Vážení sousedé,

letošní rok nám díky pandemii koronaviru Covid-19
převrátil život naruby. Většinu akcí, které jsme pro Vás
na letošní rok připravovali, jsme museli zrušit. Rok 2020
je ve všech směrech „jiný“. Covid paralyzoval veškeré
kulturní, sportovní akce, ale také naše soukromí.
Je již deset let zvykem, že se první adventní neděli
scházíme na návsi a společně rozsvěcíme za doprovodu
dětí vánoční stromeček. Letošní rok je bohužel všechno
jinak. S ohledem na ochranu zdraví musíme kvůli
Covidu dodržovat od jara různá nařízení a doporučení.
Jsou uzavřeny školy, omezeny služby, zrušeny dovolené
a všem nám chybí to nejdůležitější – lidský kontakt.
Nemůžeme se setkávat se svými příbuznými, přáteli,
sousedy.
Všichni jsme se těšili, že se po první jarní vlně
vrátíme do normálního života a zbytek roku prožijeme
společně. Avšak člověk míní, život a Covid mění.
Protože jsme nemohli strávit první adventní odpoledne
společně, rozhodli jsme se setkat alespoň online
a vstoupit do Vašich domovů. Do poštovních schránek
jsme Vám roznesli přání a malý dáreček. Jako každý
rok se k nám připojila i firma MASO DOMŮ, která si
místo obvyklých zabijačkových pochoutek připravila
překvapení ve formě voucheru.

Jménem zastupitelstva a jménem svým Vám přeji krásné
vánoční svátky, spoustu klidu a pohody a ať do roku 2021
vstoupíme plni optimismu. Především Vám však přeji
hodně zdraví. Všichni víme, že v této době to není žádné
klišé. Opatrujte se!
Budeme si držet palce, abychom se příští rok mohli
setkávat při kulturních a společenských akcích bez
roušek a strachu z nové vlny pandemie. Již dnes pro Vás
připravujeme akce na rok 2021 a věřím, že při troše štěstí
se společně s prokletým virem popereme a příští rok bude
podobný těm, na které jsme z minulosti zvyklí.
Soňa Černá

Drvotova stezka

Na podzim proběhla vinou Covidu pouze jedna akce.
V sobotu 3. října jsme se v hojném počtu sešli na
fotbalovém hřišti a společně vyrazili na naučnou Drvotovu
stezku. Kromě Žehrováků se pochodu zúčastnili i občané
okolních obcí – Tuchlovic, Velké Dobré, Žiliny, Lhoty,
Doks, Rynholce, Kladna, Stochova, a dokonce přijeli
dva účastníci i z Prahy. Letošnímu ročníku přálo počasí
a strávili jsme společně příjemnou sobotu. U vlakového
nádraží na nás čekalo příjemné osvěžení a po absolvování
stezky jsme se nakonec posilnili opečeným špekáčkem.
Soňa Černá

Občasník - vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

Vítání občánků

Na jaře letošního roku nemohlo vítání občánků vinou
koronaviru proběhnout. Podzim byl v tomto ohledu
přeci jen lepší, ve dnech 29. září a 30. září jsme mohli
do naší komunity přivítat pět chlapečků a sedm holčiček.
Dětičky obdržely dárečky a maminky kytičku s přáním.
Paní učitelky s dětmi z mateřské školky si připravily nové
pásmo písniček a básniček, které mělo velký úspěch.
Soňa Černá

Modeláři bilancují

Blíží se konec roku a v tomto období se většinou bilancuje.
Tedy, jaký ten rok vlastně byl. Na začátek musíme říci, že
tento rok byl naprosto jiný než roky jiné. Je jasné, že to
celé způsobil virus, který nás obtěžuje v našem osobním,
pracovním a zájmovém životě. Díky omezením jak na jaře,
tak na podzim jsme čelili určité nepřízni osudu, především
ve výchově mladých modelářů. Omezení kroužků nás stálo
nadšení dětí, a především kontinuitu ve výchově. Přesto se
nám podařilo poměrně velký počet soutěží odlétat, i když
jsme museli některé oželet. Jako například jedno kolo naší
tradiční soutěže Žehrovské házedlo, protože v nabitém
podzimním kalendáři na něj již nezbylo místo.

