
Věříme, že cvičení Vám bude přinášet radost jako oblíbené 
fitness stroje.

Další velkou investiční akcí, s níž zastupitelstvo v brzké 
době počítá, je oprava další části chodníků podél ulice 
Karlovarská v délce cca 940 m. Šířka chodníků se bude 
pohybovat v rozmezí 1,5 - 2,75 m, součástí rekonstrukce 
budou i vjezdy na sousední nemovitosti, rekonstrukce 
příkopových žlabů, doplnění odvodňovacích žlabů 
v místě svodů dešťových vod z nemovitostí. Stejně tak 
dojde i k vybudování veřejného osvětlení, představujícího 
ovšem samostatně financovaný a soutěžený projekt. 

Poměrně intenzivně hodlá obec investovat také do 
vypracování projektů, které mohou být realizovány 
v brzké budoucnosti, optimálně s využitím unijních či 
jiných dotačních prostředků. Konkrétně bude v roce 2019 
zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci 
komunikace Na Turyni (rekonstrukce parkoviště a místní 
komunikace o délce cca 200 m u Turyňského rybníka), 
na revitalizaci zeleně v intravilánu obce (kolem pomníku 
obětem 1. světové války, předzahrádky u základní školy 
a kolem parkoviště u Turyňského rybníka) a konečně též 
na opravu chodníků podél ulic Karlovarská a Kladenská na 
Hájích. V podzimních měsících bude též zahájena stavba 
bytové jednotky v přízemí Obecního úřadu (v prostorách 
využívaných dříve Českou poštou).

Zcela mimo režii obce je rekonstrukce Karlovarské 
třídy, o níž pojednává samostatný článek v tomto čísle 
Zpravodaje.

Soňa Černá – Marek Starý

Workoutové hřiště a další investiční akce 
v letošním roce

V parku pod mateřskou školou bylo instalováno 
workoutové hřiště. Jedná se o stavebnicový modulární 
systém STREET WORKOUT WO 06 Nebraska 
s bezpečnostní dopadovou plochou. Workout je trvale 
instalované volně přístupné fitness zařízení, na němž 
nebo s nímž může uživatel bez dohledu nebo s cizí 
pomocí provádět sportovní činnost s cílem udržovat nebo 
zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti.
Při cvičení je nutné řídit se pokyny uvedenými v návodu 
umístěném u zařízení.

