
Žireč 
 

(Dvůr Králové nad Labem,  bývalý okres Trutnov,  

kraj Královéhradecký) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

Svazek č. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet stran: 32 

Počet příloh: 3 



Osadní výbor: 

Božena Saifrtová 

Jan Balcar 

Zdeněk Blažek 

Ing. Štěpán Harwot 

Mgr. Jindřich Hauke 

Zdeněk Hladík 

Vladimír Mertlík 

Vlastimil Rezek 

Ing. Vladimír Valenta 

Iveta Weiglová 

 

 

 

Kronikář:  Markéta Maierová 

 

Pomyslnou štafetu kronikáře jsem převzala v červnu 2014. 

 

Jmenuji se Markéta Maierová, nar. 1972 v Ústí nad Labem.  

Mám vystudované gymnázium v Lovosicích, kde jsem v roce 1991 maturovala. 

Do Žirče jsem se přistěhovala 8. 11. 2001 z Ústí nad Labem. 

Mám dvě, dnes již dospělé dcery a pracuji ve státní správě. 

Jsem členkou Správy hradu ve Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, z. s., 

a Skupiny historického šermu Truvéři ze Dvora Králové nad Labem.  

  



V roce 2016 v Žirči sídlí 16 firem – právnických osob 

Z toho 5 ekonomicky aktivních, 4 společenství vlastníků bytových domů, 

6 obecně prospěšných poplatníků (dříve tzv. neziskové organizace). 

 

Občanská vybavenost:  

lékař    ne 

pohotovost   ne 

obchod   ano 

pošta    ano (omezené služby) 

mateřská škola ano (odloučené pracoviště MŠ Drtinova Dvůr Králové 

nad Labem) 

základní škola ano (odloučené pracoviště ZŠ Strž Dvůr Králové nad 

Labem) 

kino, divadlo  ne 

restaurace   ano 

veterinární služba  ano 

banka, bankomat  ne 

vlaková zastávka  ano 

autobusová zastávka ano (dosah městské dopravy). 

 

Novinka: 

V areálu Domova sv. Josefa, v parku, kapli i bylinkové zahradě je možné po 

předchozí telefonické domluvě a za poplatek 3 000 Kč uspořádat svatební 

obřad. 

 



Žireč cca v roce 1740 podle F. B. Wernera 

Zdroj: internet (www.fotohistorie.cz) 

  

http://www.fotohistorie.cz/


LEDEN 

1. 1.  nový rok se ohlásil mrazivým počasím, teploty klesly na -6° C a postupně 

napadlo cca 10 cm sněhu. 

Druhé pololetí školního roku zahájily děti v naší malotřídce s novými učebními 

pomůckami – tablety na procvičování učiva. 

13. 1.  v ranních hodinách ještě svítí na náměstíčku vánoční stromeček. 

Konala se schůze výboru Sokola Žireč. 

 

V prvním lednovém týdnu padla poslední bříza v bývalém parčíku mezi bývalým 

pivovarem a farou (nyní Domov sv. Kláry a sv. Damiána). Zbyl už jen kus starého 

tisu a jasan. Ptám se proč? To už budou probíhat nějaké úpravy? 

Jediné, co jsme zaznamenali, je zatrubnění potoka, který teče pod travnatou 

plochou a v minulosti zásoboval pivovarský rybník. 

 

16. 1. na webu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem byly zveřejněny 

výsledky Tříkrálové sbírky. V Žirči se vybralo 4.202Kč. Tato částka bude použita 

na nákup elektrické pece pro chráněnou dílnu. 

18. 1. nám opět poklesla teplota na  -7° C a napadl nový sníh. 

19. 1. TJ Sokol Žireč uspořádal již 4. ročník Žirečského mariáše v místní 

tělocvičně. Zúčastnilo se 24 hráčů a na prvních třech místech se umístili hráči 

z Jaroměře. Domácí karbaníci obsadili 14.–16. místo. 

23. 1. ráno překvapila všechny ledovka. Chodníky byly jak ze skla a ujít pár 

metrů bez pádu bylo naprosté umění. Ve všech obcích kolem Dvora Králové 

nad Labem zkolabovala veškerá doprava včetně MHD. Například školní autobus 

s pravidelným odjezdem v 7.25 h jel až v 8.15 h. 

 



V průběhu ledna posílily řady zaměstnanců Domova sv. Josefa 4 řádové sestry 

Kongregace Sester Nejvyšší Svátosti, které se starají o provoz Domova sv. Kláry. 