SK Kamenné Žehrovice

Po čtvrt roce a letos již podruhé musíme pravidelné
informování o dění v našem fotbalovém klubu zahájit
odkazem na koronavirovou krizi. V jejím důsledku
byly v polovině října přerušeny veškeré okresní soutěže
a následně byla předčasně ukončena podzimní část sezony.
Podobně jako na jaře byla v souvislosti s bezpečnostně
hygienickými opatřeními přerušena veškerá sportovní
činnost v klubu.
V odehrané části soutěžních utkání se všem týmům klubu
a sportovní akademie poměrně dařilo. V případě obou
mladších přípravek U8 je velkým úspěchem už to, že se
podařilo sestavit hned dvojici týmů této věkové kategorie
a účastnit se oficiálních soutěží. V nabité konkurenci dokázali
naši nejmladší reprezentanti dosáhnout na několik dílčích
úspěchů, ještě více ale potěší znatelně vzestupná tendence
výkonů v průběhu celé odehrané části. Starší přípravka U10
za výkony svých mladších spoluhráčů bohužel zaostávala.
Věříme ale, že se ani tyto děti nenechají počátečními
neúspěchy po přestupu do vyšší kategorie odradit a že se
v klubu podaří udržet posloupnost tří po sobě následujících
věkových kategorií, na které budeme moci v budoucnu
stavět. Tým mladších žáků U12 pro letošní sezonu doplnilo
několik hráčů ze sousedního SK Doksy. Zpočátku byla
v týmu patrná vcelku logicky určitá nesehranost, ale i díky
tomu, že hráči vytvořili fungující partu, začal se brzy
potenciál týmu projevovat i v zápasech. Výsledkem je
zatím průběžné 6. místo v tabulce okresní soutěže. Nejlépe
si tentokrát vedlo naše A mužstvo. Dosavadních 7 kol
zvládlo bez jediné porážky a těsně před přerušením soutěží
se vyhouplo na průběžné 1. místo tabulky.
Děkujeme našim podporovatelům a věrným fanouškům
za dosavadní přízeň a přejeme nejen jim, ale i všem dalším
spoluobčanům pokud možno klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a hlavně pevné zdraví nejen v roce 2021.
Pavel Stehlík

Poslední soutěže jsme odlétali těsně před zrušením
všech sportovních akcí z důvodu vládního nařízení.
Poslední akcí tohoto roku měl být Modelářský Silvestr
v hale v Doksích, ale naděje na uspořádání je zcela mizivá.
Přesto nežehráme a vyhlížíme další sezonu. Na tu příští
máme naplánováno 6 soutěží, které budeme pořádat. Je to
tradiční Žehrovské házedlo, již desátý ročník. Naplánovali
jsme soutěž RC větroňů, a Silvestrovské létání v hale.

Věříme, že i když nás potká třetí vlna epidemie, všechny
naplánované soutěže odlétáme.
A jak jsme si vedli v letošním roce? Zúčastnili jsme
se i přes nepřízeň osudu, 23 svazových soutěží. Celkem
se těchto soutěží účastnilo 19 členů našeho klubu. Do
celostátního žebříčku budou zařazeni ti, kdo v dané
kategorii mají zapsané tři výkony. Myšleno, alespoň tři.
Jiří Hloušek

Rok 2020 očima prezidenta klubu
historických modelářů SAM 95 Bohemia

Žehrovák v době koronaviru

V prvním letošním čísle Zpravodaje jsme zveřejnili
plán naší činnosti pro rok 2020. Ve třetím čísle jsme
litovali, že jsme z něj splnili jen malou část, a těšili se,
jak v druhé polovině roku vše doženeme. Z všeobecně
známých důvodů, jsme uspořádali jediný koncert, na
němž vystoupil Vladimír Merta, a tím náš koncertní
program skončil. Plánované koncerty jsou do konce roku
neuskutečnitelné, protože v kapličce nemůžeme vyhovět
přísným hygienickým předpisům. Koneckonců zpěv
a divadlo bylo zapovězeno až do konce roku.

