Další rok rekonstrukce Karlovarky

Již v roce 2019 začal Středočeský kraj s rekonstrukcí silnice
II/606, tedy staré „Karlovarky“. A již v tomto roce jsme
mohli dopravní omezení, tuto rekonstrukci doprovázející,
pocítit i my, občané Kamenných Žehrovic. Nutno ovšem
říci, že to byla jen velmi nesmělá předzvěst toho, co nás čeká
letos. V roce 2020 se totiž bude Karlovarka rekonstruovat
přímo u nás ve vsi, přičemž dojde i ke stržení obou mostů
(u Jednoty a u čerpací stanice), které jsou podle vyjádření
statika v havarijním stavu. Netřeba snad ani zdůrazňovat,
že pro dopravní obslužnost Žehrovic to bude mít velmi
nepříjemné důsledky.

Oba mosty by se měly rekonstruovat od 2. března do
27. listopadu. Rekonstrukce se nebude týkat pěších lávek,
které budou jednotlivé části vsi nadále spojovat. Z hlediska
autodopravy to ovšem bude znamenat, že z Hájů směrem na

západ bude nutno jezdit kolem Mrákav a přes Srby. Naopak,
občané větší části obce budou muset při cestě směrem na
Kladno a Prahu využít objízdnou trasu přes Tuchlovice
a Srby, případně (na Prahu) přes Žilinu a Družec. Stržený
most u Jednoty bude možno objet přes Spáleniště.
Úsek Karlovarky mezi mosty bude rekonstruován
pravděpodobně od 1. září do 31. října (předběžně
plánovaný časový rozsah). Dopravní opatření budou
vycházet z aktuální situace, neměla by snad přinést
výraznější problémy.
Kromě těchto stavebních prací přímo v naší vsi je ale
ještě třeba počítat s dalšími rekonstrukcemi v blízkém
okolí. Konkrétně:
Od 30. března do 31. července budou probíhat úpravy
silnice směrem na Tuchlovice, mezi návsí a odbočkou
k areálu firem Destone a Proficolor bude střídavý provoz
v jednom pruhu řízený semafory.
Od 13. července bude Karlovarka rozkopaná také přímo
v Tuchlovicích a i zde se bude projíždět na semafory. Práce
budou rozděleny do 2 etap, a sice tak, že do 9. října bude
probíhat rekonstrukce od začátku vsi po její střed a od 12.
října do 27. listopadu od středu na konec.
Od 2. března do 30. října se bude opravovat též most
na cestě z Dokes na Velkou Dobrou. To znamená, že na
Velkou Dobrou se bude jezdit přes Družec. Ovšem jen do
konce března – pak bude rozkopán také úsek z Velké Dobré
(od křižovatkou s ulicí Unhošťská) směrem k zmíněnému
mostu, a objízdná trasa tak nadále povede přes Kladno.
Od 29. června do 31. července (předběžný termín) bude
probíhat rekonstrukce silnice II/606 přímo v Doksích,
Provoz bude veden jedním pruhem a řízen semafory.
Od 30. března do 21. června se bude rekonstruovat
též úsek 1,5 km od Slovanky směrem na Nové Strašecí,
objíždět se bude přes Lány a Vašírov.
Velmi nás mrzí nepohodlí, kterému budeme všichni vystaveni,
ale bohužel, vzhledem k poloze Žehrovic nelze opravu páteřní
komunikace provádět méně zatěžujícím způsobem.
Pokud jde o linkovou autobusovou dopravu,
v okamžiku, kdy bylo toto číslo Zpravodaje uzavřeno,
jsme bohužel ještě neměli od dopravců k dispozici
přesnější informace, natož konkrétní jízdní řády. Jakmile
je obdržíme, budeme se je snažit všemi dostupnými
kanály posouvat dále k Vám.
S ohledem na to, že přes horní stranu návsi povede
objízdná trasa, nelze v letošním roce pořádat tradiční
Mariánskou pouť. Tím spíše, že její hlavní organizátor,
spolek Žehrovák, se rohodl do budoucna v jejím zajišťování
nepokračovat, jak se dočtete v jednom z dalších článků.
Vzhledem k oblibě, kterou pouť u Žehrováků i přespolních
získala, bychom ale od příštího roku rádi pořádali jinou,
obdobnou akci, která by se stala pravidelnou součástí

