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Osadní výbor Žireč 24. 5. 2017

Žirečský
občasník

JArNÍ

Co je od minulého vydání žirečského periodika nového? Poku‑
sím se o stručné shrnutí jenom nejpodstatnějších informací:

Začnu velmi pozitivním sdělením ke stavu v přípravě nejzásad‑
nějšího žirečského záměru, což je bezpochyby stavba kanalizace 
a  ČOV. Dne 4.  dubna bylo vydáno územní rozhodnutí, a  pokud se 
v průběhu zákonem stanovených lhůt projednávání nijak nezkom‑
plikuje, mělo by v době, kdy budete Žirečský občasník číst, být už 
pravomocné. Projektová dokumentace pro zahájení stavebního ří‑
zení je připravena, takže administrativní proces pro povolení stavby 
může plynule pokračovat. Dalo by se tedy optimisticky předpoklá‑
dat, že se v letošním roce podaří dodržet lhůtu stanovenou pro po‑
dání žádosti o přidělení dotační podpory. Což by samozřejmě bylo 
naprosto skvělé, ale…! A tady musím ve svém optimismu přibrzdit. 
Tyto jinak velmi pozitivní zprávy mají opět svou vadu na kráse. Není 
zpracována dokumentace přípojek pro napojení jednotlivých ob‑
jektů. V současné době město připravuje soubor opatření k zajištění 
jejich realizace a stanovuje podmínky pro jejich přípravu a tedy způ‑
sob, jak projektantovi zpracování projektové dokumentace přípojek 
zadat. Zpracovat a  projednat projektovou dokumentaci přípojek 
včas je naprosto zásadní, realizace splaškové kanalizace bez přípo‑
jek nemá logiku, což má úzkou vazbu na úspěšnost získání dotace. 
Žádost o dotaci lze podat pouze při zajištění včasné, dostatečné, ale 
především komplexní připravenosti stavby. Získání dotace pova‑
žujeme za jedinečnou a neopakovatelnou šanci. Nezbývá tedy než 
udělat vše proto, aby ji bylo možné využít.

Aby byly informace kompletní, musím ještě dodat, že se stále 
hledá řešení také k provedení rekonstrukce žirečských vodovodních 

řadů, a  to současně s  výstavbou kanalizace. Ani získání samotné 
dotace na rekonstrukci vodovodu není jednoduché. Realizovat obě 
stavby najednou se však pro Žireč jednoznačně jeví jako naprosto 
ideální varianta. Zvládnout koordinaci obou staveb, zajistit jejich 
včasnou přípravu a  následně provést jejich souběžnou realizaci 
je velmi náročné, ale zůstaňme optimisty. S  odpovědnými zástup‑
ci města v rámci našich možností spolupracujeme, mají naši plnou 
podporu a nepřestáváme věřit, že jejich zkušenosti a profesionalita 
jsou na takové úrovni, že si hravě poradí i s tak náročným úkolem.

Revitalizace žirečského náměstíčka letos pokračovala náhradní 
výsadbou. Jak jste si jistě všimli, první byly umístěny stromy (lípy), 
následně byly vysazeny okrasné keře. Dále bude provedena obnova 
travnatých ploch a osázení trvalkových záhonů. Z náměstíčka zmizí 
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Nové vznikne vedle auto‑
busové zastávky (linka Žireč–Zboží) naproti školní zahradě. Předpo‑
kládá se, že kontejnery tam budou přemístěny během června letoš‑
ního roku.

Dále bude dle finančních možností na náměstíčko umísťován 
mobiliář.

Zasloužené poděkování patří místním sokolům, kteří uklidili dře‑
vo z odstraněné vzrostlé zeleně na náměstíčku. Práci provedli rychle 
a perfektně. Dík patří každému, kdo se zapojil, ale dovolím si jme‑
novat dva za všechny: Jan Petrásek ml. odvedl skvělou práci s pilou, 
Aleš Kramár vypomohl s odvozem. Vytěžené dřevo bude využito při 
pořádání žirečských veřejných akcí.

Naléhavě vás všechny žádáme o shovívavost a ohleduplnost při 
úpravách terénu na náměstíčku. Je velmi důležité, aby v době, než 
se nově vysetá tráva ujme a patřičně zesílí, nebyly travnaté plochy 

poškozovány, a  to i  běžným pošlapáním. 
Zákaz vstupu na tyto plochy bude jen do‑
časný, pohyb po travnatých plochách bude 
obnoven ihned po vytvoření dostatečně 
vitálního porostu. Zákaz parkování na trav‑
natých plochách bude ale rázu trvalého. 
Pokud bylo v některých případech neukáz‑
něné stání vozidel na trávě dosud shovívavě 
přehlíženo, nadále už tolerováno nebude.

Zpracovaný návrh na úpravu zeleně 
můžete zhlédnout na: http://www.mudk.
cz/cs/mesto/osadni ‑vybory/osadni ‑vybor‑
‑zirec/revitalizace ‑zirecskeho ‑namesticka‑
‑bude ‑pokracovat.html.

O  výsledku jednání zástupců OV Žireč 
se senátorem Ing. Jiřím Hlavatým jste byli již 
informováni prostřednictvím článku v  No‑
vinách královédvorské radnice č.  2/2017. 
Vzhledem k tomu, že Ing. Hlavatý letitý zá‑
měr obyvatel Žirče podpořil, předali jsme 
představitelům města požadavek na zahá‑
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jení přípravy stavby stezky propojující město s městskou částí a tedy zpra‑
cování projektové dokumentace záměru v rozsahu celé trasy Žireč – Dvůr 
Králové nad Labem. Dle aktuálních informací bude zpracování projektové 
dokumentace zadáno.

