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Pravidelná zpráva z Osadního výboru Žireč 

•	 JUBILEJNÍ PATNÁCTÝ ROČNÍK

Úpravy na žirečském náměstíčku nedoznaly příliš mnoha změn. 
Podařilo se z  náměstíčka vymístit kontejnerové stání, které je nově 
umístěno vedle autobusové zastávky naproti zahradě žirečské ZŠ.

Po zdlouhavých jednáních se také podařilo dosáhnout povolení 
k dokončení úprav zeleně (v souladu se zpracovanou studií), respek-
tive povolení k odstranění vzrostlých stromů v trojúhelníku před pro-
dejnou Domova sv. Josefa. Keře tisů již byly pokáceny, zbývá ještě vy-
řešit odstranění jednoho z jehličnanů, ten druhý tam pravděpodobně 
zůstane zachován (po prověření bylo zjištěno, že je ještě v odpovídají-
cí kondici, aby mohl dále sloužit k ozdobení v době vánočních svátků). 
V současné době v této záležitosti ještě probíhají dílčí jednání.

Provádění dalších prací bude zřejmě nutné projednat v  řízení 
o povolení stavby se stavebním úřadem a tomu bude ještě předchá-
zet zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Záměrem 
osadního výboru je však v  letošním roce ještě provést práce, které 
řízení o povolení stavby podléhat nemusí. Tento záměr je v současné 
době projednáván s odpovědnými pracovníky města. Dále je ovšem 
také potřeba nezapomínat na to, že je nutné veškeré záměry koordi-
novat se všemi připravovanými akcemi v Žirči, a to především: s návr-
hem urbanisticko-dopravního řešení v centru městské části (které se 
bude týkat např. umístění, respektive přemístění zastávky MHD, ale 
i systému parkování či regulace dopravy) a s projektovou dokumen-
tací (PD) nejsložitějšího žirečského záměru, kterým bezpochyby stále 
je připravovaná kanalizace a ČOV Žireč.

Určitě není nepodstatné, že kolem nově vysázených lip hned 
z jara to krásně rozkvetlo a pořád ještě kvete. Tak díky, žirečští školáci. 
Máme v Žirči moc šikovné děti. To jsme se opět mohli přesvědčit i při 
rozsvěcení vánočního stromu. Své zajímavé pásmo naši školáci před-
nesli bez nejmenšího zaváhání, paní učitelka odvedla skvělou práci.

Studie urbanisticko-dopravního řešení v centru městské části je 
v této době dokončována.

Příprava stavby kanalizace a ČOV Žireč je nyní ve fázi kompletace 
podkladů k podání žádosti o dotaci poskytovanou Ministerstvem ze-
mědělství. Není ještě vydáno stavební povolení, které je nezbytnou 
součástí žádosti o  dotaci. Ing. Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, in-
vestic a správy majetku, na jednání OVŽ se žirečskou veřejností dne 
5. dubna 2018 ujistil všechny přítomné o tom, že kompletace potřeb-
ných dokladů je již ve finální fázi. Prvořadým zájmem osadního výbo-
ru je, aby kompletní žádost o dotaci byla podána co nejdříve a ještě 
v  letošním roce bylo vyjasněno, zda bude dotace městu přidělena. 
Stavba kanalizace je totiž naprosto limitující pro veškeré další rozvo-
jové žirečské záměry, a je proto nutné dosáhnout jednoznačného roz-
hodnutí o její realizaci (či nerealizaci) bez dalších zbytečných průtahů.

Vámi zpracované podklady ke zpracování PD jednotlivých do-
movních přípojek byly prostřednictvím předsedkyně OVŽ předány 
projektantovi ke zpracování. Je možné, že v případě potřeby odstra-
nění nějakých nepřesností budete projektantem či některým z členů 
OVŽ ještě kontaktováni.
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Příprava výstavby chodníků (I. etapa) byla pozastavena stavebním úřa-
dem, akci musí předcházet výstavba kanalizace. Bude pokračováno návaz-
ně dle rozhodnutí o přípravě stavby kanalizace a ČOV Žireč, respektive dle 
rozhodnutí o přidělení (či nepřidělení) dotace.

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Dvorem Králové nad Labem a Žirčí je 
prověřována v celé trase, řeší se majetkoprávní vztahy k pozemkům dotče-
ným stavbou stezky.

Ke zlepšení dopravní bezpečnosti v městské části Ing. Pokorný (vedou-
cí odboru rozvoje, investic a správy majetku) na jednání OVŽ se žirečskou 
veřejností dne 5. dubna 2018 řekl, že v příštím roce existuje možnost osa-
zení úsekového měření rychlosti v Žirči.

S  ohledem na stále se zhoršující stav dopravy v  městské části OVŽ 
požaduje respektovat závěry zpracované „Studie vybraných problémů 
dopravní infrastruktury ovlivňující nebo podmiňující využití a uspořádání 
území ve vybrané části regionu Podkrkonoší“ (dále jen studie). Dle sdělení 
starosty města Ing. Jarolíma je návazně zpracováván další stupeň PD, který 
bude podkladem k projednání navržených dopravních koridorů v územ-
ním plánu města.