Kamenné Zehrovice
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byla poměrně výrazně medializována a vzbudila mezi 
obyvateli obce značný ohlas. Zastupitelé, kterým byl projekt 
představen, na jednu stranu uznali příležitosti, které s sebou 
projekt přinášel (například z hlediska podpory turistického 
ruchu a zprostředkovaně též místních podnikatelů), na druhou 
stranu si byli vědomi, že myšlenka vybudovat za rybníkem 
největší buddhistickou svatyni v Evropě (a druhou největší na 
světě) se může mnohým zdát jako příliš extravagantní. Proto 
se jako přirozený krok jevilo představení projektu občanům, 
o což měli ostatně zájem i sami zástupci potenciálního 
investora. K tomuto představení došlo 8. července, po 
skončení veřejného zasedání zastupitelstva.
Při plánování akce se diskutovalo o dvou variantách, kde 
se může konat – buď v zasedací síni Obecního úřadu, 
kde zasedání zastupitelstva tradičně probíhají a kde 
je k dispozici veškerá technika, potřebná k vizuálním 
prezentacím, nebo v sále Dělnického domu. To, že nakonec 
byla zvolena varianta první, se může zpětně zdát jako 
nešťastné rozhodnutí. Ale bylo opravdu těžké odhadnout 
zájem občanů – zasedací síň konec konců pojala i další 
ostře sledované a zástupci médií obeslané jednání, týkající 
se rekonstrukce budovy Základní školy. V tomto případě 
se ale Žehrováků dostavilo nesrovnatelně více, a tak 
se nakonec představitelé obce, nadace Tertön i všichni 
zájemci museli po skončení schůze přesunout o pár set 
metrů dál. Těm, kteří to z nějakého důvodu vnímali jako 
zásadní problém, se touto cestou omlouváme.
V kapacitně dostačujících prostorách „Dělňáku“ pak ing. 
Vladimír Zuzák, jeden z členů správní rady nadace, popsal 
občanům představu o budoucím uspořádání a fungování areálu 
a následně odpovídal na jejich dotazy. Bohužel, ohlášený láma 
Rimpoči nakonec na setkání z ciziny nedorazil.
V návaznosti na toto setkání obdrželo vedení obce celou 
řadu vyjádření občanů, v drtivé většině odmítajících 
představovaný projekt. S ohledem na tuto skutečnost byli 
představitelé nadace Tertön informováni, že projekt ze 
strany obce podporu nezíská.
Sluší se ještě upřesnit, že stávajícím vlastníkem Vaňkovky je 
Rezidence Marína Ostrava a že obec nemá naprosto žádný 
vliv na to, komu tato společnost svůj majetek případně prodá. 
Souhlas či nesouhlas obce se může vztahovat pouze k využití 
areálu. Podle regulačního plánu, který nechala Rezidence 
Marína Ostrava zpracovat, má v prostoru bývalého dolu 
vzniknout obytné sídliště (rodinné domy, dvojdomy a bytové 
domy) s infrastrukturou (přírodní koupaliště, sportoviště, 
restaurace atd.). Budoucí nový vlastník se buď bude muset 
regulačního plánu beze zbytku držet, nebo bude mít jinou 
představu – pak ale přichází potřeba změnit regulační plán, 
vázaná právě na souhlas zastupitelstva obce. 
V současné chvíli se zdá, že negativní stanovisko občanů 
zájem Tertön Foundation pohřbilo. Areál Vaňkovky tak 
zůstane nadále v polodezolátním stavu, což rozhodně 
není optimální varianta. Nezbývá než doufat, že se 
vbrzku objeví jiný zájemce, který se přidrží původního 
projektu, nebo nabídne jinou vizi, slučitelnější s veřejným 
míněním, k němuž chce zastupitelstvo jakožto volený orgán 
pochopitelně přihlížet.

Marek Starý 

Dopravní omezení na silnici II/606
Od 2. září 2019 do 30. listopadu 2019 bude v obci a jejím 

okolí probíhat první etapa dlouho očekávané rekonstrukce 
silnice II/606. Celková rekonstrukce silnice II/606 bude 
v rozsahu od okružní křižovatky v obci Velká Dobrá až 
po Nové Strašecí. První etapa bude probíhat v extravilánu 
(mimo obce) a druhá etapa bude zahájena na jaře r. 2020 
a bude probíhat v intravilánu (v jednotlivých obcích).

Kamenné Žehrovice – Doksy: úplná 
uzavírka

Vyloučen provoz na silnici II/606, ulice Karlovarská 
v obci Doksy za křižovatkou se silnicí III/2381, směr Srby 
až před křižovatku se silnicí II/238 Kladno v obci Kamenné 
Žehrovice. Jedná se o úplnou uzavírku tohoto úseku.

Velká Dobrá: úplná uzavírka 
Vyloučen provoz na silnici II/606, ulice Karlovarská, 

za okružní křižovatkou až před místní komunikaci ulice 
Unhošťská, včetně křižovatek s místními komunikacemi 
v obci Velká Dobrá.

Kamenné Žehrovice – Tuchlovice: střídavý 
provoz se semafory

Rekonstrukce bude probíhat od odbočky na Proficolor-
Destone po obec Tuchlovice. Stavba bude provedena vždy 
po polovině šířky komunikace, kyvadlová doprava bude 
řízena semafory.

Tuchlovice – Slovanka: střídavý provoz se 
semafory

Omezení se bude týkat úseku od konce obce Tuchlovice 
k autobusovým zastávkám před kruhovým objezdem na 
Slovance. Stavba bude provedena vždy po polovině šířky 
komunikace, kyvadlová doprava bude řízena semafory.