Kongregace sídlí v Českých Budějovicích, ale Domov sv. Josefa původně této 

Kongregaci patřil. V 50. letech minulého století jim však byl majetek zabaven 

státem a sloužil jako domov důchodců. Po roce 1989 byl navrácen Kongregaci, 

která ho věnovala Oblastní charitě Červený Kostelec a od prosince 2001 se do 

povědomí zapsal jako Domov sv. Josefa pro pacienty s roztroušenou sklerózou. 

 

Pravidelně každý čtvrtek od 13 h se v klubovně chovatelů scházejí naši 

důchodci. 



ÚNOR 

6. 2. proběhlo v klubovně základní organizace Českého svazu chovatelů stolní 

bodování králíků, drůbeže a holubů. 

11. a 12. 2. se uskutečnily zápisy do 1. ročníků základních škol. Do naší 

malotřídky se hlásí 6 nových prvňáčků. 

13. 2. uspořádal TJ Sokol Žireč dětský maškarní ples v sokolovně. Přišlo asi 20 

dětí v maskách, a dokonce i několik rodičů v převlecích. 

16. 2. masopustní průvod dětí ze základní školy v maskách a s vlastnoručně 

upečenými koblihami. 

 

Osadní výbor zahájil průzkum zájmu o napojení na veřejnou kanalizaci.  

 

25. 2. byla na popud osadního výboru na náměstíčku instalována nová 

plakátovací plocha. 

 

Nad hladinu potoka, který protéká obcí, bylo instalováno povodňové čidlo, 

které hlídá průtok a výšku hladiny. Čidlo je v prostoru za hasičskou zbrojnicí. 



 

 

Foto: Daniel Palm  



BŘEZEN 
1. 3. se nám opět vrátila zima – místy husté sněžení komplikovalo dopravu, 

lámaly se stromy a často byly přerušeny dodávky el. Energie. 

12. 3. TJ Sokol Žireč uspořádal další Sousedské posezení. Tentokrát byla 

poněkud menší účast, jen 40 platících návštěvníků. Přesto byla skvělá zábava 

i nálada. 

18. 3. začaly úpravy zeleně na náměstíčku v souladu s projektem na jeho 

revitalizaci. Pracovníci technických služeb za pomoci traktoru vytrhali živý plot 

z dubů v jihovýchodní části naproti obchodu a postupně ho odstraní úplně.  

19. 3. TJ Sokol Žireč uspořádal 4. ročník desetníkového mariáše. 

Na výroční členské schůzi chovatelů požádal dosavadní jednatel Zdeněk Franc 

o uvolnění z funkce, kterou vykonával od roku 1966, a na jeho místo byl zvolen 

Lukáš Nývlt, člen výboru základní organizace.  

Večer U Tří kaprů se konal koncert skupiny ZZ Top revival. 

23. 3. přišly za našimi důchodci do klubu děti ze ZŠ Podharť. Tentokrát se děti 

přišly naučit plést pomlázky a prohlédnout si velikonoční výzdobu. Z těchto 

návštěv se pomalu stává tradice, a to je moc dobře. 

24.–27. 3. probíhá jako každoročně sběr železného šrotu. 

26. 3. Velikonoční zábava v restauraci U Tří kaprů – pořádal Sbor dobrovolných 

hasičů Žireč. 

Česká televize 2 uvedla dokument o bylinkové zahradě Josefa Kamela. 

 

V domově sv. Damiána byla otevřena kavárna U Damiána, která nabízí nejen 

možnost posezení uvnitř, ale i venku, ochutnávku bylinných sirupů Camellus, 

jejich zakoupení a také dobrou kávu, čaje i zákusky. Veřejnosti slouží i bufet 

v historické budově Domova sv. Josefa. 

Denní teploty se nám přehouply do jarních, je slunečno a až 15° C.  



DUBEN 

3. 4. počasí vylákalo naše sportovce ven, a proto se dnes hraje první letošní 

nohejbal. Kdo nehraje, ten opéká buřtíky a klobásky. 

4. 4. byla navezena a urovnána vrstva hlíny do prostoru bývalého parčíku mezi 

Domovem sv. Kláry a sv. Damiána. 

6.–12. 4. probíhá tradiční jarní úklid příkopů v okolí Žirče pod taktovkou našich 

sokolů. Do úklidu se postupně zapojilo 28 dospělých a 10 dětí. 