Upozorňuji, že odbor životního prostředí v dohledné době rozšíří v Ži‑
rči počet kontejnerových stání. Nové vznikne poblíž bývalého žirečské‑
ho mlýna (nyní malé vodní elektrárny na řece Labi). Budou zde umístěny 
kontejnery na papír, plasty a sklo. V případě nárazového nedostatku ka‑
pacitních možností kontejnerů v centru Žirče bude možné odvést odpad 
i k mlýnu.

Připomínám, že na náměstí je k dispozici kontejner na elektroodpad 
a na plechové obaly.

Závěrem ještě připomenu, že na webu města jsou pro vás k dispozici 
webové stránky Osadního výboru Žireč: http://www.mudk.cz/cs/mesto/
osadni ‑vybory/osadni ‑vybor ‑zirec/. Kromě informací zde nově naleznete 
i  žirečskou kroniku (rok 2013 a  2015), kompletní archiv žirečských novin 
(Žirečský občasník) a přehled žirečské historie v datech.

Božena Saifrtová, Osadní výbor Žireč

A ještě jen kraťoučké ohlédnutí do minulého roku
Nebyla jiná příležitost dříve veřejně poděkovat všem aktérům, kteří se 

podíleli na zdařilém programu k uvítání loňského adventu. Respektive, ne 
každý si přečetl článek (včetně fotodokumentace) umístěný na webových 
stránkách osadního výboru (viz  http://www.mudk.cz/cs/mesto/osadni‑
‑vybory/osadni ‑vybor ‑zirec/vitani ‑adventu ‑v‑zirci.html), kde poděkování 
a zasloužená pochvala byla zúčastněným i přítomným vyjádřena. Tak tedy 
díky ještě jednou a všem. Přejme si, abychom se měli příležitost setkat ne‑
jenom na příštím ročníku, ale i na jiných žirečských akcích.

Vlastimil Rezek, Osadní výbor Žireč

Příběh čapího hnízda
Podle nadpisu by někteří z vás mohli očekávat článek o Babišově otře‑

pané kauze, která se točí kolem výstavby objektu na ekofarmě na Bene‑
šovsku. Rozhodně nechci unavovat jakýmsi fušováním do podezřelého ře‑
mesla našich politiků v jejich prapodivné předvolební kampani a mnohem 
raději se s vámi podělím o postřehy ke skutečnému hnízdišti žirečských 
čápů.

Na sklonku loňského roku spousta těch všímavějších z vás zneklidněla, 
když byl z parteru před areálem Domova sv. Josefa odstraněn sloup s ča‑
pím hnízdem. Stalo se tak samozřejmě až po každoročním odletu čápů 
do jižních krajů. Byl to záměr plánovaný, oficiálně projednaný a povolený. 
Jednou z podmínek schvalovacího řízení bylo zajistit adekvátní náhradu 
nejpozději do termínu příletu čápů opět do Čech. Domov sv. Josefa pod‑
mínku splnil a nové stanoviště pro čápy vybudoval na zahradě Domova 
sv. Kláry (dříve farní zahrada). Bylo to trochu na poslední chvíli, čápi se totiž 
na území Čech dali zahlédnout už dříve, než bylo dílo dokončeno, a začaly 
se tedy vtírat pochybnosti: bylo hnízdo postaveno včas, bude se jeho nové 
umístění čápům líbit, nepřestalo je už bavit příliš časté stěhování jejich 
žirečského příbytku, nenašli si raději klidnější a vstřícnější prostředí k byd‑
lení a nepřijdeme tedy o jejich přízeň? A čápi si opravdu trochu dávali na 
čas, hnízdiště v Čechách, ale i v našem okolí už osídlovali, ale nové žirečské 
čapí království stále zelo prázdnotou. Čápi se už sice na žirečských loukách 
procházeli, ale k ubytování se pořád nějak neměli.

V Domově sv. Josefa si věci dali do zajímavé souvislosti. V Domově žila 
klientka, která si k čápům vytvořila velmi hezký vztah. Netrpělivě očekáva‑
la jejich každoroční návrat do hnízda, hned hlásila, že „už jsou zase tady“, 
vnímavě je celý rok sledovala, dokonce si s  nimi často i  povídala, všem 
oznamovala veškeré změny: „už sedí na vejcích, už se mláďata vylíhla, už 
se malá čápata učí létat, už to umí a chystají se na cestu přes moře a… a už 
odletěli.“ A tak, jak na sklonku loňského roku zmizelo čapí hnízdo, tento 
svět opustila i naše paní klientka. Na jaře se čápi nevraceli a lidé v Domo‑
vě začali přemýšlet nahlas: „Ti čápi zjistili, že už tu jejich přítelkyně není, 
a prostě už nepřiletí.“ A tak hnízdo sledovali s jistými obavami.

Ale sláva! Naši čápi si s letošním návratem do Žirče trochu na čas dali, 

ale zůstali nám věrní, a to i přes veškeré změny, neobvyklosti a překvape‑
ní, které jsme jim nachystali. A tak už je zase ve vsi slyšet charakteristické 
klapání zobáků, je možné obdivovat majestátné čapí procházky po lukách 
při honbě za žabí potravou a můžeme doufat, že zase usednou na vejce, 
vyvedou mladé, naučí je létat a… a budou se k nám pořád vracet.