Občasník - vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

našeho kulturního kalendáře. Bude to určitě předmětem
našich dalších úvah a jednání a dozajista v tomto směru
uvítáme jakýkoliv nápad a názor.
Závěrem zdůrazňujeme, že Karlovarská silnice je
majetkem Středočeského kraje a ten je také investorem její
rekonstrukce. Jakákoliv technická, dopravní či logistická
opatření nejsou rozhodnutím obce, která je o nich pouze
informována, maximálně s možností nezávazného
vyjádření. Veškeré informace, které se na Obecní úřad
dostanou, budeme průběžně zveřejňovat na obecním
webu, na úřední desce a případně též v dalších číslech
Zpravodaje. Technické dotazy je možno řešit přímo se
zástupcem zhotovitele, firmy Silnice Group, a.s., ing.
Dittrichem, (tel. 724 592 384).
Držme si palce, ať vše proběhne co nejméně bolestivě,
odměnou za třičtvrtě roku dopravního utrpení nám bude snad
na mnoho dalších let krásná nová páteřní silnice a nové mosty,
u nichž se nebudeme muset bát, že se s námi propadnou.
Marek Starý

Silvestrovská sousedská

V podvečer 31. prosince 2019 se jako každoročně konala
silvestrovská sousedská. Před 17. hodinou se před kapličkou
tvořily hloučky sousedů napříč všemi generacemi. Pro

Plánované investiční akce v roce 2020

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl projednán
a schválen rozpočet obce na rok 2020.
Na rok 2020 zařadili zastupitelé do plánu investic tyto
investiční akce:
Chodníky kolem Karlovarské třídy od parkoviště Na
Turyni po odbočku na Kladno a dále směrem na Doksy,
včetně chodníku v Kladenské.
Parkoviště a místní komunikace Na Turyni včetně
veřejného osvětlení
Veřejné osvětlení v ulici K Rokli a staré Karlovarské.
V těchto ulicích bude zároveň probíhat akce společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. – položení vedení do země
Veřejné osvětlení v ulici Dělnické a okolí. V těchto
ulicích bude zároveň probíhat akce společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. – položení vedení do země.
Revitalizace obecní zeleně v intravilánu – parčík
ve středu obce, za autobusovou čekárnou směrem na
Tuchlovice, předzahrádky před ZŠ, parčík u parkoviště
Na Turyni. Tato investiční akce bude realizována za
předpokladu získání dotace z MAS Svatováclavsko
Vybudování místní knihovny v přízemí OÚ. Investiční
akce bude financovaná z dotace MAS Svatováclavsko.
Soňa Černá

Obec Kamenné Žehrovice plánuje v r. 2020
tyto kulturní akce:

všechny byly zajištěny teplé nápoje a dobrá nálada. Po
zahájení rozzářil Náves nepřehlédnutelný ohňostroj. Většina
přítomných využila konec roku, aby se na chvíli zastavila,
potkala se známými a připila na nový rok 2020. Silvestrovská
sousedská byla krásnou tečkou za starým rokem.
Soňa Černá

22. února od 14:00 hodin Dětský karneval – sál Dělnického
domu
30. května od 14:00 hodin Dětský den – zahrada a sál
Dělnického domu
3. října od 10:00 hodin Drvotova stezka – sraz na
fotbalovém hřišti
Říjen – koncert v Dělnickém domě (datum bude upřesněno)
30. října od 17:00 hodin Lampionový průvod – sraz nad
mateřskou školou
29. listopadu od 16:30 hodin Rozsvěcení vánočního
stromu – Na Spáleništi
31. prosince od 17:00 Silvestrovská sousedská – před
kapličkou
Soňa Černá

Kontejnery na velkoobjemový odpad v roce 2020

Stanoviště:
Ve středu – Souběžná ulice (u OÚ) a ve zdravotním středisku
(zde je navíc vana na stavební suť)
V sobotu – Háje, parkoviště u Turyňského rybníka (zde je
navíc vana na stavební suť) a parkoviště na Karlovarské
u autobusové zastávky
Rozvrh:
Březen:
4. a 7.
Duben:
1. a 4.
Květen:
6. a 9.
Červen:
3. a 6.
Červenec:
1. a 4.
Srpen:
5. a 8.   
Září:
2. a 5.
Říjen:
7. a 10.
Listopad:
4. a 7.

