
Občasník — vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

Vážení sousedé,
bohužel i letošní rok nám všem převrátila pandemie 
koronaviru Covid-19 život naruby. Letos jsme se setkali 
pouze na třech akcích – Drvotově stezce, Rozloučení 
s létem a Lampionovém průvodu. Ostatní akce jsme 
museli z důvodu pandemické situace a nouzovému stavu 
zrušit. Je mi líto, že se neuskutečnila dlouho připravovaná 
akce – Rozsvěcení vánočního stromu. 

Přestože jsme do letošního roku vstupovali plni 
nadějí, že minulý rok byl jiný a většina z nás dodržovala 
protipandemická opatření, včetně dobrovolného očkování, 
byl letošní rok podobný tomu předešlému. 

Jménem zastupitelstva a jménem svým Vám přeji, pokud 
možno klidné a pohodové vánoční svátky, které prožijete 
v kruhu svých nejbližších. V dnešní době Vám přeji to 
nejdůležitější, a to je zdraví.

Buďme k sobě v příštím roce, ale i následujících letech 
ohleduplní a přívětiví. Jsme na světě jako na procházce, 
a proto se nenechme otrávit malichernostmi a soustřeďme 
se, abychom život prožili pokud možno podle svých 
představ a obklopili se lidmi s pozitivním myšlením. 

V době vánočních svátků věnujme tichou vzpomínku 
našim nejbližším, kteří již nejsou mezi námi.

Soňa Černá

Výsadba nových stromů v obci
V úterý 19. října se uskutečnila dlouho připravovaná akce. 
Nezisková organizace Sázíme stromy pod vedením Jany 
Donátové vysázela ve zdravotním středisku nové jabloně 

a hrušně, na Náměstí míru jsou vysázené lípy, třešně ptačí 
a ptačí zob. Poslední výsadba je podél cesty pod hřbitovem, 
kde jsou vysázeny jeřáby břeky, kaliny a řešetláky počistivé. 
Tato akce byla sponzorována dm drogerií, jejíž zaměstnanci 
také stromy a keře vysazovali. Příští rok by měla proběhnout 
druhá etapa výsadby v intravilánu obce.

Děkujeme neziskové organizaci Sázíme stromy a dm 
drogerii, kterým záleží na životním prostředí.

Soňa Černá 



Drvotova stezka
V sobotu 2. října 2021 jsme se již popáté sešli na 
fotbalovém hřišti, abychom uctili památku našeho 
rodáka Vaška Drvoty. Po krátkém uvítání a minutě ticha 
za tragicky zesnulého zakladatele Drvotovy stezky jsme 
se po desáté hodině vydali směrem na zastávku Kalspot. 
Letošního pochodu se zúčastnilo neuvěřitelných 121 
Žehrováků a zástupců okolních obcí. Jako každoročně byl 
hojně zastoupen spolek Hamtáto z Lán a žáci Základní 
školy Kamenné Žehrovice. V polovině Drvotovy stezky 
nás čekalo příjemné občerstvení, které nám dodalo sílu do 
dalších kilometrů. Letošního pochodu se také zúčastnila 
vdova po Vaškovi Drvotovi.

Společně příjemně strávenou sluneční sobotu jsme 
ukončili opékáním špekáčků.  Všichni účastníci pochodu 
obdrželi diplom a děti malý dáreček.

Těšíme se na příští ročník!
Soňa Černá

Místní poplatky v novém
Dne 26. října schválilo zastupitelstvo obce v rámci 
svého veřejného zasedání dvě obecně závazné vyhlášky. 
Jedna z nich se týkala obecního systému odpadového 
hospodářství a byla vyvolána novou zákonnou úpravou 
odpadového hospodářství, když byl na sklonku loňského 
roku zrušen dlouho platný zákon o odpadech z roku 
2001 a byl přijat zákon nový (č. 541/2020 Sb.), v mnoha 
ohledech nově koncipovaný. Hlavní změna, která 
z nové úpravy vyplývá pro občany, se týká financování 
odpadového hospodářství a byla zapracována do nové 
vyhlášky o místních poplatcích.

