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Zpráva o investičních akcích

Ačkoliv doba covidová značně zamávala s mnoha plány 
a představami, podařilo se v prvním pololetí roku 2021 
dokončit a předat hned několik investičních akcí, jež by 
měly přispět k dalšímu zútulnění našeho společného 
životního prostředí.

Tou nejrozsáhlejší byla „Revitalizace zeleně v Kamenných 
Žehrovicích“, směřující k vytvoření dalších plně funkčních 
ploch zeleně v intravilánu obce. Terénní a arboristické práce 
probíhaly hned na několika místech – na návsi (severně 
od hlavní silnice), kolem školy a u rybníka. Na základě 
zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin byly 
vybrány stromy a keře, jež budou na lokalitách ponechány 
a vytvoří základní kostru porostů. V některých případech 
byly navržené kusy arboristicky ošetřeny. Kosterní dřeviny 
doplnily nové výsadby keřů a stromů, tak aby veřejné 
prostory nejen reprezentovaly, ale zároveň vytvořily plně 
funkční plochy, Předzahrádky u školy budou dětem sloužit 
nejen k výuce, ale i k odpočinku. Lavičky u Turyňského 
rybníka poskytnout kromě relaxace též nádherný výhled na 
vodní plochu.

Snad definitivní háv na sebe navlékla také obecní 
knihovna. Ta se, jak jsme Vás informovali již v jednom 
z minulých čísel, přestěhovala do přízemí budovy 
Obecního úřadu, přičemž dotyčné prostory byly pečlivě 
zrekonstruovány. Zároveň byla realizována další veřejná 
zakázka, jejímž předmětem bylo dodání nábytku, jímž bude 
knihovna vybavena. Obě akce proběhly hladce a výsledek 
je více než potěšující – určitě se přijďte do nové knihovny 
podívat! Veřejnosti bude sloužit od září, během prázdnin 
bude probíhat stěhování knihovního fondu z dosavadních 
prostor. Obě zakázky byly částečně financovány z rozpočtu 
obce a částečně z Programu rozvoje venkova.

V současné době probíhá rekonstrukce několika 
místních komunikací směrem k Zelnišťatům – ulic Boženy 
Němcové, J. A. Komenského, P. Bezruče a Příčná. I když 

se během prací ukázalo to, co se dalo tušit, totiž že podloží 
není ideální, což zapříčinilo nutnost použití některých 
složitějších (a bohužel i nákladnějších) technologií, termín 
ukončení prací (do konce prázdnin) by podle vyjádření 
firmy Strabag neměl být ohrožen. Výměna vodovodního 
řadu včetně přípojek a instalace vedení pro nové veřejné 
osvětlení již byly úspěšně realizovány.

Jak si jistě mnozí povšimli, jako deponie stavebního 
materiálu byla z nezbytnosti použita Sokolka. 
Samozřejmostí ovšem je, že po skončení zakázky dojde 
k jejímu uvedení do původního stavu. Pokud jde o další 
osud tohoto prostoru, měla by tu vzniknout malá obytná 
zóna rodinných domků (podle projektu zde vzniknou čtyři 
stavební pozemky). Věříme, že sami potenciální kupci 
ocení stín rozložitých stromů, který tento prostor chrání. 
Každopádně je v zájmu obce, aby bylo stromořadí po 
obvodu zachováno, a v tomto ohledu budou uplatněny 
příslušné nástroje, nakolik je český právní řád nabízí.

Peníze, které prodej stavebních pozemků vynese, 
budou využity pro stavbu nové tělocvičny (sportovní 
haly) v areálu Základní školy, neboť podporu sportu 



a tělocvičných aktivit zastupitelstvo v žádném případě 
neztrácí ze zřetele.

Na druhou stranu, ad acta byl (minimálně dočasně) 
odložen projekt rybníka za fotbalovým hřištěm. Některé 
argumenty v jeho prospěch neztrácejí na síle (zadržování 
vody v krajině, pomoc vysychajícímu Kalspotu, možnost 
regulace průtoku Kačáku), hlavním důvodem proti jsou 
ale vedle nedůvěry část místních občanů předpokládané 
náklady, z nichž podstatnou část by nesla obec. Vize 
rybníka vycházela z předpokladu, že by mohl být víceméně 
uhrazen dotačními prostředky. To ale zřejmě není hudba 
nejbližší budoucnosti.

Soňa Černá – Marek Starý

Vítání občánků
V úterý 1. června 2021 jsme přivítali v obřadní síni čtyři 
nové občánky obce. Shodou okolností se sešly samé 
holčičky – Majdalenka, Marika, Karolinka a Julinka. 

Slavnostního odpoledne se zúčastnily děti z 1. třídy, které 
vystoupily s pásmem básniček, a pomohly tak rodičům 
a dalším příbuzným prožít příjemné odpoledne a odnést si 
z něj milou vzpomínku.