Studie je důležitým koncepčním podkladem pro rozvoj dopravní infra-
struktury města i s ohledem na souvislosti v širších vztazích, je to potřebný 
materiál pro rozhodování v území. Navržená řešení jsou však velmi nároč-
ná na přípravu (na vypořádání majetkoprávních vztahů, obtížná při pro-
jednávání, technicky složitá, ale i finančně velmi nákladná). Pro Žireč je vel-
mi důležité dle studie realizovat záměr propojení průmyslových zón Zboží 
a Borka, včetně obchvatu městské části Zboží. Tento dopravní koridor by 
zajistil odklonění nákladní dopravy (především kamionů do a z firmy Juta 
na Borkách) mimo městskou část. Nejenom vzhledem k časové náročnosti 
přípravy stavby, ale především z důvodu technické i finanční náročnosti je 
však realizace takové stavby akcí dlouhodobého charakteru. V této souvis-
losti pro Žireč vzniká reálná hrozba náhradního řešení propojení průmy-
slových zón, a to využitím stávající komunikace okolo žirečského mlýna. 
KÚ KHK (s vědomím odboru dopravy i představitelů města) připravuje PD 
na komplexní rekonstrukci mostu, zvýšení jeho tonáže a rozšíření komuni-
kace v souvislosti s narovnáním zatáčky pro zajištění plynulého průjezdu 
kamionů. S tímto náhradním záměrem OVŽ vyslovil důrazný nesouhlas již 
v zápise č. 3/2017, opakovaně v zápisech č. 1/2018 a 2/2018.

Ve schváleném rozpočtu města pro letošní rok jsou zahrnuty finanční 
prostředky na: projektové řízení vybudování kanalizace a ČOV Žireč; pro 
zhotovení projektové dokumentace první etapy chodníků v Žirči; na zho-
tovení kopie sochy Krista Salvatora do Kaple Nejsvětější trojice v Žirči; na 
výměnu vrat a s ní spojených nutných statických úprav hasičské zbrojnice 
v Žirči.

Zástupci žirečského dobrovolného hasičského sboru (dále jen „SDH“), 
Jan Pohl a  Ondřej Rapáč, předložili OVŽ požadavek na získání financí 
k  opravě zpevněné plochy před zbrojnicí. Členové OVŽ předložený po-
žadavek prodiskutovali na jednání OVŽ dne 4. října 2017 a dohodli se na 
následujícím postupu:

stavbu je nutné připravit administrativně (PD, příslušná povolení, 
upřesnění ceny po výběru nejvhodnějšího dodavatele stavby apod.). Dále 
je nutné závazně prověřit, zda nebude potřeba v  rekonstruované ploše 
provést zásah v souvislosti s případnou dostavbou (zvětšením) garáže pro 
zásahové vozidlo či s případným umístěním dalších podzemních vedení 
(např. připojení objektu na plánovanou kanalizační síť). Pokud SDH skuteč-
ně nezíská finanční podporu města na celý rozsah stavby, OVŽ (po zpřes-
nění výše uvedených podmínek) rozhodne o výši příspěvku, kterou SDH 
na výše uvedenou stavbu poskytne z finančních prostředků každoročně 
přidělovaných z  rozpočtu města na drobné opravy a  investice v  měst-
ské části Žireč. Předběžně byl přislíben maximální příspěvek OVŽ ve výši  
50 % celkových nákladů stavby (vysoutěžená dodavatelská cena). Dle 
sdělení SDH předpokládaná výše nákladů celé stavby nepřekročí částku 
200.000 Kč.

Na veřejném jednání OVŽ s žirečskou veřejností byla vyslovena nespo-
kojenost s obsazením OVŽ a vznikl návrh, aby bylo příští složení osadního 
výboru veřejně diskutováno, případně aby členové OVŽ vzešli z voleb. Je 
navrhováno, aby v OVŽ byly zastoupeny jednotlivé žirečské spolky či or-
ganizace. Přestože není zákonnou povinností, aby byli členové osadních 
výborů voleni, žirečská veřejnost může své zástupce navrhnout, případně 
i volit. Pro případ voleb je ale nutné stanovit jednotná pravidla. Případná 

organizace voleb včetně stanovení pravidel je očekávána od žirečské ve-
řejnosti.

Nyní OVŽ eviduje Ondřeje Rapáče jako velmi aktivního zájemce k ob-
sazení pozice v osadním výboru v příštím volebním období.

Opakovaně připomínám, že na webu města jsou pro vás k dispozici 
webové stránky Osadního výboru Žireč: www.mudk.cz/cs/mesto/osadni-
-vybory/osadni-vybor-zirec.

Kromě aktuálních informací zde k nahlédnutí naleznete žirečskou kro-
niku, kompletní archiv žirečských novin (Žirečský občasník), přehled žireč-
ské historie v datech a zápisy z jednání osadního výboru za poslední dvě 
volební období.

Božena	Saifrtová,	Osadní	výbor	Žireč

Kde je vlastně ten pes zakopaný 
aneb jak z toho ven?

K této poznámce mě inspirovala častá kritika té aktivnější a neklidnější 
části žirečské veřejnosti, že nejsou Žirečáci dostatečně informováni o prá-
ci osadního výboru, ale zrovna tak i průběh jednání OVŽ se zúčastněnou 
žirečskou veřejností, konaný dne 5. dubna 2018. Během jednání bylo vzne-
seno několik dotazů, podnětů, požadavků, výtek… a s překvapením jsem 
konstatovala, že drtivá většina z nich byla již v blízké či vzdálenější minulos-
ti osadním výborem řešena (viz jednotlivé zápisy z jednání OVŽ). Informace 
o veškeré práci OVŽ, a to včetně návrhů požadavků k zařazení do rozpoč-
tu města či přípravě a realizaci drobných žirečských investic a oprav, jsou 
transparentně uváděny v zápisech z jednání OVŽ, které jsou pravidelně po 
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každém jednání osadního výboru vyvěšovány ve skříňce OVŽ na náměstíč-
ku před prodejnou a za dvě uplynulá volební období (8 let zpět) umístěny 
trvale na webu města (www.mudk.cz).

Opakovaně zdůrazňuji, že v zápisech naleznete kompletně veškeré in-
formace o záležitostech projednávaných na pravidelných zasedáních OVŽ.

Také se o dění v OVŽ snažím pravidelně informovat v článcích vydáva-
ných v každém Žirečském občasníku (vychází dvakrát do roka).

