Zpráva stavební firmy o pracích na mostech
na silnici II/606
SO 201 – most ev.č. 606-013 (u Coopu)
Na mostě u Coopu je dokončená nosná konstrukce mostu,
včetně izolací a pečetící vrstvy. Jsou dokončené římsy, je
zhotovená drenáž v přechodových oblastech. Přechodová
oblast je zasypána do úrovně těsnící vrstvy.
V současné době probíhají práce na přechodových
oblastech mostu. Současně bude zahájeno osazování
obrubníků na mostě. Na hranici přechodové oblasti bude
v rámci jiné investiční akce provedena přeložka vodovodu.
Budou dokončeny přechodové klíny z mezerovitého
betonu a provedena vrstva litého asfaltu na mostě. Zároveň
bude dlážděn chodník před a za mostem.
Následně bude zahájena příprava bednění navazujících
zídek podél koryta potoka, bude dobetonován a dodlážděn
chodník na mostě a před a za mostem. Závěrem bude
proveden úklid okolo mostu, příprava pro zahájení úprav
pod mostem, položeny asfaltové vrstvy a osazeno zábradlí
a zábradelní svodidla.
Chtěli bychom upozornit občany obce, že po dokončení
všech prací musí být na mostě provedena hlavní mostní
prohlídka, po které bude most uveden do provozu. Do
té doby není dovoleno na most vstupovat. Stále se jedná
o staveniště.

SO 203 – most ev.č. 606-011 (u čerpací stanice)
V současné době je odbourán svršek mostu, Jsou obnažena
čela kleneb a provedeny mikropiloty dle původního
zadání. Po projektové změně bylo dohodnuto, že budou
navíc odbourány prsní zídky, což je v současné době také
provedeno. Probíhá bednění nových monolitických prsních
zídek. Jsou armovány a bedněny nové, železobetonové
zídky po obou stranách mostu. Po jejich odbednění budou
zahájeny práce na nosné konstrukci mostu, která mimo
jiné zahrnuje i konzolu pro nový chodník, který bude jeho
součástí a nahradí stávající nevyhovující lávku pro pěší.

Budou provedeny zpětné zásypy kolem mostu a izolace.
Následně budou vybetonovány římsy a nový chodník. Jako
ochrana izolace bude proveden litý asfalt. Následně budou
dokončeny přechodové oblasti a další asfaltové vrstvy
vozovky. Osazeno bude zábradlí a zábradelní svodidla.
V neposlední řadě budou provedeny úpravy pod mostem,
které zahrnují i sanaci zdiva pod mostem a úpravu koryta
potoka. Tyto práce budou s největší pravděpodobností
dokončeny až v následujícím roce. Toto ale nebrání
uvedení mostu do provozu.
Pro vstup na dokončený most platí stejná opatření jako
pro most u Coopu.
Cílem v obci Kamenné Žehrovice je oba mosty do konce
října dokončit a následně provádět práce na komunikaci
přes celou obec a původní plánovaný termín konce
listopadu plného zprovoznění Kamenných Žehrovic udržet
v platnosti i přes veškeré komplikace, které výstavbu
provázely. Při slibu tohoto termínu je nutné brát v potaz
i vliv počasí, které může terminy ještě stále ohrozit.

SO 204 – most ev.č. 606-010 (mezi Doksy a Velkou
Dobrou)
Při výstavbě mostu došlo vlivem neúnosného podloží
k projektovým změnám, které zdržely jeho výstavbu.
V současné době je provedeno pilotové založení
a probíhají práce na bednění a armování základů a opěr
mostu. Po jejich betonáži bude vybedněna a vybetonována
nosná konstrukce mostu. Bude zde nutná technologická
přestávka pro zrání betonu. Pak budou následovat další
práce na mostě a pod mostem – izolace, zásypy, římsy, litý
asfalt, asfaltové směsi, zábradelní svodidla atd.
Naší snahou je dokončit most do konce roku. Termín je
ale hodně napjatý a bude významně záležet na klimatických
podmínkách letošního podzimu, a začátku zimy.

Občasník - vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

Jindřich Štika

Rozloučení s létem

Mezi nesčetné akce, které se v prvním pololetí s ohledem
na epidemiologickou situaci neuskutečnily, se zařadil
i tradiční dětský den na počátku června. Aby to našim
nejmenším nebylo tolik líto, rozhodla obec, že jako náhrada
bude na počátku září uspořádána akce obdobného formátu,
jen s ohledem na své načasování odlišně pojmenovaná.

