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Osadní výbor Žireč 7. 11. 2017

ŽIREČSKÝ
občasník

PODZIMNÍ

OSADNÍ VÝBOR INFORMUJE
V přípravě stavby Kanalizace a ČOV Žireč, respektive předlože-

ní žádosti o dotaci, došlo k zásadní změně. Podmínky stanovené pro 
možnost získání dotace poskytované Ministerstvem životního pro-
středí totiž neumožnily podat žádost na získání finanční podpory 
na obě souběžně připravované dvorské stavby, tedy na novou ČOV 
Dvůr Králové nad Labem i na kanalizaci a ČOV v městské části Žireč. 
Zastupitelstvo města dalo přednost městské ČOV. Zároveň před-
stavitelé našeho města rozhodli o tom, že o podporu na žirečskou 
stavbu bude požádáno Ministerstvo zemědělství, které opakovaně 
každoročně vypisuje dotační titul, jehož podmínky jsou pro stavbu 
žirečské kanalizace splnitelné. Získání dotace je pro město zásadní 
podmínkou pro zahájení realizace tohoto záměru, respektive obou 
záměrů. Žádost na Ministerstvo zemědělství bude možné podat 
nejdříve začátkem příštího roku. Do té doby je ale nutné ještě zkom-
pletovat veškerou dokumentaci, a  to je (mimo jiné) i pravomocné 
stavební povolení. Součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) 
stavby jsou i přípojky k jednotlivým objektům. Pro přípravu PD pří-
pojek bude nutné získat podrobné informace od vás, respektive od 
každého majitele připojené nemovitosti. V této souvislosti vás na-
vštíví pověření zástupci osadního výboru a předloží vám situaci vaší 
nemovitosti, do které bude nutné zakreslit veškerá stávající pod-
zemní vedení, současný stav odkanalizování vašeho domu a způsob 
napojení objektu na nově navržený kanalizační řad. Přílohou bude 
také krátký dotazník. Tyto dva dokumenty budou následně předány 
projekční kanceláři P-AQUA, s. r. o., Hradec Králové, která zpracovává 
PD celé stavby.

Apeluji na vaši trpělivost, a i přesto, že často a oprávněně upozor-
ňujete na to, že jste už několikrát a marně v souvislosti se žirečskou 

kanalizací svá stanoviska i nějaké informace předávali, věřte, že to 
bez vaší spolupráce prostě nepůjde ani tentokrát. Veškeré podkla-
dy z těch dob minulých už nejsou aktuální a jsou tedy nepoužitel-
né (v mnoha případech došlo i k podstatným změnám). Zdůrazňuji, 
že výstavba kanalizace v Žirči je zcela závislá na dotační podpoře, 
a pokud se včas nepodaří shromáždit veškeré podklady potřebné 
k podání kompletní žádosti, v samotném začátku promarníme jedi-
nečnou šanci, která se nám nyní nabízí. V současné době vám nikdo 
nedokáže zaručit, že se dotaci podaří získat. Přesto snad nelze složit 
ruce do klína jen proto, že by tato veškerá námaha mohla být marná.

Určitě sledujete postupný vývoj úprav na žirečském náměs-
tíčku. Veškeré letošní plánované práce probíhaly s větším či menším 
zpožděním, které bylo nejčastěji zapříčiněno nedostatečnými kapa-
citními možnostmi provádějících firem. Přesto se ještě nový trávník 
v celé ploše náměstí stihl založit v předepsaných agrotechnických 
lhůtách.

Je to neuvěřitelné, ale už se také „úspěšně podařilo“ nový tráv-
ník na několika místech poškodit. Vůbec nedokážu pochopit, že 
některým řidičům nedělá problém na čerstvě zasetých travnatých 
plochách parkovat, nebo po nich dokonce jezdit.

Přístup dětí z místní základní školy pod ochotným vedením paní 
učitelky Mgr. Olgy Hylmarové je zcela odlišný. Spolu s iniciátorkou 
akce paní Lindou Harwot zasadily okolo nově vysázených lip cibulo-
viny, které na jaře v trávě rozkvetou a plochu ozdobí k potěšení vás 
všech. Za vstřícný přístup, nápad a organizaci celé akce patří velký 
dík oběma zainteresovaným dámám a našim úžasným dětem.

Není to snad k zamyšlení pro ty bezohledné vandaly?
Dle zpracované studie revitalizace náměstíčka by měla být 

v době vegetačního klidu dokončena úprava vzrostlé zeleně. V zá-
věrečné fázi by mělo dojít k odstranění vzrostlých stromů v trojúhel-
níku severně před prodejnou Domova sv. Josefa (DsJ). Vznikne zde 
prostor na výsadbu nového vánočního stromu. Do doby, než nový 
jehličnan doroste, zůstane v trojúhelníku zachován jeden ze vzrost-
lých smrků.

Stříbrný smrk před zrekonstruovaným objektem DsJ byl poško-
zen vichřicí a město se jej rozhodlo z bezpečnostních důvodů od-
stranit.

Veškeré výše popsané práce budou prováděny vždy na základě 
povolení, které musí vystavit odbor životního prostředí městského 
úřadu.