Apeluji na žirečské občany, kteří chtějí sledovat či se aktivně zapojit 
do dění v Žirči, aby pravidelně a pečlivě četli zápisy z jednání OVŽ anebo 
alespoň články v Žirečském občasníku. Budou pak patřičně informováni, 
mohou odolávat různým dezinformačním fámám a  ušetří spoustu času 
a trpělivosti věnované planým diskuzím u piva v hospůdce, ale i při veřej-
ném jednání s osadním výborem. Zároveň, a  to především, se vzájemně 
vyvarujeme návalům zjitřených emocí (u některých dost častým) prame-
nícím z nedostatečné či zkreslené povědomosti o žirečských událostech, 
a především těch, které přímo řeší osadní výbor.

Dosud jsem nějak nedokázala identifikovat důvod, proč je mnoha 
(ne všemi a těmto jiným děkuji a zároveň se jim omlouvám) osadní výbor 
vnímám s nelibostí a despektem. Pokud je to tím, že jste nespokojeni se 
stavem věcí v Žirči, pak to pro mě dostává zcela přísnou a naprosto pocho-
pitelnou logiku. I mně se již léty zanedbaný stav Žirče nelíbí, a právě proto 
jsem začala v osadním výboru pracovat a jeho prostřednictvím se snažím 
pro Žireč něčeho dosáhnout, něco prosadit, vylepšit… A věřte, že to zpravi-
dla nebývá snadné, ale chápu, že: „Na světě není člověk ten, který se zavdě-
čí lidem všem.“ Ano, určitě se vám něco líbit nemusí, ale úplně všechno???

Věřím, že to určitě někdo dokáže lépe, a tak nemarněte čas planým tla-
cháním a siláckou nekompromisní kritikou v hospodě a přetavte své úsilí 
do nadšené aktivní a smysluplné práce v osadním výboru. Máte jedineč-
nou příležitost: na podzim letošního roku jsou volby a osadní výbor nutně 
potřebuje nové síly na doplnění, obměnu, posílení, ale hlavně omlazení 
stávajícího složení.

Božena	Saifrtová,	Osadní	výbor	Žireč

Návrh způsobu řešení loňské sněhové kalamity
na chodnících v Žirči

Osadní výbor Žireč ve svém zápisu z  jednání dne 24.  ledna 2018 
předložil požadavek, aby byla Technickými službami města Dvora Krá-
lové nad Labem (dále jen TSm) v zimních měsících prováděna údržba 
chodníků v Žirči, především pravidelný a včasný úklid sněhu. Během 
uplynulé zimy nebyly chodníky vyhrnovány vůbec, sníh byl odstraňo-
ván pouze ze zastávek MHD.

Ředitel TSm Ing. Jan Horsák se k požadavku OVŽ vyjádřil sdělením:
„Údržba chodníků je dána jejich kvalitou povrchu, vhodností pro 

strojní údržbu. Pro příští rok navrhujeme udělat smlouvu s  místním 
člověkem, který by byl schopen za technické pomoci chodníky udr-
žovat.“

Po upřesňující konzultaci s ředitelem TSm ještě doplňuji, že případ-
ný zájemce o takovou spolupráci může s TSm uzavřít smlouvu v těchto 
variantách:

- odměna bude pouze za provedenou práci, technické vybavení 
zapůjčí TSm;

- odměna bude stanovena za kompletní dodávku služby: to zna-
mená, že případný zájemce k provedení práce použije vlastní technic-
ké vybavení.

Tento způsob spolupráce fungoval v uplynulé zimě již v městské 
části Lipnice. Pokud by se našel zájemce o navázání takové spolupráce 
s TSm, bylo by to určitě řešení pro příští zimu či zimy. Odstranily by se 
tak trvalé problémy s klopýtáním po sněhem zasypaných nebo ušla-
panými ledovými zmrazky pokrytých chodnících v Žirči a patálie s vý-
mluvami TSm o tom, že je kalamita, že nestíhají, že musí přednostně 
řešit frekventované centrum ve městě apod.

Zájemce může kontaktovat přímo ředitele TSm Ing. Jana Hor-
sáka (tel.: 737 226 241), případně prostřednictvím předsedkyně OVŽ  
(tel.: 733 672 178).

Božena	Saifrtová,	Osadní	výbor	Žireč

Žirečští školáci a nejen lidové tradice
Pokud se ohlédneme do minulého roku, tak nesmíme opomenout veli-

ce pěkné vystoupení školáků u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Je-
jich náročný nácvik vánočních koled a básní byl zaslouženě oceněn všemi 
přítomnými. Tréma byla sice veliká, ale vše dopadlo přímo skvěle.

Ale čas rychle ubíhá a školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. 
Pololetní vysvědčení nejvíce očekávalo osm prvňáků. Jejich první vysvěd-
čení. Snad mohu prozradit, že dopadlo výborně. Ale i ostatní školáci se činili 
a byli určitě spokojeni.

Naše školička je na vesnici, a tak se snažíme dodržovat lidové tradice, 
které bavily naše předky a i nám se moc líbí. Masopustní veselí i masopust-
ní koblížky, loučení se zimou házením Moreny do Labe, to je již tradice, na 
kterou se moc těšíme. Je moc hezké, že tyto akce pořádáme i s mateřskou 
školkou, s kterou úzce spolupracujeme.

Také proběhl zápis dětí do první třídy. V příštím školním roce přivítáme 
dvě nové školačky. A aby se jim lépe začínalo, tak se v květnu přijdou na nás 
do školy podívat. Prohlédnou si školičku, seznámí se se svými budoucími 
spolužáky a vyzkouší si školní práci. Přeji jim hodně úspěchů a spoustu no-
vých kamarádů.

Snažíme se zkrášlovat naše prostředí, nejen na pozemku školy, ale 
i v jejím okolí. Sami bychom to nezvládli, ale máme velikého iniciátora a po-
mocníka. Tímto chci poděkovat paní Harwot, která nás vede a učí. Moc díky 
a těšíme se na další nápady a spolupráci.