Už naši předkové totiž říkali, že když se ve vsi uhnízdí čápi, přináší to 
jejím obyvatelům štěstí.

Dle námětu paní Olušky Jakubcové zpracovala Božena Saifrtová

S Morenou do Labe
Masopustním průvodem obcí a vhozením Moreny do Labe jsme se se 

žáky ZŠ Žireč rozloučili se zimou. Chtěla bych za toto období poděkovat 
všem rodičům, kteří dětem připravili pěkné masky, zapojili se do akce „Můj 
sněhulák“ a zapojují se do našeho výchovně vzdělávacího procesu.

Přivítali jsme jaro – nejkrásnější, ale zároveň nejnáročnější období školní‑
ho roku. Děti se učí poznávat přírodu ve vší její kráse – kytičky, zvířátka s mlá‑
ďátky, hmyz. Náročná byla pro nás oslava Velikonoc. Děti vyráběly ozdoby 
na velikonoční břízku, kterou si vyzdobily na náměstí ve Dvoře Králové nad 
Labem, a pro sebe si vyrobily zajíčky. Pro děti je toto období velmi tvořivé. 
Uskutečnili jsme velikonoční dílnu pro rodiče s dětmi, kterou vedla paní To‑
mancová, které též děkujeme za přípravu. Poděkování patří i panu Junkovi, 
který jako jediný nám navozil pískovcové kameny na ohraničení záhonků 
před budovou. Zpestřením pro děti věkové kategorie 5–6 let je v tomto ob‑
dobí plavecký výcvik v Hořicích.

Velký zlom v životě našich předškoláků, byl zápis do 1. třídy ZŠ. Do školy 
odchází 10 našich dětí – 7 do ZŠ Žireč a 3 do ZŠ ve Dvoře Králové nad Labem. 
Podle informací od rodičů, všechny děti požadavky škol zvládly. Apelujeme 
na rodiče, aby na děti nekladli nepřiměřené požadavky, aby poskytli dětem 

dost času na adaptaci na nové prostředí, 
kamarády i učitelky.

I nás ve školce čeká zápis – ve středu 
3. května od 10.00 hod – 14.00 hod

ve čtvrtek 4. května od 12.00 hod – 
14.00 hod

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, se 
svým OP, rodným listem dítěte a očkova‑
cím průkazem dítěte. Bude přijato 9 dětí, 
1 předškolák přechází z MŠ Lipnice.

Do konce školního roku nás čeká be‑
sídka pro rodiče, Den lesů v  Hájemství, 
školní výlet výlet do ZOO Dvůr Králové, 
oslava Mezinárodního dne dětí.

O prázdninách se bude budova ma‑
teřské školy malovat a  zároveň dojde 
k  předělání podlahy v  jídelně. Pravdě‑
podobný termín prací je od 30.  června. 
V této souvislosti mi dovolte, abych rodi‑

Žáci Mateřské a Základní školy Žireč před hozením Moreny do Labe
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če poprosila o pomoc – tatínky při vystěhování nábytku a maminky při úkli‑
du. Předem všem děkujeme.

Za MŠ Žireč Hana Sommerová

V naší škole se všichni snaží a to je dobře
Čas utíká jako voda a  školáci se dostávají do druhé poloviny školního 

roku. Čeká je ještě velký kus práce, než se rozejdeme na vytoužené prázdni‑
ny. Pokud se však ohlédnu za jejich půlroční školní prací, tak musím říci, že se 
snaží být dobrými žáky, i když to někdy dá pořádně zabrat.

Velice se jim povedlo vánoční pásmo koled a  básní při rozsvěcení vá‑
nočního stromu v Žirči, ale nejen tam. Vystoupení předvedli i v ZOO Dvůr 
Králové v  rámci vánočních trhů. Sklidili veliký úspěch. Moc se mi líbilo, že 
trému nechali doma a do vystoupení dali všechno, co nacvičili. Skvěle repre‑
zentovali naši školičku.

Nejen ve školních lavicích nabývají žáci nových poznatků a zkušeností. 
Proto jsme se vydali vlakem do Pardubic na zámek, kde probíhala výstava 
korunovačních klenotů. Zde jsme si také prohlédli stálé expozice. Velice pěk‑
ná byla interaktivní výstava fauny a flóry z východní oblasti povodí Labe. Na 
pardubický perník jsme také nezapomněli. Byl tak dobrý, že jsme ho domů 
na ochutnání moc nepřivezli.

Velké překvapení čekalo školáky ráno 8. února, když jsem jim oznámila, 
že k nám přijede městská policie. Někteří začali zpytovat své svědomí proč 
asi. Chvilku jsem je nechala na pochybách, ale ne dlouho. Vysvětlila jsem jim 
důvod jejich návštěvy. Strážníci Jan Štípek a  Libor Scholz přijeli s  ukázkou 
první pomoci. Nejdříve strážníci zjistili, co již žáci znají, a na jejich znalosti 
navázali. A pak to přišlo. Na figuríně, kterou pojmenovali Bob, žákům před‑
vedli masáž srdce a umělé dýchání z úst do úst ve správné frekvenci. Pomáhá 
jim přitom rytmus písničky, kterou dobře známe, Pec nám spadla. Všichni si 
zkusili oživování a umělé dýchání a uvědomili si i to, jak je to důležitá a fy‑
zicky náročná činnost. Následovaly další ukázky: ošetření krvácení tlakovým 
obvazem, zlomeniny, popálení…, první pomoc při tonutí, úraz hlavy… Bylo 
to opravdu plodné dopoledne.