Připomínám, že zpracovaný návrh na úpravu zeleně na žireč-
ském náměstíčku lze zhlédnout na:  www.mudk.cz/cs/mesto/osad-
ni-vybory/osadni-vybor-zirec/revitalizace-zirecskeho-namesticka-
-bude-pokracovat.html.
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Přemístění kontejnerů na tříděný odpad z náměstíčka se do-
sud nepodařilo a s ohledem na rychlý příchod letošního podzimu 
se to letos už asi nestihne. Odbor životního prostředí, který tuto akci 
zajišťuje, měl problémy s administrací dotační podpory. Problémy 
se podařilo zdolat, a tak snad na jaře kontejnery z náměstíčka zmizí.

Osadní výbor Žireč předložil městu Dvůr Králové nad Labem 
požadavek na zpracování studie urbanisticko dopravního ře-
šení v centru městské části. Požadavek byl městem akceptován 
a v současné době se hledá vhodná projekční kancelář, která by 
dokumentaci zpracovala. Projektanti této profese mají přeplněné 
kapacity a není jiná možnost, než respektovat dlouhé dodací lhů-
ty. Projekt by měl především řešit možnost zklidnění centra Žirče 
uplatněním dopravního systému „obytné zóny“ s jednosměrným 
průjezdem, řešení dopravy v  klidu, prověření potřeby vymezení 
a zřízení parkovací plochy, přemístění zastávky MHD. Projekt bude 
respektovat stávající zpracované dokumentace v řešeném území 
(např. Studie revitalizace náměstíčka v  Žirči, revitalizace parteru 
DsJ, Labská cyklostezka). Projektant bude dokumentaci během 
zpracování konzultovat s odborem dopravy a silničního hospodář-
ství a dále s odborem rozvoje, investic a správy majetku městského 
úřadu a Osadním výborem Žireč.

Ještě připomenu, že na webu města jsou k dispozici webové 
stránky Osadního výboru Žireč: www.mudk.cz/cs/mesto/osad-
ni-vybory/osadni-vybor-zirec/. Kromě informací zde naleznete ži-
rečskou kroniku (rok 2013 a 2015), kompletní archiv žirečských no-
vin (Žirečský občasník), přehled žirečské historie v datech a zápisy 
z jednání osadního výboru.

Božena Saifrtová, Osadní výbor Žireč

Od voleb k volbám
Sněmovní volby máme za sebou a předpokládám, že je každý 

z vás obeznámen s republikovými výsledky. Podrobnější přehled 
o tom, jak rozdělili své hlasy žirečští voliči, najdete v článku níže. 
Karty jsou rozdány a teď už je to na zvolených stranách, aby vytvo-
řily schopnou poslaneckou sněmovnu a funkční vládu a tuto zemi 
úspěšně vedly v celém svém funkčním období.

Zhruba za rok nás ale čekají volby další. Tentokrát budou komu-
nální, a to znamená, že budete mít jedinečnou příležitost na změ-
nu ve svém nejbližším okolí. Teď mám na mysli to úplně nejbližší, 
tedy obsazení Osadního výboru v Žirči. S novým zastupitelstvem 
budou standardně nově jmenovány i osadní výbory.

Všichni jistě víte, že členové osadních výborů nejsou nomino-
váni v regulérních volbách. Je to asi škoda, zákony to ale stanovily 
jednoznačně. Přesto si myslím, že do práce osadního výboru může 
aktivně zasáhnout každý z vás. Přemýšlejte o tom, zda byste neměli 
chuť, čas, kvalifikační předpoklady, dobré nápady, zdravé ambice, 
konstruktivní kreativitu či jinou motivaci se do práce pro veřejnost 
zapojit. Možná, že se vám to zdá předčasné, ale rok uteče a bylo 
by tedy dobré o tom začít přemýšlet. Jako první adept pro příští 
volební období byl na posledním jednání OV Žireč zařazen Ondřej 
Rapáč, který má intenzivní zájem o práci v osadním výboru.

Osadní výbor Žireč po dobu dvou volebních období pracuje 
v  obsazení 11 členů v  téměř stejném složení (došlo pouze k  vý-
měně jednoho člena). Je tedy určitě čas ke změně nebo alespoň 
obměně. Bude záležet především na vás všech, jak budete aktivní 
a sami se k práci pro žirečskou veřejnost přihlásíte nebo si zvolíte 
zástupce např. z vaší ulice. Ano, je to práce nevděčná, vždy se na-
jde spousta vášnivých a nekompromisních kritiků, ostatní názory 
slyšet nebývá.

Přesto jsem ale naprosto jednoznačně přesvědčena o tom, že si 

Žireč plně zaslouží, aby se někdo aktivně a zodpovědně snažil vy-
tvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, chránil 
hodnoty a zachování příznivého životního prostředí pro zvyšová-
ní komfortu bydlení v městské části. Kromě volených zastupitelů 
jiná možnost než prostřednictvím práce v osadním výboru nebyla 
městským částem zákonem umožněna.