V rámci seznamování se s okolním světem jsme navštívili velice zajíma-
vou výstavu „Včela“ v pardubickém zámku. Tato výstava byla přizpůsobena 
věku dětí. Měli jsme výborného průvodce, který o včeličkách a jejich způ-
sobu života věděl velice mnoho. Všechny informace předával dětem milým 
a profesionálním způsobem. Ty pak vypracovaly pracovní listy a zahrály si 
na včelky v úle. Prohlédli jsme si další zajímavé výstavy v pardubickém zám-
ku, nádherné Pernštýnské náměstí a Zelenou bránu. Nechyběl ani nákup 
pardubického perníku.

A co nás čeká? Všechny děti se celý rok těší na týdenní pobyt na Medvě-
dí boudě v překrásném prostředí Krkonoš. Zde budou poznávat nádhernou 
přírodu Krkonoš, vyzkouší si nové přírodní pokusy, ověří si své znalosti…

Všem školákům přeji krásné vysvědčení. Moc děkuji všem rodičům za 
úžasnou spolupráci, která je velice důležitá pro úspěšnou školní práci jejich 
dětí.

Mgr.	Olga	Hylmarová

Mateřská škola a tříkrálová obchůzka
Po vánočních prázdninách jsme přivítali do našeho kolektivu novou 

asistentku pedagoga paní Marcelu Pavelkovou a  tři nové děti z  Dětské 
ozdravovny. První týden nového roku jsme již tradičně završili „Tříkrá-
lovu obchůzkou“. V  maskách králů s  kometou jsme zpívali a  koledovali 
všem lidem, které jsme potkali a navštívili. Odměnou byly nejen sladkosti 
a drobný finanční obnos, ale i dobrá nálada.

Druhou významnou akcí byl společně se žáky ZŠ Žireč Masopustní 
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průvod. Děti v MŠ společně s paní kuchařkou usmažily koblížky a za ra-
chotu vozembouchu, rytmických nástrojů a  kytary zpívaly masopustní 
písničky. Děkujeme všem rodičům, kteří dětem připravili zajímavé mas-
ky, a někteří se našeho průvodu účastnili. Odměny, které dostaneme, se 
spravedlivě dělí mezi školku a školu. Náš školní vzdělávací program nám 
dává mnoho možností předávat dětem naše zkušenosti. Poznávaly pra-
coviště při exkurzích – chráněnou dílnu, truhlářství p. Pichy, navštívíme 
ještě kovárnu p. Macha a sbor dobrovolných hasičů. Děti nejenže pozorují 
práci lidí, ale i jejich výrobky. Také si na povolání hrají a snaží si vyzkoušet 
svoji zručnost.

Důležitým momentem pro starší děti je v  tomto období zápis do  
1. třídy ZŠ. Před zápisem jsme navštívili školu, aby děti měly možnost po-
rovnat prostředí školky a školy. Do školy odcházejí čtyři děti, dvě dostaly 
odklad. Tři děti nastupují do Dvora Králové nad Labem, jedno do ZŠ Žireč.

Se zimou jsme se tradičně rozloučili vhozením Moreny do řeky. Moc 
se jí od nás letos nechtělo a tomu odpovídalo i počasí. To nám však ne-
bránilo přivítat svátky jara – Velikonoce. Školku jsme prezentovali vyzdo-
bením břízky na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem. Pro rodiče jsme si 
připravili veselé pracovní odpoledne.

Do konce školního roku nás ještě čeká spousta akcí  – besídka pro 
rodiče, beseda o dravcích, společné focení, plavání pro starší děti, školní 
výlet, výlet do zoo, výlet do záchranné stanice v Jaroměři a rozloučení se 
školáky na radnici. Poté se rozutečeme na prázdniny a  budeme si přát 
hodně sluníčka.

Hana	Sommerová,	MŠ	Žireč

K 30. červnu 2018 ukončím své působení v MŠ Žireč z důvodu od-
chodu do důchodu. Chtěla bych tímto poděkovat všem rodičům za 
spolupráci, a i když se vám třeba někdy moje rozhodnutí nelíbilo, věřte 
mi, že vždy mi šlo o to, aby děti chodily do školky rády a aby byly spo-
kojené a vy s nimi.

Hana	Sommerová

Zimní období 2017–2018 v TJ Sokol Žireč
Největší akcí tohoto období je dlouhodobý turnaj ve stolním te-

nisu a  šipkách, který zahajuje v  listopadu a  končí v  dubnu. Během 
několika měsíců se střetávají hráči i hráčky v singlech a čtyřhrách za 
pingpongovým stolem a ve dvou disciplínách před šipkovým terčem. 
Tentokrát se zúčastnilo 16 družstev. Vítěznou dvojicí se stali bratři 
David a Martin Hrneček se 130 body. Druzí byli Daniel Mach s Rober-
tem Tomancem (111 bodů), třetí příčku obsadili Jaroslav Tomanec ml. 
a Zdeněk Petružálek (106 bodů). V jednotlivcích se mezi Davida Hrneč-
ka a Martina Hrnečka vklínil na 2. místo o pouhý půl bod Daniel Mach. 
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v sobotu 12. května.

Další sportovní akcí byl 18. ročník Dacanova Memoriálu. V tradič-
ním termínu 27. prosince 2017 se v žirečské sokolovně sešlo 29 hráčů 
stolního tenisu a v házení šipek. Vítězný pohár putoval opět do rodiny 
Šévlových, tentokrát Vladimírovi. Skvělým výsledkem je dělené 2. mís-
to domácího Danka Macha a 4. místo Ondry Rapáče.