9. 4. pořádají sokolové, jako každé jaro, tradiční akci Házení vajec. Přihlásilo se 

10 dvojic. Nejlépe se umístili Aleš (Edý) Kramár a Petr (Peca) Chmela, kteří 

hodili a chytili na vzdálenost 23 m. 

Mimo soutěž pak Standa Veselý a Marek Bín dosáhli vzdálenosti 50 m a Jarda 

s Róbou Tomancovi 40 m. 

18. 4. zveřejnil portál Královédvorsko.cz článek o mlýnu v Žirči. Text článku je 

uveden v příloze kroniky pod pořadovým číslem 1. 

19. 4. naše obyvatelka MUDr. Izabela Klimová navštívila pacienty v Domově 

sv. Josefa a povyprávěla jim o svých cestách do zahraničí, o zahraničních 

stážích. Hlavním tématem byla Srí Lanka. 

V tento den vyrazili naši důchodci do Polska na výlet a za nákupy. 

25. 4. proběhl zápis dětí do mateřské školky. 

30. 4. zase po roce ožil Braunův Betlém v lese nad Žirčí. Půjčovna kostýmů Dvůr 

Králové nad Labem uspořádala druhý ročník Reje čarodějnic. Podle informací 

od pořadatelů vím, že měli 520 návštěvníků. 

 

TJ Sokol Žireč a SDH Žireč společně připravily pálení čarodějnic. Nebývale velká 

účast dětí i rodičů nejen v průvodu, ale i na následném veselí, budiž odměnou 

pro pořadatele. Pro malé i velké bylo připraveno občerstvení a i počasí přálo. 

  



KVĚTEN 

2. 5. se vrátil čapí pár. 

3. 5. od 7.30 h do cca 11 h proběhla odstávka pitné vody z důvodu opravy 

potrubí ve směru na Stanovice. 

Večer ve 22.31 h se ozvala silná rána. Do domu Zavřelových čp. 71 narazilo 

nákladní vozidlo. Řidič měl namířeno z Ostravy do Juty na Borkách a zřejmě ho 

přemohl spánek. Naštěstí se nikomu nic nestalo a materiální škody vyčíslí 

pojišťovna. Záchranné složky byly na místě za necelých 10 min po ohlášení. 

 

7. 5. byl slavnostně zakončen Dlouhodobý turnaj dvojic a byly vyhlášeny 

výsledky. Nejúspěšnější dvojice v šipkách i stolním tenise a celkově první místo 

získali Danek Mach a Róba Tomanec. Gratulujeme. 

9. 5. vyšel Jarní žirečský občasník. 

14. 5. se v areálu bylinkové zahrady Josefa Kamela uskutečnil seminář Pokojové 

rostliny. 

23. 5. začala uzavírka silnice č. II/299 Dvůr Králové n. L. – Zboží – Choustníkovo 

Hradiště z důvodu plánované opravy povrchu. Opravy potrvají do 24. 7. 

Hned první den jsme zaznamenali zvýšený provoz. Doufejme, že se po dobu 

uzavírky nestane žádná nehoda. Někteří řidiči zřejmě netuší, že v obci platí 

rychlost 50 km/h i v půl 6 ráno stejně jako ve 21 h večer. 

 

24. 5. se kolem 14.30 h přehnala přes Žireč a Dvůr Králové nad Labem velmi 

silná bouřka s prudkým deštěm, větrem a kroupami. Příkopy se zalily vodou, 

kanály neměly šanci takový příval vody zvládnout a tvořily se laguny a ještě 

v 16 h na trávě ležely kroupy. Na Borkách by se dalo klidně lyžovat. 

28. 5. v bylinkové zahradě se konal seminář Všehochuť o léčivých rostlinách. 

28. 5. TJ Sokol Žireč pořádal tradiční pohár v nohejbale. Z 5 hrajících družstev se 

nejlépe umístil kombinovaný tým Opilci ze Žirče a Bílé Třemešné.  



ČERVEN  

4. 6. na hřišti za sokolovnou bylo opět živo, neboť se konal tradiční Volejbalový 

turnaj ulic. Z pěti hrajících týmů se nejlépe umístil Skřivanov. 

5. 6. sokolové společně s dobrovolnými hasiči uspořádali dětský den. Mimo 

různých soutěží včetně možnosti vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky byly pro 

děti připraveny ještě další atrakce, a to jízda na koni, na čtyřkolce, v elektrickém 

autíčku a na motorce. Zájemci si mohli nechat pomalovat obličej nebo využít 

malý skákací hrad. Nakonec se na děti z nebe snesla sladká odměna, která ale 

povětšinou dopadla na zahradu k Zavřelovým. Organizátoři bleskově 

zareagovali a dobroty přehazovali přes plot mezi nedočkavé děti. 