Božena Saifrtová, Osadní výbor Žireč 

Výsledky sněmovních voleb 2017 ve volebním okrsku Žireč

(výsledky volebních stran, kte-
ré získaly alespoň 5  % platných 
hlasů)

Strana/hnutí  hlasy  procenta

ANO  91  33,33
PIRÁTI  48  17,58
SPD  25  9,15
ODS  19  6,95
KSČM  19  6,95 
KDU  17  6,22
ČSSD  15  5,49
STAN  14  5,12

Ze 435 voličů přišlo k volbám 274, což je volební účast 62,99 %.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Žirči
Od 1.  července  2016, kdy se naše jednotka SDH Žireč zařadila 

mezi výjezdové jednotky požární ochrany v Královéhradeckém kraji, 
vyvstala nutnost mít pro hasiče z jednotky vyhovující zázemí. Vzhle-
dem k tomu, že stávající objekt hasičské zbrojnice v Žirči nevyhovo-
val těmto potřebám, vznikl projekt rekonstrukce naší „hasičárny“, 
především vybudování plně funkčního sociálního zázemí.

Datum 4. září 2017 se do života žirečských hasičů zapsalo tuč-
ným písmem. Za velké podpory představitelů města Dvůr Králové 
nad Labem v čele s panem starostou Janem Jarolímem, manažerem 
krizového řízení Pavlem Lvem a velitelem hasičské stanice ve Dvoře 
Králové nad Labem Zdeňkem Šedivkou převzali starosta SDH On-
dřej Rapáč společně s velitelem JSDH Žireč Janem Pohlem z rukou 
pana starosty pomyslný klíč k nově zrekonstruované hasičské zbroj-
nici.

Poté, co byl letos v červnu pro činnost naší JSDH dán k dispo-
zici speciální požární automobil, cisterna Tatra T815 CAS32, je tato 
rekonstrukce dalším důležitým milníkem pro zdárné působení naší 
jednotky dobrovolných hasičů v krizovém řízení.

Předávání zrekonstruované hasičské zbrojnice
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Velké díky patří nejen všem výše jmenovaným, ale i firmě Milan 
Palm a spol., jejíž pracovníci zmíněnou rekonstrukci prováděli, a také 
všem žirečským dobrovolným hasičům a hasičkám, kteří přidali ruku 
k dílu při úklidových a jiných pracích v průběhu samotné rekonstruk-
ce i po jejím dokončení.

Všem nám přeji i nadále úspěšné působení, jednotu a soudrž-
nost ve všech hasičských i nehasičských činnostech.

Martina Tomancová

Rozloučení s prázdninami po hasičsku
Poslední prázdninový víkend z 2. na 3. září žirečští hasiči a ha-

sičky uspořádali pro děti již druhý ročník akce s názvem Rozloučení 
s prázdninami, které se konalo za sokolovnou v Žirči.

Začátek byl v sobotu od 19:00 hod., kdy si děti opekly buřty 
a měly možnost si vlastním přičiněním nebo s pomocí rodičů vy-
tvořit lampiony a prstovými barvami na látku udělat každý svoji 
malou vlajku.

Po setmění byla pro všechny zúčastněné připravena strašidelná 
stezka odvahy. Podél předem označené „světelné cestičky“ si děti 
prošly trasu, kterou lemovala stanoviště, na nichž čekaly pohádko-
vé postavy jako vodník, čertice, bílá paní, duchové a krásná pirátka 
s truhlou plnou pokladu, o který se podělila se všemi, co statečně 
vyznačenou trasu prošli. Na závěr večera plného zážitků měli všich-
ni velkou radost z připraveného ohňostroje.

Po tomto zpestření večera přespal, kdo chtěl, v  sokolovně. 
Ostatní dorazili v neděli po snídani, přesně na osmou ráno, kdy se 
hromadně vyrazilo na stopovanou. Pro děti byly připraveny úko-
ly s hasičskou tematikou. Cílem byl tzv. „turisťák“, kde si děti samy 
zpracovaly suroviny a uvařily v kotlíku na ohni výborný buřtguláš.

Za tuto velmi vydařenou akci a moc prima strávený poslední 
prázdninový víkend, který si užily nejen děti, ale pobavili se i do-
spělí, patří díky všem organizátorům i zúčastněným a také Sokolu 
Žireč za zapůjčení sokolovny a jejího zázemí.

Martina Tomancová

Chovatelský rok pomalu vrcholí
Chovatelé z  žirečské organizace podle plánu pokračovali bě-

hem roku ve svých výstavních aktivitách. Po prvních jarních vý-
stavách v České Skalici a Úpici se svými zvířaty navštívili výstavy 
v Náchodě a v Nové Pace a ze všech těchto výstav přivezli slušná 
ohodnocení našich zvířat, v nejednom případě obdrželi na zvířata 
čestné ceny.

Hlavní naše aktivity ale směřovaly jako každoročně na přípra-

vu žirečské chovatelské výstavy, jež se letos konala jako okresní 
a uskutečnila se v sobotu 26. srpna 2017 v parku Domova sv. Josefa, 
který máme na tuto výstavu pronajatý. Týden před výstavou jsme 
začali s navážením výstavního zařízení a převážná část všeho po-
třebného byla na svém místě v parku. V týdnu před výstavou jsme 
doladili potřebné maličkosti a  ve čtvrtek po obědě začal příjem 
zvířat, který jsme s pomocí místní mládeže úspěšně zvládli. V pátek 
v 8:00 hod. začalo posuzování zvířat posuzovateli, které jsme na 
naši výstavu pozvali a kteří každé zvíře museli odborně posoudit 
a přidělit body. Po posouzení se posuzovatelé sešli, přidělili čest-
né ceny, poháry a určili nejlepší zvířata výstavy. Všechno se zdárně 
podařilo, katalog s hodnocením se poslal do tisku, park se celkově 
uklidil a byli jsme připraveni na první sobotní návštěvníky.

