
Občasník - vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

Vážení Žehrováci,
letošní rok nezačal dvakrát povzbudivě. Neustále bojujeme 
s epidemií koronaviru a očkování se rozbíhá pomalu. Všechny 
nás zajímá, co nás čeká v roce 2021, zda bude podobný roku 
předešlému. Všichni jsme již značně unaveni. S očekáváním 
vyhlížíme světlo na konci tunelu, a tím je očkování. Praktický 
lékař v obci je připraven se tohoto nelehkého úkolu zdárně 
zhostit, ale vše závisí na dostatku vakcín. 

Věřím, že rok 2021 co se týká plánovaných investic 
zrealizujeme. Méně optimistická jsem v oblasti kulturních 
a společenských akcí. 

Abychom se mohli co nejdříve vrátit k běžnému životu, 
buďme všichni zodpovědní – dodržujme nařízená opatření, 
nechme se očkovat. Pokud nebudeme ukáznění, naše děti 
nebudou navštěvovat školy, nevrátíme se ke kulturnímu 
a společenskému životu, živnostníci nebudou podnikat. 

Přeji Vám všem především hodně zdraví a těším se na 
brzké setkání na kulturních akcích. Opatrujte se.

Soňa Černá

Plán investičních akcí pro rok 2021
I když koronavirus nadále útočí a společenský i kulturní život 
v obci je bohužel ochromen, obecní úřad i zastupitelstvo 
v rámci mantinelů nastavených opatřeními vlády fungují 
a činí vše pro to, aby podle plánu probíhaly plánované 
investiční akce a naše obec dále vzkvétala. 

Věříme, že občané ocení další investici do rozšíření 
a zpříjemnění služeb obecní knihovny, která po několika 
stěhováních nalezne svůj (doufejme definitivní) „domov“ 
v přízemí budovy OÚ. Tomu by měly napomoci dvě investiční 
akce – první, „Rekonstrukce knihovny v Kamenných 
Žehrovicích“, bude zaměřena na přípravu samotných prostor, 
do nichž se knihovna přesune. Navazující projekt, „Vybavení 
knihovny v Kamenných Žehrovicích“, se týká vybavení 
knihovny novým nábytkem. Obě akce budou financovány 
částečně z rozpočtu obce, částečně z evropských peněz 
(Program rozvoje venkova).

Vizuální rozkvět našeho životního prostředí by měla 
zajistit veřejná zakázka „Revitalizace zeleně v Kamenných 
Žehrovicích“. Půjde o parkové úpravy na návsi (severně od 
hlavní silnice, tedy směrem k Rumpoldu), před školou a na 
okraji Turyňského rybníka směrem od parkoviště. Poptané 
služby by měly spočívat ve vytvoření plně funkčních 
ploch zeleně. Na základě zhodnocení zdravotního 
stavu stávajících dřevin byly vybrány ty, které budou 
v uvedených lokalitách ponechány a vytvoří základní 
kostru porostů. V některých případech budou navržené 
kusy arboristicky ošetřeny. Kosterní dřeviny budou 
doplněny výsadbou nových stromů a keřů tak, aby veřejné 

prostory nejen reprezentovaly, ale zároveň vytvořily 
přirozené a příjemné prostředí pro občany obce i její 
návštěvníky. Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Životního prostředí.

Také v letošním roce bude samozřejmě probíhat obnova 
ulic, jejichž asfaltový povrch má již svá nejlepší léta dávno 
za sebou. Předmětem veřejné zakázky „Místní komunikace 
2021“ budou stavební práce v ulicích Boženy Němcové, 
J. A. Komenského, Petra Bezruče a Příčná. Vedle samotné 
výměny povrchu budou komplexně řešeny též chodníky 
a parkovací stání, tak, aby ulice odpovídaly nejnovějším 
stavebně-technickým standardům i nárokům na bezpečný 
provoz automobilů a ochranu chodců a cyklistů. Oběma 
investičním akcím bude předcházet výměna vodovodního 
řadu, kterou financuje společnost VKM.