10. 6. po celé republice probíhala Noc kostelů a kostel sv. Anny v Žirči byl 

v tento den otevřen všem, kteří měli zájem vidět i slyšet. 

20. 6. provedly technické služby úpravu stromů na náměstíčku v souladu 

s projektem revitalizace. Byly prořezány lípy kolem Mariánského sloupu a duby 

na plácku před školou. 

22. a 23. 6. poletoval nad areálem Domova sv. Josefa dron (dálkově ovládané 

zařízení s fotoaparátem nebo kamerou). Od pana Ladislava Válka se mi podařilo 

získat několik fotografií z ptačí perspektivy včetně záběrů čapího hnízda. Tímto 

mu mnohokrát děkuji. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto: 7x Ladislav Válek 

 

30. 6. dobrovolní hasiči společně s našimi sokoly uspořádali pro děti akci 

s názvem: Loučení se školou. 

Karolína Zelinková a Michal Šmelhaus si řekli své „ano“ v parku Domova 

sv. Josefa.  

  



ČERVENEC 

1. 7. je velmi důležitým dnem pro naše dobrovolné hasiče. Ode dneška jsou 

oficiální výjezdovou jednotkou kategorie JPO V pro Dvůr Králové nad Labem. 

V příloze pod pořadovým číslem 2 je článek o této významné události. 

9. 7. se konal jako každý rok Chlapský den. V netradičních disciplínách, jako je 

natahování gumy uvázané v pase, házení pivním sudem, páka a nohejbal, 

soutěžilo 25 chlapů. Pořadatelé z řad sokolů měli připravené hodnotné ceny 

pro vítěze a zábava byla až do noci. 

18. 7. se zavírá na plánovanou dovolenou mateřská školka a do 26. 8. bude 

vyměněna podlaha v prvním poschodí a dokončena fasáda na zadní straně 

budovy. 

23. 7. se konaly tradiční Svatoanenské slavnosti. Celý areál Domova sv. Josefa 

včetně parku ožil velkým množstvím návštěvníků, kteří korzují mezi stánky. 

Akce přinesla více než 150 tisíc Kč, které budou použity na nákup 

rehabilitačních pomůcek. 

  



SRPEN 

1. 8. mladí čápi na hnízdě již trénují své letky. Zatím to spíše vypadá jako skoky 

do výšky, ale časem se zadaří. 

4. 8. v 5.10 h se na hasičské zbrojnici rozezněla siréna. Dva dlouhé tóny byly 

signálem pro naše dobrovolné hasiče k výjezdu. Hořela budova technického 

zázemí v psím útulku ve Dvoře Králové n. L. nedaleko tenisových kurtů. 

U požáru zasahovali profesionální hasiči ze Dvora Králové n. L. a jednotky 

dobrovolných hasičů z Bílé Třemešné, Hajnice a Žirče. Byl to první ostrý výjezd 

našich dobrovolných hasičů od jejich zařazení mezi výjezdové jednotky. 

18. 8. v parku je živo. Naši chovatelé umisťují klece a ohrádky pro vystavovaná 

zvířata (králíky, vodní drůbež, slepice, ovečky…) a v tělocvičně naší školy se 

dočasně usídlili exoti. 

19. 8. v hospodě U Tří kaprů se koná koncert skupiny The 29. 

20. 8. Chovatelská výstava a její 60. ročník přilákala spousty návštěvníků 

i nakupujících. Uličky se mění v provizorní parkoviště, auta stojí na louce za 

sokolovnou, u hasičské nádrže i na louce za parkem směrem na Zboží. 

Zároveň se jednalo o 65. výstavu kaktusů a sukulentů. Na výstavě se 

prezentovalo přes 100 vystavovatelů králíků, drůbeže a holubů. 

Díky krásnému počasí na výstavu zavítalo přes 3 200 návštěvníků. 

27.–28. 8. uspořádali naši dobrovolní hasiči společně se sokoly akci s názvem 

Rozloučení s prázdninami. 

V sobotu večer se sešlo asi 17 dětí s rodiči u sokolovny, kde si všichni opekli 

buřtíky, a po setmění se děti vydaly na stezku odvahy. Na konci stezky je čekala 

truhla s pokladem. Noc děti strávily v sokolské tělocvičně a po snídani vyrazily 

na netradiční stopovanou, která byla z části zaměřená na hasičskou tematiku. 