Ve výčtu sportovních výsledků nesmíme zapomenout na Jaro-
slava Tomance st., který v silovém trojboji, disciplíně mrtvý tah, získal 
v kategorii veteránů několik cenných trofejí. V Trutnově a v Praze se 
stal mistrem světa dvou různých asociací tohoto sportu, v Polsku se 
stal mistrem Evropy a ve Varnsdorfu mistrem republiky. Já bych však 
chtěl také ocenit jeho dlouholeté spolehlivé vedení naší žirečské po-
silovny.

Důležitou činností zimních sezon jsou pravidelná cvičení rodičů 
s dětmi, žáků a žákyň, cvičení žen a rekondiční cvičení. Hraje se stolní 
tenis a obsazena je i posilovna. Zájemci o volejbal zajíždějí do tělocvič-
ny ve Dvoře Králové nad Labem.

Mimoto 3 naše sokolky – J. Zajdlová, M. Baierová a I. Matasová – 
nacvičují společně se sokolkami ze Dvora Králové nad Labem skladbu 
„Cesta“ na XVI. Všesokolský slet konaný 5.–6. července 2018 v Praze.

Jediné naše družstvo hrající pravidelnou registrovanou soutěž 
jsou stolní tenisté, hrající regionální přebor mužů 3. třídy Trutnov. 
Letošní, svou teprve druhou sezonu 2017–2018 zakončili na pěkném  
7. místě z 11 družstev. V. Šévl, R. Rezek, J. Kábrt, M. Šévl, M. Lár, V. Otra-
dovský a R. Kremlička vyhráli 147 zápasů. Ve 167 zápasech odešli po-
raženi.

Další námi pořádanou soutěží jsou mariášové turnaje: 28.  říj-
na 2017 Dušičkový mariáš a 17. února 2018 Žirečský pohár.

Vítězství z  prvně zmíněného turnaje si odvezl do Jaroměře  
J. Dušek, ale výborné 2. místo zůstalo v Žirči zásluhou Z. Petružálka. 
Úspěchem je i 4. místo V. Uhlíře. Putovní Žirečský pohár si pak odvezl 
do Kuksu M. Pospíšil. Z domácích hráčů skončil Z. Perlík na 6. místě. 
Potěšitelná je osminásobná účast žirečských borců v obou turnajích. 
Nezapomeňme ani na skvělé 3. místo Z. Perlíka, které dovezl ze silně 
obsazeného turnaje o Pohár starosty Jaroměře.

Pro občany Žirče jsme opět uspořádali podzimní a  jarní soused-
ské posezení s hudbou a tancem. Ženy sokolky přidaly k velmi úspěš-

Masopustní průvod začíná

Žirečské sokolky při akci ukliďme Česko

Děti MŠ s Morenou
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né předvánoční výstavě „Šikovné ruce“ novou, také úspěšnou akci 
„Předjarní žirečské štrúdlování“. Do soutěže o nejlepší žirečský štrúdl 
bylo přihlášeno 22 různě plněných závinů. Ochutnat a hodnotit přišlo  
60 návštěvníků.

Nezapomněli jsme ani na děti. Dne 5. prosince 2017 navštívil čtyři-
cítku přítomných dětí Mikuláš s čerty a 25. února 2018 si 25 dětí zado-
vádělo na dětském karnevalu.

Jarní úklid obce jsme zahájili březnovým sběrem železného šrotu. 
V polovině dubna se 34 sokolů zapojilo do celostátní akce „Ukliďme 
Česko“. Čtyři skupiny provedly sběr odpadků nejen v obci, ale i podél 
všech silnic směřujících do Žirče. Zde musíme s mírným optimismem 
do budoucna konstatovat, že odpadků po příkopech značně ubylo.

Závěrem chceme poděkovat Aleši Kramárovi a  jeho firmě, který 
nám sponzorsky opravil přístřešek nad vchodem do sokolovny poni-
čený říjnovou vichřicí Herwart.

Josef	Wolf,	TJ	Sokol	Žireč

Domov sv. Josefa znáte, jste obyvateli jedné městské části. Možná 
ale nevíte, jak náročné je pro člověka s roztroušenou sklerózou (RS) za-
jít si na nákup nebo do divadla. Jak obtížné je bez pomoci se vysmrkat 
nebo si zakouřit. Pro zdravého člověka naprosto běžné věci. Pro člo-
věka s RS nepřekonatelný problém. Bez pomoci to prostě nezvládne. 
Královédvorská Arnika, z. s., usiluje o to, aby se překážky tohoto typu 
pro klienty Domova sv. Josefa staly co nejschůdnějšími. Doprovázíme 
je do města na nákupy, jezdíme s nimi do divadla, do kina a na další 
společenské akce. Bohužel je nás méně, než bychom si přáli, a proto 
hledáme nové dobrovolníky, kteří by nám s tím pomohli. Lidi s ote-
vřeným srdcem, kterým nevadí nezištně věnovat svůj volný čas. Stačí 
nepravidelně, třeba jen jednou měsíčně. Když spojíme síly, podaří se 
nám lépe pokrýt potřeby klientů Domova. Jsme rádi, že se mezi vámi 
už našlo několik lidí, kteří do Domova sv. Josefa ve svém volném čase 
docházejí a tamním klientům pomáhají, jak jen mohou. Třeba si jen 
popovídat, protože i to je mnoho. Děkujeme!

Marcela	Svobodová,	Královédvorská	Arnika,	z.	s.

Zahrádky se nám opět zazelenaly. 
Jako každoročně na jaře připomínáme našim 

občanům dodržování nedělního klidu i pro 
naše hlučné sekačky. Relaxujme v klidu.