Obě nové vyhlášky byly řádně zveřejněny na úřední 
desce a jsou mimo jiné přístupné i na webové stránce obce. 
Protože ale zejména u vyhlášky o místních poplatcích platí, 
že jsou v ní upraveny pouze ty parametry, které může obec 
svým rozhodnutím ovlivnit, zatímco řada podstatných 
regulativních prvků je obsažená přímo v zákoně, dovolujeme 
si shrnout základní informace v tomto článku.

V zásadě beze změn je úprava poplatku ze psů. Ten 
musí platit držitelé psů starších 3 měsíců. Osvobozeny 
jsou ze zákona pouze osoby nevidomé, osoby považované 
za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, držitelé průkazů ZTP 
nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoby provozující útulky pro 

zvířata nebo osoba, pro něž je držení a používání psa 
zákonnou povinností. 

Výši poplatku nastavila obec na 300 Kč za každého 
psa, příznivější sazba 200 Kč platí pro osoby starší 65 
let. Poplatek se platí do 31. března. Vznik poplatkové 
povinnosti a veškeré případné změny je nutno hlásit na 
obecním úřadě do 15 dnů.

Beze změny zůstala výše poplatku za zábor veřejného 
prostranství. Nadále se bude platit 10 Kč za každý metr 
čtvereční a den. U prodejních a reklamních zařízení, 
lunaparků a jiných podobných atrakcí narůstá tato sazba 
na 50 Kč. Vedle nich jsou zpoplatněny zejména kulturní 
a sportovní akce a dále výkopové a stavební práce. Poplatek 
platí každá osoba (fyzická i právnická), která veřejné 
prostranství uvedeným způsobem využívá. Poplatek je 
splatný nejpozději v den, kdy je zábor ukončen. Zábor je 
ale nutno předem nahlásit na Obecním úřadě – v opačném 
případě se může stát, že věc bude řešit Městská policie.

Ze zákona jsou od poplatku osvobozené akce, jejichž 
výtěžek je odváděn na charitativní a veřejně prospěšné 
účely. Podle vyhlášky jsou dále osvobozeny akce, jež 
pořádá obec nebo na ně poskytuje finanční příspěvek, 
skládky a zařízení staveniště, pokud trvají méně než 48 
hodin, a vyhrazení trvalých parkovacích míst obecním, 
policejním a zdravotnickým automobilům (ze zákona jsou 
osvobozena i místa pro osoby se ZTP a ZTP/P).

Velká změna spočívá v tom, že zatímco doposud byl 
poplatek vztažen jen na několik málo veřejných prostranství, 
od 1. ledna bude spravedlivě spojen se všemi veřejnými 
prostranstvími v obci – v seznamu míst, za něž má být odváděn, 
jsou náves, náměstí Míru, parkoviště vedle Obecního úřadu, 
parkoviště Bílé Vršky a všechny žehrovické ulice.

Největším zásahem do stávajících poměrů je zavedení 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
Od příštího roku už totiž zákon nepřipouští, aby si občané 
kupovali známky na popelnice od svozových společností, 
ať již sami, nebo (jako v posledních letech) prostřednictvím 
obce. Do budoucna musí svoz odpadů platit obec a své 
náklady pokrývat poplatky, které vybere od občanů. 
Z několika možností, které zákon nabízí, byl zvolen 
administrativně nejjednodušší poplatek, který používají 
i okolní obce a který byl doporučen ministerstvem, totiž 
poplatek na hlavu. Ten může podle zákona činit až 1 200 
Kč; u nás se zastupitelstvo rozhodlo vybírat 700 Kč. Pro děti 
od 4 do 18 let a seniorů nad 70 let byla ze sociálních důvodů 
tato sazba snížena na polovinu, děti do 4 let jsou v rámci 
podpory mladých rodin od poplatku zcela osvobozeny. 
Poplatek je nutno uhradit do konce února. 