Místo tradičních šipek na zemi byla trasa určena azimutem. Stopovaná končila 

pod novou Křížovou cestou na místě, kterému se říká Turisťák. Zde si společně 

na připraveném ohništi děti uvařily bramboračku. Ingredience do ní musely 

vypátrat a v mezičase hrály různé hry.  



ZÁŘÍ 

1. 9. stále ještě platí výlukové jízdní řády autobusů – silnice mezi Dvorem 

Králové nad Labem přes Zboží do Choustníkova Hradiště není dokončena. I přes 

letní prázdniny byl u nás v Žirči zvýšený provoz. Snad se to po otevření silnice 

zlepší. Někteří řidiči totiž opravdu nerespektují rychlost v obci. 

Do naší malotřídky nastoupili noví prvňáčci. 

2. 9. se v kavárně u sv. Damiána konal koncert Marcely Březinové. 

3. 9. bylo za naší sokolovnou opět živo. Další, tentokrát již 31. ročník 

volejbalového turnaje O starostův pohár přilákal sice jen 3 týmy hráčů, za to 

diváků bylo dost. Nejlépe dopadl tým s názvem Sokol Žireč. 

12. 9. byla konečně otevřena silnice II/299 Dvůr Králové n. L. .– Choustníkovo 

Hradiště. Jízdní řády autobusů a MHD se vrátily k normálu. 

14. 9. se za sokolovnou konala soukromá akce – zaměstnanecký večírek OC 

Tesco Dvůr Králové n. L. Asi není úplně vhodné pronajímat prostory pro tyto 

akce uprostřed týdne, a proto bude vznesena námitka členům TJ Sokol, kteří 

mají podobné aktivity na starosti. 

 

Pokračují opravy naší základní školy. Po výměně oken přišly na řadu vchodové 

dveře. 

  



ŘÍJEN 
7. a 8. 10. se konaly volby do krajských zastupitelstev a Senátu ČR. Z počtu 429 

voličů se zúčastnilo 148, všechny odevzdané hlasy byly platné a rozděleny byly 

takto: 

Volte Pravý Blok www.cibulka.net  1 hlas 

ODS       9 hlasů 

Koalice SPD a SPO     8 hlasů 

ČSSD       15 hlasů 

ANO 2011      65 hlasů 

TOP 09      3 hlasy 

Koalice pro Královéhradecký kraj  13 hlasů 

KSČM       12 hlasů 

Starostové a Východočeši   2 hlasy 

Svobodní a Soukromníci    4 hlasy 

Koalice Piráti a Strana zelených   11 hlasů 

NE ilegální imigraci-PEN Pro lidi  3 hlasy 

Nezávislí      2 hlasy 

 

10.–18. 10. výluka na trati Jaroměř – Stará Paka z důvodu postupného 

provádění oprav železničních přejezdů a zároveň uzavřena silnice na Hřibojedy. 

11. 10. schůze OVŽ – návrhy na řešení dopravní situace, informace o rozpočtu, 

úpravy zeleně na náměstíčku, plán setkání s veřejností, určení data rozsvěcení 

stromku (zvonečkový průvod a ponocný), návrh na obnovu tradice posvícení. 

15. 10. byl zahájen prodej bylinek, stromků a keřů místním i přespolním 

v Bylinkové zahradě Josefa Kemela. 

http://www.cibulka.net1/


19. 10. TJ Sokol Žireč zahajuje cvičení pro mrňata – děti ve věku 2–5 let ve 

středu od 16 do 17 h v sokolské tělocvičně. 

 

21. 10. se v zahradě bývalé fary, nyní domova sv. Kláry, chystá betonový základ 

pro nové čapí hnízdo, které bude přemístěno z prostoru bývalého parčíku. Snad 

byl tento krok konzultován s ornitology a „naši“ čápi nás v příštím roce opět 

navštíví.  

 



 

 



 

Foto: 3x Pavel Kytnar 

 

28. 10. vyšel Žirečský občasník. V elektronické podobě je umístěn i na webu 

města Dvůr Králové nad Labem v rubrice Osadní výbor Žireč.  

  



LISTOPAD 

6. 11. byl zahájen další ročník dlouhodobého turnaje dvojic ve stolním tenise 

a šipkách. Turnaj pořádá TJ Sokol Žireč. 

10. 11. provedly Technické služby města Dvora Králové nad Labem odstranění 

další části živého plotu na náměstíčku tak, jak je uvedeno v projektové 

dokumentaci k revitalizaci náměstíčka. Tentokrát to bylo v prostoru před 

bývalou poštou a před domy č. p. 9 a 10. 