S rekonstrukcí ulic souvisí také potřeba revitalizovat 
veřejné osvětlení. Toho se letos budou týkat hned dvě 
investiční akce. První z nich s názvem „Veřejné osvětlení 
– Příčná“ se bude týkat shora vyjmenovaných čtyř ulic 
a bude probíhat v těsné návaznosti na jejich rekonstrukci. 
Vedle toho je připravena veřejná zakázka „Veřejné 
osvětlení 2021“, týkající se poměrně velkého počtu dalších 
místních komunikací (Politických vězňů, Na Brčkově, Na 
Kopečku, Nám. Míru, J. K. Tyla, U Skály, Úzká, Dělnická, 
Souběžná, Havířská, Družstevní a 1. Máje).

Není snad ani třeba dodávat, že pokud by se objevila 
možnost výrazného vnějšího spolufinancování, je 
zastupitelstvo připraveno uvolnit do rozvoje obce další 
finanční prostředky. Je ale otázkou, nakolik právě tato doba 
celkového utlumení a prohlubujícího se deficitu veřejných 
rozpočtů bude nabízet adekvátní příležitosti.

A jedna dobrá zpráva na závěr: v nejbližších dnech 
dojde položením vrchní asfaltové vrstvy k dokončení 
rekonstrukce Karlovarské ulice jakožto investiční akce 
Středočeského kraje, která nám Žehrovákům řadu měsíců 
komplikovala život.

Soňa Černá – Marek Starý



Poplatky za odpady – čekají nás změny
Od příštího roku vstoupí naplno v účinnost nový zákon 
o odpadech (č. 541/2020 Sb.), a to bude znamenat 
poměrně zásadní změnu v odpadovém hospodaření obcí. 
Ne všechno je v tuto chvíli jasné a některé otázky bude 
muset teprve vyřešit prováděcí normotvorba a ministerské 
metodiky. Už teď je ale zřejmé, že i naše obec bude muset 
přikročit ke změnám, které se výrazně dotknou také 
občanů. Nová právní úprava totiž už nepočítá s takovým 
provozem, který jsme udržovali až do letoška, kdy 
občané sami si platili známky na popelnice (resp. jim 
jejich zakoupení zprostředkovávala obec). Budeme proto 
muset přistoupit k tomu, co je ve většině obcí již delší 
dobu standardem, totiž vyřešení financování odpadového 
hospodářství poplatkovou povinností. Mimo jiné tím 
odpadnou i každoroční debaty s některými rezidenty, kteří 
si známku na popelnici nechtějí koupit, ačkoliv jim to 
právní úprava ukládá.

Novelizovaný zákon přitom dává na výběr v zásadě dvě 
možnosti – buď poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství, určený pevnou částkou „na hlavu“, anebo 
poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci, přičemž ten se vypočítává buď podle hmotnosti či 
objemu reálně odloženého odpadu, nebo podle kapacity 
tzv. soustřeďovacích prostředků z nemovitosti. O tom, 
která varianta bude zvolena a jaké konkrétní sazby se 
budou vybírat, budete samozřejmě včas informováni, 
jakmile se podaří načerpat více informací a zvolit co 
nejlepší řešení. Už teď je ale třeba připravit se na to, 
že poplatníky těchto poplatků jsou ve všech případech 
všechny fyzické osoby, které jsou v obci hlášeny 
k trvalému pobytu, a vedle nich rovněž vlastníci 
nemovitostí, ve kterých není k pobytu hlášen nikdo (tedy 
například vlastníci objektů rekreačních).

Marek Starý

Konec mysliveckého roku 2019/20 a dnešní 
pohled myslivců na myslivecké hospodaření
Je samozřejmé, že negativní vliv pandemie působí i na 
činnosti myslivců a nepřímo i na chov a lov zvěře. Samotná 
nákaza zvěře coronavirem zatím není prokázána, nicméně 
na chov a lov zvěře má vliv i zdraví myslivců a celkové 
civilizační dění. 