Jako termín konání byla zvolena první zářijová neděle,
což se ukázalo (nejen) z hlediska počasí jako dobrá volba.
Odpoledne v zahradě Dělnického domu proběhlo vesměs
pod dohledem podzimního sluníčka a nabídlo dětem
široké spektrum aktivit. Ty, které zdárně obešly všech osm
číslovaných stanovišť, na nichž plnily rozličné úkoly, dostaly
jako dáreček lahev na pití s nálepkou s obecním znakem.
Přitom se pobavily a dostaly také příležitost předvést své
výtvarné nadání – společný veleobraz je možno shlédnout
v budově Obecního úřadu, nad schodištěm. Strážníci
z Městské policie Nové Strašecí dali dětem šanci použít
sirénu služebního auta nebo vzít do ruky opravdovou pistoli,
o zábavu a poučení se starala také jednotka dobrovolných
hasičů ze Žiliny. Nemalý zájem byl také o pečení buřtíků.
Na jednotlivých stanovištích byl také průběžně zajišťován
náležitý přísun sladkostí a další občerstvení nabízeli
i manželé Jahodovi v restauraci Dělnický dům.
Poděkování je v této souvislosti třeba vyslovit všem,
kteří obětovali vlastní program, aby si děti mohly nedělní
odpoledne užít. Kromě již zmíněných hasičů a policistů
to byli členové obecního zastupitelstva, členky Českého
svazu žen, sokolky, a především tradiční hudbostrůjce Pepa
Port a Jitka Šebková Lincová, která celým odpolednem
prováděla coby moderátorka. Nezbývá než doufat, že se
nenaplní pesimistické scénáře a kulturní život v obci se
znovu naplno rozjede.
Marek Starý

Mateřská škola na prahu nového školního
roku

Prvního září začal nový školní rok a s ním opět nastal
život i v naší mateřské škole. S radostí jsme přivítaly
všechny děti. Do mateřské školy je pro tento rok zapsáno
celkem 42 dětí. I když je kapacita školy 44 dětí, je zcela
naplněna, neboť za děti mladší tří let se musí kapacita
snížit. V květnu u zápisu bylo vyhověno všem, kteří žádost
o přijetí dítěte podali a splnili kritéria pro přijetí. Máme
deset předškoláků – dětí, které se za rok budou chystat
do základní školy, a nově začne školu navštěvovat třináct
dětí, které byly v květnu do školy zapsány svými rodiči.
Při svém prvním příchodu do mateřské školy nové děti
obdrží tričko s logem školy a uvítací list a malý dáreček.
Když se vrátíme o půl roku zpět, tak během jarních měsíců,
kdy byl provoz školy přerušen z důvodu pandemie Covid
19, se nezahálelo. Zaměstnanci MŠ šili roušky, zvelebovalo
se prostředí budovy, malovalo se, měnilo se osvětlení
v budově, pokládala nová podlaha, koberec, vznikala nová
výzdoba tříd atd. Také se uklízelo a dezinfikovalo vše, co
nám přišlo pod ruku, včetně hraček, aby se vše připravilo
na provoz, který opět nastal 25. května. Školu navštěvovala
asi polovina dětí. Vzhledem k situaci byly zrušeny skoro
všechny akce. Ale o „loučení s předškoláky“ dětí nemohly
přijít. A tak ke konci června, za přítomnosti pedagogů školy,
rodičů, paní starostky Soni Černé a místostarostky Lenky
Husarikové a hlavně dětí, se uskutečnila malá zahradní
slavnost a ono loučení. Děti za doprovodu hudby slavnostně
nastoupily, přednesly několik básniček, zazpívaly. A pak za
potlesku rodičů dostaly šerpu, pamětní list a dárečky na
památku od mateřské školy a obce Kamenné Žehrovice.
Akce se velmi zdařila. Všichni odcházeli dojatí a spokojení.
Tolik malé ohlédnutí a teď už zpět do reality.
Začíná nám podzimní čas a s ním tvoření z přírodních
materiálů a poznávání krás podzimního období. Těšíme se
na opětovné otevření sportovního kroužku Děti na startu,
který je provozován v Dělnickém domě pod vedením Aleny
Vorbachové spolu s Niki Voráčkovou, Míšou Borčovou
a Andy Rácovou. Také nám začíná kroužek angličtiny
a budeme do výuky s předškoláky zapojovat interaktivní
výuku za pomoci tabletů.
Nebude dlouho trvat a podzim se přehoupne na adventní
čas, a proto již začátkem října začínáme chystat výrobky na
vánoční jarmark naší MŠ a vystoupení na besídku pro rodiče.
Doufáme, že nový školní rok proběhne bez obtíží
a v běžném režimu.
Přejeme Vám všem hlavně hodně zdraví.
Alena Vorbachová