Chovatelé sbírali ocenění zvířat i v Brně
Chovatelé místní ZO začali svoji sezonu už v prosinci minulého 

roku, kdy se i se svými zvířaty zúčastnili jihomoravské výstavy drob-
ného zvířectva. Ta se konala na brněnském výstavišti, kde současně 
probíhaly vánoční trhy. A že se bylo na co dívat, to dokládají počty 
vystavovaných zvířat. Bylo vystaveno 2 380 králíků, 2 240 holubů, 
1 130 ks drůbeže a přes 200 ks exotů. Osazenstvo našeho autobu-
sového zájezdu vyhodnotilo tuto výstavu jako jednu z nejlepších, 
co jsme navštívili. Chovatelé naší ZO se svými zvířaty získali řadu 
ocenění a měli možnost nakoupit kvalitní chovný materiál pro začí-
nající sezonu roku 2018.

Začátek roku je pro chovatele velmi důležitý v  tom smyslu, že 
musí zvířata dostat do tělesné kondice, protože tady se rozhoduje, 
jak celá chovatelská sezona dopadne. Musí sestavit chovné páry, 
připouštěcí plán pro králíky, připravit hodnotnější krmení a pak už 
se jenom čeká, až drůbež nanese vejce, která se budou líhnout buď 
v líhni, nebo se dají vylíhnout pod kvočnu. Kontrolovat, zda samič-
ka králík „zůstala“, nebo je potřeba ji připustit znovu. A pak jenom 
čekat, kolik se toho vylíhne a kolik se toho narodí. Je to velká sta-
rost, ale když se daří, tak i velká radost. Horší pak ovšem je, když se 
nedaří a do chovu se dostane nějaká nemoc.

Pravidelně jako v  letech minulých se naši členové účastní vý-
stav, které začínají už v lednu v Týništi nad Orlicí, pokračují v únoru 
v Holicích a v České Skalici a v březnu v Úpici.

V polovině března jsme uspořádali výroční členskou schůzi, kde 
hodnotíme rok uplynulý a  sestavujeme plán práce na probíhající 
chovatelskou sezonu. Letošní výroční schůze byla o to významnější, 
že jsme měli za úkol zvolit si na nastávající pětileté volební období 
nový výbor, což se nám podařilo, a tak se můžeme s chutí pustit do 
další práce.

Už v květnu jsou na řadě další výstavy, a to na Mostkách, v Nové 
Pace a v Náchodě a v červnu potom je výstava v Roztokách u Jilem-
nice.

Naší hlavní činností ovšem zůstává výstava v Žirči, která se le-
tos bude konat opět v parku Domova sv. Josefa v sobotu 25. srp-
na 2018. 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 blíz-
kého okolí. Rádi v našem kolektivu uvítáme každého, kdo by měl zá-
jem se s námi na přípravě výstavy, ať už radou nebo prací, podílet.

Jiří	Baier,	předseda	ZO	Žireč

Žirečské štrúdlování

Králíci s dětmi
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Velikonoční veselice
Letošní Velký pátek byl pro žirečské hasiče symbolem velkého 

finišování příprav na každoroční (již tradiční) velikonoční zába-
vu. Kdo mohl, hasič, hasička, v některých případech i „hasičátko“, 
přidal(o) ruku k dílu, aby v sobotu 24. března 2018 od 19:00 hod. 
mohla vypuknout veselice. K poslechu, ale především k tanci hrála 
nám všem již dobře známá a osvědčená kapela Dynamic. Pití teklo 
proudem a po připravených jednohubkách se jen zaprášilo. Skvělá 
zábava v plném tanečním proudu, spojená s losováním o hodnot-
né ceny, vydržela až do brzkých ranních hodin. Díky patří všem 
zúčastněným.

Uzlovka Radvanice
První letošní soutěží, které se zúčastnili naši mladí hasiči, byla 

7. dubna 2018 tzv. „uzlovka“ dvojic a jednotlivců v Radvanicích. Za 
Žireč byly vyslány dvě dvojice. Za mladší soutěžily Rosálie Hainová 
a Eliška Vedejová, za starší pak Tereza Rapáčová a Petr Zavřel. Ve 
velké konkurenci se se záludnými uzly obě dvojice popraly více 
než se ctí.

Ve své kategorii se Eliška umístila na krásném 9. místě, Róza na 
skvělém 4. místě. V soutěži dvojic děvčata svoji kategorii vyhrála. 
Gratulace a poděkování za reprezentaci SDH Žireč patří všem výše 
jmenovaným.

Čarodějnice 30. dubna 2018
Jak se již stalo tradicí, i letos se poslední den v dubnu u žirečské 

hasičárny slétly čarodějnice z blízkého i širokého okolí a ve spolu-
práci s kluky a děvčaty z SDH Žireč uspořádaly nejen pro děti od-
poledne a podvečer plný soutěží. Děti si mohly vyrobit buď neto-
pýra, nebo krásnou masku sovy nebo čarodějnice. Byla připravena 
spousta disciplín, například skok v  pytli, střelba ze vzduchovky. 
Kdo měl zájem, mohl si i vyzkoušet rozvinout a zase smotat hasič-

skou hadici. Pro všechny zúčastněné děti byla připravená malinov-
ka a buřty k opečení. Soutěžící děti dostaly navíc odměnu za svoji 
snahu, korunovanou výborným koláčkem od Haničky Bednářové. 
Po dobu celého klání mezi dětmi a dospělými vybírala porota tu 
„nejkrásnější“ čarodějku. Mezi dětmi vyhrála jednoznačně Natálka 
Vedejová, druhá skončila Adélka Tomancová a o třetí místo se po-
dělily Lucinka a Markétka Machovy. V dospělé kategorii bylo velmi 
těžké vybrat tu opravdu „nej“ čarodějnici. A proto, aby zůstal mezi 
místními čarodějnicemi i nadále klid a mír, byly vítězkami všechny.

Po společném focení u ještě nezapálené vatry prošel Žirčí ča-
rodějnický lampionový průvod. Ve 20:00 hod., při západu slun-
ce, byla pod dohledem chlapců z  místní JSDH zapálena hranice 
s opravdu povedenou, na křesle sedící a v ruce koště držící čaro-
dějnicí. Celý povedený večer byl ve 21:00 hod. zakončen ohňostro-
jem.