Soňa Černá

Trampolíny
Protože obec letos nemohla z pochopitelných příčin 
uspořádat klasický dětský den, připravila pro děti dárek 
k jejich svátku. V parčíku pod mateřskou školkou byly 
nově instalovány dvě do země zapuštěné trampolíny. 
Každodenní návštěvnost dokazuje, že šlo o dobrý nápad 

a že tento dárek udělal dětem velkou radost. Věříme, 
že se i díky trampolínám využití prostoru dále posílí 
a zintenzivní se komunální setkávání.

Zároveň prosíme všechny, děti stejně jako dospělé, aby 
se k trampolínám chovali ohleduplně, udržovali kolem 
nich pořádek, neházeli do nich papírky, žvýkačky atd. 

Byli bychom ale samozřejmě rádi, aby děti nepřišly 
o tradiční setkání v zahradě Dělnického domu, plné her, 
soutěží a písniček. Stejně jako vloni se proto pokusíme 
připravit, dovolí-li to aktuální epidemiologická situace, 
na začátek září Rozloučení s létem. O akci budeme včas 
informovat.

Soňa Černá

Mateřská škola
Podzimní čas a začátek nového školního roku pro naši 
školku začal velkými plány. Cvičení, angličtina, příprava 
na adventní čas, besídka atd.

Bohužel se na tomto školním roce pandemie postupně 
podepsala ještě více než v předchozím školním roce. 
Veškeré akce byly zrušeny. I přesto jsme se snažili si 
alespoň trošku ten adventní čas užít a děti vyrobily pro 
rodiče dárky a nacvičily vánoční besídku, kterou jsme jim 
pro rodiče natočili.

Kvůli zhoršené situaci byly nakonec všechny školky 
zavřeny. Naši předškoláci od nás dostávali v rámci distanční 
výuky různé úkoly a cvičení, aby byli připraveni na vstup 
do školy. Proběhla i zábavná online výuka. S velkou 
radostí jsme pak školku znovu otevřeli a přivítali nejdříve 
předškoláky a poté již všechny děti. Se znovuotevřením 
škol začal i „Předškoláček“ v základní škole, se kterou 
úzce spolupracujeme. Do naší školky zavítal ornitolog 



s naučným programem o dravých ptácích. Roztančili 
jsme se s programem Petra – květinová zumba. Oslavili 
jsme dětský den pirátským divadlem, tancem, soutěžemi 
a zábavou pro děti. Děti dostaly nové lavičky na zahradu, 
hračky na písek a drobné dárečky.

Po minulém roce, ve kterém se nám osvědčila zahradní 
slavnost pro předškoláky ji i letos připravujeme. Děti 
vystoupí s programem básniček a písní. Budou obdarováni 
šerpou a dárky od naší školky a obce Kamenné Žehrovice. 
Tímto obci děkujeme za spolupráci.

Tento rok byl dlouhý a zvláštní, doufáme, že nový školní 
rok 2021/2022 již bude v běžném režimu a my budeme 
moci naše děti učit a pomáhat jim každý den v naši malé 
vesnické školce.

Přejeme všem hlavně spoustu zdraví. Prázdniny plné 
sluníčka, pohody a dobré nálady. 

Alena Vorbachová

Pozvánka na výstavu
Spolu s obcí Kamenné Žehrovce a klubem SAM95 
Bohemia letos vzpomínáme na významného žehrovického 
rodáka, Radoslava Čížka. V dnešním čísle Zpravodaje 
uveřejňujeme pozvánku na naši výstavu. Je to výstava 
retrospektivní, kde se snažíme zachytit jeho modelářskou 
misi. Vy, kdo jste pana Radoslava Čížka znali osobně, si 
jistě vzpomenete na setkání s ním zde v obci.

Výstavu budeme pořádat na podzim ve dnech 22.–24. 
října 2021 v Dělnickém domě.

…osobně jsem se s ním seznámil někdy kolem roku 
1979. Byl jsem malý kluk, který chtěl stavět modely 
a poletovat, co hrdlo ráčí. Pod vedením Vládi Horáka jsem 
dělal první krůčky v tomto modelářském světě. Radoslav 
mi byl představen jako náčelník našeho klubu a já jej začal 
vnímat jako postavu, která se zjevuje na každé soutěži, 
kam zajedu. Později, když se s ním můj otec dával do 
řeči, jsme byli pozváni k němu domů. Ukázal nám svou 
pracovnu, kde jsem vnímal jako solitér jeho kreslící prkno, 
kde byl vždy rozkreslen nějaký model. Pak tam byl stůl 
a za ním stočené papíry či možná plány. Jeho modely jsem 
ale v té místnosti neviděl, snad jen nějaké části, které byly 
zrovna na opravě nebo se nikam jinam nevešly….

