
Občasník — vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

Dětský den
V neděli 29. května 2022 od 14 hodin se sál Dělnického 
domu  rozezvučel  dětským  smíchem  a  švitořením. 
Tentokrát  nám  počasí  nepřálo,  a  proto  byla  většina 
soutěží připravena na sále Dělnického domu včetně Pepy 
Porta  s  jeho  úžasnými  písničkami.  Dětským  dnem  nás 
provázela Jitka. Počasí se postupně umoudřilo a soutěže 
probíhaly také na zahradě. Děti si vyzkoušely střelbu ze 
vzduchovek,  značkovacích  pušek  a  osvěžily  si  znalosti 
dopravních  značek.  U  těchto  soutěží  zdárně  asistovali 
členové MP Nové Strašecí. Děti se po covidové odmlce 
vyřádily  na  BumperBalls.  Na  závěr  odpoledne  se  děti 
i rodiče posilnili opečeným špekáčkem.

Poděkování  patří  všem,  kteří  dětský  den  připravili 
a podíleli se na jeho hladkém průběhu.

Soňa Černá

Vítání občánků
Ve čtvrtek 26. května 2022 proběhlo v obřadní místnosti OÚ 
vítání občánků. Při  letošním vítání měli převahu chlapci 
v  počtu  pěti  proti  jedné  princezničce.  Kulturní  vložku 
připravily děti z mateřské školky a jako každoročně byly 

úžasné. Kromě rodičů s dětmi se slavnostního odpoledne 
zúčastnili i prarodiče.

Soňa Černá

Současné investiční akce a jejich průběh
V  průběhu  května  byly  zahájeny  stavební  práce  na 
výměně hlavního vodovodního  řadu v ulicích,  kde bude 
probíhat rekonstrukce chodníků, komunikací a veřejného 
osvětlení.  Výměnu  vodovodního  řadu  zajišťuje  firma 
Aquarius.  6.  června  zahájila  stavební  práce  chodníků 
a  komunikací  vítězná  firma  Ekostavby  Louny  a  firma 
Uniservis Hašek pokračuje ve výměně nového veřejného 
osvětlení. V  průběhu  prázdnin  firma Aquarius  vybuduje 
nové chodníky Na Spáleništi a před hlavním vchodem do 
základní školy.

Soňa Černá



Výsadba zeleně
Výsadba v Kamenných Žehrovicích byla od začátku velmi 
živá! S firmou Ski and Bike Centrum Radotín jsme přijeli 
vysadit 22  listnatých stromů ke 3 kůlům a 54 keřů, a  to 
celkem na čtyřech lokalitách po celých Žehrovicích. Ráno 
jsme se sešli v parku, kde jsme vysadili všechny stromy – 
habry, buky, lípy a také meruzalky. Práce šla všem od ruky, 
a především se nesla na úžasně přátelské a mile blízké vlně 
– kolegové z firmy prý spolu jezdí na kola, a týmový duch 
byl tedy stoprocentně cítit! 

Bohužel  jsme  již  nestihli  blízkou  cukrárničku,  která 
zavírala  již  ve  13:00,  a  to  jsme  se  ještě  plně  soustředili 
na jámy, kůly, buchary, úvazky, osmičky, zálivkové mísy...
Druhá  naše  zastávka  byla  před  obecním 

úřadem,  kde  nově  rostou  kdoulovce.  Zde  jsme 
měli  předkopané  díry,  neboť  při  zkoušce  podloží 
před  výsadbou  nešlo  rýč  ani  zapíchnout  do  země. 
Nové  osázený  je  také  kraj  pozemku  s  venkovní  obecní 
posilovnou,  tam  se  zakořeňují  muchovníky,  zimolezy 
a hlošiny.

