Vážení sousedé,
jako každý rok v tomto svátečním čase k Vám přicházíme
s přáním – klidné a pohodové prožití vánočních svátků,
splnění všech přání a především zdraví.
Dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtý ročník Silvestrovské
sousedské. Úterý 31. prosince 2019 v 17 hodin na Návsi
před kapličkou. Přijďte se rozloučit se starým rokem
a připít na nadcházející rok 2020.
Zastupitelstvo Obce Kamenné Žehrovice

Podzimní akce pořádané obcí

V sobotu 21. září 2019 v 9 hodin zahájily děti z mateřské
a základní školy již 14. ročník Mariánské poutí. Také
letos přijali pozvání významní hosté. Letošní výstava
byla zaměřena na 100. výročí SK Kamenné Žehrovice
a 10. výročí vysvěcení kaple Jména Panny Marie. Jako
každoročně svítilo po celý den sluníčko a všichni jsme
prožili příjemný sobotní den.
V sobotu 5. října 2019 v 10 hodin se Žehrováci, ale
i přespolní sešli na fotbalovém hřišti a společně vyrazili na
pochod naučnou Drvotovou stezkou. I přes nepřízeň počasí
se letošního ročníku zúčastnilo 46 účastníků. U pomníčku
zakladatele Drvotovy stezky Vaška Drvoty jsme zapálili
svíčky a poklonili se jeho památce.
Ve čtvrtek 24. října 2019 jsme v obřadní síni přivítali
mezi občany obce jedenáct dětí. Do pamětní knihy bylo
zapsáno osm chlapečků a tři holčičky. Slavnostního
odpoledne se zúčastnili rodiče, prarodiče a praprarodiče
dětiček. Nejmenší občánky přivítaly pásmem písniček
a básniček děti z mateřské školky.
V pátek 1.11.2019 se potemnělé uličky obce rozzářily
lampiony. Početný lampionový průvod prošel od školky
k vysoké haldě. Zde oblohu rozsvítil ohňostroj a děti

zapálily svíčky u sochy Panny Marie Bolestné. Průvod
pokračoval k Dělnického domu, kde jsme se všichni
zahřáli čajíčkem a opekli buřtíky. První listopadový
podvečer se vydařil. Za bezproblémový pochod vesnicí
patří poděkování hlídce Městské policie Nové Strašecí,
která lampionový průvod vesnicí provázela.
První adventní neděli se kolem 16. hodiny začala
náves plnit prvními Žehrováky, kteří se přišli podívat na
rozsvěcení vánočního stromečku. Jako každoročně zahájili
advent naši nejmenší, děti z mateřské a základní školy.
Kromě teplých nápojů na zahřátí jsme mohli ochutnat
rozmanité cukrářské výtvory žehrovských cukrářek
a zabijačkové hody, které již poněkolikáté sponzorsky
připravila firma Maso domů. Na památku jsme se mohli
vyfotit ve fotokoutku, který se setkal s velkým ohlasem.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě
akcí pořádaných obcí podíleli buď vlastní prací, nebo
sponzorským příspěvkem.
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Soňa Černá

VKM zvyšují cenu vody pro rok 2020

Vodárny Kladno – Mělník a.s. budou investovat do nových
zdrojů vody a obnovy infrastruktury, a proto bude cena
vodného a stočného navýšena. Představenstvo společnosti
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na svém zasedání dne
24. října 2019 stanovilo cenu vodného a stočného pro rok
2020 na 105 Kč/m3 včetně DPH. Společnost tak předpokládá
získat na nutné investice navíc 90 milionů Kč ročně.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že vedení
VKM musí řešit nedostatek pitné vody a havarijní stav na
několika místech vodovodní soustavy. „Pokud bychom
okamžitě nezačali investovat, mohlo by se brzy stát, že
na řadě míst lidem z kohoutků voda nepoteče“, vysvětluje
předseda představenstva VKM Radek Větrovec.
Soňa Černá