A že jich opět přišlo v hojném počtu přes tři tisíce. Za to bych 
chtěl všem, kteří se na přípravě a samotné výstavě podíleli, podě-
kovat. Myslím, že výstava byla po všech stránkách zdařilá i přesto, 
že chvílemi ve vesnici kolabovala doprava kvůli nedostatku parko-
vacích míst. Po likvidaci výstavy, kterou jsme během sobotního od-
poledne a nedělního dopoledne díky hojnému počtu brigádníků 
zvládli, jsme si navzájem pogratulovali a rozešli se s pocitem dobře 
vykonané práce domů.

Po chvilce oddychu jsme opět začali připravovat další naši čin-
nost. V září jsme navštívili výstavu v Hořicích, znovu v Úpici a na-
vštívili jsme i celostátní výstavu mláďat v Lysé nad Labem. Mezitím 
byli vybraní chovatelé z naší organizace i další chovatelé z Králové-
hradeckého kraje pozváni na setkání s hejtmanem kraje Jiřím Ště-
pánem, který při příležitosti 60. výročí založení krajské chovatelské 
organizace pozvané chovatele ocenil.

Další naší činností byla v říjnu účast na krajské výstavě v Josefo-
vě. Plánujeme také, že navštívíme v listopadu národní chovatelskou 
výstavu zvířat v Lysé nad Labem, která je celoročním vyvrcholením 
práce každého chovatele.

Tímto ale naše činnost nekončí, neboť se ještě do konce roku 
určitě někam podíváme.

Jiří  Baier 

Mladá chovatelka Zuzana Mošničková

Rozloučení s prázdninami
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Dovolujeme si vás pozvat na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
na žirečském náměstíčku, které se bude konat

v sobotu 2. prosince 2017 od 16:30 hod.

Akci zahájí zvonkový průvod se svatojánskými lucerničkami.

První prosincovou sobotu v předvečer 1. adventní neděle, vyrazí od žirečské

hasičské zbrojnice zvonkový průvod pod vedením zkušeného ponocného.

Děti, ale i dospělí, vezměte si zvonečky, zvonky či zvony a lucerničky a přidejte se.

Předpokládaný příchod průvodu na náměstíčko bude v 16:45 hod.  

a potom společně rozsvítíme vánoční strom.

K naladění atmosféry adventního času a načerpání té správné předvánoční

nálady přispěje i krátký doprovodný program. Nebudou chybět ani stánky s občerstvením.

Osadní výbor Žireč
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Důchodci a podzim
S podzimem – zatím propršeným – se naši důchodci vydali na 

pěkný výlet, a to na zámek Nové Hrady nedaleko Košumberka.

První zmínka o  obci a  zámku je z  roku 1293. Do roku 1997 
tento zámek vlastnilo několik majitelů. V  roce 1997 zakoupili 
restituovaný zámek manželé Kučerovi a ti jej sami stále dávají do 
pořádku. V dnešní době je již jak uvnitř, tak zvenčí velice pěkně 
upraven. Viděli jsme zde výstavu nábytku, zelené divadlo, bludiš-
tě, krásnou zahradu a park. Také zde chovají koně. V místě vytvo-
řili i kavárnu s cukrárnou, do které paní majitelka vyrábí dobroty 
sama, někdy jí pomáhají i  její děti. Jelikož je paní majitelka vše-
stranně šikovná, tak také dovedla do celého zámku ušít záclony, 
včetně vyšívaných. Velice krásné. Pan majitel při našem příchodu 
zrovna pracoval jako zahradník. Ihned se přestrojil a stal se spolu 
s paní pokladní naším průvodcem. Zámek s okolím se nám velice 
líbil. Také nám přálo pěkné počasí. Po cestě domů jsme se ještě 
podívali do muzea v Chrasti u Chrudimi. Výletu se zúčastnilo 30 
členů klubu.

Dne 2.  října  2017 se opět konal „Den seniorů“ v  Hankově 
domě. Organizátoři nás potěšili, pozvali staropražskou kapelu 
„Hašlerka“, jež zahrála své písně. Děkujeme.

Ve čtvrtek 12.  října se uskutečnil tradiční nákupní zájezd do 
Polska s obědem ve Velkém Třebešově.

Výroční členská schůze našeho Klubu se bude konat ve čtvr-
tek 30. listopadu 2017 od 14:30 hod. Jako host je pozván pan Ja-
neček, který bude vyprávět o svých cestách na kole světem.

Také máme smutnou zprávu: dne 30.  července  2017 nás ve 
věku nedožitých 82 let navždy opustila naše členka, paní Bohu-
mila Valentová. Vzpomínáme.

Eva Horáková, Klub důchodců Žireč

Paní Vilmě Knahlové, která minulý 
měsíc oslavila své 85. narozeniny, 

přejeme hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti. Je to dlouholetá členka 
Klubu důchodců, kde vykonávala 

svědomitě funkci předsedkyně 
celých sedmnáct let. Za toto jí 

děkujeme a ještě jednou  
blahopřejeme.