Spolupráce mezi školou a  školkou má již dlouhou a  výbornou tradici. 
S předškoláčky se setkáváme každý měsíc v naší škole. Společně jsme oslavili 
masopust a rozloučili se se zimou zapálením a vhozením „Moreny“ do Labe. 
Krásně nám odplula, což by znamenalo, že je se zimou konec, ale ouha. Letos 
to neplatí. Stále se nechce vzdát vlády. No uvidíme.

V dubnu proběhl zápis do 1. třídy. Všichni předvedli, že už do školy patří, 
a tak se v září budeme těšit na sedm nových školáků.

Je velmi těžké vypsat všechny aktivity naší školy. Zúčastňujeme se zají‑
mavých akcí ve Dvoře Králové nad Labem, proběhly projektové dny v anglic‑
kém jazyce, pohádkáře H. Ch. Andersena, vánoční a velikonoční dílny, připra‑
vujeme se na čarodějnický den. A hlavně nás čeká výjezd na týdenní pobyt 
do Krkonoš na Medvědí boudu. Letos se budeme zabývat nejen turistikou, 
faunou a flórou Krkonoš, ale budeme provádět i různé pokusy.

Co říci závěrem. Školáci mají určité povinnosti. Musí je plnit, ale musí si 
také odpočinout po náročné práci. Zde nastupuje práce paní vychovatelky 
Pavlíny Martin, která se snaží vymyslet takový program, aby vyhovoval všem 
žáčkům. Jsem opravdu ráda, že se jí to daří.

Mgr. Olga Hylmarová

I v letošním roce už mají chovatelé ZO Žireč napilno
Chovatelé místní ZO začínají pravidelně jako v  minulých letech 

svoji činnost už v  polovině ledna. Členové Rex klubu krátkosrstých 
plemen, jmenovitě př. Nývlt a  př. Baier, mají svoji speciální výstavu 
rexů v hale města Týniště nad Orlicí, kam se sjíždějí chovatelé těchto 
plemen z celé České republiky, Slovenska i Německa. Letos zde bylo 
vystaveno na 600 kusů těchto králíků různých barev a velikostí. Další 
výstavní speciálka, a  to masných plemen, se pravidelně uskutečňuje 
v únoru v Holicích, kde je členem a pravidelným vystavovatelem náš 
člen, př. Ing. Tůma. Rovněž na této výstavě prezentují svá zvířata cho‑
vatelé ze Slovenska, Německa i Rakouska. V polovině března pořádá‑
me výroční členskou schůzi, kde hodnotíme rok uplynulý a sestavuje‑
me plán práce na probíhající chovatelskou sezonu.

No a taková Hlavní výstavní činnost pro nás začíná v únoru výsta‑
vou v  České Skalici, v  březnu v  Úpici, v  květnu na Mostkách, v  Nové 
Pace a v Náchodě a v červnu následuje potom je výstava v Roztokách 
u Jilemnice.

Naší hlavní činností ovšem zůstává výstava v  Žirči, která se letos 
bude konat jako okresní opět v  parku Domova sv.  Josefa v  sobotu 
26.  srpna  2017, tzn.  ve stejném termínu, jako bude probíhat letecký 
den v Žirči. Tímto bych chtěl zároveň všechny místní občany srdečně 
na tyto akce pozvat. Výstava se koná za finanční podpory města Dvůr 
Králové nad Labem a  různých firemních podporovatelů z  blízkého 
okolí. Naši členové na přípravě této výstavy odpracují každoročně více 
než 1 600 brigádnických hodin.

Po chvilce oddechu po žirečské výstavě začíná v září další kolotoč 
výstav. Svoji speciálku mají v Třebechovicích naši členové, chovatelé 
českých hus, př. Brdička, Rausa, Mošničková, Machová, Baudisch a Ro‑
senbaumová, kteří jsou členy klubu českých hus a patří v klubu se svý‑
mi chovy ke špičce. Poté následují výstavy konkrétně v Hořicích a ná‑
rodní výstava mláďat králíků a drůbeže v Lysé nad Labem. V říjnu nás 
čeká krajská výstava v Josefově a začátkem listopadu se koná národní 
výstava králíků, drůbeže a holubů v Lysé nad Labem. Na všech těchto 
výstavách se naši členové se svými zvířaty prezentují.

Neměl bych zapomenout ani na naše exotáře, kteří pod vedením 
př. Blažka, členy jeho rodiny a dalšími členy, př. Nývlt, Jarkovská, Říčař, 
připravují krásnou expozici na výstavě v Žirči. Poté se jako návštěvníci 
účastní v říjnu na výstav EXOTA v Olomouci a v Lysé nad Labem.

V neposlední řadě musím zmínit i další členy naší organizace, jme‑
novitě př. Lukáše a Janu Nývltových, kteří jsou členy klubu chovatelů 
morčat a ve své chovatelské stanici MoriMori produkují špičková zvířa‑
ta, která představují na výstavě v Žirči, kde tuto expozici zajišťují.

V závěru bych chtěl všem, kteří se na přípravě výstavy budou po‑
dílet, předem poděkovat a pozvat nečleny ze Žirče a okolí, kteří by se 
chtěli zapojit do naší činnosti, ať kontaktují některého ze jmenovaných 
členů. Ti jim rádi zprostředkují kontakt s naším spolkem. Rádi vás ve 
svém středu přivítáme.