Tady své vzpomínání přeruším, protože je pouze jedno 
z mnoha. Myslím si, že nám, modelářům, pamětníkům, 
a nejen jim, bude retrospektivní výstava přinášet poznání, 
ale i zábavu. Výstava bude nejen o modelech, ale i o historii 
našeho modelářského sportu. Vždyť Radoslav Čížek je 
autorem více než 100 modelů, které jsme zaznamenali 
pro další modelářské generace. Je zakladatelem dvou 
modelářských klubů, kterým „velel“ po desetiletí. Tyto 
kluby pracují úspěšně dodnes.

Věříme, že se vám výstava bude líbit.
Jiří Hloušek

Svěcení Madony ve výklenku sloupu brány 
statku čp. 17
Toto památkově chráněné stavení, jediné v naší obci, je 
také sídlem spolku Žehrovák, a proto se stručně zmíníme 
o jeho historii. Pamětníci si ho možná pamatují jako 
Vališův statek, ale písemný záznam o jeho existenci 
pochází už z roku 1654, kdy byl jeho majitelem Matěj 

Vozáb. Vališovi jsou v souvislosti se statkem zmiňováni 
od roku 1867, konkrétně Václav Vališ. V roce 1885 je 
veden jako starosta a se jménem Vališ, tentokrát Antonín, 
se setkáme ještě roku 1910, opět mezi starosty. Dnes zde 
bydlí manželé Kroupovi a díky jejich dlouholeté péči se 
stavení vylouplo v plné kráse. 

Osmého května odpoledne se zde konala malá slavnost, 
a sice svěcení Madony, které vykonal emeritní světící 
biskup pražský Mons. Karel Herbst SDB. Kvůli tehdy 
platným protiepidemickým opatřením se mohl zúčastnit 
jen omezený počet osob. Mezi pozvanými byli i zastupitelé 
obce a někteří členové Žehrováku. 

Hana Jirkalová

Žehrovičtí modeláři pilně trénují
První pololetí roku 2021 bylo pro sportovní aktivity 
nejhorší, které jsme kdy zažili. Zákaz se scházet a strach 
ze zákeřné nemoci způsobily, že jsme postupně odložili 
všechny naše plánované soutěže. A to jak v klubu 
Leteckých modelářů (LMK Kamenné Žehrovice), tak 
v klubu historických modelářů (SAM 95 Bohemia). Byť je 
„modelářská plocha“ letiště Velká Dobrá rozlehlá, zůstala 
nám pouze možnost individuálních tréninků. 

Tuto možnost jsme ale bezezbytku využili. Přispěla 
k tomu i jedna neobvyklá soutěž, kterou jsme vymysleli 
a začali s ní již v prosinci roku loňského. Řekli jsme si, 
že když se nemůžeme scházet a soutěžit prezenčně, že 
uspořádáme soutěž korespondenční. Tento druh soutěží 
byl v dřívějších dobách celkem obvyklý. Auto každý neměl 
a vozit vlakem několikametrové modely bylo nepraktické. 
A protože jsme klub historických modelářů, přiblížili jsme 
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se historii i touto soutěží. Jen jsme tuto myšlenku rozvinuli 
a uspořádali jsme velkou, roční, korespondenční soutěž, 
která má dvanáct kol – každý měsíc jedno. 

Létáme ve dvou kategoriích rádiem řízených 
historických větroňů. Do soutěže se zapojují modeláři 
z celé České republiky, od Plzně po Uherské 
Hradiště. Soutěží s námi také pár slovenských kolegů. 
Jsme přesně v půlce, a zatím se vše vyvíjí slibně. 
V květnu jsme měli též pořádat hlavní soutěž klubu SAM 
95 – Memoriál Radoslava Čížka. Tuto soutěž jsme ale byli 
nuceni také odložit a to na termín 26. 6. 2021. Důvodem 
bylo špatné počasí. 

Déšť a vítr našim modelům samozřejmě nesvědčí. 
Takže máme letos dvojitou smůlu. Zpočátku zákazy, nyní 
nejdeštivější měsíce za poslední roky. Ale nevzdáváme 
se! Počasí se lepší a koronavirová pandemie je na ústupu. 
Druhá půlka roku bude o to náročnější. Čekají nás odložené 
soutěže i akce největší – koncem prázdnin budeme pořádat 
několikadenní Mistrovství ČR historických modelů. 

Doufám, že vše dobře dopadne a že se povede jak 
Mistrovství ČR, tak soutěže pořádané pro naše nejmladší 
modeláře. Seriál Žehrovické házedlo si vydobyl renomé 

dobře organizované a hojně navštěvované akce. K letošním 
dvěma podzimním kolům přibudou ještě dvě kola odložená 
z jara. Žáčci, dospělí i my organizátoři budeme mít plné 
ruce práce.

Jiří Hruška

Od 1. června 2021 mohou obyvatelé využít úhradu 
poplatků platební kartou. V kanceláři OÚ je dispozici 
platební terminál.