Rynholec – Vašírov: střídavý provoz se 
semafory

Výluka od křižovatky na Vašírov ke křižovatce 
odbočky na Rynholec. Stavba bude provedena vždy po 
polovině šířky komunikace, kyvadlová doprava bude 
řízena semafory.
O zahájení druhé etapy bude obec občany informovat, 
jakmile obdrží příslušné údaje od Odboru dopravy 
a služeb Magistrátu města Kladno. Celá rekonstrukce 
probíhá v režii Středočeského kraje, který je vlastníkem 
komunikací II. třídy, a obec nemá v souvislosti s ní žádné 
rozhodovací pravomoci.

Soňa Černá

Další osud Vaňkovky
V průběhu června byli občané informováni o projektu nadace 

Tertön Foundation na vybudování duchovního a vzdělávacího 
centra v prostorách bývalého dolu Wanieck. Celá záležitost 



Honza Hruška, já byl druhý a další člen klubu SAM 95 
Bohemia, Josef Hejsek, skončil třetí. Tedy kompletní 
česká a zároveň klubová bedna! V poslední pondělní 
kategorii E400, tedy původně malých motoráků se 
spalovacím motorem, nyní opět osazených jednotným 
elektromotorem, byl Josef Hejsek druhý! Prostě paráda. 
Také díky týmové spolupráci. Po dvou startech v kategorii 
electrorubber zlomil Honza Hruška křehký příhradový 
trup jeho Sokola 465 G. Zbýval mu odletět ještě jeden 
start s větroněm, který je přeci jen naše hlavní disciplína, 
a tak přemýšlel o ukončení soutěže elektrogumáků. 
Roman Fousek, který už postoupil do finále v obou svých 
kategoriích, se nabídl, že trup slepí, a tak v posledních 
minutách stihl Honza odlétat i elektrogumáky, dostat se 
do finále... a vyhrát. 
I v dalších dnech se české výpravě, jejíž jsme byli 
členy, dařilo. Přibývaly medaile a český tým nakonec 
skončil v hodnocení národů na druhém místě, těsně za 
pořadatelskou Itálií. Třetí skončili Maďaři. 
Mistrovství Evropy se létá ve dvanácti kategoriích. Češi 
byli čtyřkrát první, z toho tři zlaté šly „na vrub“ členů 
klubu SAM 95 Bohemia!
Nakonec jsme se shodli, že i přes nedostatky v organizaci 
i zázemí to bylo celkem dobré mistrovství. Příští rok se ME 
SAM koná v Ivančicích na letišti Czech Heaven, a to je 
jiná liga! Zázemím se ale asi nic nevyrovná maďarskému 
Jákabszállás, které převezme štafetu od slovenských 
kolegů, kteří budou pořádat ME 2021 v Trenčíně. Vypadá 
to, že tyto čtyři země si budou pořadatelství předávat. 
Z mého pohledu je to dobře. V Itálii, Česku, Slovensku 
a Maďarsku je nejvíce soutěžících a pořadatelé mají 
s touto akcí nejvíce zkušeností. 

