
Občasník — vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

Poděkování starostky spoluobčanům
Milí spoluobčané, stávající čtyřleté volební období se 
pomalu blíží ke konci. Jednalo se již o třetí volební období, 
kdy jsem od Vás získala důvěru stát v čele naší vzkvétající 
obce. Vždy jsem si Vaší důvěry velmi vážila a snažila se 
zodpovědně vést naši obec jak po stránce ekonomické, 
investiční, tak kulturní. Zda se to podařilo, posuďte sami.

Po dobu dlouhých dvanácti let se vždy podařilo utvořit 
koalici s dalšími politickými stranami, shodnout se na 
programových prioritách a společně pracovat. Vždy jsme 
se všichni snažili, aby naše obec nebyla příjemným místem 
jen pro nás, ale i pro budoucí generace. Věřím, že tomu tak 
bude i po dalších, blížících se komunálních volbách, které 
nás čekají 23. a 24. září. 

Poslední volební období nebylo jednoduché, neboť se stalo 
to, co nikdo z nás nečekal. Běžný chod obce, a především 
realizace investičních akcí, narušil pandemický stav spojený 
s COVIDEM-19. Ze dne na den jsme byli nuceni řešit řadu 
neobvyklých situací, se kterými jsme se dříve nesetkali. 
Sháněli jsme roušky, respirátory, desinfekce, rukavice. 
V této nelehké době se u řady z Vás objevila vlna solidarity 
– pomáhali jste seniorům s nákupem, šili podomácku 
roušky… V tomto těžkém období jsem se přesvědčila, že 
většině spoluobčanů není lhostejný osud sousedů a znovu 
musím konstatovat, že v Žehrovicích je mnoho lidiček se 
srdcem na pravém místě – patří jim můj obdiv. Přes toto 
těžké období, kdy se zastavil kulturní život v obci, investiční 
akce pokračovaly a Žehrovice vzkvétají.     

Když jsme se všichni po dvou letech vzpamatovali, přišlo 
něco, co opět nikdo nečekal – konflikt na Ukrajině. Opět se 
projevila vlna solidarity Žehrováků – podařilo se nasbírat 
ve spolupráci s firmou RUMPOLD a jejím zaměstnancem 
Martinem Šrámem oblečení, potraviny, léky a alespoň 
trošku pomoci rodinám na Ukrajině.

Již nastalo předvolební období, ve kterém politické strany 
a hnutí nabízejí nové programy a strategie pro další léta. Ať 
už se rozhodnete pro naše hnutí, či pro jinou stranu, prosím 
přijďte k volbám a volte uvážlivě. V komunálních volbách 
nerozhodujete o vysoké politice, ale o tom, jak se nám bude 
v naší krásné a vzkvétající obci žít. Pevně věřím, že budete 
mít šťastnou ruku a že se nám podaří sestavit fungující 
zastupitelstvo, které naváže na dosavadní kroky k dalšímu 
rozvoji Žehrovic.

Milí Žehrováci, závěrem Vám chci vyjádřit velké 
a upřímné poděkování. Děkuji Vám za podporu mého 
působení v čele naší krásné obce. Děkuji místostarostům, 
všem zastupitelům, zaměstnancům obce i všem dalším 
spolupracovníkům za pomoc a podporu. Jsem přesvědčena, 
že politici na vyšších úrovních by si měli vzít příklad ze 
spolupráce a nasazení zastupitelů na obcích a městech.

Soňa Černá

Dokončené investiční akce
Během letních měsíců firma Aquarius, s.r.o. dokončila 
vstup do základní školy a přeložení chodníků na 
návsi. Chodník před základní školou je lemován keři 
a květinami. Nefunkční mlatové chodníky na návsi 
nahradila kvalitní dlažba, která byla osazena do 
stávajících obrubníků. 

Za prodejnou COOPU byla instalována nová lávka 
a vybudován nový chodník, rovněž z dlažby. Zároveň před 
prodejnou bylo odvodněno parkovací stání, vyměněny 
poškozené obrubníky a přeložena dlažba. Věříme, že se tím 
pádem již na parkovacích stáních nebudou tvořit louže.

