme s 

předsedkyní osadního výboru p. Boženou Saifrtovou a ostatními členy ihned nápad začali realizovat. 

Jednalo se o první zdobený vánoční strom v historii naší obce Žirče. Následovalo jednání 

s Technickými službami o nákupu světelných řetězů a ustrojení námi vybraného stromu, jednání s p. 

Danielem Palmem o ozvučení celé akce slovem i koledami, pro zúčastněné občany s dětmi zajištění 

teplého občerstvení, kterého se zhostila p. Lenka Poláková, mnoho dobrých vánočních perníčků 

napekla p.Dagmar Blažková a o teplé občerstvení pro dospělé se postaral i p. Pavel Vedej. Po 

úvodním přivítání p. Zdeňka Hladíka a předvánočním projevu předsedkyně OV p. Boženy Saifrtové 

měl následovat malý program místních školních dětí, který se z vážných důvodů nemohl uskutečnit. 

Tento program narychlo nahradili hezkým zpěvem a hrou na flétnu vnučka a vnuk p. Vladimíra 

Mertlíka. V této krásné předvánoční atmosféře nechybělo ani zajímavé  ohňové vystoupení, které 

ochotně předvedla p. Markéta Maierová – členka „ Sdružení pro záchranu hradu Kumburku“, o níž 

jsem se zmínil již v Žirečském občasníku.Věřím, že celá akce rozsvícení prvního Žirečského vánočního 

stromu, jíž se zúčastnilo kolem dvou stovek dospělých lidí s dětmi proběhla nečekaně zdařile. Nejen 

všem, kteří se na této akci aktivně podíleli, ale i všem zúčastněným občanům s dětmi, kteří v tento první 

adventní den rozsvícení našeho vánočního stromu s nádhernou předvánoční atmosférou přišli 

podpořit, patří velký dík. 

 

 

 

 

 
 



 73 

 
 

 

                   

 

 

 

So 7. 12. 2013 
 

VÝSTAVA  "ŠIKOVNÉ  RUCE" 
V přízemních prostorách Domu chovatelů uspořádal žirečský Sokol  pod názvem "Šikovné ruce" již 7. 

vánoční prodejní výstavu rukodílných prací sokolských žen a dětí. Svoje výtvory představily na 

výstavě i další žirečské ženy a děti z našich škol. Výstavu navštívilo mnoho Žirečanů, kteří si odnesli 

spoustu krásných vánočních dárků.  
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Čt 12. 12. 2013 14 - 16 hod. 
 

VÝROČNÍ   ČLENSKÁ  SCHŮZE  KLUBU  DŮCHODCŮ 
 

Výroční schůze žirečského Klubu důchodců se zúčastnilo 57 členů z celkového počtu 61 a  

3 hosté. Zprávu onemocnělé předsedkyně paní Vilmy Knahlové o činnosti Klubu v roce 2013 z jejího 

pověření přečetl V. Valenta, který také celou schůzi řídil.  

Zúčastnili se hosté: 

 

Paní Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí na Městském 

úřadu ve Dvoře Králové, přislíbila podporu (finanční i morální) Klubu v roce 2014. 

Předsedkyně Osadního výboru v Žirči paní Božena Saifrtová popsala nepříznivou situaci 

s plněním požadavků Žirče vůči Městu DK co se týče nutných investic i dalších požadovaných 

menších akcí (oprav, úprav apod.), většinou kvůli nedostatku finančních prostředků na straně Města 

DK. Osadní výbor bude i nadále požadovat od Města DK plnění všech předkládaných úkolů 

směřujících ke zlepšení života obyvatel Žirče. 

Zástupkyně Českého Červeného kříže Hradec Králové paní Zuzana Kocourková nabídla 

důchodcům celou řadu možností ozdravných pobytů v roce 2014. 
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Protože dosavadní předsedkyně paní Vilma Knahlová nemůže ze zdravotních důvodů 

pokračovat ve funkci, bylo jednomyslně zvoleno nové vedení Klubu důchodců: 

 Předsedkyně: paní Stanislava Zichová   Pokladní: paní Jaroslava Šírová.  

V diskusi vyslovilo několik členek Klubu konkrétní dotazy a připomínky ke stavu řešení 

žirečských problémů.  

Během schůze bylo podáno občerstvení a nápoje. Výroční schůze potvrdila, že Klub důchodců 

patří v Žirči k nejlépe pracujícím a žádaným a úspěšným dobrovolným organizacím. 

 

So 14. 12. 2013  19 hod. 
 

KLUB  DŮCHODCŮ  NA  KONCERTU  V  JAROMĚŘI 
 

Po loňské premiéře opět plný autobus dovezl žirečské seniory do jaroměřského divadla na oblíbený 

předvánoční koncert orchestru Václava Hybše a jeho hostů.  
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POČASÍ  V  ŽIRČI  V  PROSINCI  2013 

 

 
 

V prosinci 2013 bylo typické středoevropské zimní počasí s minimálním rozptylem teplot  

od -6 po 8 
o
C. Výjimečné bylo pokračování listopadového malého množství srážek i v prosinci kromě 

slabého sněžení od 4. do 7.12., kdy napadlo asi 12 cm sněhu - ten ovšem hned další dny roztál. I pro 

Podkrkonoší to byl zvláštní jev. Ale nesněžilo příliš ani v blízkých horách.  

Průměrná denní teplota byla 1,4 
o
C, ranní 0,2 

o
C, polední 3

 o
C, večerní 0,6

 o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasí Žireč - teploty prosinec 2013
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