Jiří Hruška

Žehrovičtí modeláři z klubu SAM 95 
Bohemia na Mistrovství Evropy

Předposlední týden v červnu mají všichni vyznavači 
historických modelů tradičně rezervovaný pro hlavní 
soutěž sezóny – Mistrovství Evropy SAM. Tento rok 
se tato sedmidenní soutěž konala poblíž italské Ferrary, 
na aeroklubovém letišti Aguscello. Část soutěžících 
se ubytovala po penzionech v okolí letiště, jiní zvolili 
možnost spaní ve stanu, nebo karavanu přímo na letišti. 
Zde nastal mírný problém, spíše rozčarování... sociální 
zařízení. Dvě otevřené sprchy s vyhořelým třicetilitrovým 
bojlerem a dva záchody, z toho jeden turecký, umístěné ve 
stavební buňce za hangárem, připomínaly spíše arabský 
poloostrov minulého století, než třetí nejvyspělejší 
ekonomiku eurozóny... Celé mistrovství ale doprovázely 
teploty okolo 38 stupňů Celsia, tak jsme nakonec vzali 
za vděk i studenou vodou z hadice ve špinavém koutě 
zvoucím se sprchou. 
V neděli proběhlo slavnostní zahájení, projevy 
hodnostářů a vystoupení místních vlajkonošů. Soutěžit se 
začalo v pondělí a hned první den přinesl velký úspěch 
české výpravy a nejúspěšnější den party žehrovických 
modelářů, tedy Romana Fouska, Jirky Hrušky a juniora 
Honzy Hrušky. Roman Fousek vyhrál královskou 
kategorii větroňů s modelem Žehrovice 2, Honza Hruška 
skončil osmý s modelem Luňák a já šestý s modelem 
Sokol. Všichni tři létáme s replikami historických 
kluzáků od žehrovického rodáka Radoslava Čížka. 
Další létanou kategorií byla kategorie Electrorubber, 
tedy modelů původně poháněných gumovým svazkem, 
nyní osazených jednotným elektromotorkem. Tuto silně 
obsazenou kategorii vyhrál ve finálovém rozletu junior 



Závěr programu obstaral současný A tým dospělých, posílený 
o bratry Martina a Michaela Frolíkovi, který v přátelském 
souboji vyzval výběr Tomáše Marka, odchovance fotbalových 
Žehrovic, bývalého reprezentanta a v současnosti hráče 
třetiligové Hostouně.
Fotografování oslav se laskavě ujal Ivan Šulek ml. Jak 
vše zachytil svým objektivem se můžete podívat na 
našem facebooku.

Klub v rámci oslav věnoval 6 000 Kč na konto Nadace 
Jakuba Voráčka podporující pacienty s roztroušenou 
sklerózou. Na částku přispěli všichni, kteří si v den oslav 
zakoupili knihu 100 let SK Kamenné Žehrovice 1919–
2019. Knihu je možné stále zakoupit, stejně jako další 
upomínkové a fanouškovské předměty.
Děkujeme všem, kteří 29. června 2019 svojí účastí přispěli 
k báječnému průběhu oslav 100. výročí od založení klubu. 
Věříme, že si opět najdete cestu na místní fotbalové hřiště 
a že s námi vykročíte do další „Stovky“.

100 let SK Kamenné Žehrovice

Poslední červnový den roku 2019 se v Kamenných 
Žehrovicích nesl v duchu oslav 100. výročí založení 
místního fotbalového klubu. Slavnostní výzdoba areálu, 
pečlivě připravený program, a nepochybně také ideální 
letní počasí vytvořili úžasnou kulisu pro kulaté klubové 
narozeniny. Byl to jistě nezapomenutelný zážitek snad 
pro všechny přítomné. A bylo jich opravdu hodně. 
Od těch, kteří od ranních hodin dokončovali poslední 
přípravy v areálu, přes aktéry jednotlivých fotbalových 
utkání, návštěvníky napříč všemi generacemi až po 
vzácné hosty, zkrátka všechny, kteří svojí účastí přispěly 
ke skvělé atmosféře.
Důstojné zahájení oslav obstaraly naše nejmladší naděje 
U8 ze Sportovní akademie Kladno v ukázkových zápasech 
s pozvanými týmy AFK Tuchlovice a SK Doksy. K naší 
velké radosti se těšily podpoře stále více se zaplňujících 
ochozů, v nichž nechyběla řada bývalých zasloužilých 
činovníků klubu. I ti byli jistě potěšeni při pohledu na 
nadšeně bojující lvíčata. Po poledni je s nemenším zápalem 
vystřídali již o něco zkušenější mladší žáci U12, kteří se 
utkali s týmy AFK Tuchlovice a FC Čechie Velká Dobrá. 
Následoval tradiční bod fotbalových oslav v podobě 

utkání „starých gard“ Kamenných Žehrovic a Tuchlovic. 
Díky dlouhodobým vřelým vztahům těchto týmů se na 
obou stranách představili hráči, kteří v minulosti zajistili 
pro náš klub řadu úspěchů. V poločasové přestávce jsme 
si za zaslouženého potlesku všech přihlížejících dovolili 
předáním pamětních míčů ocenit práci dlouholetých 
činovníků a bývalých reprezentantů klubu.