Na  poslední  sázení  jsme  se  zastavili  na  plácku 
u  lávky  nad  Loděnicí,  kde  jsme  vysadili  15  kalin. 
A  úplně  poslední  zastávka  celého  našeho  průvodu  se 
nacházela  u  Dělnického  domu,  kde  jsme  zaslouženě 
nabrali  vydané  síly  díky  ohýnku  a  opečeným  buřtům. 
Pro  některé  to  tak  bylo  otevření  opékací  a  grilovací 
sezóny 2022.
Děkuji  firmě  Ski  and  Bike  centrum  Radotín  za 

financování  výsadby  stromů,  vysazení  všech  stromů 
a keřů, a především za prima den! Děkuji také firmě Vivus 
za financování keřů, které přispějí do ozelenění intravilánu 
Žehrovic. A děkuji obci Kamenné Žehrovice za výbornou 
spolupráci jak s paní starostkou Černou, tak s technickými 
službami. Ráda se k Vám vracím.

Jana Donátová

Dělnický dům k pronájmu
V  lednu  skončila  nájemní  smlouva  dosavadního 
provozovatele  pohostinství  v  Dělnickém  domě  a  na 
základě  oboustranné  dohody  již  nebyla  prodloužena. 
Obec opakovaně vypsala záměr na pronájem restaurace, 
avšak víceméně bez odezvy. Doba (doufejme definitivně) 
postcovidová totiž pochopitelně příliš neláká k rozjíždění 
tohoto druhu podnikání. Protože bychom ale nechtěli, aby 
restaurace  zela  trvale  prázdnotou,  rozhodli  zastupitelé, 
že  se  ji  pokusí  oživit  alespoň  cestou  příležitostných 
krátkodobých pronájmů.
Pokud přemýšlíte, kde uspořádat  svatební hostinu či 

firemní večírek, oslavit kulatiny nebo se z jakéhokoliv 
jiného důvodu poveselit  s  rodinou, přáteli a známými, 
pak „Dělňák“ rozhodně stojí za zvážení. Prostory byly 
opraveny  a  vymalovány,  je  zde  nový  nábytek,  velká 
lednice,  mrazák,  mikrovlnná  trouba,  funkční  pípa, 
dostatek  nádobí  a  příborů.  Takže  stačí  dojet,  navozit 
proviant a akce může vypuknout!
Za  pronájem  restaurace  na  24  hodin  (tj.  vrací  se  ve 

stejný  čas,  v  jakém  se  předávají  klíče)  se  účtuje  ve 
všední dny 3 000 Kč, o víkendu (tj. z pátku na sobotu 
a  ze  soboty  na  neděli)  5  000  Kč.  Pro  silvestrovskou 
oslavu jsou prostory k dispozici za 7 000 Kč. Ceny byly 
stanoveny s přihlédnutím k částkám vybíraným v jiných 
pohostinských  zařízeních  obdobného  charakteru.  Od 
nájemců  se  při  uzavření  smlouvy  vybírá  kauce  5  000 
Kč, z níž budou případně hrazeny škody, které by byly 
obci  způsobeny.  V  případě,  že  by  restaurace  nebyla 
vrácena uklizená, bude kauce vrácena ponížená o 2 000 
Kč jakožto náklady na úklid.
Společně s restaurací  je případně možno pronajmout 

si ke sportovním či společenským aktivitám i přilehlou 
tělocvičnu.  Zde  se  účtuje  350 Kč  za  hodinu.  Zvláštní 
kauce se neplatí, i zde ale platí ustanovení o paušálních 
nákladech  na  úklid,  neprovede-li  ho  dostatečně  sám 
nájemce.
Pokud Vás  tato  nabídka  zaujala, můžete  se  na  další 

podrobnosti  doptat  na  Obecním  úřadě,  kde  jsou  také 
prováděny rezervace a uzavírány smlouvy.

Marek Starý



Druhý výlet byl do Mirakula – zábavně naučného parku. 
Země  plná  her,  zábavy,  stromů,  zvířat  a  dětské  fantazie 
se  nachází  v  Milovicích  nad  Labem.  Děti  našly  vyžití 
na  velkých  trampolínách,  v  tajemném bludišti,  v  lesním 
městě,  na  farmě,  v  dětské  vesničce,  v  různých  hradech, 
v mini zoo, kde si pohladily holandské kozy, na dopravním 
hřišti, kde se všichni na chvíli stali malými řidiči. Zábavy 
bylo mnoho,  ale  čas  neúprosně  utíkal. Vše  se  dokonale 
vydařilo včetně počasí a první kapky deště začaly padat až 
po nástupu do autobusu pří odjezdu domů.
V měsíci červnu nás čeká slavnostní besídka všech dětí 