Jiří Baier, předseda ZO Žireč

Naši důchodci stále aktivní.
Tak jako předchozí roky i v roce 2017 se scházíme v týdenních in‑

tervalech v Klubu důchodců – pronajaté místnosti od našich chovatelů 
domácího zvířectva v Žirči. Zde, mimo jiné plánujeme akce, které mů‑
žeme společně uskutečnit. Jako první se v letošním roce se uskutečnilo 
zdobení perníčků, které nám předváděla paní Holmanová. Předvádění 
bylo zajímavé a opět jsme se něco přiučili. Ve středu 5. dubna jsme již 
tradičně jeli na jarní nákup do Polska. Téměř každý tam dobře pořídil 
a zájezd byl se jako obvykle zakončen obědem návštěvou v restauraci 
ve Velkém Třebešově na oběd. Dne 12. dubna 2017 náš klub navštívily 
děti ze ZŠ Podharť a společnými silami jsme připravovali velikonoční 
výzdobu. Bylo to pletení pomlázek, malování na sklo, vyráběly se papí‑
rové ozdoby a zdobily se perníčky. Druhý den jsme měli ve velikonoč‑
ně vyzdobeném klubu posezení.

Ve čtvrtek, dne 4. května 2017 byl pro naše členy uskutečněn dal‑
ší zájezd, a to do Kuksu na prohlídku zámku. Bydlíme sice blízko, ale 
interiéry s  průvodcem viděl málokdo. Další zájezd se uskutečnil dne 

Žáci naší základní školy
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31. května 2017 a bude to do Opočna, Dobrušky a Rokole.
Na závěr jednu smutnou zprávu. V měsíci březnu nás opustili dva 

členové našeho Klubu důchodců Žireč: bývalá naše pokladní paní 
Pavlíčková ve věku 91  let a  pan Zdeněk Hladík starší ve věku 84  let. 
Vzpomínáme.

Eva Horáková, Klub důchodců Žireč

Letecký den 26. 8. 2017 – 70. výročí LKDK a 85. 
výročí létání na Královédvorsku

Aeroklub u příležitosti 70 let od založení letiště ve Dvoře Králové 
nad Labem pořádá v sobotu 26. srpna 2017 letecký den.

Dne 30. března 1947 došlo ke kolíkování a vyměření letiště mezi 
obcemi Žireč a Dvůr Králové nad Labem. Šlo o plochu, která se zpočát‑
ku letišti vůbec nepodobala. Dříve zde byly tři rybníky, po kterých zů‑
staly hráze. Bylo je nutné rozebrat bez pomoci strojů. S rýči, krumpáči 
a  lopatami pomáhali i občané z města, kteří nebyli členy Aeroklubu. 
Tato tradice spolupráce leteckých nadšenců a  obyvatel z  okolí stále 
pokračuje. Každý rok na letišti organizujeme řadu akcí pro veřejnost, 
od exkurzí pro mládež po dny otevřených dveří.

Program leteckého dne je koncipován tak, aby se dobře pobavi‑
li všichni bez rozdílu věku a  pohlaví stejně jako při minulých akcích. 
Podrobnosti budou postupně zveřejňovány. Na programu se budou 
podílet i takové osobnosti jako Martin Šonka – pilot světové série Red 
Bull Air Race, mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii kate‑
gorie unlimited  – freestyle, člen reprezentace České republiky v  le‑
tecké akrobacii kategorie unlimited, Jana Vepřeková – mistryně světa 
v plachtění, dlouholetá členka reprezentace České republiky v bezmo‑
torovém létání, Jiří Vepřek – dlouholetý člen akrobatické skupiny Red 
Bulls, Přemysl Vávra – vicemistr světa v bezmotorové akrobacii, Michal 
a Jiří Filipové – mistři světa v přesném létání, Lukáš Hynek – vicemistr 
Evropy v UL létání, František Železný – mezinárodně oceněný rozhodčí 
a stavitel tratí soutěží v přesném létání a celá řada dalších.

VSTUPNÉ:

dospělí 80 Kč

studenti 40 Kč

děti ZDARMA

Další odkazy na videa Martina Šonky a fotky i videa z obdobné ae‑
roklubové akce v r. 2012, která tehdy přilákala přes 4 500 návštěvníků, 
naleznete na www.akdk.cz/Letecky ‑den.html.

Info z webových stránek akdk.cz
Pozn.: $1
Na letišti byl opět (po zimní přestávce) zahájen provoz bistra „U Vr‑

tule“. Došlo ke změně provozovatele této letní zahrádky a změnila se 
tedy i otvírací doba zařízení. Podrobné informace naleznete na webo‑
vých stránkách AKDK.

Vlastimil Rezek, redaktor ŽO

Od podzimu do jara v Sokole Žireč
Zimní období v  naší tělocvičné organizaci začíná již v  říjnu, kdy 

nevlídné počasí zažene naše členy do tepla tělocvičny. Ženy a  děti 
zahájí svá pravidelná cvičení, rozjede se dlouhodobý turnaj ve stol‑
ním tenisu a  zájemci o  volejbal se přesunou do tělocvičny ve Dvoře 
Králové nad Labem. Započnou i přípravy akcí konaných vždy na závěr 
každého roku, jako je Dacanův memoriál, Mikulášská nadílka pro děti, 
předvánoční Výstava rukodělných prací, sousedské posezení a Turnaj 
v mariáši.