Kontejnery na biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO) v roce 2020
Stanoviště:
Parkoviště na návsi a parkoviště u Záplav
Rozvrh:
Duben:
11. a 25.
Květen:
9. a 23.
Červen:
6. a 20.
Červenec:
4. a 18.
Srpen:
1., 15. a 29.
Září:
12. a 26.
Říjen:
10. a 24.
Listopad:
7. a 21.     

Kontejnery budou přistaveny vždy od 8 do 13 hodin.
Lze do nich odkládat pouze posekanou trávu, seno, listí,
spadané ovoce, odpady ze zeleniny!  
Odkládání větví do kontejnerů je zakázáno!

Žehrovák: plány pro rok 2020

Výroční schůze spolku Žehrovák se v souladu se stanovami
konala hned v lednu, konkrétně 11. 1., a na programu měla
volbu vedení spolku. Vše zůstalo při starém: předsedkyní
je Sylvie Kroupová, místopředsedy jsou Hana Jirkalová
a Jan Kroupa. Poté byla přítomným předložena bilance
loňského roku. Program naší činnosti zná každý, kdo chodí
do kapličky na koncerty, případně navštíví Mariánskou
pouť a trhy lidových řemesel s bohatým programem
probíhajícím od zahájení v devět hodin ráno až do
pozdního odpoledne.
Jediné, co nebylo na plakátě a těm, kdo nechodí po
návsi, mohlo snadno ujít, bylo zhotovení nové fasády
a nového nátěru dvojích dubových dveří. Peníze jsme
získali z Nadace Veolia a úspor spolku. Nicméně kaplička
potřebuje obnovení nátěru střechy a výmalbu interiéru, tak
budeme shánět dál.
Dalším bodem bylo projednání programu na rok 2020.
V této souvislosti proběhla debata o dalším osudu trhů
lidových řemesel. Vzhledem k tomu, že většina z těch
členů, kteří jsou aktivní, je již delší dobu v důchodovém
věku a ani ti ostatní nemládnou, jsme se jednomyslně
rozhodli, že trhy už pořádat nebudeme. Hlavní tíhu
organizační práce a finanční zodpovědnosti nese celá
léta na svých bedrech předsedkyně Sylvie Kroupová,
montáž a demontáž stánků je náročná i fyzicky, a ač nám
v posledních letech několikrát pomohli motorkáři, vloni,
když se nemohli zúčastnit, se ukázalo, že trhy jsou nad
naše síly. Poděkovali jsme všem, kteří nám pomáhali,
těch patnáct let bylo krásných a rozhodně nám ani obci
neudělalo ostudu, ale v našich silách není v této akci
pokračovat.
Nicméně Žehrovák nekončí a pro letošní rok připravil
koncertní program pro kapličku a zachoval Mariánskou
pouť pod novým názvem Mariánská slavnost. Ta má
hluboké kořeny v historii (popsané v naší publikaci 15
let spolku Žehrovák). Slaví se 12. září na svátek Jména
Panny Marie, jemuž je zasvěcena naše kaple, ale i ta, která
na naší návsi stála před tou současnou. Na Mariánské
slavnosti se budeme setkávat v příštích letech.

Program cyklu Hudební kaplička 2020

27. 3. (pátek)
19 hod. – Norbi Kovács, Pavel Fischer,
Olin Nejezchleba
18. 4. (sobota) 19 hod. – Vladimír Merta
29. 5. (pátek)
19 hod. – Jitka Malczyk, Sarraf a hosté
12. 9. (sobota)
9 hod. – Mariánská slavnost
23. 10. (pátek) 19 hod. – Miroslav Paleček
27. 11. (pátek) 19 hod. – Jiří Arnet & Quando:
Adventně vánoční pásmo z biblických úryvků
a Michnových sbírek
4. 12. (pátek)
19 hod. – Jan Burian
11. 12. (pátek) 19 hod. – Muzika Rozmarýn
17. 12. (čtvrtek) 18 hod. – ZUŠ Stochov

Hana Jirkalová

SK Kamenné Žehrovice – v zimní přestávce

Během zimní přestávky naše hlavní hřiště jako obvykle
zeje prázdnotou. Místo hráčů se tam prohání krtek
a dává mu zabrat snad víc než dvacítka hráčů během
podzimních deštivých utkání. Mužstva k přípravě
tradičně využívají hřiště s umělým povrchem, mladší
ročníky také haly.
Protože v tomto období celkem přirozeně nemůžeme
informovat o tom, jak se klubu dařilo v konfrontaci
se soupeři, využijeme prostor zpravodaje k dalšímu
představení Sportovní akademie Kladno, se kterou úspěšně
již druhým rokem spolupracujeme.
Spolupráce přinesla významný posun v obou oddílech,
kdy akademie získala stabilní zázemí a naopak dodala
svěží vítr do našeho mládežnického fotbalu. Oba kluby
posílily i co se týče šíře kádru, a i díky tomu děti podávají
stále lepší výkony. Stala se z nich skvělá parta!
Sportovní akademii založil současný hlavní trenér
Roman Kunc v roce 2017 s vizí sportovně a duševně
rozvíjet mladé sportovce. Začínal se třemi dětmi. Nebyly
výjimkou ani tréninky jen s jedním fotbalistou. Byly to
těžké začátky, ale nevzdal to. Pomalu děti přibývaly, ale
i odcházely. Dnes už jich je téměř 30, včetně čtyř dívek.
Důležitou součástí týmu jsou i rodiče. I díky nim se
můžeme posouvat stále dál, někteří se dokonce aktivně
podílejí na přípravě a vedení tréninkového procesu. Za to
jim patří velký dík!
Naším cílem není vychovat jen dobré fotbalisty. Pro děti
je důležitý všestranný pohyb. Právě proto jsou v trénincích
zahrnuté i hodiny atletiky, gymnastiky, či házené. To dětem
výrazně pomáhá ve všestranném tělesném rozvoji.
Naším společným cílem je, aby se klub nadále rozvíjel
a děti sport bavil. Rádi přivítáme nové kamarády od čtyř
let, kteří si mohou přijít vyzkoušet tři tréninky zdarma.
Těšíme se na ně!
Klára Arnoldová, Pavel Stehlík

Modeláři LMK KŽ a SAM95 Bohemia

Naši modeláři LMK Kamenné Žehrovice nezahálí ani
v zimě, i když sezona končí, anebo se pomalu rozbíhá. Je
to období, kdy probíhají především závody v hale.
29. 12. 2019 jsme se sešli na posledním soutěžním
klání roku v hale v Doksech. Toto již tradiční setkání
příznivců halových házedel kategorie F1N bylo již po
patnácté. A protože jde o jubileum, byla tato soutěž
obsazena snad největším počtem účastníků. Celkově

bylo 56 závodníků, z toho dospělých mužů 29,
dospělých žen 6, junior 1, starších žáků 9, mladších
žáků 10 a jeden předškolák.

Program pro letošní setkání je trochu jiný než obvykle.
Protože chceme, aby se akce zúčastnilo co nejvíce modelů
konstruovaných Radoslavem Čížkem, přidali jsme
i kategorie retro modelů. Přípravy zaberou ještě několik
měsíců. Pevně věříme, že účast bude hojná.
Jiří Hloušek

Jaký je stav černé zvěře v našich honitbách
Kamenné Žehrovice a Tuchlovice a jaký je
pohled místních myslivců na budoucí chov
této zvěře?

LMK Kamenné Žehrovice mělo tentokrát v soutěži hned
11 želízek v ohni. V mladších žácích 6, ve starších 2 a tři
seniory.
Jak se nám dařilo? V mladších žácích zvítězil Jiří
Hloušek mladší. Ve starších žácích byl první Jan Hruška
a druhý Radek Bačina. V seniorech byl Jiří Hloušek starší
třetí a Jiří Hruška čtvrtý.
Příští rok pořádáme pokračování soutěže my v LMK KŽ.
Doufáme, že se soutěž pod naším vedením bude líbit a přijede
na akci plno modelářů s chutí si polétat na konci roku.
V lednu a začátkem února jsme se účastnili halových
závodů. Náš rodinný tandem Hloušek starší a Hloušek
mladší odjel hned po Novém roce do Plzně, aby se
zúčastnil „Tříkrálového polétání“ v kategorii F1N. Oba
byli šikovní a obsadili 3., respektive 1. místo.
Druhou letošní halovou soutěž, „Lázeňskou jarní“,
pořádaly kluby Panoráma Karlovy Vary a MK 02 Ostrov.
Do Ostrova jsme odjeli jen my, starší modeláři, protože
děti trápila viróza. Ve velmi dobře obsazeném závodu Jiří
Hloušek starší obsadil 4. místo a Jiří Hruška místo 6.
V mezičase jsme připravili naše klubové stránky. Na
stránkách jsme začali zveřejňovat užitečné informace pro
naše členy i veřejnost, která se o modelaření a činnost
našeho klubu zajímá.
V rámci klubu SAM95 Bohemia jsme v lednu zahájili
přípravy na naší největší akci v letošním roce – Memoriál
Radoslava Čížka. Toto setkání modelářů budeme letos
pořádat již po patnácté v řadě.

Ten, kdo jenom trochu sleduje dění kolem nás, si jistě
všiml, že v posledních několika letech se v rámci České
republiky nadstandardně rozmnožila černá zvěř. Tato
zvěř obecně páchá viditelné škody na zemědělských
porostech a někdy i svou přítomností ohrožuje občany
naší republiky. Státní orgány v minulém období přijaly
opatření k útlumu černé zvěře hlavně ve vybraných
lokalitách Česka. Myslivci byli žádáni a finančně
podporováni za odstřel divokých prasat.
Dovolte nám, tedy myslivcům z Kamenných Žehrovic
a Tuchlovic, abychom se vyjádřili ke stavu a lovu černé
zvěře v našich honitbách a zaujali k výše uvedeným
skutečnostem naše stanovisko.
Stav černé zvěře v honitbách Kamenné Žehrovice
a Tuchlovice nevykazuje za posledních několik let
podstatné a viditelné zvýšení. Každým rokem ulovíme
kolem dvaceti kusů této přebíhavé zvěře, kolem deseti
kusů nám zlikvidují okolní silnice. Faktem je, že tato
zvěř způsobuje viditelné škody na pěstované kukuřici
a řepce. Nicméně toto je obecně známo a již při plánování
pěstování těchto kultur se musí s těmito škodami počítat.
Je naší snahou tyto škody omezovat lovem, ale ne vždy
se to daří podle našich plánů a představ zemědělských
firem, resp. soukromých zemědělců. Spolupráci s těmito
zemědělskými subjekty hodnotíme jako velice dobrou
a děkujeme za ni. V žádném případě však nejsme zastánci
přehnaného lovu černé zvěře, neboť tato zvěř je jedna
z mála, která v naší přírodě přežívá. Tvrdá opatření
k odlovu divokých prasat musí platit tam, kde jsou stavy
této zvěře nadstandardně vysoké, což ale není náš případ.
Lovit tuto zvěř chceme nadále tak jako tomu bylo doposud
a budeme pozitivně reagovat na požadavky okolních
zemědělců za účelem minimalizace škod.
Kromě černé zvěře žije v našich honitbách standardní
počet zvěře srnčí, ale vzhledem k tomu, že se jedná o zvěř
relativně ne tolik ostražitou, jsou její ztráty na silnicích
značné. Každým rokem dochází k úhynu cca deseti kusů
srnčí zvěře, a to hlavně zvěře mladé. Bohužel, drobná zvěř
zaječí a bažantí je na minimálních stavech.
Výše uvedená problematika je předmětem diskusí
myslivců místních, a hlavně myslivců na regionální
a státní úrovni. Příslušné právní normy o odlovu zvěře
byly v minulých dnech upravovány za účelem podpory
lovu prasat, ale budeme je ctít a dodržovat v rámci našich
kapacitních možností a našeho rozumu.
Ladislav Slánička
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