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Občasník�-�vydává�obecní�zastupitelstvo�obce�Kamenné�Žehrovice.

Investiční�akce�letošního�roku�

Dne 1. června nastoupila firma Chládek Tintěra, a.s. 
na rekonstrukci tří panelových komunikací 
na Hájích. Jedná se o ulice Luční, Potoční 
a souběžnou s Karlovarskou. Firma vyhrála 
výběrové řízení s nejnižší nabídkou a zastupitelstvo 
obce na svém veřejném zasedání 27. dubna 
schválilo s firmou smlouvu o dílo. Občané části 
obce Háje obdrželi harmonogram prací. Dopravní 
omezení se týká také občanů ulice Lesní, Sadové a 
Nad hřištěm. Žádáme řidiče, aby respektovali 
dopravní značení a parkování spoluobčanů z ulic, 
kterých se rekonstrukce týká. Obec podala na akci 
žádost o dotaci na Ministerstvo financí. 

Další investiční akcí letošního roku je Snížení 
energetické náročnosti objektu Základní školy. 
Firma RENASTAV, s.r.o., která vyhrála výběrové 
řízení, nastoupí dne 16. června, přičemž zakázka by 
měla být realizována ve lhůtě 16 týdnů. I v tomto 
případě platí, že smlouvu o dílo schválilo 
zastupitelstvo obce dne 27. dubna. Zajištěné už je 
přitom částečné vnější financování, neboť obec 
uspěla se žádostí o dotaci z Operačního programu 
životního prostředí ve výši 40% uznatelných 
nákladů. 

Druhou investiční akcí v budově školy je 
„Rekonstrukce vytápění ZŠ“. Zastupitelstvo obce 
dne 24. května schválilo smlouvu o dílo s firmou 
Ing. Zdeněk Pešek. Rekonstrukce vytápění bude 
zahájena dne 1. června. Obec podala žádost o dotaci 
z programu Fond obnovy venkova z rozpočtu 
Středočeského kraje. 

Začátkem června proběhla rekonstrukce multi-
funkčního hřiště na zahradě Dělnického domu. 
Rekonstrukci provedla firma 4soft, s.r.o. Hřiště bylo 
potaženo bezpečným polyuretanovým litým 

povrchem SmartSoft, zabudovány byly nové desky 
na basketbal a hřiště bylo nově oploceno. Dále bylo 
odstraněno nefunkční oplocení, které oddělovalo 
zahradu, a nově bylo osazeno venkovní osvětlení. 
Hřiště bylo zrekonstruováno za podpory dotace 
z MMR. 

Poslední větší investiční akcí je umístění fitness 
prvků v parku pod mateřskou školou. V parku bude 
zabudováno šest venkovních fitness prvků od firmy 
COLMEX, s.r.o. Jedná se o prvky řady CE 
(exkluzivní celonerezová řada) na procvičení celého 
těla. Na fitness prvky přispěla TJ SOKOL Kamenné 
Žehrovice částkou 200 tisíc Kč. Díky štědrému daru 
budou pořízeny prvky nejvyšší kvality. Na prvcích 
si budou moci svaly protahovat stejně senioři, jako 
děti a jejich rodiče.

Soňa Černá 



Dětský�karneval�

Apríl je tradiční označení pro první dubnový den. 
Když byly po vsi vyvěšeny plakáty, slibující 
na sobotu 1. dubna ve 14 hodin v Dělnickém domě 
dětský karneval, mohl to někdo považovat 
za aprílový žertík. Ale karneval se skutečně pořádal. 
Zahájilo ho vystoupení aerobicu pod vedením 
Zuzky, pokračoval vystoupením kouzelníka 
a následovaly soutěže, při kterých se pobavily nejen 
děti. Škola přichystala pro děti cukrárničku, ve které 
si děti vyzkoušely výrobu zmrzliny nebo dortíku. 
A na sále za zvuků hudby, jíž vybíral Pepa Port, 
tančilo a soutěžilo plno masek – od vodníka, 
princezen, kominíků až po pohádkové postavičky. 
Sobotní počasí nám přálo a děti využily k dovádění 
sál i zahradu Dělnického domu. Domů odcházely s 
dárečky a s úsměvem na tvářích. 