Proměna žirečského náměstíčka 
– několik postřehů

Zahradničení je můj koníček, a  proto jsem se po přistěho-
vání do Dvora Králové zapojila do práce Okrašlovacího spolku. 
Díky tomu jsem se tehdy zúčastnila jednání na městském úřadě 
ohledně budoucí podoby Masarykova náměstí v  centru Dvora. 
Dodnes si pamatuji, jak na dotaz, proč z pěti návrhů rekonstrukce 
náměstí byl vybrán ten, kde je navrženo nejmíň zeleně, nám bylo 
řečeno: „náměstí není park“ a  „je potřeba vytvořit prostor pro 
shromažďování lidí“. V současnosti se ovšem lidé na náměstí moc 
neshromažďují – není to prostředí, které by zrovna lákalo k pose-
zení. Je to opravdu škoda, ztracená příležitost, kdy se záměr minul 
s účinkem.

Později jsem pak měla možnost poprvé vidět návrh proměny 
žirečského náměstíčka a zdálo se mi, že jde o stejný případ – lik-
vidace zeleně (hlavně živých plotů) a vydláždění plochy. Poté, co 
jsem si ale plány mohla prohlédnout podrobněji, pochopila jsem, 
že architektův návrh je mnohem promyšlenější a umožňuje do-
sažení obojího – pomocí vykácení živého plotu pohledově ote-
vře náměstí a vytvoří prostor pro setkávání i velkého počtu lidí, 
ovšem zároveň použije stávající i nové prvky zeleně (stromořadí, 
keřové skupiny a květinové záhony) k tomu, aby prostředí bylo 
lákavé k posezení a odpočinku nebo k setkání na kus řeči s přáteli 
či turisty.

Teď je proměna náměstíčka na půli cesty a může působit jako 
pěst na oko  – asi jako když vidíte nedokončenou hrubou stav-
bu domu, díry místo oken a všude kolem hromady bahna – ale 
úpravy budou pokračovat. Přibudou lavičky, odpadkové koše, 
osvětlení, pítko a podobně. Stromy, keře a květiny to mají těžší, 
ty nerostou tak rychle, jak bychom si přáli a jak dnešní doba žádá. 
Přesto jsou ale nezbytné pro vytvoření příjemné atmosféry.

Možná jste už někde na cestách narazili na podobné městské 
zákoutí, kde jste se cítili dobře, a říkali jste si „tady se musí dobře 
žít“. Pevně věřím, že takovým místem bude za pár let i žirečské 
náměstíčko.

Linda Harwot

Letní sezona 2017 v TJ Sokol Žireč
Ještě než začnu rekapitulovat tradiční akce letní sezony v naší 

sokolské jednotě, vrátil bych se k výsledkům dlouhodobého tur-
naje dvojic ve stolním tenisu a v šipkách.

Družstvo stolního tenisu

Důchodci v Nových Hradech
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Poměrně složité vyhodnocení téměř půlročních klání pro-
běhlo 21.  dubna  2017. Celkovými vítězi 5. ročníku se stala ro-
dinná dvojice David Hrneček se synem Lukášem. Zároveň získal  
D. Hrneček 1. místo mezi jednotlivci. Nejlepšími stolními tenisty 
byli vyhlášeni D. Hrneček před V. Davídkem a F. Špacírem. Nejlepší 
mušku v šipkách měli J. Hroch, D. Hrneček a R. Tomanec. Turnaje 
se zúčastnilo 16 dvojic.

První akcí začínající letní sezony bylo 22. dubna oblíbené há-
zení vajec. Za nevlídného a větrného počasí zde opět prokázali 
svoji suverenitu M. Bín s S. Veselým, kteří mezi deseti soutěžícími 
dvojicemi zvítězili výkonem 30 m. Pro 2. místo si přijela až z dale-
ké Kanady naše rodačka Petra Machová, již doplnil její bratr Dani-
el. Třetí místo si vyházeli J. Zábrodský s L. Petružálkem.

Slunečný a horký den přivítal v sobotu 27. května účastníky 
6. ročníku turnaje trojic v nohejbale. Nejlépe se s velkým vedrem 
i soupeři vyrovnala vítězná trojice M. Šmelhaus, L. Polák a P. Lebe-
dínský. Pomyslné stříbro vybojovala trojice „3P“ Z. Perlík, Z. Petru-
žálek a J. Petrásek. Třetí místo získali borci z Vlčkovic.

V  sobotu 3.  června přálo sluníčko také 33. ročníku volejba-
lového turnaje ulic. Mezi pěti přihlášenými družstvy obhájili po 
velkém boji loňské prvenství hráči Skřivanova ve složení manželé 
Kernerovi, J. Baier ml., J. Zajdl a V. Skalický.

V neděli 4. června uspořádali TJ Sokol a SDH Žireč v prosto-
rách sokolského hřiště a  žirečské hasičárny každoroční dětský 
den. Tři desítky dětí se zde bavily ukázkami hasičské techniky  
a soutěžilo se o drobné ceny. Děti se mohly projet na motorce i na 
koni. Nechyběl ani shoz bonbonů z letadla, i když byly tentokráte 
sladkosti rozesety po celém centru obce. Škoda, že nečekaný déšť 
tuto akci trochu rychleji ukončil. Ve středu 28. června se pak 25 
žirečských dětí přišlo za naši sokolovnu rozloučit s právě končícím 
školním rokem 2016/2017. Celé odpoledne děti soutěžily, bavily 
se a opékaly buřty.