Zároveň došlo k omezení dopravy přes most u elektrárny v Žirči. Jedná se 

o omezení z technických důvodů. Nesmí přes něj kamiony a autobusy a všechna 

další vozidla nad 12 t. S tím souvisí i změna dopravní obslužnosti. 

12. 11. v hospodě U Tří kaprů se konal koncert. 

14. 11. schůze osadního výboru. 

V Krkonošském deníku vyšel článek „Advent budou vítat všude“. Článek je 

uveden v příloze pod pořadovým číslem 3. 

15. 11. technické služby dokončily v části před školou odstranění živého plotu. 

18. 11. byly zahájeny vánoční trhy ve sklepních prostorech domova 

sv. Damiána, otevřeno pondělí–pátek od 10–16 h po celou dobu adventu. 

19. 11. zvou naši hasiči na vepřové hody a večer zvou sokolové na Sousedské 

posezení. 

25. 11. vzniká návrh znaku našich dobrovolných hasičů, mají na výběr ze tří 

variant. 

26. 11. od rána se v sokolovně hraje Adventní mariáš, a to již 5. ročník. 

Z 20 účastníků – karbaníků si vítězství odnesla Roman Antonín z Lipnice. 

V klubovně chovatelů se koná 10. ročník výstavy Šikovné ruce, kterou pořádají 

místní sokolky. Je zde možné zakoupit výrobky našich šikovných žen (adventní 

věnce, dečky…), ale i posedět u kávy či svařeného vína a popovídat si. Výstava 

je hojně navštěvována rodáky, kteří se do městské části vracejí k příbuzným 

nebo cíleně na výstavu. 



V 16.30 h začne zvonkovým průvodem v čele s ponocným program na zahájení 

adventu a nakonec společně rozsvítíme vánoční stromek. Pásmo koled 

a vánočních básniček a písniček nacvičily děti z naší školy s paní učitelkou Olgou 

Hylmarovou.  



PROSINEC 

1. 12. v Novinách královédvorské radnice byl zveřejněn článek o tom, že se naše 

dobrovolná jednotka hasičů stává výjezdovou jednotkou pro Dvůr Králové nad 

Labem ze zákona. 

5. 12. přišel Mikuláš, a to nejprve za pacienty v Domově sv. Josefa a navečer za 

dětmi do sokolské tělocvičny, kde již čekalo 35 dětí i s rodiči. 

7. 12. výjezd SDH do bytu v ul. Dr. Kramáře ve Dvoře Králové nad Labem. Jelikož 

nedošlo k zahoření, byli hasiči ještě před dojezdem odvoláni a vrátili se na 

základnu. 

8. 12. se uskutečnila beseda v Klubu důchodců s preventistou kriminality Policie 

České republiky na téma „Šmejdi a jejich praktiky“. 

9. 12. byl na portálu Královédvorsko.cz zveřejněn článek tom, že společnost 

Revitalizace Kuks, o. p. s., která se mimo jiné podílela na opravách samotného 

areálu hospitálu Kuks, vybrala, a to bez výběrového řízení, restaurátorskou 

dílnu, která se bude věnovat opravám Braunova Betléma v lese nad Žirčí. Nyní 

probíhají jednání s městem Dvůr Králové nad Labem, Ministerstvem kultury 

a památkovou péčí, jelikož oprava a úpravy celého areálu s tím spojené 

přesahují v odhadu částku 10 mil. Kč. 

27. 12. se v tělocvičně sešli všichni sportuchtiví k účasti na 17. ročníku 

Dacanova memoriálu (turnaj v šipkách a stolním tenise). 

 

 

 

 

 

Blíží se nám konec roku, a tak mi dovolte popřát klidné Vánoce a úspěšný nový 

rok.  



A na úplný závěr si dovolím zveřejnit jednu zajímavost, a to je správné 

skloňování názvu naší městské části. Většina z nás, a mě nevyjímaje, má za to, 

že Žireč je rodu ženského čili ta Žireč.  