Bohužel, u tohoto druhu poplatku nelze zohlednit intenzitu 
vyvážení komunálního odpadu. Zastupitelé původně počítali 
s tím, že budou do vyhlášky zakomponovány též slevy pro ty, 
kdo si nechají popelnici vyvézt jen jednou za 14 dní, popřípadě 
jednou za měsíc. Podle právního názoru Ministerstva vnitra, 
který byl zaslán po předložení původního návrhu vyhlášky, 
ale není takovéto řešení v souladu se zákonem. A proto bude 
poplatek pro všechny poplatníky stejný a všem také bude 
popelnice vyvážena každý týden.

Poplatníkem je ze zákona každá osoba, přihlášená 
v Žehrovicích k trvalému pobytu. Vedle toho ho musí 
zaplatit i majitelé domů, bytů a chat, pokud v nich žádná 
osoba k trvalému pobytu přihlášena není. Z osvobození, 
v zákoně vypočtených, je nutno vyzdvihnout především 
občany žijící v domovech pro seniory, dále nemají poplatek 



platit děti v dětských domovech a obdobných zařízeních, 
osoby v domovech pro zdravotně postižené či domovech 
se zvláštním režimem a osoby ve výkonu trestu. Stejně tak 
je výjimka přiznána osobám, které mají trvalý pobyt v jiné 
obci a platí zde poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci. Osvobození od poplatku je pochopitelně 
třeba prokázat.

Sluší se poznamenat, že v poplatku je zahrnuto nejen 
vyvážení směsného komunálního odpadu, ale i možnost 
využívat kontejnerů na tříděný odpad, kontejnerů na 
objemný odpad a na biologicky rozložitelný odpad a také 
odkládat nebezpečný odpad do Rumpoldu. Vzhledem 
k nákladům, které s sebou toto vše pro obec nese, platí, že 
i po zavedení poplatku bude obec na systém odpadového 
hospodářství z nemalé části doplácet z vlastního rozpočtu.

Nově byl vyhláškou zaveden také poplatek z pobytu ve 
výši 20 Kč na osobu za každý započatý den. Tento poplatek 
se ale týká pouze těch, kteří nabízejí ubytovací služby, a je 
tedy spíše jakýmsi perspektivním opatřením pro případ, že 
by se tento druh podnikání v budoucnu objevil.

Pokud budete mít ohledně nové podoby místních 
poplatků jakékoliv otázky, rádi vám je na Obecním úřadě 
zodpovíme!

Marek Starý

Vítání občánků
V úterý 2. listopadu jsme přivítali v obřadní síni pět 
občánků – dvě holčičky a tři chlapečky. Slavnostního 
vítání se kromě dětí a rodičů zúčastnili prarodiče. Příjemné 
odpoledne zpestřily kulturním pásmem děti z mateřské 
školky.

Soňa Černá 

Lampionový průvod
V pátek 5. listopadu 2021 po 17 hodině vyšel lampionový 
průvod od školky směrem k vysoké haldě. Průvod 
doprovázelo vozidlo MP Nové Strašecí. I přes nepřízeň 
dušičkového počasí se sešlo kolem stovky dětí s rodiči 
a prarodiči. Před vchodem na místní hřbitov děti zapálily 
svíčky a s rozzářenýma očima pozorovaly ohňostroj, který 
osvítil potemnělou oblohu. 

Zakončení lampionového průvodu bylo na zahradě 
Dělnického domu, kde si každý opekl buřtíka a děti se 
zahřály teplým čajíčkem a dospěláci svařákem.

Soňa Černá 

Dotace ze Středočeského Fondu obnovy 
venkova
Obec Kamenné Žehrovice obdržela dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy 
venkova na projekt Obnova veřejného osvětlení v obci 
Kamenné Žehrovice ve výši 1 727 000 Kč.  Veřejné 
osvětlení bude obnoveno v ulicích Politických vězňů, Na 
Brčkově, Na Kopečku, Nám. Míru, J.K. Tyla, U Skály, 
Úzká, Dělnická, Souběžná, Havířská, Družstevní a 1. Máje.