Dne 1. července se žirečští volejbalisté zúčastnili turnaje ve-
teránů v  Kuksu. Narychlo složené družstvo Z. Hladík, P. Kerner,  
A. Kernerová, E. Zajdlarová, P. Šídlo a M. Bláha obsadilo 4. místo. 
Tentýž den se také konal další „chlapský den“. Devatenáct tipé-
rů MS v  hokeji soutěžilo v  netradičních disciplínách. Povzbudit 
je přišel stejný počet fanoušků a všichni se dobře bavili. Pro déšť 
muselo být vynecháno zápolení v nohejbale, jež bylo nahrazeno 
výbornou opékačkou a posezením u pivečka.

V  sobotu 2.  září proběhl 32. ročník volejbalového turnaje 
o „Starostův pohár“. Letošního boje pod vysokou sítí se zúčast-
nila 3 družstva a naši sokolové ve složení O. Rapáč, J. Petrásek,  

Z. Hladík, J. Baier ml. a manželé Kernerovi přes velkou snahu skon-
čili na 3. místě.

Sletová štafeta nám připomněla, že se blíží všesokolský slet. 
Ta se v naší obci zastavila v sobotu 23. září, kdy jsme ji převzali od 
sokolů ze Dvora Králové nad Labem. Deset zástupců žirečského 
Sokola kolík posunulo štafetovým během i na kole k další předáv-
ce v Kuksu.

Koncem září byla zahájena soutěž regionální ligy 3. třídy mužů 
ve stolním tenisu. Družstvo TJ Sokol Žireč se bude snažit vylepšit 
7. místo získané v  loňské premiérové sezoně. Naši borci budou 
hrát všechny domácí zápasy vždy v sobotu dopoledne v tělocvič-
ně žirečské sokolovny. Přijďte jim fandit!

Více k sokolským akcím, fotografie i rozpis domácích zápasů 
regionální ligy ve stolním tenisu najdete na www.sokolzirec.eu.

Josef Wolf

Žirečští školáci jsou zpět ve školních lavicích
Konec školního roku 2016/2017 byl opět obohacen pobytem 

na Medvědí boudě v Krkonoších. Počasí nám přálo, a tak jsme se 
nejen trochu toulali po horách, sportovali, soutěžili, ale také jsme 
si vyzkoušeli různé pokusy. Stavěli jsme stavby z cizrny a špejlí, 
vyzkoušeli si pokusy s  kvasnicemi, vytvořili umělé plíce a  jiné. 
Dětem se pobyt moc líbil, jen trochu litovaly, jak ten čas na ho-
rách rychle utíká. Ale nevadí, těšíme se zase příští rok na shledá-
ní s nádhernou krkonošskou přírodou a možná i s Krakonošem 
a jeho sojkou práskačkou.

Prázdniny už jsou pryč a školáci opět usedli do školních lavic. 
V září jsme přivítali osm žáčků první třídy. Všichni byli usměvaví 
a plní nadšení pro školní práci. Přeji jim, aby se jim ve škole líbilo 
a školní práce se jim dařila. Ve druhé třídě je osm žáků a ve čtvrté 
čtyři žáci.

Všichni moc dobře víme, že po prázdninách se dětem nechce 
hned sedět ve školních lavicích. Proto již tradičně připravujeme 
projektový týden. Navštívili jsme mléčnou farmu v Choustníkově 
Hradišti. Dozvěděli jsme se mnoho informací o chovu krav, jejich 
dojení, stravě, péči a hlavně o jejich mláďatech. Telátka byla pros-
tě úžasná. Děti viděly jejich krmení, samozřejmě se s nimi mazlily, 
a tak jsme je skoro nemohli přimět k návratu do školy.

Velmi zajímavý den prožili školáci s  Městskou policií Dvůr 
Králové nad Labem. Ve škole se jim snažíme vštěpovat základy 
dopravní výchovy – dopravní značky, přechody přes silnici, zvlá-
dat nepředvídatelné dopravní situace a jiné. Teoreticky to docela 
ovládají. Ale co prakticky? To si ověřili při procházce s městskou 

 Před muzeem cyklistiky v žirečském parku

Přebírání sletové štafety
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policií. Strážníci žákům znovu vysvětlili teorii a potom je vzali do 
městského provozu. Nejprve na křižovatce sledovali, zda řidi-
či dodržují dopravní předpisy. Chvilku jim trvalo, než pochopili 
přednost v  jízdě z vedlejší silnice. Na přechodu pro chodce na-
cvičili správné přecházení a  hlavně důležité rozhlížení při něm. 
Seznámili se s novými dopravními značkami. Strážníci je pomalu 
připravovali i na to, že za chvíli budou moci i oni, jako cyklisti, být 
účastníky silničního provozu. Strážníci byli velice trpěliví a snažili 
se zodpovědět všechny všetečné otázky dětí.

V kmenové škole ve Strži se děti setkaly s vozíčkáři v progra-
mu „Vzpoura úrazům“. Ambasadoři programu, plni elánu a života, 
promlouvali k dětem o nebezpečích úrazů. Hovořili také o sobě, 
jak se jim úraz stal a jak se jim změnil celý život. Promítali jim své 
současné aktivity a zodpověděli všetečné dotazy.