Nejdůležitějším počinem tohoto období však bylo opětné založení 
oddílu stolního tenisu. Ten má v Žirči již svou tradici, ale naposledy se 
zde hrála oficiální pravidelná soutěž koncem 80. let minulého století. 
Navázat na tuto tradici se rozhodla parta stolních tenistů pod vedením 

dvojnásobného vítěze Dacanova memoriálu Vládi Šévla. Oddíl stolní‑
ho tenisu TJ Sokol Žireč byl pro sezonu 2016–2017 zařazen do regionál‑
ního přeboru 3. třídy muži. Ve skromných podmínkách naší sokolovny 
si hráči nevedli špatně a v desetičlenné skupině obsadili 8. místo. Nej‑
více zápasů odehráli Vlastimil Otradovský, Radek Rezek, Vladimír Šévl 
a Martin Lár.

Na sousedské posezení v sobotu 19. listopadu 2016 přišlo více než 
50 občanů, aby si při hudbě oblíbeného p. Kramára užili tance a zá‑
bavy. O týden později 26.  listopadu se mohli zájemci zúčastnit hned 
dvou námi pořádaných akcí. V žirečské tělocvičně probíhal adventní 
turnaj v mariáši a v klubovně chovatelů výstava Šikovné ruce. Zatímco 
vítězství v karetním turnaji si odvezl do Lipnice Roman Antonín, pěkná 
adventní atmosféra zůstala u nás v Žirči. Celkem 231 návštěvníků a ob‑
divovatelů výstavy mohlo ihned po jejím skončení umocnit své před‑
vánoční pocity a náladu u slavnostního rozsvícení vánočního stromu, 
které na žirečském náměstíčku připravil Osadní výbor Žireč.

V pondělí 5. prosince přijel mezi žirečské děti Mikuláš s čerty. Ne‑
jen za své chování během roku, ale i za pěkně odříkané básničky bylo 
obdarováno 35 dětí.

V  úterý 27.  prosince  2016 se uskutečnil 17. ročník Dacanova me‑
moriálu. Turnaje ve stolním tenisu a  šipkách se zúčastnilo 35 hráčů 
a  hráček. Další vítězství si na své konto připsal Daniel Šévl a  velkým 
úspěchem je 2. místo domácího Jardy Tomance. Dílčím úspěchem je 
také vítězství žirečského Jirky Hrocha v šipkách.

Krátce po skončení starého roku se 10. ledna 2017 se sešel výbor 
naší TJ Sokol, aby rozhodl o termínech akcí na první pololetí roku 2017. 
První akcí byl v sobotu 11. února 2017 maškarní ples pro děti. Tělocvič‑
nu zaplnilo 30 dětí v  maskách a  společně s  rodiči a  prarodiči si užili 
odpoledne plné soutěží, hudby a tance. V pátek 3. března jsme se za‑
pojili do celostátní sportovně ‑charitativní akce na pomoc pacientům 
s roztroušenou sklerózou Mars 2017 pořádanou Domovem sv. Josefa 
v Žirči. Zacvičit si přišlo 9 našich sokolek.

Jarní sousedské posezení se uskutečnilo v sobotu 11. března. Za‑
tančit a pobavit se přišlo 70 místních občanů se svými přáteli. Týden 
na to, 18.  března, jsme zorganizovali 5. ročník mariášového turnaje 
o Žirečský pohár. Dalším jménem vítěze vyrytým na poháru bude Mi‑
loš Kořínek z Lipnice. Z domácích hráčů si velmi dobře vedli Zdeňkové 
Petružálek s Perlíkem, kteří obsadili čtvrté, resp. páté místo z 24 přihlá‑
šených hráčů.

Ve středu 22. března 2017 se konala valná hromada naší sportovní 
organizace. Zúčastnilo se jí 22 členů.

Začátkem jara se také pravidelně zapojujeme do úklidu obce a je‑
jího okolí. Na víkend 8.–9. dubna jsme zařídili kontejner na železný od‑
pad včetně svozu. Naši členové zároveň uklidili odpadky po příkopech.

A co ještě připravujeme na první pololetí letošního roku? Viz ka‑
lendář akcí.

Další podrobnosti z  naší činnosti včetně fotografií a  termínů při‑
pravovaných akcí najdete na www.sokolzirec.eu.

Josef Wolf, Za TJ Sokol Žireč

Slovo redaktora…
Vážení čtenáři, stále máme zájem, aby náš Žirečský občasník byl 

pro vás zajímavější a účelnější. Proto vás, všechny čtenáře vyzýváme 
ke spolupráci. Uvítali bychom, abyste se s námi podělili nejen o vaše 
postřehy z okolí, různé historky nebo co by se dalo vylepšit v naší obci, 
ale i o kritiku, kterou budeme řešit. Vaše příspěvky s naším vyjádřením 
chceme po dohodě zveřejňovat na stránkách našeho občasníku. Tyto 
příspěvky s podpisem autora můžete vkládat do schránky Osadního 
výboru Žireč (OV) umístěné u vrat do školní zahrady, zasílat e ‑mailem 
nebo předat kterémukoliv členu OV.

Začíná období sekání trávy našimi hlučnými sekačkami. Abychom 
prožívali pohodové neděle, dáme těmto sekačkám po celou sezonu 
sekání nedělní klid???