Přes tuto skutečnost hodnotíme hlavně chov zvěře 
v minulém roce pozitivně. 

I když zima nebyla dlouhá, stavy srnčí zvěře jsou 
standardní nebo se i marginálně zvyšují. Bohužel, u srnčí 
zvěře stále negativně působí zvyšující se intenzita dopravy, 
a tak i v roce minulém jsme zaznamenali úhyn této zvěře 
na silnicích v celkovém počtu sedmi kusů (hlavně srnců).

Černá zvěř je v našich honitbách víceméně zvěří 
přebíhající, občas způsobuje škody na zemědělských 
plodinách, ale rozhodně tato zvěř není u nás přehnaně 
přemnožena. Je to spojeno také s tím, že v našem okolí 
(hlavně v lesích) dochází k rozsáhlému odlovu černé zvěře 
formou naháněk.

U drobné zvěře pozorujeme mírný nárůst stavů bažantů. 
Tuto zvěř pravidelně přikrmujeme, již několik let ji 
nelovíme, a hlavně, každoročně oživujeme chov bažantí 
zvěře nákupem bažantích slepic z Rakovnicka. Sem patří 
vřelý dík Obecním úřadům v Kamenných Žehrovicích 

a v Tuchlovicích za každoroční poskytovanou dotaci, 
kterou zčásti používáme na nákup slepic. Již v roce 
2021 (březen) jsme nakoupili a vypustili do honiteb 34 
bažantích slepic.  

To, co kladně hodnotíme u bažantí zvěře, bohužel 
neplatí pro zvěř zaječí. Zajíce máme v obou honitbách, ale 
jejich stav zatím stagnuje. Při jarním sčítání zvěře jsme 
moc zajíců neviděli. Zde to ovšem nelze zdůvodnit pouze 
úhynem na silnicích, ale celkovou malou reprodukcí 
zaječí zvěře.

Pro komplexnost pohledu na drobnou zvěř dodáváme, 
že stav a lov divokých kachen se v loňském roce poněkud 
snížil, a to hlavně tím, že rybník jejich chovu a lovu byl 
v komplexní rekonstrukci. 

Závěrem chceme zdůraznit, že žijeme v prostředí 
negativně ovlivněném civilizací, ale přesto je úživnost 
našich honiteb taková, že dovoluje udržet stavy zvěře 
nejméně na standardní úrovni. Budeme se snažit tuto úroveň 
udržovat, nebo v rámci našich možností i zvyšovat.

Ladislav Slánička

Koronavirová bilance Žehrováku

V letošním prvním čísle můžeme plynule navázat na 
článek zveřejněný ve čtvrtém čísle loňského roku. Jestliže 
se nám v druhém pololetí roku 2020 podařilo uskutečnit 
jeden koncert, tak letos v prvním čtvrtletí neuskutečníme 
žádný. Sice jsme dohodli přesun programu na jaro, ale 
již teď, v polovině března, je jasné, že do Velikonoc 
nemůžeme počítat vůbec s ničím, dokonce ani s členskou 
schůzí, s níž se v nejhorším případě budeme nuceni 
uchýlit na internet. Pro nás tato situace znamená mj. 
i finanční potíže, protože z příjmů ze vstupného jsme 
hradili výdaje spojené s kapličkou, tedy elektřinu 
a pojistku. Zatím přispívají naši členové, jimž tímto velice 
děkujeme, nicméně nevíme, jak dlouho takovou situaci 
ustojíme. I to je důvod, abychom neztratili optimismus 
a věřili, že se situace zlepší natolik, že ještě letos se bude 
koncertovat, děti půjdou do školy a jarní vzduch budeme 
dýchat bez roušek a respirátorů. Držme si palce a těšme 
se, že po Velikonocích už bude lépe.