Děti na startu v Mateřské škole Kamenné
Žehrovice

Nové chodníky, veřejné osvětlení a parkovací
stání

V průběhu měsíce listopadu byly dokončeny tři investiční
akce. V rámci akce „Rekonstrukce chodníků 2019“
byly vybudovány nové chodníky od základní školy po
autobusovou zastávku na Hájích a od autobusové zastávky
kolem Sokolky směrem na Tuchlovice. Druhou investiční
akcí bylo vybudování veřejného osvětlení v téže lokalitě.
Do třetice pak došlo k vytvoření parkovacích stání v ulici
Politických vězňů. Vybudováním parkoviště bylo vyhověno
klientům Pošty Partner, kteří neoprávněně parkují na nově
vybudovaných chodnících podél Karlovarky. Věříme, že
toto parkoviště klienti Pošty Partner přivítali a přestanou
porušovat pravidla silničního provozu neoprávněným
parkováním.
Soňa Černá

Na konci srpna se ředitelka mateřské školy v Kamenných
Žehrovicích rozhodla, že zapojí mateřskou školu do projektu
Děti na startu. Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné
pohybové přípravy pro děti od 4 do 9 let, který je zaměřený na
rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti,
rychlosti a síly. U všech dětí chceme především probudit
radost z pohybu. Dále zjistíte, k čemu má dítě největší vlohy
a jaký sport ho bude bavit. Děti si osvojí pravidla her, pravidla
FairPlay a naučí se být týmovými hráči.
Od 30. září se scházíme v Dělnickém domě v Kamenných
Žehrovicích, vždy v pondělí od 16 do 17 hodin. Do cvičení
se zapojilo celkem 26 dětí, z toho 20 z mateřské školy a 6 ze
základní školy. Jak probíhá trénink? Nejdříve je společné
rozcvičení dětí. Pak následuje rozdělení dětí na 4 skupiny,
každá má svého vlastního trenéra a formou kruhového
tréninku procvičujeme prvky z atletiky, gymnastiky,
míčových her, koordinace a motoriky. V závěru je společné
ukončení hodiny. Tréninky vedou Alena Vorbachová,
Michaela Borčová, Nikola Voráčková a Andrea Rácová.
Trenérky prošly školením a mají příslušný certifikát.
Z tréninků vždy odchází spokojené děti, a to je pro nás
největší odměna. Věříme, že tento projekt bude i nadále
pro děti zajímavý a bude mít i nadále mnoho příznivců.
Kolektiv dětí a zaměstnanců přeje všem radostné prožití
svátků vánočních a šťastné vykročení do nového roku!
Alena Vorbachová

SK Kamenné Žehrovice po podzimní části
sezóny

První půlsezóna ve druhém století existence našeho
fotbalového klubu je u konce a nastává čas dílčího
bilancování. Letos nás v mistrovských soutěžích zastupují
mladší přípravka Sportovní akademie U8, mladší žáci U12
a tradičně tým dospělých. Všem týmům se v zásadě dařilo,
i když se nevyvarovaly ani slabších výkonů.
Mladší přípravka se na podzim zaslouženě dočkala první
mistrovské výhry a k naší radosti následovaly v krátkém
sledu i další úspěchy. Příkladné nasazení a systematická
práce trenérů začínají přinášet svoje výsledky.
Tým mladších žáků se pro letošek budoval z velké
části nově za významné pomoci Sportovní akademie.
Je potěšující, že v relativně krátké době všichni hráči
vytvořili fungující partu, která „šlape“ i na hřišti. Mužstvo
sehrálo několik vyrovnaných utkání s dlouhodobě
nejlepšími celky okresu, některé z nich dokonce dokázalo
obrat o mistrovské body. Výsledkem je celkově 7. místo se
ziskem 18 bodů.
Tým dospělých navázal v úvodu soutěže na vynikající
jarní výsledky a dlouho se držel na druhém místě tabulky.
Po polovině sezony však přišla série proher, kterou se
podařilo zastavit až v posledním kole podzimní části.
Výsledkem je, stejně jako v případě mladších žáků, 18
bodů a celkové 7. místo.
Aktuální výsledky a tabulky lze spolu s dalšími informacemi
sledovat prostřednictvím internetového portálu OFS Kladno
a FAČR a na stránkách Kladenského deníku.
Děkujeme našim podporovatelům a věrným fanouškům
za dosavadní přízeň a přejeme nejen jim, ale i všem dalším
spoluobčanům klidné a pohodové prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v roce 2020.
Pavel Stehlík