Vlastimil Rezek, redaktor ŽO
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NOVĚ V DOMOVĚ
Charitní dům č. p. 9 byl otevřen posledního listopadu 2016 a jeho pa‑

tronkou je Terezie z  Lisieux. Jedná se o  rekonstruovaný objekt na návsi 
s přímým napojením na zámecký park Domova sv. Josefa: V přízemí vznik‑
ly 2 byty chráněného bydlení pro pacienty s roztroušenou sklerózou nebo 
jiným neurologickým postižením. V prvním patře se nachází dvoupokojo‑
vý byt pro kněze P. Josefa Czekalu, který do Žirče přišel na odpočinek a má 
na starosti duchovní péči o pacienty. Dále jsou zde 2 pokoje pro rodiny pa‑
cientů nebo pro stážisty. V druhém patře se nachází 4 samostatné pokoje 
s vlastním příslušenstvím pro řádové sestry Kongregace sester Nejsvětější 
Svátosti, které slouží v Domě sv. Kláry. Součástí je i společenská místnost 
s kuchyní.

Návrat čápů do Žirče
Kdo nelení a občas se vydá na procházku po naší krásné Žirči, zjistil za‑

jisté, že čapí hnízdo, které stávalo uprostřed náměstí, se přesunulo. Hnízdo 
jsme nepřesunuli jen tak pro nic za nic, ale hlavním a jediným důvodem 
byla plánovaná rekonstrukce náměstí. Místo se vybíralo velmi pečlivě, aby 
splňovalo veškeré požadavky čápů. Azyl tak naši milí opeření přátelé našli 
v zahradě budovy sv. Kláry, kde je dostatečný klid a rozhled. Akce to byla 
vcelku náročná, jelikož se musel pomocí jeřábu vztyčit k nebesům nejprve 
nosný pilíř a pomocí plošiny se instalovalo pletené hnízdo. To vše probí‑
halo za nepříznivého studeného počasí, dříve než se čápi vrátí ze svých 
zimních stanovišť. V pátek 24. března 2017 proběhla kolaudace přesunu‑
tého hnízda a jako kdyby to naši opeřenci tušili, hned v pondělí se popr‑
vé přiletěli podívat. Nejprve přiletěl jako předvoj pouze jeden a zdržel se 
půl hodiny. Druhý den už zůstal o něco déle a třetí den ráno byli v hnízdě 
hned tři čápi. Po krátkém, ale hlasitém klapání zobáky se zřejmě domlu‑
vili, že všichni tři se do hnízda nevejdou, a tak se jeden z nich dobrovolně 
vzdálil. Chvilku na to proběhlo první páření, a tak všichni doufáme, že co 
nevidět jich v hnízdě bude víc. Pokud vás zajímá vývoj v hnízdě, sledujte 
naše facebookové stránky „Barokní areál Žireč“, kde vás budeme průběž‑
ně informovat.

Přijďte zhlédnout expozici historie cyklistiky
V květnu bude otevřena Expozice historie cyklistiky na počest 200le‑

tého výročí vynálezu jízdního kola. Kde ji najdete? V bývalé sýpce zámec‑
kého parku areálu Domova sv. Josefa. Po staletí sloužila jako sklad obilí, ať 
už jezuitům, nebo později v dobách raabizace rakouskému vojsku. Bouř‑
livá historie 20. století však způsobila, že špýchar začal postupně chátrat. 
Vše se změnilo až v roce 2011, kdy sýpku kupuje Oblastní charita Červený 
Kostelec, opět ji připojuje k Baroknímu areálu Žireč (sídlo Domova sv. Jo‑
sefa) a začíná pracovat na záchraně její kulturní hodnoty. A jaký je výsle‑
dek oprav, které bylo možné realizovat díky úsilí pracovníků charity a štěd‑

rosti našich dárců?
V  barokním interiéru sýpky zhlédnete ve 3 podlažích celou historii 

cyklistiky s  exponáty, které zapůjčil největší český sběratel Ing.  Jaroslav 
Uhlíř. Z  jeho rozsáhlé sbírky se můžete se těšit na nejstarší velocipedy, 
závodní kola z 20. století nebo slavná kola známá z filmů posledních let. 
K  vidění budou i  rozmanité cyklo ‑doplňky, náhradní součástky, trofeje, 
dobové fotografie a  tiskoviny. Tato výjimečná sbírka bude obohacena 
o Expozici zdravotních pomůcek pro léčbu roztroušené sklerózy, což bude 
vůbec první výstava svého druhu v České republice.

Přesné datum otevření sledujte na vývěskách v  Žirči nebo na www.
barokniarealzirec.cz

Takto bychom rádi přiblížili muzeum nemocným roztroušenou skleró‑
zou, kteří mají v Barokním areálu Žireč svůj domov. Vznikající expozice má 
velmi blízko i k vám. Vždyť se nachází pouhých 100 metrů od cyklotrasy 
(plánované cyklostezky), která spojuje ZOO Dvůr Králové s barokním hos‑
pitálem na Kuksu. Vstupenku vám prodají nemocní roztroušenou skleró‑
zou a vy tak podpoříte jejich pracovní uplatnění. Výlet bude možné spojit 
třeba s procházkou v přilehlém parku, návštěvou Bylinkové zahrady Josefa 
Kamela, ochutnávkou domácích sirupů v Café Damián nebo třeba nakouk‑
nutím do keramické arteterapeutické dílny pro pacienty Domova sv. Jose‑
fa. Naším přáním je, aby záchrana barokní sýpky Špejchar přinesla nové 
podněty pro kulturně ‑sociální aktivity ve obci Dvoře Králové nad Labem 
a stala se novým centrem setkávání lidí všech generací i názorů s možností 
pro jejich vzájemné obohacení.