V nadcházející sezoně bude klub v soutěžích zastoupen, stejně jako v sezoně uplynulé, mladší přípravkou Sportovní akademie 
U8, mladšími žáky U12 a týmem dospělých. Dále bude opět na našem hřišti k vidění tým dospělých Sparty Kladno, který 
zde odehraje všechna svá domácí utkání. Přípravka U8 bude hrát domácí zápasy ve čtvrtek od 17 hod., žáci U12 ve středu 
taktéž od 17 hod. Tým dospělých bude stejně jako na jaře pokračovat ve změněném termínu v neděli od 17 hod., Sparta 
Kladno v sobotu od 14 hod. Přesné termíny zápasů, aktuální výsledky a tabulky lze spolu s dalšími informacemi sledovat 
prostřednictvím internetového portálu OFS Kladno a FAČR.

Pavel Stehlík



1. června pořádala obec dětský den, kde naše členky 
pravidelně pomáhají při různých soutěžích pro děti. 
8. června jsme pořádaly zájezd do Šluknovského výběžku. 
Naše děvčata našla schované skvosty, které nejsou 
tolik navštěvované, a to zámek Lemberk u Jablonného 
v Podještědí a hrad Grabštejn, který leží nedaleko trojmezí 
Čech, Německa a Polska v krásné nedotčené krajině 
Libereckého kraje. Na výletě nám přálo počasí a výlet se 
vydařil.
V letních měsících červenec a srpen jezdí naše členky 
s rodinami na týdenní pobyty na Husovu boudu do 
Krkonoš. 
7. září pořádáme zájezd „Za poznáním Česka“ na zámky 
Dobříš a Březnice v okrese Příbram.

Jana Skleničková

Florbalový kroužek v Dělnickém domě
Začátkem října odstartují kroužky florbalu na školní 

rok 2019/2020. Tento sport se během posledních let 
výrazně rozvinul a stal se dost populárním.  Děti se učí 
týmové spolupráce, rozvíjí pohybové dovednosti, zlepšují 
soustředění a hrají pro radost. Během roku probíhá 
také florbalová liga, kde se poměřují síly s ostatními. 
Kroužky probíhají do konce května a otevřou se v případě 
dostatečného zájmu kluků a holek.

Zápisné: 1 700 Kč
ZAČÁTEČNÍCI 
(7-12 let) - čtvrtek 16:00-17:00 (1. lekce - 10.10.)
POKROČILÍ 
(9-13 let) - středa 15:00-16:00 (1. lekce - 9.10.)
STARŠÍ 
(13-17 let) - středa 16:00-17:00 (1. lekce - 9.10.)
Přihlašování na: https://labyrint-svc.iddm.cz/prihlaseni 
Případné dotazy na email: tomas.pichner@labyrint-svc.
cz nebo na tel.: 601 369 383. 

Kroužek Aerobic v Dělnickém domě
V případě zájmu alespoň 10 děvčat se od října spustí 

také kroužek Aerobic. Jedná se o cvičení zaměřená na 
vnímání rytmu, správné provedení prvků a protahování 
těla. Trénuje se pro radost z pohybu a děvčata vystupují na 
různých akcích a účastní se soutěží.

Lekce budou probíhat každé úterý od 16:00 do 17:00.
Zápisné: 1 700 Kč
Přihlašování a případné dotazy viz florbalový kroužek.