Soňa Černá 

Ze života Mateřské školy
V září letošního roku se otevřely dveře pro 42 dětí 
navštěvujících mateřskou školu v Kamenných Žehrovicích. 



Předškoláků je celkem 14 a nově příchozích malých 
kamarádů 10. Nový školní rok jsme vítaly s nadšením 
a těšily se s dětmi na čas strávený společně, kdy budeme 
zpívat, malovat a vyrábět, cvičit, objevovat, poznávat, 
experimentovat…Již v měsíci září se však bohužel začala 
vyskytovat velká nemocnost dětí, která trvá po celý 
podzim. A tak některé děti tráví více času doma než se 
svými kamarády, se kterými by byly mnohem raději.

Opět od září funguje sportovní kroužek Děti na startu, 
který se těší mezi dětmi veliké oblibě a navštěvují ho 
s velkým nadšením. Velice zdařilé byly halloweenské dny 
v mateřské škole a halloweenský rej, z něhož přikládáme 
fotografie. Děti si zábavu a soutěže užily dokonale. 
V měsíci prosinci prožíváme adventní čas, přibližujeme 
dětem zvyky a tradice, tvoříme a vyrábíme.

Tímto Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků, 
klid, pohodu a pevné zdraví v novém roce 2022.

Alena Vorbachová

SK Kamenné Žehrovice po podzimní části 
sezóny
První půlsezóna ročníku 2021/22 je u konce a nastává 
tradičně čas dílčího bilancování. Ze sportovního hlediska 
lze za úspěšné považovat už jen to, že po takřka dvou 
letech byla odehrána všechna rozlosovaná utkání. 
V mistrovských soutěžích nás aktuálně zastupuje jedno 
mužstvo dospělých, které naše barvy hájí ve III. třídě, 
a dále mladší přípravka U8 Sportovní akademie, která se 
účastní mistrovských soutěží okresního přeboru.

Oba týmy vstoupily do sezony velice slibně, a dokonce 
se po několika úvodních kolech držely na prvních místech 
v průběžném pořadí. Ani jednomu mužstvu ale bohužel 
forma nevydržela a následovaly naopak série porážek, 
které nás v závěrečném účtování podzimní části odsunuly 
do spodnějších pater.

I přesto lze v případě mladší přípravky dosavadní 
výkony vnímat pozitivně, za zmínku určitě stojí celkem 
více jak100 branek vstřelených v podzimních utkáních do 
sítí soupeřů. Čísla A mužstva již tak povzbudivá nejsou, 
při skóre 21:30 a zisku 11 bodů se drží na průběžném 

8. místě tabulky. Vzhledem k dřívějším výsledkům je to 
určitě zklamání, věříme, že v jarní části tým předvede 
herní i výsledkové zlepšení.

Děkujeme našim podporovatelům a věrným fanouškům 
za dosavadní přízeň a přejeme nejen jim, ale i všem dalším 
spoluobčanům klidné a pohodové prožití vánočních 
svátků, vše nejlepší v roce 22 a hlavně hodně energie 
a pevné zdraví!

Pavel Stehlík

Modelářský podzim
Podzim byl z pohledu našeho klubu LMK Kamenné 
Žehrovice velmi pestrý. Rozhodně si nemohl nikdo 
stěžovat, že bychom se nudili. Počasí nám přálo, a tak se 
nám podařilo odlétat obě podzimní kola soutěže Žehrovské 
házedlo. A nejen to, podařilo se odlétat i obě odložená jarní 
kola. Výkony našich členů byly uspokojivé. Naši modeláři 
získali celkové první místo jak v kategorii mladších žáků, 
tak starších žáků a juniorů. V seniorech zvítězil lounský 
modelář Jiří Schiferdecker, v kategorii A3 senioři to byl 
slánský Zdeněk Braha a v kategorii A3 žáci pak kladenský 
Ondřej Šafus.