Soňa Černá 

Dětský�den�

V sobotu 27.5.2017 ve 14 hodin se zahrada 
Dělnického domu zaplnila dětmi a rodiči. Letošní 
Dětský den byl sponzorován firmami EKOKOM 
a RUMPOLD a byl zaměřen na tříděný odpad. 
Firma EKOKOM přivezla skákací hrad, firma 
RUMPOLD dárečky ve formě popelniček a děti si 
mohly vyzkoušet na popelářských vozech sen 
většiny kluků – být popelářem. U stánku MP Nové 
Strašecí si děti vyzkoušely střelbu a výzbroj včetně 
neprůstřelné vesty. Soutěže a dílničky byly hravou 
formou zaměřeny na tříděný odpad. 

Celým odpolednem nás provázeli Pepa Port 
a Jitucha. Příjemně prožité odpoledne plné soutěží, 
tance a her zakončila ekopohádka spolku TAŠKA – 
Dlouhá, Široká a Bystrozraká. Děti i dospěláci si 
opekli špekáčky a děti si kromě zážitků odnášely 
plastové krabičky na svačinu. 

Poděkování patří sponzorům a stejně tak všem, kteří 
se na organizaci Dětského dne podíleli. 

Soňa Černá 



Zprávy�o�činnosti�spolu�Žehrovák�

Poslední květnovou sobotu zakončil Žehrovák sérii 
jarních koncertů v kapličce vystoupením 
klarinetového kvarteta Cantarina Clarinete. Čtyři 
krásné dámy měly v programu jak klasiku, např. 
Bizeta, Dvořáka Brahmse atd., tak autory dvacátého 
s to le t í  i  současné  (Cohena ,  Berns te ina , 
Chačaturjana a jiné). Kaplička byla plná, kvarteto 
sklidilo velký aplaus a Žehrovák může po 
prázdninové pauze zahájit podzimní aktivity. 

Nejprve 23. září Mariánskou poutí a Trhy lidových 
řemesel v tradiční podobě. Podzimní koncerty 
začnou 27. října recitálem Luboše Pospíšila, 
vynikajícího zpěváka a kytaristy a někdejšího člena 
skupiny C&K Vocal. Protože Pospíšil už u nás 
vystupoval, můžeme zájemcům slíbit opravdový 
bonbónek. V pátek 10. listopadu vystoupí sdružení 
Les Planets Vivantes s francouzskou harfenistkou 
a českou houslistkou. Prosincové koncerty budou 
ve znamení tradice, tedy nejprve 8. 12. přivítáme 
folklorní soubor Rozmarýn s vánočním repertoárem 
a pak 21. 12. dětský pěvecký soubor ZUŠ 
ze Stochova. 

Všem spoluobčanům přejeme hezké prázdniny 
a srdečně je zveme v září na náves a pak na hezké 
večery v kapličce. 

Hana Jirkalová 

Český�svaz�žen�informuje�

Letos slavíme 50. výročí založení Českého svazu 
žen, a proto přejdeme k roku 1967, kdy proběhl 
ustavující sjezd. Ženy byly organizovány na zá-
vodech např. v Poldi, Kablo, OPS, ČKD atd. 
Organizace na závodech byly zrušeny a přecházely 
do místa bydliště. 

První zmínka o založení ČSŽ v Kamenných 
Žehrovicích byla ovšem v kronice obce zazna-
menána již v r. 1966. Předsedkyní byla tehdy paní 
Libuše Růžičková, jednatelkou Jarmila Čermáková 
a kronikářkou Eva Kořánová. Činnost byla 
různorodá, zaměřená na spolupráci se Sborem pro 
občanské záležitosti, např. vítaní občánků. Ženy 
chodily na brigády, pořádaly zájezdy do divadel, 
besedy, plesy, oslavy MDD, MDŽ atd. Poděkování 
patří naším předchůdkyním, které již nejsou mezi 
námi. 