Nejen úraz může připoutat člověka na invalidní vozík. V Žirči 
je Domov sv. Josefa, kde se léčí lidé s roztroušenou sklerózou. Při 
vycházce jsme si prohlédli celý areál včetně bylinkové zahrady 
a sledovali jsme úpravy pro vozíčkáře, aby se po něm mohli pohy-
bovat. V závěru procházky jsme navštívili nově otevřené muzeum 
cyklistiky.

Teď už školáci opět sedí ve školních lavicích a  učí se. Spolu 
s paní vychovatelkou se jim snažíme výuku zpestřit. Přejeme jim 
hodně úspěchů a radosti ze školní práce.

Mgr. Olga Hylmarová 

U nás ve školce
Čas utíká jako voda a my máme za sebou dva měsíce nového 

školního roku. Děti jsme přivítali do nového pěkného prostředí. 
Byla vymalovaná celá školka, v  přízemí provedeny omyvatelné 
nástřiky a položeno nové linoleum v jídelně. Do školky nastoupi-
lo 7 nových dětí, které si zvykají na svoje kamarády, učí se zvládat 
odloučení od rodičů. Svým citlivým přístupem jim pomáháme 
potlačovat ty malé slzičky, které k tomuto věku patří.

Podle nové vyhlášky Ministerstva školství jsou přijímány i děti 
mladší 3 let. Ty samozřejmě potřebují delší čas na adaptaci, který 
jim dostatečně poskytujeme. Den ode dne se zlepšují a musíme 
chválit – na svůj věk jsou opravdu šikovné a snaživé. Ve vzděláva-
cím procesu převažuje hra.

Musíme se ale věnovat i vzdělávání dětí starších. V letošním 
roce máme pouze 5 školáků, kteří se budou připravovat na vstup 
do 1. třídy. Budeme se snažit vštěpovat jim dovednosti a poznat-
ky, které jim tento vstup ulehčí. Zapojili jsme se do akce Celé 

Česko čte dětem ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavoj ve 
Dvoře Králové nad Labem.

Velmi si vážíme úzké spolupráce s  rodiči, těšíme se na pod-
zimní setkání s nimi. Jsme si vědomi finanční spoluúčasti rodičů 
při akcích mimo školku. Starší děti v září a říjnu absolvovaly kurz 
bruslení. Navázali jsme opět spolupráci se žáky ZŠ Žireč. Nemáme 
ještě dořešeno cvičení v  sokolovně, musíme s  rodiči projednat 
drobný příspěvek pro místní organizaci Sokola. Do konce tohoto 
roku plánujeme hudební divadlo v MŠ, výlet do zoo a akce k Vá-
nocům.

Naším hlavní cílem je pro děti vytvořit podnětné, bezpečné 
prostředí. Co si děti ve školce osvojují? Jsou to různé výtvarné 
techniky, výrobky z různého materiálu, učí se estetickému cítění. 
Činnosti jsou zaměřené na rozvíjení výtvarného, hudebního, li-
terárního, dramatického a hudebně-pohybového projevu. Rozvíjí 
si řečové předpoklady, komunikativnost, intelektové schopnosti 
a dovednosti, poznávání i učení. Touto širokou nabídkou se snaží-
me o to, aby se děti do školky těšily a rády zde pobývaly.

V rámci projektu Pomáhej pohybem jsme se s dětmi zúčastnili 
běhu s klienty Domova sv. Josefa. Uběhli jsme 450 m a získali 20 
bodů, kterými přispějeme k získání dotace na obnovu náměstíč-
ka v Žirči.

Hana Sommerová, MŠ Žireč

Domov sv. Josefa
Šestnáctý ročník Slavností bez bariér se vydařil po stránce reali-

zace, dobré účasti, ale i počasí. Výtěžek naší největší benefiční a pre-
zentační akce se vyšplhal k částce 240 tis. Kč. Určen je na revitalizaci 
centrálního „náměstíčka“, která umožní bezbariérový pohyb klientů 
mezi jednotlivými objekty Domova. Děkujeme za podporu všem, 
kdo přišli, nadaci Divoké husy, našim sponzorům a také MVDr. Pavlu 
Bělobrádkovi za záštitu celé akce a Katolickému týdeníku za medi-
ální partnerství.

V prostranství mezi jednotlivými budovami areálu Domova sv. 
Josefa proběhnou úpravy. První etapa revitalizace „náměstíčka“ za-
čne 1. listopadu 2017 a skončí v polovině prosince. Od 1. března do 
31. května 2018 se plánuje etapa druhá. Potom se stane celý areál 
DsJ bezbariérovým!

Další ročník Tříkrálové sbírky 2018 proběhne v Žirči v sobotu na 
svátek Třech králů, 6. ledna 2018. Děkujeme, že jste při sbírce v letoš-

 Společné foto s klienty Domova sv. Josefa v rámci projektu Pomáhej pohybem

Návštěva mléčné farmy v Choustníkově Hradišti
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V Café Damián si nově budete moci zakoupit dárkové balení by-
linných sirupů Camellus. Vybírat můžete z několika druhů bylin, a to 
i v kombinaci sypaných bylinkových čajů. Novinkou je sirup z koře-
ne zázvoru. Vkusné a decentní balení odkazuje na osobu jezuitské-
ho misionáře a botanika Josefa Kamela, po kterém je pojmenována 
bylinková zahrada. Nákupem podpoříte provoz Domova sv. Josefa 
v Žirči a Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Otevírací doba Café Damián listopad–březen:
Úterý–pátek: 12:00–17:00 hod.
Sobota–neděle: 11:00–17:00 hod.
Změna otevírací doby vyhrazena, pro aktuální informace na-

vštivte náš web na adrese www.barokniarealzirec.cz.