Hana Jirkalová



Žehrovičtí modeláři na začátku roku
Letošní sezóna pro nás modeláře v podstatě nezačala. 
Jindy v tuto dobu jsme měli za sebou již několik závodů 
venku a halová sezóna bývala v plném proudu. Vše je ale 
zcela jinak.

Co mně ale nejvíce vadí, je to, že nemůžeme otevřít 
kroužky. Potenciál našich dětí končí u počítače a televize. 

Na svazu se objevily žebříčky výkonů za rok 2020. 
Jestliže jsem si postesknul, že za rok 2019 bylo v žebříčku 
málo modelářů, protože některé kluby nenahlásily výkony 
včas, tak pro rok 2020 platí, že modeláři nebyli schopni své 
výkony nalétat. Nebyli schopni se zúčastnit třech závodů 
v roce. Je to tedy velmi prořídlé. Ale pojďme se podívat na 
to, jak jsme dopadli. Upřímně, neměli jsme příliš mnoho 
modelářů, kteří splnili tři výkony. To už jsem vzpomínal 
na podzim, ale nejsme na tom vůbec špatně. Posuďte sami.

U nás nejvíce masová kategorie jsou házedla. V mladších 
žácích jsme měli do žebříčku jen dva naše modeláře. Na 8. 
místě Štěpán Bačina a na 11. místě Adam Stůj.

Ve starších žácích je na 1. místě Honza Hruška s celkem 
dobrými výsledky. Na 4. místě je Jirka Hloušek junior, 12. 
je Lukáš Loukota. V juniorské kategorii obsadil 1. místo 
Radek Bačina. Marek Dovháňuk byl 5.

Kdysi dávno jsme měli skvělá želízka v ohni v podobě 
tandemu Slavíků, ale loni jsme je na letišti neviděli. 
V dospělácích jsem reprezentoval pouze já (jediný jsem 
měl tři soutěže), obsadil jsem 14. místo.

V kategorii F1G se účastnil třech soutěží Radek Bačina. 
Byl jediný junior, a tak je se svými opravdu skvělými 
výkony jednoznačně první.

V kategorii F1N, tedy halových házedel, jsme měli tři 
účastníky. V žácích létal Jirka Hloušek junior. Kupodivu 
není zařazen v žácích ale v juniorech. Nevadí, i tak byl ze 
všech nejlepší. Ale já doufám, že v roce 2021, pokud to jen 
trochu půjde budou jeho výkony lepší než loni. V seniorech 
jsme letos do žebříčku pronikli dva. Jirka Hloušek starší 
byl celkově na 4. místě. Jirka Hruška byl 11.

Situace nám modelářům příliš nepřeje. Přesto jsme 
využili možnosti, kterou organizuje náš spřátelený 
klub SAM95. Tedy létat Velkou korespondenční soutěž 
větroňů 2021. Naši členové se již zúčastnili třech kol. 
Počasí nám doteď přálo. Březnové kolo je otevřeno, ale 
nařízení vlády nás uzavřelo v našich domovech. Uvidíme, 
zda jej odlétáme.

Na naše webové stránky jsme umístili výsledkové listiny 
a některé fotografie z minulých let naší soutěže Žehrovské 
házedlo. Máme za sebou již devět ročníků a letos je to 
jubilejní desátý. Vše naleznete na www.lmk205kz.cz 
v sekci Soutěže.

A není to jediné výročí, které v roce 2021 bude. Letos 
vzpomínáme na sté výročí narození našeho dlouholetého 
náčelníka a zakladatele klubu, výborného konstruktéra 
a modeláře Radoslava Čížka. Od  minulého roku 
připravujeme informace na našem webu. Pokud máte chuť 
se podívat, naleznete jej na www.lmk205kz.cz v části 
Badatelna. Další informace budeme postupně zveřejňovat 
jak na webových stránkách, tak zde ve Zpravodaji.

Jiří Hloušek
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
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