Tomáš Pichner

Nový spolek sídlící v Žehrovicích
Rádi bychom touto cestou informovali, že v červenci 2019 

zahájil činnost spolek EPEKA CZECH z.s. (IČ: 08336041, 
sídlo K Údolí 381, Kamenné Žehrovice, 273 01). Spolek 
patří do celoevropské skupiny EPeKa, která má pobočky 
ve Slovinsku, Rakousku, Velké Británii, Turecku a dalších 
zemích. Cílem spolku je poskytovat informace o možnostech 
cestování a využívání vzdělávacích programů v rámci 

První letošní Mistr ČR z řad LMK 
Kamenné Žehrovice!

To, že v Kamenných Žehrovicích působí dva modelářské 
kluby, jsem na stránkách tohoto Zpravodaje již psal. Je to 
spíše formální záležitost, neboť oba kluby jsou personálně 
propojené. Dva kluby proto, neboť každý se zabývá jiným 
odvětvím modelářské činnosti. SAM 95 má členy po 
celé ČR, je registrovaný u Society of antique modellers 
v USA a zabývá se modelářskou historií. LMK Kamenné 
Žehrovice, tedy letecko modelářský klub, je součástí Svazu 
modelářů ČR, sdružuje členy převážně z okolí a představuje 
modelářskou současnost. Soutěží se dle zcela odlišných 
pravidel. Ale i v LMK máme šampióny. V letošním roce 
se velmi daří Jiřímu Hlouškovi seniorovi, ale hlavně jeho 
synovi, Jiřímu Hlouškovi juniorovi. Oba Jirkové se již třetí 

rok intenzivně věnují halovým házedlům. Tuto kategorii pro 
nás objevil kladenský modelář Josef Kubeš, který již tradičně 
pořádá v hale v Doksích modelářský Silvestr – velmi hojně 
navštěvovanou soutěž právě halových házedel.
Oba Jirkové se letos zúčastnili několika soutěží halových 
házedel a nezřídka si odvezli cenné kovy. Svůj úspěch 
korunovali na Mistrovství České republiky, kde Jiří Hloušek 
mladší získal titul juniorského Mistra ČR v kategorii halových 
házedel. Úspěch o to cennější, že Jirka je letos ještě mladším 
žákem! Do podzimních Mistrovství ČR v dalších kategoriích 
se kvalifikovalo ještě několik žáků i dospělých z klubu LMK 
Kamenné Žehrovice, tak jim držíme palce!

Jiří Hruška

Z činnosti místní organizace ČSŽ 
Kamenné Žehrovice

Milé ženy, milí spoluobčané v krátkosti bych Vás chtěla 
seznámit s činností naší organizace ČSŽ.
Letošní rok jsme zahájily v únoru výborovou schůzí. 
Připravily jsme plán činnosti na 1 pololetí roku 2019. 
V loňském roce jsme navštívily 16 žen starších 60-ti let 
s kytičkou při příležitosti jejich životních jubilejí. 
26. května jsme se zúčastnily akce KRŽ v Praze. 30. března 
jsme měly členskou schůzi a také oslavu MDŽ. Ženy starší 
70-ti let obdržely kytičky. Zhodnotily jsme loňský rok, 
popovídaly jsme si, zazpívaly a trochu i zatancovaly. K lepší 
náladě nám zahrál a zazpíval p. Šitta.



V roce 2014 byla na Návsi pod kapličkou z důvodu 
havarijního stavu odstraněna lípa srdčitá. V dostatečné 
vzdálenosti od původní lípy byl vysazen náhradní strom. 
Na jaře jsme zjistili, že lípa je opět napadena dřevomorem 
kořenovým a je nutné ji odstranit. Na doporučení 
Zahradnictví Franc byl místo lípy vysazen dub zimní 
(Quercus petrea).

Tradiční posvícení letos připadne na 17. listopadu 2019 
a pěkná hodinka na pondělí 18. listopadu 2019.

projektů Evropské unie. Minimální věk účastníků projektů je 
15 let, horní hranice není stanovena. Pro více informací nás 
neváhejte kontaktovat na tel. 608 063 800 nebo na emailu 
zechepeka@gmail.com. 

Lucie Keprová
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