Ale ono je to trochu jinak:  

Skloňování – mluvnické pády názvu části obce Žireč 

Pád Žireč Použití názvu Žireč 

2. pád Žireče bez Žireče, do Žireče 

3. pád Žireči k (ke) Žireči 

4. pád Žireč vidím Žireč 

6. pád Žireči v (ve) Žireči 

7. pád Žirečí mezi Žirečí 

 

Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/dvur-kralove-nad-labem/zirec-cast/ 

  

https://regiony.kurzy.cz/dvur-kralove-nad-labem/zirec-cast/


 

Foto: www.fotohistorie.cz 

  

http://www.fotohistorie.cz/


PŘÍLOHY 
Žirečský Pavlíčkův mlýn si nese historií i sebevraždu 
anonymně / 17.04.2016, Žireč 

Několikrát týdně projíždíme po úzkém mostku za Žirčí. Vždycky mne velice 

zajímalo, co je - nebo co kdysi byla - ta veliká budova po pravé straně, těsně 

před mostem. Zapátrali jsme a dozvěděli se, že je to další z místních mlýnů, že i 

tento nenápadný mlýn má zajímavou historii a že určitě stojí za zmínku. 

Mlýn byl poprvé zmíněn již v roce 1568 (v Zircze gest mleyn na Labi)... Od té 

doby však mnoho vody po mlýnském kole přeteklo, mlýn měl několik majitelů, 

provozovatelů, obyvatelů... 

Ve vodní knize je zapsán majitel mlýna, pily a holendru Josef Paulitschke a to 

od 12. 3. 1857. V adresáři z r. 1903 je uveden majitel A. Pavlíček. Příjmení 

dalších mlynářů působících ve mlýně: Pavlíček, Hawel, Lederer, Gottwald, 

Fähndrich, Schindler, Freidenberg, Goll.  

Historie mlýna obsahuje zápis nešťastné události: "Dvěma bratrům Pavlíčkovým 

patřily dva mlýny, Pilský ve Dvoře Králové a tento mlýn v Žirči. Syn Pavlíčka 

ze Žirče Antonín si vzal z přinucení dceru ze mlýna Pilského, tedy vlastní 

sestřenici, aby majetek nepřišel do cizí rodiny. Bylo to nešťastné manželství. 

Antonín měl s mlýnem rozsáhlé plány, chtěl tam vybudovat tkalcovnu. Nakonec 

pro stálé neshody s manželkou postavil se na jez u tohoto mlýna a střelil se do 

hlavy, aby padnul do vody a měl smrt jistou. Celý majetek, mlýn a dva domy ve 

městě, pak děti (dva synové a dcera) rozházely."  

Aby se voda dostala do mlýna, musela překonat: jez stavidlo náhon turbínovou 

šachtu most a můstek turbínový domek V roce 1930 zde byla Francisova turbína 

s průtokem 1,05 m
3
/s, spádem 1,95 m a výkonem 20 k. Mlýn je jedna z 

posledních budov v Žirči, po pravé straně, přes řeku okolo něho projíždíme po 

úzkém mostku. GPS souřadnice: 50°25'6.217'' 15°51'9.714''. U mlýna je malá 

vodní elektrárna a v současné době slouží budova jako sklad.  

Zdroj informací o mlýně: www.vodnimlyny.cz 

Zdroj: http://www.kralovedvorsko.cz/historie/mista/zirecsky-pavlickuv-mlyn.html  

© Královédvorsko.cz  

http://www.vodnimlyny.cz/
http://www.kralovedvorsko.cz/historie/mista/zirecsky-pavlickuv-mlyn.html


Dobrovolní hasiči ze Žirče se stanou od 

července výjezdovou jednotkou 

Sbor dobrovolných hasičů Žireč, který doposud působil jako spolková 

organizace, se od 1. července 2016 zařadí mezi výjezdové jednotky požární 

ochrany a hasiči budou zasahovat např. u požárů, živelných pohrom a 

jiných mimořádných událostí. Zastupitelé totiž na svém zasedání 8. června 

2016 schválili zřizovací listinu. 

Starosta města Jan Jarolím pak v pondělí 13. června 2016 velitelem jednotky 

jmenoval Jana Pohla (na snímku při podpisu jmenovací listiny). „Určitě budeme 

platnou jednotkou, máme provozuschopné vozidlo vybavené potřebným 

materiálem,“ věří Jan Pohl. 

Koordinaci zřízení výjezdové jednotky SDH Žireč měl na starosti manažer 

krizového řízení královédvorského městského úřadu Pavel Lev ve spolupráci s 

HZS Královéhradeckého kraje. Žirečské hasiče tak čekají nové povinnosti. 