11. března jsme se sešly na výročním zasedání ČSŽ, 
kde proběhly volby s malou oslavou MDŽ. Ženám 
nad 70 let jsme předaly kytičky. Starším a nemoc-
ným ženám jsme kytičky odnesly domů. 
Zástupkyně naší organizace se zúčastnily okresní 
konference v Kladně a krajské konference v Praze 
v Kounicově paláci. 

V polovině května jsme uskutečnily brigádu, 
uklidily a vytrhaly trávu kolem památníku z 1. svě-
tové války a u svatého Rocha, patrona kameníků. 
K pomníku jsme umístily truhlík s květinami 
a pravidelně ho zaléváme. 

27. května proběhl v obci den dětí, kde jsme 
pomáhaly při soutěžích a rozdávaly pamlsky 
a balónky s logem ČSŽ k 50. výročí založení. 

3. června jsme byli ZOO v Liberci. Děti 
z Kamenných Žehrovic měly vstup i cestu zdarma. 
Zúčastňujeme se akcí ORŘ „Za poznáním okresu“, 
letos to bude Kolínsko. V září každoročně jedeme 
za krásami naší vlasti, tentokrát na hrad a zámek 
do Jindřichova Hradce. 

Jana Skleničková 



Uzávěrka�tohoto�čísla�5.�6.�2017.�Uzávěrka�příštího�čísla�20.�8.�2017.�Tisk�A�centrum�Kladno�s.r.o.

Veteran�rallye�Kladno

Od 9. do 11. června se konal v okolí Kladna 1. ročník 
Veteran rallye Kladno. K vidění bylo mnoho 
krásných historických vozů a řidičů v dobovém 
oblečení z Čech i ciziny. Slavnostní zahájení 
proběhlo v hotelu Astra v Srbech a druhý den se 
veteráni vydali za velkého zájmu z Kladna přes 
Kamenné Žehrovice (viz snímky) směrem na 
Nižbor.

Karel Kalvoda

Znáte�mladé�modeláře?�

Uplynulo prvé pololetí roku 2017, nastal konec 
školního roku 2016/2017. 

Současně skončila první polovina modelářské 
sezony, ve které proběhly mnohé soutěže. Tyto 
soutěže se týkaly i mladých modelářů, kteří se 
úspěšně na jejich průběhu podíleli, a to aktivně, 
nebo svojí pomocí. Jsou mezi nimi totiž i velmi 
mladí chlapci, kteří se snaží nějakých úspěchů 
dosáhnout, ale musí nejprve poctivě trénovat. 

V roce 2017 probíhal 6. ročník Žehrovického 
Házedla – jeho první dvě kola. Soutěž se vždy koná 
na kladenském letišti. Další kola proběhnou 
po prázdninách, a to v termínech 16. září a 14. října. 
Těšíme se na všechny Žehrováky, kteří se na nás 
přijdou podívat a povzbuzovat nás! Věříme, že se 
někteří hoši i děvčata do našeho klubu přihlásí 
a budou s námi stavět letecké modely a budou se 
zúčastňovat naší činnosti. 

LMK Kamenné Žehrovice obdržel od Svazu 
modelářů ČR stavebnice modelu VOSA, včetně 
radiového řízení. Tyto modely si postavili naši 
členové – mladí modeláři. Některé z nich vidíte na 
přiložené fotografii. S radostí bych chtěl po-
dotknout, že se jedná o repliku historického modelu 
kluzáku, který v roce 1949 navrhnul a zkonstruoval 
vynikající žehrovický modelář Radoslav Čížek – 
toto jméno a tuto osobu znají všichni letečtí 
modeláři!!! 

Vladimír Horák 