Martina	Tomancová,	SDH	Žireč

Žirečští důchodci v roce 2018
Začátkem ledna jsme se jako důchodci prvně sešli v  naší 

klubovně, kde jsme si vzájemně sdělili, jak jsme prožili vánoční 
svátky a Nový rok. Bylo to opět ve čtvrtek od 13:00 hod. tak, jak 
to bude zase probíhat celý rok. Zde společně plánujeme akce, ke 
kterým se postupně vracíme. V březnu jsme si dopřáli příjemné 
jarní posezení a pobavení v místní kavárně „Café Damián“. V so-
botu 17. března 2018 žirečské sokolky pořádaly soutěž nazvanou 
„Předjarní štrúdlování“. Této soutěže jsme se aktivně zúčastnili 
i  my. A  nechyběl ani Český rozhlas Hradec Králové, který tuto 
soutěž také zveřejnil. Byla vyhlášena vítězná štrúdle, ale jelikož 
se zdařilo vše a všem chutnalo, tak vyhráli všichni. Koncem dub-
na jsme měli letošní první zájezd, a to na jarní nákup do Polska. 
Tento zájezd nejvíce zajímal zahrádkáře, kteří si tam pořídili sad-
bu květin a zeleniny. Další zajímavý výlet bude 22. května 2018 
do města Polička. Navštívíme věž kostela sv. Jakuba, kde se na-
rodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Mezi tamější paměti-
hodnosti patří prstenec městských hradeb s devatenácti bašta-
mi. Naše cestování zakončíme návštěvou hradu Svojanov.

Eva	Horáková,	Klub	důchodců	Žireč	
	

Uzlovka Radvanice

Uzlovka Radvanice

Čarodějky 2018
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Areál Žireč
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
Mob.: +420 731 144 897, Tel.: +420 491 610 569
E-mail: cyklomuzeum@arealzirec.cz

Otevírací doba (duben - říjen)
Úterý - Neděle 
09:30 - 17:00

CYKLO MUZEUM

EXPOZICE HISTORIE 
CYKLISTIKY

AREÁL ŽIREČ › 35 minut směr HRADEC KRÁLOVÉ

www.AREALzIREc.cz

VÍCE NEŽ 500 EXPONÁTŮ 
NAPŘÍČ HISTORIÍ CYKLISTIKY

ŽIREČ

PRAHA

• Kompletní historie cyklistiky na jednom místě
• Replika dobového obchůdku s cyklo-doplňky
• Replika historické dílny opraváře kol
• Projekce filmů s cyklistickou tématikou

#arealzirec

7. 6.
17:00 – 19:00 hod.
CESTOPISNÁ BESEDA

VLAdImíR GRusmAn 
A JARomíR JIRkA: 

1000 mILEs AdVEntuRE

14. 6.
17:30 – 19:00 hod.
CESTOPISNÁ BESEDA

PEtR HIRscH 
A HonzA dušEk: 

cAmIno nA koLEČkÁcH

21. 6.
17:30 – 19:00 hod.
BESEDA O HISTORII CYKLISTIKY

JIří uHLíř: 

zE ŽIVotA VÁšnIVéHo 
sběRAtELE 

28. 6.
17:30 – 19:00 hod.
CESTOPISNÁ BESEDA

FRAntIšEk nykL & 
kAtEřInA kAdLusoVÁ: 
WAyAWAy – nA bRAmbořE 
koLEm sVětA

Vstupné na přednášky je 50,- Kč. 
Ke každé vstupence je sleva na vstup do Cyklomuzea 20%.

ČERVEN měsíc dobRodRuHŮ

cykLus bEsEd O CESTOVÁNÍ A CYKLISTICE

návštěvou podpoříte rehabilitaci pro pacienty s roztroušenou sklerózou v domově 
svatého Josefa. Projekt Oblastní charity Červený Kostelec.
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NOVĚ V DOMOVĚ

PARTER MEZI BUDOVAMI SV. KLÁRY A DAMIÁNA
První etapa revitalizace parteru proběhla v  prosinci roku 

2017 a  jejím výsledkem je bezbariérová cesta podél chráněné 
šicí dílny, která navazuje na budoucí městem plánovanou cyklo-
stezku. Letošní etapa by měla být dokončena k 31. květnu 2018. 
Nový prostor s dlážděným prostranstvím, chodníčky, travnatý-
mi plochami, okrasnými záhony, výsadbou stromů a  kašnou, 
coby připomínkou dřívějšího rybníku, takto dotvoří památkově 
chráněnou lokalitu Areál Žireč. Projekt byl podpořen z  dotač-
ního programu MPSV a mnoha významnými i drobnými dárci.

ZVEME VÁS…

NOC KOSTELŮ + MUZEJNÍ NOC
PÁTEK 25. 5. 2018 OD 18:00 HOD.

Hudební program v rámci tradiční Noci kostelů (pořádáme 
popáté) zahájí dětský smyčcový orchestr a soubor žáků ZUŠ ze 
Dvora Králové nad Labem a Jaroměře, poté se můžete těšit na 
vystoupení mladého folkového písničkáře Michala Horáka. Při 
svitu svíček zazní žirečská zvonkohra v  podání Jany Havlíčko-
vé prokládaná meditativními texty o  naději. Následovat bude 
Muzejní noc s  výstupem do kostelní věže, průvodem bylinko-
vou zahradou v nočním osvětlení a komentovanou prohlídkou 
Cyklomuzea.