„Dosud především organizovali dětské soutěže nebo společenské akce. Nyní z 

nich bude výkonná jednotka kategorie JPO V s místní působností, tedy určená 

především pro zásahy v katastru města Dvůr Králové nad Labem, a dobou 

výjezdu k zásahu do 10 minut,“ vysvětluje Zdeněk Šedivka, velitel požární 

stanice HZS Královéhradeckého kraje ve Dvoře Králové nad Labem, a 

pokračuje: „Žirečští budou u zásahů spolupracovat s jednotkou HZS 

Královéhradeckého kraje, jejich povinnosti a úkoly určí velitel zásahu. Je také 

na zvážení krajského operačního a informačního střediska, k jakému zásahu 

dobrovolné hasiče povolá. Například po nedávných přívalových deštích bychom 

takovou pomoc určitě přivítali.“ 

Hasiči včetně velitele jednotky již absolvovali zdravotní prohlídky a předepsaná 

odborná školení. „Nyní se nám hlásí mladí hasiči, které čekají třeba strojnické 

zkoušky. Některá školení absolvujeme na stanici u profesionálních hasičů a 

spolupracovat s nimi budeme určitě i nadále. Důležité jsou také kondiční jízdy s 

hasičským autem,“ říká Jan Pohl, kterému jako veliteli jednotky přibyde ještě 

administrativní práce, např. zpracování zpráv po zásazích.  

Podle Zdeňka Šedivky je jednotka SDH Žireč dostatečně vybavena požární 

technikou a věcnými prostředky pro zásahy. „Do budoucna bude ale třeba 

pořídit například motorovou pilu,“ podotýká Jan Pohl. Plánuje se také 



dovybavení jednotky osobními ochrannými prostředky jako oblek, přilba, boty a 

rukavice. 

Motivace ke vzniku výjezdové jednotky v Žirči vznikla před lety, kdy hrozilo 

úplné zrušení místního SDH. „To by ale byla škoda. Tehdy se Ivan Bartoš 

nabídl, že jako starosta sboru chod SDH znovu nastartuje, což se mu povedlo, 

přestože nyní z pracovních důvodů odstoupil. A protože jsme chtěli, abychom si 

na hasiče jen ´nehráli´, ale aby z nás byla výjezdová jednotka, absolvovali jsme 

školení a začali trénovat. Zřídili jsme dětský oddíl, spolupracujeme se sokoly,“ 

říká Jan Pohl a dodává: „Nyní bychom chtěli vylepšit hasičskou zbrojnici, která 

je v majetku města, kde je momentálně garáž na auto a příslušenství. Rádi 

bychom zde zřídili sociální zázemí s tekoucí vodou.“ 

Aktivitu žirečských hasičů vítá také královédvorský starosta Jan Jarolím. 

„Zřízení výjezdové jednotky bude velkým přínosem nejen pro město, ale i pro 

profesionální hasiče. Je to dobrá zpráva i proto, že se jedná o lidi s místní 

znalostí, kteří mohou občanům skutečně pomoci,“ dodává. 

Na území města Dvůr Králové nad Labem působí kromě výjezdové jednotky 

SDH Žireč, která je nově zřízena jako organizační složka města, ještě sbor 

dobrovolných hasičů SDH Verdek. 

Miroslava Kameníková, tisková mluvčí 

Zdroj: www.mudk.cz  
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Advent budou vítat všude. V různých  
podobách 

 

Dvůr Králové nad Labem 

 

Dvoráci se mohou těšit na několikanásobné rozsvěcení vánočního stromu. 

V sobotu 26. listopadu se nejprve dočkají od 16 hodin lidé v lipnické kapličce. 

Zazní zde adventní a vánoční písně a vystoupí žáci pod vedením Nikoly 

Holcové. 

O půl hodiny později si vlastní strom rozsvítí také lidé v Žirči. Akci zahájí 

zvonkový průvod se svatojánskými lucerničkami pod vedením zkušeného 

ponocného. 

Předpokládaný příchod průvodu na náměstíčko, kde se poprvé rozsvítí vánoční 

strom, bude zhruba v 16.45 hodin. Také v Žirči se mohou lidé těšit na 

doprovodný program. 

Na centrálním královédvorském náměstí T. G. Masaryka pak rozsvítí vánoční 

strom v neděli 27. listopadu. Od 17 hodin se tu lidé mohou těšit také na koncert 

pardubické folkové kapely Marien. 

Zdroj: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/advent-budouvitat-vsude-v-ruznych-

podobach-20161113.html 

https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/advent-budouvitat-vsude-v-ruznych-podobach-20161113.html
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/advent-budouvitat-vsude-v-ruznych-podobach-20161113.html