z mateřské  školy  a  tradiční  Zahradní  slavnost  –  loučení 
s předškoláky a šerpování.
Přejeme  všem  krásné  slunečné  léto,  hodně  radosti 

a nových zážitků.
Alena Vorbachová

Modeláři v akci
Modelářská sezona má dva vrcholy. Pozdní jaro a začátek 
podzimu.  Je  to  dáno  počasím  a  také  agrotechnickými 
lhůtami osetých ploch v okolí modelářských letišť. Je tedy 
jasné, že nám víceméně končí první polovina modelářské 
sezony. A my  jsme  stihli  vše,  co  jsme  si  předsevzali. 
LMK  Kamenné  Žehrovice  uspořádal  dvě  jarní  kola 
Žehrovického  házedla  a  počasí,  které  naše  venkovní 
akce  limituje,  vyšlo  pokaždé  na  jedničku.  Letos 

Mateřská škola na výletech
V měsíci květnu jsme pro děti připravily dva výlety. 

První  byl  začátkem  května  do  ZOO  Chleby,  která 
je  jednou  z  menších  českých  zoologických  zahrad, 
nacházející  se  v  obci  Chleby  severovýchodně  od 
Nymburka.  Popularitu  na  rozdíl  od  svých  obřích 
konkurentů  získává  především  díky  umožnění 
těsnějšího kontaktu návštěvníků  se zvířaty. Děti byly 
na výlet moc natěšené, neboť předchozí dva roky nám 
tyto  aktivity  zcela  znemožnily.  Počasí  nám  celkem 
přálo,  jen  po  svačince  byla  malá  přeháňka,  a  tak 
nechyběl  trénink  v  oblékání  pláštěnek.  Před  obědem 
však  vylezlo  sluníčko  a  vše  bylo  v  pohodě.  Děti 
s  nadšením  pozorovaly  různé  druhy  zvířat,  nejvíce 
budili pozornost lvi, opice, pávi, kteří se nám převedli 
v celé své kráse, obří kapři… V závěru výletu si děti 
zaskotačily na multifunkčním hřišti.



Uzávěrka tohoto čísla 31. 5. 2022. Uzávěrka příštího čísla 15. 8. 2022. Tisk A centrum Kladno s.r.o.

již  jedenáctý  ročník  opět  přilákal  soutěžící  hlavně 
v  žákovských  kategoriích.  Soutěžících  bývá  více 
než  třeba  na  krajských  přeborech,  a  to  je  ta  nejlepší 
vizitka práce s mládeží v našem klubu LMK. Členové 
LMK  se  také  zúčastnili  jarních  soutěží  pořádaných 
organizacemi Svazu modelářů ČR, a to jak v halových, 
tak ve venkovních disciplínách.

SAM  95  Bohemia,  tedy  klub  zabývající  se  hlavně 
historií  leteckého  modelářství,  v  květnu  tradičně 
pořádal Memoriál Radoslava Čížka. Letos již sedmnáctý 
ročník! Soutěž,  ale hlavně  setkání modelářů,  proběhla 
na letišti aeroklubu Raná u Loun. Na letišti jsme se sjeli 
již v pátek. Připravit takto velkou akci přeci jen zabere 
spoustu času. Zažili jsme tak páteční super bouři, která 
se přes Německo přihnala na sever Čech a ničila vše, co 
jí  stálo v cestě. Samotnou soutěž  jsme museli přeložit 
ze soboty na neděli, z důvodu silného větru. Měli jsme 
tak  spoustu  času  na  setkávání,  rozhovory  i  plánování 
dalších akcí. V neděli jsme odlétali soutěž tří kategorií 
historických  větroňů,  které  se  zúčastnilo  téměř  30 
soutěžících s více než 40 modely. Počasí vyšlo parádně 
a  všichni  soutěžící  odlétali  kvalitní  výkony.  Potěšily 
nás  také  výkony  nejmladších  účastníků  akce,  žáků 
ze žehrovického klubu.
V  následujících  týdnech  se  budeme  připravovat  na 

Mistrovství Evropy historických modelů, které se opět po 
letech koná v ČR. Proběhne koncem června v Ivančicích 
na  Moravě  a  doufám,  že  členové  našeho  klubu  se 
v celosvětové konkurenci neztratí!
Veškeré podrobné informace a reportáže ze života našich 

klubů  naleznete  na  webových  stránkách:  lmk205kz.cz 
a sam95.eu.