17. ROČNÍK  
TRADIČNÍCH SVATOANENSKÝCH ZAHRADNÍCH SLAVNOSTÍ

SOBOTA 21. 7. 2018 OD 10:00 HOD.
Zajímá vás, kdo letos přijede? Pozvání přijali: GoodWork, 

Fukanec, Nezmaři (40 let na scéně), Pavel Helan, David Kraus 
s  kapelou, Honza Horák  – one man show. Loutkové diva-
dlo ze Smiřic, kouzelník Waldini, Jindřich Černohorský, On-
dřej Kepka, prof. Václav Uhlíř. Stánky lidových řemesel, 
doprovodný program  – poníci, skákací hrad, malování na ob-
ličej, balonková show, workshop Safari Park a  Alterna, vino-
téka, Café Damián, ochutnávka sirupů… Začínáme v  10:00 
hod. mší svatou s  barokním doprovodem, celebrovat bude 
Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup Královéhradecký. 
 

AREÁL ŽIREČ PRO TURISTY
Areál Žireč je po zimní přestávce opět otevřen veřejnosti. 

Celý areál s  dominantou kostela sv. Anny, Cyklomuzeem, zá-
meckým parkem, bylinkovou zahradou a Café Damián můžete 
navštívit od dubna až do října denně kromě pondělků od 9:30 
do 17:00 hod.

NOVĚ Z CYKLOMUZEA
Zpříjemněte si víkend prohlídkou unikátní sbírky historic-

kých kol instalované ve třech patrech Sýpky sv. Kryštofa. Kom-
pletní historie cyklistiky na jednom místě a zároveň jediná ex-
pozice svého druhu, která v Čechách nemá obdoby.

Před zahájením letošní sezony se v muzeu pilně pracovalo, 
přibyla další kola s příběhem a novinkou letošního roku je také 
replika historické dílny opraváře kol.

Jitka	Holcová

Domov sv. Josefa hledá  
brigádníky i zaměstnance

Hledáme brigádníky na letní brigádu i celoroční příleži-
tostnou výpomoc (úklid, prádelna, přímá péče o klienta, 
pomoc v kuchyni atd.). Průběžně hledáme i pracovníky 
na hlavní pracovní poměr do přímé péče (i na zkrácený 

úvazek) – pečovatelky, ošetřovatelky, sanitáře. Odborné 
vzdělání není podmínkou. Bližší informace 

na www.domovsvatehojosefa.cz.
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Flosová, 

e-mail: flosova@dsj-zirec.cz, tel.: 491 610 605.
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 » 25. 5. 2018  od 18:00 hod.
Noc kostelů  – Evangelický kostel a  kostel 

     sv. Anny v Žirči
•	Dvůr	Králové	n.	L.	a Žireč

 » 26. 5. 2018 od 9:00 hod.
Žirečský pohár v nohejbale – 7. ročník

•	 Žireč –	za	sokolovnou
 » 26. 5. 2018 od 12:00 hod.

Cantus Jaroměř – koncert v Betlémě
•	 Braunův	Betlém	Žireč

 » 27. 5. 2018
Den s KRNAPem

•	 Dvůr	Králové	n.	L. –		Safari	Park	Dvůr	Králové
 » 1. 6. 2018

Zahájení provozu večerního safari
•	Dvůr	Králové	n.	L. –	Safari	Park	Dvůr	Králové

 » 2. 6. 2018
Dětský den v zoo

•	Dvůr	Králové	n.	L. –	Safari	Park	Dvůr	Králové
 » 2. 6. 2018  od 9:00 hod.

Volejbalový turnaj ulic – 34. ročník
•	 Žireč –	za	sokolovnou	

 » 3. 6. 2018   od 14:00 hod.
Dětský den

•	 Žireč –	za	sokolovnou
 » 9. 6. 2018

Pohádkové putování
•	Dvůr	Králové	n.	L. –	DDM

 » 16. 6. 2018
Baroko naoko – slavnost s bohatým programem,  

     živé obrazy, atrakce pro děti, ohňová show
•	 Kuks

 » 21. 6. 2018
Světový den žiraf

•	Dvůr	Králové	n.	L. –	Safari	Park	Dvůr	Králové
 » 23. 6. 2018  od 10:00 hod.

4. ročník charitativního pochodu Život Srdcem          
     od DDM na přehradu – pěšky i kolo

•	Dvůr	Králové	n.	L. –	DDM

 » 30. 6. 2018
22. ročník o Cenu Františka Šťastného

•	Dvůr	Králové	n.	L.
 » 1. 7. 2018  9:00–17:00 hod.

Slavnosti koní, historie a řemesel v Kuksu
•	 Kuks –	Barokní	areál

 » 21. 7. 2018  od 10:00 hod.
17. Svatoannenské zahradní slavnosti

•	 Žireč –	Domov	sv.	Josefa
 » 28. 7. 2018

Dětský den s Lesy ČR ve Štěrbově vile
•	 Přehrada	Les	Království

 » 10. 8. 2018
Světový den lvů a slonů

•	Dvůr	Králové	n.	L. –	Safari	Park	Dvůr	Králové
 » 11. 8. 2018

Lidová řemesla Kohoutov
•	 Kohoutov

 » 22.–26. 8. 218  od 16:00 hod.
17. ročník festivalu Theatrum Kuks

•	 Kuks –	Barokní	areál
 » 22. 8. 2018

Světový den nosorožců
•	Dvůr	Králové	n.	L. –	Safari	Park	Dvůr	Králové

 » 25. 8. 2018
Okresní výstava drobného zvířectva, okrasného                

      ptactva, kaktusů a sukulentů
•	 Žireč –	Zámecký	park

 » 1. 9. 2018
Den všech

•	 Park	Domova	sv.	Josefa	v Žirči
 » 8. 9. 2018   9:00–19:00 hod.

Vinobraní v Kuksu
•	 Kuks –	Barokní	areál

 » 28. 9. 2018
Svatováclavské posvícení

•	Dvůr	Králové	n.	L. –	náměstí	T.	G.	Masaryka

Jarní žirečský občasník
vydává	město	Dvůr	Králové	nad	Labem.	Náklad	200	výtisků.

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

Společenské akce od 1. 5. do 30. 9. 2018