Je prosinec, doba adventu, čas bilancování s končícím
rokem. Je tomu tak i v našem klubu SAM 95. Když se
ohlédnu zpět, vidím vše, co se nám v roce 2020 povedlo.
Něco více, něco méně... Celkově jsem ale s letošním rokem

spokojený. Koronavirová krize dolehla na náš sport, ale
nedolehla na naše členy, povětšinou pány v pokročilém
důchodovém věku. To je ta nejlepší zpráva.
Kalendář soutěží historických modelů je celkem nabitý.
Hlavně od dubna do června a potom v září a v říjnu není
víkend, aby se někde nesoutěžilo. My jsme na letošní rok
naplánovali dvě soutěžní akce. Obě dvě jsme uskutečnili,
i když Memoriál Radoslava Čížka jsme museli kvůli jarním
omezením posunout z května na červen. Obě námi pořádané
letošní soutěže byly dobře zorganizované a výtečně obsazené
soutěžícími. Pro nás, pořadatele, je významnou podporou
spolupráce s obcí Kamenné Žehrovice. Mě osobně nejvíce
těší, že se začínáme opět scházet ve větším počtu i mimo
oficiální soutěže a že jsme letos strávili mnoho společných
chvil při létání s historickými modely Jen tak, pro radost, na
doberském letišti. Také náš klubový web se stal jednoznačně
nejaktuálnějšími stránkami o létání s historickými modely v ČR.
Čas ovšem pádí jak splašený kůň a my se už plně věnujeme
přípravám na rok 2021. Čeká nás opět organizování několika
soutěží, včetně vrcholu sezóny – Mistrovství ČR historických
modelů 2021.
Na závěr mi dovolte poděkovat vedení obce Kamenné
Žehrovice za podporu naší činnosti a všem Vám popřát
klidné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2021.
Jiří Hruška

Z nehudebního programu se 12. září v kapličce
uskutečnila 15. Mariánská slavnost a 28. listopadu mše se
svěcením adventních věnců. Veškerý další program se po
dohodě s jednotlivými umělci přesunuje na rok 2021.

Máme silný důvod si držet palce, aby vše dobře dopadlo,
mimo jiné i proto, že jsme letos neměli téměř žádné vlastní
příjmy, z nichž platíme režii kapličky, tedy elektřinu,
pojištění a ostrahu. Budeme tak nuceni shánět potřebné
finance i za současné finančně nepříznivé situace, ale nic
jiného nám nezbývá. Abychom nekončili tak pochmurně,
budeme věřit v lepší příští časy a přejeme je i všem našim
spoluobčanům.

Prodej známek na popelnice pro rok 2021

Hana Jirkalová

Prodej známek na komunální odpad od společnosti RUMPOLD a AVE bude probíhat jako tradičně v prostorách Obecního
úřadu, a to v následujících termínech:
Pondělí
18. ledna
8:00 – 17:00 hod
Středa
20. ledna
8:00 – 17:00 hod
Pondělí
25. ledna
8:00 – 17:00 hod
Ceny známek na rok 2021 budou zveřejněny na webu obce a vývěsce. V současné době nejsou ještě známy.

Milé ženy, milí spoluobčané,
letošní rok nebyl dobrý. Na jaře jsme se nemohly sejít z důvodu pandemie COVID 19, všechny společné akce byly zrušené.
Rozdaly jsme pouze kytičky k MDŽ našim ženám. Naše pravidelné výlety a akce okresu ani kraje se nekonaly. Proběhla
také pouze jediná akce obce pro děti začátkem září, kde jsme pomáhaly při soutěžích.
Doufaly jsme, že se sejdeme alespoň na adventním posezení, bohužel ani to se však nemůže uskutečnit. V letošním roce
jsme popřály a předaly květiny k životním výročím jedenácti ženám.
Milé členky ČSŽ a všichni spoluobčané, přejeme Vám pěkné Vánoce v kruhu rodinném, hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2021.

Jana Skleničková

Kontejnery na velkoobjemový odpad
v roce 2021
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.
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:
Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:

3. a 6.
7. a 10.
5. a 8.
2. a 5.
7. a 10.
4. a 7.
1. a 4.
6. a 9.
3. a 6.

Kontejnery na biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO) v roce 2021
Stanoviště: parkoviště na návsi a parkoviště
u Turyňského rybníka
Čas:

8 – 13 hodin

Duben:
Květen:
Červen:
Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:

10. a 24.
8. a 22.
5. a 19.
3., 17. a 31.
14. a 28.
11. a 25.
9. a 23.
6. a 20.

Do kontejnerů lze odložit pouze posekanou trávu, seno,
listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny! Odkládání
větví do kontejnerů je zakázáno!

Uzávěrka tohoto čísla 4. 12. 2020. Uzávěrka příštího čísla 20. 3. 2021. Tisk A centrum Kladno s.r.o.