Novinkou, která by měla zvýšit komfort občanů, je Z-Box 
na parkovišti směrem k Záplavám. Vedle Alzaboxu na návsi 
jde o další úložnu, kam je možno si nechat poslat nejrůznější 
zásilky, a to prostřednictvím velmi rozšířené a oblíbené 
společnosti Zásilkovna. Do toho obec neinvestovala, naopak 
bude za jeho umístění dostávat ročně drobnou částku. Určitě 
také stojí za zmínku, že dotyčné úložiště je energeticky 
soběstačné a je napájeno ze solárních kolektorů.



Ke zdárnému konci se chýlí také rekonstrukce místních 
komunikací S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, Ve 
Fabrice a K Cihelně, které budou postupně předávány 
koncem srpna a během září, v pořadí, v jakém je přebírala 
firma EKOSTAVBY Louny. 

Soňa Černá – Marek Starý

Co nového ve škole
V úterý 28. června 2022 ve škole proběhl projektový 
den „Cesta za stromy“. Žáci si vybrali jednu ze tří tras 
v délkách od 6 do 20 kilometrů. Vybaveni mapou a pod 
dohledem pedagogů se vydali do okolí obce. Cestou na 
stanovištích plnili tematické úkoly, ale hlavním úkolem 
bylo projít v pořádku se všemi členy skupiny celou trasu, 
nikoho neztratit a nezabloudit. Projektový den se dětem 
líbil, získaly nové znalosti a poznaly své okolí.

Na konci školního roku třídy absolvovaly tyto výlety: 
dvoudenní Vídeň, Zemědělské muzeum Praha, Sládečkovo 

muzeum Kladno, Divadlo Lampion, Moravský kras, 
Dinosauria, Jump-arena, důl Mayarau, Solvayovy lomy, 
sklárna Nižbor, Senát ČR, Vysoký vrch, Krkonoše.

K zápisu do 1. ročníku na školní rok 2022/2023 se 
dostavilo 17 dětí, v září očekáváme 16 nových prvňáčků. 
Devátý ročník ukončilo 17 žáků, pevně věříme, že se ve 
světě neztratí.

V šestých ročnících se bude od září 2022 vzdělávat 31 
žáků, a to ve dvou třídách.

V průběhu prázdnin ve škole byly realizovány tři 
turnusy příměstského tábora „Putování za Kelty“. Tábora 
se zúčastnilo téměř 50 dětí a jeho provoz byl umožněn 
díky dotaci z MAS Svatováclavsko. 

Od září bude školní jídelna opět vařit pro cizí strávníky. 
Více info na webu školy.

Eva Typlová Komárková



Žehrovák v polovině roku
Spolek Žehrovák měl pro jarní sezónu naplánovány 
tři koncerty v kapličce. Jak už je v posledních letech 
pravidlem, jeden z nich bylo nutno ze zdravotních 
důvodů zrušit. V dubnu tedy proběhl dvouhodinový 
koncert Jaroslava Hutky, který tak ve svých oblíbených 
Žehrovicích oslavil 75. narozeniny. Květnový koncert 
odpadl, ale zato 3. června tu uspořádaly vystoupení 
houslistka Jitka Malczyk a francouzská harfistka Celestine 
Doedens a jejich vystoupení obecenstvo nadchlo.

Pro podzimní a zimní měsíce máme program 
naplánovaný a nasmlouvaný, ale termíny koncertů se 
budou ještě upřesňovat a v každém případě je najdete na 
plakátech na naší vývěsce u kapličky a u obecního úřadu. 
Budou i na našem webu www.zehrovak.cz a přijdou 
v SMS z obecního úřadu.

Zveme tedy všechny Žehrováky na náš 
následující program:
11. září  - v 15 hod. poutní mše ke Jménu Panny Marie 

spojená s koncertem 
21. října  - v 19 hod. koncert dvou flétnistek 

s doprovodem klavíru 
Listopad  - koncert houslistky kladeňačky Jitky Malczyk 

s violoncellistou Vojtěchem Nejedlým
Prosinec  - 1. adventní koncert Muzika Rozmarýn
 - 2. adventní koncert Rosička ZUŠ Stochov, 

dětský pěvecký sbor
Každou první sobotu v měsíci v 9 hod. probíhají 
fatimské mše k Panně Marii za klávesového doprovodu 
Františka Šitty.