Děkujeme za příspěvek do Tříkrálové pokladničky.
Částkou 3.745 Kč přispěli na nákup vířivé vany na horní končetiny pro 

naše klienty.
Celkem se vybralo 234.568 Kč z toho 65 % je pro účel Domova.
Letošní Noc kostelů se v Žirči nekoná. V pátek 9. 6. můžete tuto akci 

navštívit ve Dvoře Králové nad Labem.
Srdečně zveme ve středu 31. 5. 2017 v 18:00 hod. na koncert ke Světo‑

vému dni roztroušené sklerózy do Bylinkové zahrady, kde můžete slyšet 
kapelu ATARES z  Prahy v  latinsko ‑americkém rytmu. Před koncertem si 
můžete vyzkoušet na vlastní kůži, jak se cítí naši klienti s nemocí RS.

Nechte se pozvat na 16. Svatoanenské zahradní slavnosti v  sobotu 
22. července od 10:00 hod. Obohacením programu bude i otevření expo‑
zice na téma Barokní areál Žireč. Ústředním bodem expozice bude jezuit‑
ský betlém, který se nedávno vrátil po 15 letech zpět do Žirče. Pozvání na 
Slavnosti bez bariér přijali: Michal Horák, kapela Chvíle z Hronova a Kla‑
peto z Náchoda, Michal Hrůza, Petr Vondráček a kapela Lokomotiva, Jana 
Rychterová, divadélko Kozlík z Hradce Králové, basové kvarteto z Pardu‑
bic, v kostele sv. Anny zahraje Matěj Rak, Musica per gaudium a nebude 
chybět evropský unikát – zvonkohra v podání prof. Václava Uhlíře a spous‑
ta dalšího.

Bylinková zahrada Josefa Kamela zve k náku‑
pu bylinkové a  zeleninové sadby. Otevřeno má 
v  pondělí od 7:00–14:30 hod., v  úterý–pátek od 
7:00– 16:30 hod., v  sobotu od 8:00–12:00 hod. 
a  v  neděli od 14:00–16:00 hod. Mimo pracovní 
dobu na tel.: 720 132 042 (p. Novák).

Bylinková zahrada pořádá i  několik zajíma‑
vých sobotních akcí, na které jste srdečně zváni. 
Dne 17. června si můžete vyrobit svojí domácí bio 
kosmetiku s vyhlášenou lektorkou na workshopu 
MOJE DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA, 5. srpna pronikneme 
do tajů léčivek využívaných v  české i  zahraniční 
kuchyni a  s  šéfkuchařem si připravíme výborné 
pochutiny, 30.  září zdokonalíme svojí zahradnic‑
kou kreativitu na semináři TVOŘÍME SI VLASTNÍ 
ZAHRADU, 14.  října se při SETKÁNÍ S  VŮNĚMI 
ponoříme do světa aromaterapie, namícháme si 
léčivé oleje a naučíme se uvolnit zatuhlé svaly. Po‑
sledním termínem pak bude 21. říjen, kdy si užije‑
me legraci při DÝŇOVÁNÍ V ZAHRADĚ, vyřežeme si 
dýni a s čarodejnicí si u ohýnku opečeme buřtíka.

jh + thÚprava přemístěného čapího hnízda
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ŽIREČSKÉ NOVINY
vydává město Dvůr Králové nad Labem. Náklad 180 výtisků.

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

Kalendář kulturních a sportovních akcí

 » 27. května

nohejbalový turnaj o Žirečský pohár

 » 27.–28. května od 14:00 hod.

Hasičské slavnosti Dubenec

 » 31. května od 18:00 hod.

koncert skupiny ATARES – Domov sv. Josefa,   
     Bylinková zahrada Josefa Kamela

 » 3. června od 9:00 hod.

volejbalový turnaj ulic – za sokolovnou v Žirči

 » 4. června od 14:00 hod.

Dětský den – za sokolovnou v Žirči

 » 17. června

MOJE DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA s lektorkou – Domov    
      sv. Josefa, Bylinková zahrada Josefa Kamela

 » 30. června od 14:00 hod.

ukončení školního roku: hry, opékání – 

za  sokolovnou v Žirči

 » 1. července

Chlapský den – za sokolovnou v Žirči

 » 22. července

16. Svatoanenské slavnosti s bohatým programem

 » 5. srpna

den se šéfkuchařem VAŘÍME POCHUTINY Z BYLINEK

– Domov sv. Josefa, Bylinková zahrada Josefa Kamela

 » 26. srpna

výstava ZO ČSCH

 » 26. srpna

Aeroklub – 70 let od založení letiště a 85. výročí       
      létání na Královédvorsku

 » 30. září

TVOŘÍME SI SVOJI ZAHRADU – Domov sv. Josefa,   
      Bylinková zahrada Josefa Kamela

 » 14. října

SETKÁNÍ S VŮNĚMI – Domov sv. Josefa, Bylinková  
      zahrada Josefa Kamela

 » 21. října

DÝŇOVÁNÍ V ZAHRADĚ – Domov sv. Josefa,           
      Bylinková zahrada Josefa Kamela

I takhle si lidé na žirečském náměstíčku dovolí parkovat.
Foto: Vladimír Mertlík

A takhle vypadá trávník po každodenním parkování.
Foto: Vladimír Metlík

Hospitál KUKS

 » 17. června

„Baroko naoko“ – slavnost v Kuksu

 » 2. července

Slavnosti koní, historie a šermu

 » 5. července

Hradišťan a Vlasta Rédl – nádvoří v hospitalu

 » 9. září

Vinobraní na Kuksu

 » 7. října

Svatohubertské slavnosti