Jitka Holcová

Kalendář akcí 2017
 » 18. listopadu 2017 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ – sokolovna Žireč
 » 25. a 26. listopadu 2017 VÁNOČNÍ TRHY – zámek Kuks
 » 26. listopadu 2017 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  

– náměstí T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem
 » 30. listopadu 2017 PŘEDNÁŠKA „Maroko brána do Afriky“  

–  v ZOO Dvůr Králové
 » 2. prosince 2017 VÝSTAVA „Šikovné ruce“ – klubovna ČSC-L-H
 » 2. prosince 2017 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  

– náměstíčko Žireč
 » 4. až 10. prosince 2017 VÝSTAVA BETLÉMŮ  

– Stará radnice Dvůr Králové nad Labem
 » 5. prosince 2017 MIKULÁŠSKÁ nadílka pro děti – sokolovna 

Žireč
 » 15. prosince 2017 VÁNOČNÍ TRHY  

– náměstí  T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem
 » 16. prosince 2017 VÁNOČNÍ MŠE  

– kostel Nejsvětější Trojice hospitalu Kuks
 » 17. prosince 2017 ADVENTNÍ KONCERT CANTUS  

– Dvůr Králové nad Labem
 » 20. prosince 2017 VÁNOČNÍ KONCERT ZÁBOJ – Café Damián
 » 25. prosince 2017 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  

– CANTUS v Braunově Betlémě Žireč
 » 27. prosince 2017 DACANŮV MEMORIÁL 

– turnaj ve stolním tenisu a v šipkách
 » 6. ledna 2018 – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – pořadatel Domov 

svatého Josefa

ním roce 2017 vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. Vybralo 
se 3.745 Kč, které jsme věnovali na nákup vířivé vany horních konče-
tin pro naše klienty. Záměr sbírky nové je právě na úpravu a bezba-
riérovost „náměstíčka“. Prosíme o vaši štědrost.

Hledáme brigádníky/brigádnice na příležitostnou i pravidelnou 
výpomoc do kuchyně, prádelny, zahrady, na úklid i ke klientům. Bliž-
ší informace: Ing. Dagmar Flosová, personalistka, tel.: 491 610 605. 
Dále hledáme dobrovolníky do tvořivé dílny klientů. Bližší informa-
ce: Jitka Holcová, tel.: 491 610 603.

Srdečně zveme na Vánoční koncert smíšeného sboru Záboj, 
který se uskuteční ve středu 20. prosince od 16:15 hod. v Café Da-
mián.

Barokní areál Žireč
V letošním roce byla otevřena unikátní Expozice historie cyklis-

tiky. Výstava historických kol se nachází v parku, v Sýpce svatého 
Kryštofa, která sloužila po staletí jako sklad obilí, ať už jezuitům, 
nebo později v dobách raabizace rakouskému vojsku. Bouřlivá his-
torie 20. století však způsobila, že špýchar začal postupně chátrat. 
Vše se změnilo až v roce 2011, kdy sýpku převzala Oblastní charita 
Červený Kostelec, opět ji připojila k Baroknímu areálu Žireč (sídlo 
Domova sv. Josefa) a začala pracovat na záchraně její kulturní hod-
noty.

Nyní můžete v  barokním interiéru sýpky zhlédnout ve třech 
podlažích celou historii cyklistiky spolu s exponáty, které zapůjčil 
největší český sběratel Ing. Jaroslav Uhlíř.

Jak sám uvádí: „Nikdy jsem neměl nový kolo, ani jako dítě.“ Jeho 
záliba ve starých kolech tedy započala už v dětství. Před 10 lety ote-
vřel svou první výstavu kol ve Starých Hradech, kde se do dnešní 
doby nachází zhruba 200 kol. V expozici Barokního areálu Žireč je 
počet přibližně stejný. Na otázku, kolik má celkem kol, odpovídá: 
„Počítal jsem to do pětistovky, pak už ne, ale odhaduji, že zhruba 
tak tisíc.“

Exponáty jsou chronologicky vystaveny od nejstarších, které 
se nacházejí v přízemí. A co si můžete prohlédnout? Tak například 
bicykl, který patřil známé operní zpěvačce Emě Destinové, kola, jež 
sloužila v armádě na různých frontách, nebo také kola, která hrá-
la ve známých českých filmech. Máte velkou šanci najít si to svoje 
první kolo, na němž jste v mládí jezdili vy. Součástí výstavy je i re-
plika historického cyklistického obchodu. Navíc si můžete vyzkou-
šet jízdu na vysokém kole, součástí expozice je totiž jeho bezpečný 
simulátor.

Dosud bylo muzeum otevřeno od úterý do neděle. V  dalších 
měsících bude otevřeno po předchozí domluvě, pro organizované 
skupiny.

PODZIMNÍ ŽIREČSKÝ OBČASNÍK
vydává město Dvůr Králové nad Labem. Náklad 190 výtisků.

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

Michal Hrůza na Svatoanenských slavnostech

Jeden z mnoha zajímavých exponátů Expozice historie cyklistiky