Žehrovák v polovině roku 2020

Z našich záměrů, které jsme publikovali v prvním čísle
obecního zpravodaje, nezbylo z všeobecně známých příčin
téměř nic. Vlastně jen první pokoronavirový koncert Jitky
Malczyk, Sarrafa a hostů. Obecenstvo sedělo s rouškami
na obličeji, nicméně bylo velmi příjemné po několika
měsících společenského půstu zase zažít koncert naživo.
Chtěli bychom vás proto pozvat na další koncerty, které
máme připravené pro druhou polovinu roku. Hned ten
první bude patřit vynikajícímu kytaristovi, zpěvákovi
a skladateli Vladimíru Mertovi. Uskuteční se v pátek 25.
září od 19 hodin.
V říjnu, konkrétně 23. 10. v 19 hodin, přijde na řadu
Miroslav Paleček.
27. listopadu (19.00) předvede své adventně vánoční
pásmo z biblických úryvků a Michnových sbírek Jiří Arnet
– Quando.
V prosinci budou následovat Jan Burian (4. 12. 19.00),
Muzika Rozmarýn (11. 12. 19.00) a ZUŠ Stochov (čtvrtek
17. 12. 18.00).
Pro informaci uvádíme i předběžná data mší v kapličce:
20. 9. ve 14 hod. Mariánská pouť a o sobotách (31. 10., 28.
11., 19. 12.) v 17 hod.
V prvním čísle obecního zpravodaje jsme oznámili, že už
nebudeme pořádat trhy lidových řemesel a jejich doprovodný
program. Ponecháme si jen pořádání Mariánské pouti
v kapličce, která na nás neklade nároky, které bychom nebyli
schopni vzhledem k vyššímu věku našich členů plnit. Přesto
se pořád setkáváme s nedorozuměním i různými fámami.
Mariánská pouť je to, co se odehrávalo v kapličce. Má
v naší obci hlubokou a dlouhou tradici, konala se i ve staré
kapličce, slaví se obvykle 12. září o svátku Jména Panny
Marie na paměť vítězné bitvy s Turky u Vídně v roce
1683. Podrobnější zmínku najdete v naší publikaci 15
let spolku Žehrovák a také samozřejmě na Googlu. Není
ani pravda, že by někdo z nás psal trhovcům, aby už do
Žehrovic nejezdili. Předsedkyně Žehrováku v blahopřání
k novému roku oznámila, že se spolek vzdal pořadatelství
trhů, a poděkovala za dlouholetou spolupráci. Neznamená
to ale, že se pořadatelství nemůže ujmout někdo jiný. Jsme
přesvědčeni, že pokud nový pořadatel zveřejní svůj záměr
na stránkách obce, budou se trhovci hlásit sami. Čtrnáctiletá
tradice trhů lidových řemesel je dost silná na to, aby nebyla
rychle zapomenuta.

mladší žáci U12 a tradičně tým dospělých. Dále bude opět
na našem hřišti k vidění tým dospělých Sparty Kladno,
který zde odehraje všechna svá domácí utkání. Přípravky
budou hrát domácí zápasy v pondělí a ve čtvrtek od 17
hod., žáci ve středu taktéž od 17 hod., tým dospělých
v neděli od 17 hod. a 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.
Věříme, že se epidemiologická situace bude vyvíjet
příznivě a že její dopad nejen na sport bude co možná
nejmenší. Přejeme všem pevné zdraví!
Pavel Stehlík