Podzim v Žehrováku

Podzimní program u nás začíná naší největší akcí a tou je
Mariánská pouť a trhy lidových řemesel. Letos připadla
na sobotu 21. září, byla to 14. pouť a uplynulo 10 let od
vysvěcení kaple. Pamětníci vědí, že slavnostní mši tehdy
celebroval Miloslav kardinál Vlk. Letos to byl arcibiskup
pražský a primas český kardinál Dominik Duka s účastí
kněží vikariátu a s doprovodem chrámového sboru sv.
Václava z Kladna a Collegia pražských trubačů.
Po celý den probíhal bohatý program počínaje
pohádkovým divadélkem přes historický šerm až po
vystoupení folklorního souboru Čtyřlístek. Hudební

doprovod celé akce zajišťoval osvědčený FŠ Band.
Vrcholem byla unikátní zvonohra pana P. R. Manouška.
Na stáncích návštěvníci našli keramiku, kované
předměty, košíky, výrobky ze dřeva, mýdla, svíčky,
květiny a bylinky atd. Krom toho bylo možné se najíst
slaného i sladkého, okusit nápoje všeho druhu i docela
prostě se procházet a využívat příjemné teplo podzimního
slunce i hezké prostředí žehrovské návsi.
Děti hojně využívaly všeho, co bylo na pouti k mání,
ale snad nejvíc Kozí taxi. To bylo šasi a voj dřevěného
vozíku, na němž stála dřevěná busta rohatého kozla a za
ním lavička obsypaná dětmi od jednoho do cca sedmi let.
Starší sourozenec či rodič obstaral pohon a ostatní se vezly.
Po dvě hodiny, co jsem to sledovala zpoza žehrováckého
stánku, bylo taxi v nepřetržitém provozu. Jeden z rodičů
suše konstatoval „...a to jsme v digitálním věku.“
Po pouti – stejně jako jindy – následuje koncertní část
našeho programu. V říjnu vystoupila v kapličce dvojice
Pavel Fischer (housle, zpěv) a Jakub Jedinský (akordeon,
zpěv). Parafrázuji text z našeho plakátu: s lehkostí
překračují hranice hudebních žánrů a přinášejí strhující
spojení world music, klasické hudby a jazzu. Posluchač
mohl zaslechnout vlivy balkánské, židovské, irské, skotské
a mnohé další. Dodám jen, že strhující byl i přednes
a přeplněná kaplička to ocenila.
Další koncert se uskuteční 19. prosince v 18 hodin
a účinkující není nutno nijak zvlášť představovat. Jsou to
žáci ZUŠ Stochov, jejichž pravidelné adventní vystoupení
je v Žehrovicích vždy hojně navštěvované.
Protože toto je letošní poslední číslo Obecního
zpravodaje, využíváme příležitosti a děkujeme všem,
členům i nečlenům, kteří nám v průběhu roku pomáhali.
Našim spoluobčanům přejeme veselé Vánoce a hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2020.
Hana Jirkalová

Činnost místní organizace ČSŽ

Milé ženy a milí spoluobčané,
v září jsme pořádaly zájezd do Dobříše, kde jsme si
prohlédly zámek a další zajímavá místa a památky města.
Po obědě jsme jely na malebný zámek Březnice, ležící
na břehu říčky Vlčavy, obklopený anglickým parkem se
dvěma rybníky. Jedná se o velmi hezké místo s malebným
okolím. Oba zámky se nám velice líbily.
Zúčastnily jsme se i dalších akcí a výletů pořádaných
Okresní a Krajskou radou žen. Jako každoročně, tak i letos
se členky našeho výboru zúčastnily dvoudenního semináře
v Praze v Kounicově paláci, na téma „Rady Evropy
o prevenci a potírání násilí vůči ženám“. 1. prosince se
zúčastníme rozsvícení vánočního stromečku. 14. prosince
se koná naše šesté adventní posezení s ochutnávkou
našeho vlastního vánočního cukroví, uvaříme si čaj a kávu,
popovídáme si, zavzpomínáme a také si zazpíváme.
K vánočním svátkům přejeme všem ženám
a spoluobčanům krásné a klidné prožití vánočních svátků.
Přeji všem hodně štěstí, pohody, a hlavně zdraví do
Nového roku 2020.
Jana Skleničková

Modeláři z Kamenných Žehrovic na vlně
úspěchů

S koncem roku nastává čas zhodnotit uplynulou
modelářskou sezónu. A hodnocení je to radostné. Byla
jedna z nejúspěšnějších za poslední roky.
Zorganizovali jsme celkem 8 soutěžních dnů. Čtyři
kola tradiční soutěže házedel pod názvem Žehrovické
házedlo, jednodenní Memoriál Radoslava Čížka a třídenní
Mistrovství České republiky historických modelů.