Vrcholem podzimu pak byla výstava nazvaná Radoslav 
Čížek 100 let. Na výstavu jsme se připravovali několik 
měsíců. Shromáždili jsme spoustu materiálu, fotografií 
a modelů, výhradně konstrukce Radoslava Čížka. Modelů 
bylo nakonec 61. Musím tady zmínit, že jsme měli 4 
modely, které postavil Radoslav Čížek sám, a tři modely 
z padesátých let, které zapůjčil pan Josef Harapát, tehdejší 
člen klubu a náš reprezentant v tehdejší kategorii Nordic 
A2. Výstavy se zúčastnila paní Alena Hesslerová, dcera 
pana Čížka, a pan Zdeněk Hessler, který nám vydatně 
pomohl. Mnoho našich členů se podílelo na organizaci.

Ale vraťme se ještě k výstavě. Na ní se bylo možné 
dozvědět kdo byl Radoslav Čížek, prohlédnout dobové 
fotografie a dozvědět se i některé zajímavosti, například 
jak se lepilo a potahovalo, jaké materiály se tehdy 
používaly, kolik plánků modelů jsme dohledali, s kým 
Radoslav Čížek spolupracoval. Navštívili nás kolegové 
z různých modelářských klubů, předsednictvo Svazu 
modelářů, místní občané a zájemci o historii obce. 
Celkem asi 300 lidí. Pro nás, členy klubu, je to velmi 
potěšující.

Na začátku října jsme otevřeli v místní základní škole 
modelářský kroužek. Máme pět zájemců o modelářský 



sport. Nejmladší adepti již postavili svůj první model 
a také jej již vyzkoušeli. Kluci tak poprvé odzkoušeli, 
jaké to je, postavit a zalétat model. Doufáme, že situace 
s Covid-19 nám nezabrání pokračovat. Byla by to velká 
škoda.

Jiří Hloušek

Spolek Žehrovák
by chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili 
těch několik málo koncertů, které bylo letos možné 
v kapličce uspořádat. Zároveň bychom chtěli popřát všem 
spoluobčanům hezké prožití vánočních svátků a hodně 
štěstí, a především zdraví v novém roce.

Při této příležitosti jsme si uvědomili, jak cenná byla 
skutečnost, že v posledních dvou letech navzdory řádění 

koronaviru zůstaly zachovány všechny služby, které 
v obci máme. Jejich poskytovatelé nám byli v době, kdy se 
téměř vše omezovalo, velkou podporou. A tak náš dík patří 
všem, kteří museli trávit svou pracovní dobu v roušce, 
občas si nechat vynadat od těch, kteří v ní odmítali trávit 
deset minut v obchodě a na dalších místech, kde to bylo 
třeba. Děkujeme tedy všem prodavačkám a prodavačům, 
učitelkám a učitelům, lékařům a lékařkám, zdravotním 
sestrám a veškerému personálu pracujícímu v těchto 
institucích, a v neposlední řadě i v těch místech, kde 
vám prodají hotové jídlo. Jim všem patří náš dík a naše 
novoroční přání. Chtěli bychom je ujistit, že v Žehrovicích 
je hodně lidí, kteří si jejich práce váží.

Informace ČSŽ
Milé členky, milí spoluobčané, v krátkosti bych Vás chtěla 
informovat o činnosti našeho spolku žen.

V této nelehké době Covidu jsme se sešly v září. 
Uskutečnil se zájezd do Klášterce nad Ohří, kde je krásný 
zámek s anglickým parkem. Prošly jsme si městečko a jely 
jsme na zříceninu hradu Hasištejn. Při cestě domů jsme 
navštívily ještě Kadaň. Je to malé, ale krásné městečko.

Adventní posezení a všechny další akce se vzhledem 
k situaci a nařízením ruší. Dále jsme v letošním roce 
byly gratulovat devíti členkám našeho spolku. Předaly 
jsme jim kytičky.

Na závěr bych chtěla popřát všem našim členkám 
a spoluobčanům, krásné Vánoce a do nového roku 2022 
hodně štěstí a zdraví.

Jana Skleničková
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