Modelářská sezóna v plném proudu

Letošní modelářská sezóna je poznamenána korona krizí,
asi stejně, jako jsou ovlivněny životy nás všech. Modelářská
sezóna je rozdělena na jarní a podzimní část. Přes prázdniny
bývá klid, jen na konci srpna se tradičně koná Mistrovství
České republiky SAM historických modelů.
Náš modelářský klub SAM 95 Bohemia organizuje svou
největší soutěž – Memoriál Radoslava Čížka – vždy v květnu
na výročí narozenin tohoto významného, žehrovického,
rodáka. Jelikož organizace je náročná a trvá mnoho měsíců,
řešili jsme v dubnu, co s letošním ročníkem. Nakonec
jsme se rozhodli, že soutěž nezrušíme, jak učinila většina
organizátorů podobných akcí, ale přesuneme ji na konec
června, jelikož se uvolnil termín po zrušeném Mistrovství
Evropy. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné. Jako jedni
z mála jsme uspořádali skvělou soutěž historických modelů,
jak jinak než na letišti na Rané u Loun. Soutěž se povedla,
počasí nám přálo a účast v některých kategoriích výrazně
převýšila obvyklé počty. Pro soutěžící jsme připravili
prodloužený víkend na letišti, zajistili možnost ubytování
i stravy. Velmi pozitivní ohlasy nás utvrzuji v přesvědčení,
že jsme zvolili správný směr.

Hana Jirkalová

SK Kamenné Žehrovice

Pravidelné informování o dění v našem fotbalovém klubu
tentokrát nelze zahájit jinak než odkazem na koronavirovou
krizi. V jejím důsledku byly již v březnu odloženy a později
úplně zrušeny všechny okresní fotbalové soutěže. Na základě
souvisejících bezpečnostně hygienických opatření byla
přerušena veškerá sportovní činnost v klubu. V omezené
míře byla obnovena až krátce před letními prázdninami.
S o to větším zápalem pak všechny naše týmy vstoupily do
přípravy na nadcházející sezonu. Těžko však předpovídat,
jak se bude epidemiologická situace vyvíjet a do jakém
míry to ovlivní oficiální soutěže i další sportovní činnost.
Klub do aktuálního ročníku okresních soutěží přihlásil
hned několik týmů, a to zejména díky rozrůstajícímu se
kádru Sportovní akademie. Naše barvy tedy bude hájit
dvojice mladších přípravek U8, starší přípravka U10,

Vrcholem sezóny 2020 mělo být Mistrovství Evropy,
tento rok konané v ČR. Tato soutěž byla bohužel zrušena
pro nepropustnost hranic, a tak se vrcholem sezóny stalo
Mistrovství ČR. To proběhlo na Moravě v Holešově
v termínu 21.- 24. srpen 2020. Této soutěže se zúčastnilo
12 členů našeho klubu. Z „žehrovické party“ to byl Roman
Fousek a Jiří a Jan Hruškovi. Létalo se celkem 15 kategorií
historických modelů letadel a v šesti kategoriích jsme
získali titul Mistr České republiky, jmenovitě Joseh Hejsek
dva tituly a po jednom potom Gustav Bulín, Miroslav
Dvořáček, Roman Fousek a Jan Hruška. Titul vicemistr
ČR, tedy druhé místo jsme získali také šestkrát, takže naši
účast hodnotím velmi kladně.

Celkem lze tedy říci, že klub SAM 95 Bohemia pracuje
velmi dobře, že jsme se nezalekli výzev, které před nás
byly postaveny, a že se ctí reprezentujeme obec Kamenné
Žehrovice.
Jiří Hruška

Co dělají Žehrovičtí modeláři?

V letních měsících by se zdálo, že modeláři odpočívají,
jsou na dovolených a létají si jen tak pro radost. Díky
koronaviru je ale celá sezóna posunuta, přeložena, a tak
opak je pravdou. I v tomto období se konají mnohé soutěže
a my, členové LMK Kamenné Žehrovice, se jich pilně
účastníme.

V červenci jsme zajeli do Černošic, kde na místním
zimním stadionu byla pořádána dvoudenní soutěž halových
kategorií. Naše rodinné tandemy Jiří a Jiří Hloušek a Jiří
a Jan Hruška jsme se soutěžního klání úspěšně zúčastnili.
V konkurenci modelářů z celých Čech a Moravy jsme
si vedli celkem úspěšně. V kategorii juniorů skončil Jan
Hruška v obou závodech na prvním místě a Jiří Hloušek
mladší byl dvakrát druhý. V kategorii seniorů byl Jiří
Hloušek starší v obou závodech třetí. Jiří Hruška obsadil
v sobotu sedmé a v neděli deváté místo.

Jiří Hloušek
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