Hana Jirkalová – Sylvie Kroupová

Žehrovický gymnasta vítězem LODM
Velký úspěch na Letní Olympiádě Dětí a Mládeže 
zaznamenal tým Středočeského kraje, za který startovali 
dva závodníci T. J. Sokol Kladno, Jakub Šmolík a Azíz 
Hammadi, a dále dva závodníci T. J. Sokol Kolín, Jan 
Lukeš a Radek Pecha. Družstvo podalo perfektní výkon 
a v konkurenci všech krajů jasně vyhrálo! Druhý byl 
Jihočeský kraj a třetí Zlínský kraj. K tomu bral Jakub 
Šmolík od nás z Kamenných Žehrovic ve víceboji 
jednotlivců po skvělém výkonu stříbro! Závod vyhrál 
Jonáš Daněk ze Sokola Zlín. Spolu s Kubou byl druhý 
Tomáš Kalinič z T. J. Sokol Brno I. Z dalších závodníků 
závodících za Středočeský kraj byl Jan Lukeš pátý, Aziz 
Hammadi šestý a Radek Pecha šestnáctý.

Do finále na jednotlivých nářadích si Kuba přenesl svoji 
formu z hlavního závodu. Na prostných to ještě nevyšlo 
a po pádu bral osmé místo. Poté ale na kruzích a bradlech 
předvedl bezchybný výkon a na obou nářadích se stal 
Olympijským vítězem! Azíz zaznamenal v obou svých 
finále drobné nezdary a bral na koni šesté a na bradlech 
osmé místo. I přesto už jen účast ve finále byl velký 
úspěch a krásný zážitek! Oběma našim závodníkům moc 
gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho 
oddílu!

Tomáš Podpěra



Otestujte si paměť
Pokud se vám zhoršuje paměť, můžete navštívit Poradnu Včera.

Uzávěrka tohoto čísla 15. 8. 2022. Uzávěrka příštího čísla 20. 11. 2022. Tisk A centrum Kladno s.r.o.

Vzpomínka na Václava Drvotu
Venda Drvota od malička 
vyrůstal společně s mladší 
sestrou Jitkou v Kamenných 
Žehrovicích. Chodil do zdejší 
základní školy a měl spoustu 
kamarádů. V dospělosti se 
oženil s dívkou z vedlejší 
obce a v rodném domě si 
společně zrekonstruovali 
byt. Venda pracoval jako 
řidič vysokozdvižného 
vozíku v ČSAD, když se jim 
narodil syn Honzík. Venda 

od malička miloval přírodu a jeho zásluhou vznikla trasa 
Drvotovy stezky. Rodina v roce 1982 čekala přírůstek, 
když měl Venda smrtelný úraz v zaměstnání. V březnu 
1982 jsme se s Danou potkávaly v gynekologické poradně. 
Já se v březnu dočkala druhého kluka a Dana po smrti 
manžela rovněž porodila syna, kterého pojmenovala po 
zemřelém manželovi. Neměla to v životě sama se dvěma 
dětmi jednoduché, přesto z nich vychovala správné chlapy. 
Přestože se ze Žehrovic odstěhovala, nikdy se mi neztratila 
z očí. V loňském roce jí zdravotní stav dovolil absolvovat 
Drvotovu stezku. Těším se, že i letos, kdy v lednu uplynulo 
čtyřicet let od smrti Vendy se v sobotu 1. října akce také 
zúčastní.

Vendův odkaz si každoročně na podzim připomínáme 
pochodem Drvotovou stezkou. Věřím, že i letos se akce 
zúčastní kromě přespoláků co nejvíce Žehrováků v čele 
s Vendovými spolužáky.

Soňa Černá

Pokud se vám zhoršuje paměť, můžete navštívit Poradnu 
Včera. Nabízí krátký test paměti, který u vás či u vašich 
blízkých prověří, zda je vše v přiměřené normě.

Pokud v poradně zjistí, že výsledky naznačují možný 
problém, doporučí návštěvu odborného lékaře. „Mnohé 
problémy s pamětí mají léčitelnou příčinu, a čím dříve 
se přistoupí k odpovídající léčbě, tím lepší jsou vyhlídky. 
Včasná diagnostika je důležitá například i u Alzheimerovy 
nemoci,“ uvádí sociální pracovnice Lada Náprstková. 
V poradně je třeba objednání předem na tel. 774 826095 
nebo na mailu poradna.kladno@dementia.cz.

Služby jsou zdarma.

Přijďte volit do zastupitelstva obce
v pátek 23. 9. 14:00 - 22:00 a sobotu 24. 9. 8:00 - 14:00

Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti


