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Vážení spoluobčané, 
v  Obecním  zpravodaji  č.  1/2020  jsem Vás  informovala 
o  všech  akcích,  které  pro Vás  na  letošní  jaro  připravila 
obec.  Bohužel,  v  těchto  dnech  platí  naplno  pořekadlo 
–  „člověk  míní,  život  mění“.  Nakonec  proběhla  pouze 
jedna z nich – Dětský karneval 22. února. Naše nejmenší 
jsme pak museli zklamat a z důvodu nákazy COVID-19 
zrušit oblíbený Dětský den. Snad jim ale uděláme radost 
na  podzim  a  potkáme  se  v  neděli  6.  září  na  zahradě 
Dělnického domu, abychom akci přeci jen uskutečnili, byť 
v neobvyklém termínu a pod názvem Rozloučení s létem. 
Následně  3.  října  od  10  hodin  bude  sraz  na  fotbalovém 
hřišti a vyrazíme na naučnou Drvotovu stezku. Ve středu 
21.  října by  se  potom měl  uskutečnit  avizovaný koncert 
v  Dělnickém  domě,  a  to  v  podání  skupiny  NEZMAŘI. 
Následovat budou další plánované akce. Věřím, že se na 
podzim budeme zase setkávat v lepších časech.

Soňa Černá

Poděkování
10.  březen  2020  si  budeme  pamatovat  jako  den,  kdy  se 
nám všem změnil život. Od tohoto data, kdy Ministerstvo 
zdravotnictví  vydalo  první  Mimořádné  opatření 
k  epidemiologické  situaci  ve  výskytu  onemocnění 
COVID-19,  Vám  na  všech  dostupných  kanálech 
předáváme relevantní informace a zprávy z obce ohledně 
všech opatření, která jsme z důvodu epidemie a nouzového 
stavu přijali. 
Vše  se  seběhlo  velmi  rychle  a  hlavně,  nikdo  z  nás 

si  tuto  situaci  nedovedl  představit,  ani  v  nejčernějších 
snech. Nejprve byla uzavřena základní škola, následovalo 
uzavření mateřské školy, nošení roušek, omezení otevírací 
doby  obecního  úřadu  atd.  Nabídli  jsme  službu,  která 
zajišťuje  pomoc  našim  seniorům  –  nákup  potravin, 
zdravotnického materiálu, léků, dodávku roušek. 
15. března, což je jinak datum narození mého syna, mi 

od  rána  zvonil  telefon,  kdy  jste  reagovali  na  rozeslanou 
SMS. Celou neděli jsem objížděla obec a svážela materiál 
na roušky a následně rozvážela po dobrovolnicích, které 



roušky  pro  nás  všechny  šily.  Chtěla  bych  ještě  jednou 
poděkovat  všem,  kteří  na  výzvu  dodání  materiálu  na 
roušky  reagovali  a  nabídli  látky,  nitě  atd.  Stejně  velké 
poděkování  patří  i  všem  ženám,  které  roušky  po  nocích 
obětavě šily. Zapomenout nesmím ani na studentky, které 
se  nabídly  a  zajišťovaly  pro  seniory  nákupy.  Všech  si 
nesmírně vážím a jsem jim vděčná. Děvčata, jsem ráda, že 
žijete v naší obci! 
Svým způsobem si ale poděkování zasloužíme všichni 

za  to,  jak  jsme  se  s  tím  vším,  co  se  na  nás  hrnulo, 
vypořádali. Nebylo to snadné a  je skvělé, že  jsme v této 
nelehké  době  zachovali  klid  a  chladnou  hlavu,  dokázali 
se k sobě přes nepochybné nervové vypětí chovat slušně 
a  tolerantně a v mnoha případech si  i nezištně pomáhat. 
Velice mě potěšilo, že v  této nelehké době se dokážeme 
stmelit a jeden druhému podat pomocnou ruku. Přeji Vám 
všem pevné zdraví a držme si palce, aby tato černá můra 
dnem 25. května skončila a již se neopakovala.

Soňa Černá

Lávka pro pěší na Háje
Současná  rekonstrukce  obou  mostů  v  Žehrovicích, 
která  se  shodou  okolností  „trefila“  do  doby  řádění 
koronaviru, je dozajista velkým náporem na trpělivost 
občanů. To, že někteří projížděli přes most spojující 
Háje se zbytkem obce navzdory viditelně umístěnému 
zákazu  vjezdu  v  době,  kdy  ještě  neprobíhaly 
zpevňovací  práce,  jistě  není  omluvitelné,  je  to  ale 
alespoň lidsky pochopitelné, a hlavně tím neukáznění 
řidiči v zásadě nikoho neohrožovali.
Zcela nepochopitelná je naproti tomu skutečnost, že 

v době, kdy toto přejíždění mostu přestalo být možné, 
se najdou hazardéři, kterým stojí ušetření pár minut, 
resp. kilometrů za to, že si cestu zkracují jízdou přes 
souběžnou  pěší  lávku. Přestože  stavební  firma  po 
konzultaci  s  vedením  obce  několikrát  lávku  před 

neukázněnými řidiči zabezpečila různými zábranami, 
tyto byly vždy odstraněny, prakticky obratem. Firma 
z tohoto důvodu podala Policii ČR trestní oznámení 
na neznámého pachatele, neboť tím dochází k ničení 
jejího majetku a znehodnocování její práce.

Vedle  toho,  že  je  takové  jednání  protizákonné,  je 
také velmi nebezpečné. Jednak může dojít k ohrožení 
chodců a cyklistů, kteří chodník přes lávku používají 
a  rozhodně nečekají, že se na něm mohou střetnout 
s  autem.  Jednak  stojí  za  upozornění,  že  lávka  svou 
nosností  není  navržena  na  automobilový  provoz. 
Fotografie  lávky,  které  pracovníci  stavební  firmy 
pořídili  zespodu,  z  koryta  potoka,  navíc  výmluvně 
dokazují,  že  technický  stav  lávky  naprosto  není 
ideální.
Věříme  proto,  že  když  nic  jiného,  pak  alespoň 

tyto fotografie přimějí neukázněné řidiče, aby lávku 
přestali  využívat,  a  neznámého  škůdce  k  tomu, 
aby  přestal  odstraňovat  zábrany. Mohlo  by  se  totiž 
klidně  stát,  že  se  lávka  pod  některým  automobilem 
propadne, což by kromě následků na zdraví a majetku 
konkrétního  delikventa  znamenalo  i  to,  že  občané 
Hájů ztratí dočasně pěší spojení se zbytkem obce. To, 
že jízdou po lávce dochází k porušování zákona a že 
za takové jednání hrozí přísné sankce, není snad ani 
třeba zdůrazňovat.

Marek Starý  

Každou první středu a sobotu v měsíci jsou přistaveny 
kontejnery na velkoobjemový odpad a stavební suť. 
Je to služba pro všechny občany obce. Zdůrazňujeme, 
že občan může do kontejneru jednou za měsíc odložit 
pouze jedno kolečko materiálu. Pokud potřebujete 

vyvézt větší množství velkoobjemového odpadu, popř. 
suti, můžete si objednat kontejner. V obci lze kontejner 

objednat u firmy RUMPOLD, popř. u S. Frolíka.



Žehrovická škola v době nouzového stavu
Žehrovická škola byla uzavřena z důvodu nařízení vlády 
po jarních prázdninách, tedy 16. března 2020. Od tohoto 
dne  začal  také  fungovat  systém  distančního  vzdělávání. 
Do vzdělávání na dálku se zapojili všichni vyučující školy, 
ovšem nikoli všichni rodiče. Učitelé organizovali on-line 
lekce, konzultace pomocí  skypu či  jiných platforem. Do 
práce se zapojili také všichni asistenti pedagogů, kteří jsou 
v kontaktu se „svými“ žáky a jejich rodiči a pomáhají při 
vypracování úkolů.

Lze však říci, že se v každém ročníku našel někdo, kdo 
své  dítě  v  tomto  období  podporovat  nezačal,  a  to  přes 
veškerou snahu třídních učitelů o pomoc a podporu.
Od 13. května byla škola otevřena pro žáky 9. ročníku, kdy 

jim byla nabídnuta pomoc při přípravě na přijímací zkoušky 
na střední školy, a to formou konzultací z českého jazyka 
a matematiky. Této přípravy se účastní 9 žáků z celkového 
počtu 18. Mnoho žáků z celkového počtu je však již přijato 
na různá učiliště, proto je tato nabídka neoslovila.
V  pondělí  25.  května  bylo  umožněno  přijít  do  školy 

i žákům 1. stupně. Ve škole na ně čekali jejich učitelé, školní 
jídelna zajistila podávání teplého oběda a školní družina je 
pro  zájemce  otevřena  do  16:00.  I  přesto  do  školy  chodí 
pouze 31 z celkového počtu 80 žáků 1.  stupně. Bohužel 
mezi častá vysvětlení nepřítomnosti dětí ve škole patří to, 
že by rodiče přišli o ošetřovné. Žáci, kteří zůstávají doma, 
plní úkoly, které dostávají nyní již každý den ve stejném 
režimu, jako ti, kteří jsou ve škole.
Od pondělí 8. června se škola připravuje na konzultace 

i pro žáky 2. stupně. Každému ročníku budou nabídnuty 
vždy  4  hodiny  konzultací  v  hlavních  předmětech,  a  to 
s vyučujícími daných předmětů. 

Škola  se  na  nástup  žáků  připravila  nakoupením 
bezdotykových dávkovačů desinfekce, roušek a ochranných 
štítů. Velkou zásluhu na bezproblémovém začátku mají taky 
paní uklízečky, které průběžně přes den desinfikují všechny 
společné prostory.
Hodnocení  všech  žáků  na  vysvědčení  bude  plně 

respektovat doporučení Ministerstva školství.
Velmi bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se 

svými dětmi pracovali a pracují a kteří  jim tak umožnili 
nezameškat a neztratit několik měsíců v jejich životě.

Eva Typlová Komárková

Zdravice místní organizace Českého svazu 
žen
Milé ženy, milí spoluobčané,
je  jaro  a  naplánovali  jsme  si  řadu  akcí,  ale  v  důsledku 
pandemie koronaviru jsme se nemohli setkat. My ženy na 
našem tradičním březnovém posezení spojeném s oslavou 
svátku MDŽ. Většina z nás je starší a v této nelehké době 
jsme musely být doma. Doufám, že se vše uklidní a v září 
budeme moci jet na výlet a uskutečnit naše další akce.
Všem  přejeme  krásné  slunečné  léto,  dětem  hezké 

prázdniny.  Milé  ženy,  choďte  na  vycházky  do  přírody, 
nebo alespoň na zahrádky. Doma si zacvičte a zazpívejte. 
Uvidíte, že Vám bude lépe.

Jana Skleničková

Obec doobjednala tašky na tříděný odpad. Občané, 
kteří při zakoupení celoročních známek tašku 

neobdrželi, si ji mohou vyzvednout v kanceláři OÚ. 



Uzávěrka tohoto čísla 31. 5. 2020. Uzávěrka příštího čísla 20. 8. 2020. Tisk A centrum Kladno s.r.o.

Zápis do 1. ročníku 2020
V  měsíci  dubnu  proběhl  on-line  zápis  do  1.  ročníku, 
kterého  se  na  dálku  zúčastnilo  17  dětí.  Zapsáno  bylo 
14  budoucích  prvňáčků  a  třem  dětem  byl  umožněn  na 
základě  doporučení  pedagogicko-psychologické  porady 
a  ošetřujícího  lékaře  odklad  školní  docházky.  Na  nové 
žáky se v září budeme těšit.

Dokončení dalších chodníků
V  úterý  9.  června  proběhlo  předání  dalšího  úseku  nově 
budovaných  chodníků  v  naší  obci.  Za  účasti  stavebního 
dozoru a zástupců zhotovitelské firmy Aquarius jsme prošli 
Karlovarskou ulici  od parkoviště u Záplav  až k výjezdu 
směrem na Doksy a také Kladenskou ulici, rovněž až na 
konec obce. Při  obchůzce bylo  konstatováno,  že  projekt 
byl ze strany firmy dodržen a že nejsou patrné žádné zjevné 
vady, kvůli nimž by dílo nebylo možno převzít. Věříme, že 
i Vy, občané, přivítáte  tento další příspěvek ke zkrášlení 
naší obce, a doufáme, že nám chodníky v této podobě budou 
sloužit  dlouhá  léta.  Samozřejmě,  k  dokonalosti  je  třeba, 
aby ještě došlo k rekonstrukci Karlovarky, i toho se snad 
ale v řádu několika měsíců dočkáme. Další výzvou, která 
před  námi  stojí,  pak  bude  již  vysoutěžená  rekonstrukce 
výše  zmíněného  parkoviště,  v  současné  době  vzhledem 
k uzavření mostu přes Kačák hojně využívaného. 

Marek Starý