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

PEDIKÚRA
kompletní ošetření nohou
wellness pedikúra
MANIKÚRA
wellness manikúra
P-Shine
Parafinové zábaly
DEPILACE VOSKEM

Lucie Pánková
603 551 602

MASÁŽE
Pavlína Přibíková
604 192 493

Žehrovické házedlo pořádané LMK Kamenné Žehrovice
je soutěží hlavně pro mladé modeláře, žáky z modelářských
kroužků. Letošní účast překonala všechny dosavadní
ročníky. Našim žákům se tento rok dařilo, víceméně „na
všech frontách“. Vybírám největší úspěchy: Jiří Hloušek
ml. – žákovský mistr ČR v halových házedlech, Radek
Bačina – třeti na mistrovství ČR v kategorii gumou
poháněných modelů a nejlepší junior ČR v Českém
poháru v této kategorii, Jan Hruška – žákovský přeborník
středočeského kraje v kategorii venkovních házedel, mistr
Evropy v kategorii Electrorubber historických modelů,
Maruška Bačinová – mistryně ČR v kategorii historických
větroňů A2, Štěpán Bačina – přeborník středočeského
kraje, v kategorii házedel mladších žáků, Terezka
Kostečková – vítězka seriálu Terezínská liga v kategorii
házedel mladších žáků, třetí v juniorech na Memoriálu
Radoslava Čížka v kategorii větroňů...
Klub historických modelářů SAM 95 Bohemia a jeho
členové se také neztratili. Nejen při soutěžích, kde bychom
úspěchy popsali mnoho řádků, od několika zlatých medailí
na Mistrovství Evropy a Mistrovství ČR, po nepřeberné
množství míst „na bedně“ při soutěžích historických
modelů v rámci celé ČR. Na letišti Raná u Loun jsme
pořádali třídenní Mistrovství ČR historických modelů. Na
této akci soutěžilo více než 250 modelů.
Práce je tedy za námi dost a před námi ještě víc. Bez
pomoci obce bychom to ale nezvládli. Za to patří paní
starostce a celému obecnímu zastupitelstvu velký dík!
PS: do budoucna nám hrozí, že zvyšující se provoz na
letišti Aeroklubu Kladno nám nedovolí pořádat soutěže,
ani trénovat na modelářské ploše. Již teď musíme akce
velkých modelů dělat na pronajatých, cizích letištích.
Sháníme modelářskou plochu – rovný, travnatý pás cca
200x50 metrů. K pronájmu, nebo koupi. Nevíte o něčem?
Děkujeme a přejeme hodně štěstí v novém roce!

Sokolská 305, Doksy u Kladna
Pošta Partner Kamenné Žehrovice

Od 2. prosince 2019 se mění otevírací doba Pošty Partner.
Pondělí
13:00 – 18:00 hodin
Úterý
7:30 – 11:00 hodin
Středa
7:30 – 11:00 hodin
Čtvrtek
13:00 – 18:00 hodin
Pátek
7:30 – 11:00 hodin

Prodej známek na popelnice pro rok 2020

Prodej známek na komunální odpad od společnosti
Rumpold a AVE bude probíhat jako tradičně v prostorách
Obecního úřadu, a to v následujících termínech:
Středa
15. ledna
8:00 – 17:00 hodin
Sobota 18. ledna
8:00 – 12:00 hodin
Pondělí 20. ledna
8:00 – 17:00 hodin
Středa
22. ledna
8:00 – 17:00 hodin
Ceny známek na rok 2020 zůstávají ve stejné výši jako
v letošním roce.

Povinné „čipování“ psů

Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2020 bude moci
být prováděno očkování proti vzteklině pouze u psů
označených mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu
o očkování psa (pas, očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině.

Jiří Hruška
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