Jiří Hruška

Upozornění
Upozorňujeme  občany,  že  od  1.  ledna  2022  vstoupila 
v  účinnost  nová  vyhláška  o  poplatcích,  včetně  poplatku 
o záboru veřejného prostranství. Žádost o zábor veřejného 
prostranství  naleznete  na  webu  obce,  popř.  Vám  ho 
rády  poskytnou  zaměstnankyně  OÚ.  Většina  občanů  je 
ukázněných a tuto novou povinnost dodržuje. Přesto mezi 
námi jsou tací, kteří i přes písemné upozornění nereagují. 
Díky  těmto  „mrtvým  broukům“  budeme  nuceni  využít 
služeb městské policie. Zároveň upozorňujeme na poplatek 
z pobytu, k němuž se do dnešního dne nikdo nepřihlásil.

Soňa Černá

Kotlíkové dotace
Od  6.  června  mohou  nízkopříjmové  domácnosti  požádat 
o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový.
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší 

z  roku  2012  povoleno  používat  kotle  pouze  3.  a  vyšší 
emisní  třídy  podle  ČSN  EN  303-5.  Provoz  zastaralých 
kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové 
ekologické zdroje vytápění.
Lidé  z  domácností  s  nižším  příjmem,  jako  jsou  třeba 

samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat 
výhodnou  dotaci,  která  představuje  95  %  způsobilých 
výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem 
žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský 
kraj.  Zahájení  příjmů  žádostí  o  kotlíkovou  dotaci  pro 
nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 
6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné 
o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud  se  rozhodnete  vyhledat  informace  přímo  na 

krajském  úřadě,  na  adrese  Krajský  úřad  Středočeského 
kraje,  Zborovská  11,  150  21,  Praha  5  najdete  příslušné 
pracovníky  v  kancelářích  číslo  0067  a  0066.  Můžete 
přijít  bez  ohlášení,  v  konzultační  místnosti  s  počítačem 
je  možné  ukázat  všechny  podrobnosti  elektronické 
žádosti  o  kotlíkovou  dotaci.  „Protože  však  budeme 
žádosti  hodnotit,  nemůžeme  za  žadatele  žádost  vyplnit 
ani  ji  nemůžeme  finalizovat  na  úředním  počítači. To  by 
mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces 
přidělování  dotace.  Žádost  je  jednoduchá  a  opravdu  ji 
zvládnou vyplnit  a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej 
Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější  podmínkou  přiznání  dotace  je  (spolu)

vlastnictví  nemovitosti  ve  Středočeském  kraji,  v  které 
žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem 
na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se 
tedy žádost netýká). 
Žádost  do  dotačního  programu  kraje  může  podat 

pouze  ten žadatel,  jehož průměrný čistý příjem na člena 
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo 
žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) 
ve  starobním  nebo  invalidním  důchodu  3.  stupně. 
Alternativou  pro  všechny  žadatele  je  dotační  titul Nová 
zelená úsporám.
Pokud  budete  úspěšní,  bude  vám  proplaceno  95  % 

doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 
180  tis.  Kč,  když  jste  si  pořídili  tepelné  čerpadlo,  resp. 
130  tis.  Kč  -  kotel  na  biomasu,  100  tis.  Kč  -  plynový 
kondenzační  kotel  (pokud  jste  si  ho  aspoň  závazně 
objednali do 30. 4. 2022)

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
•  Mám počítač s připojením k internetu a emailovou 
adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. Email může 
být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
•  Pokud  už  proběhla  výměna  kotle,  bylo  to  po 
1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
•  Pokud  už  proběhla  výměna  kotle,  mám 
fotodokumentaci  starého kotle  a  revizní  zprávu?  Jsou  to 
povinné přílohy k žádosti.

Pokud  byste  chtěli  radu  telefonem,  využijte  linku 
257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: 
kotliky@kr-s.cz.


