
Občasník — vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

Vážení sousedé, milí občané,
jsem nesmírně ráda, že jsme se, po dvou dlouhých letech 
pauzy, mohli v letošním roce opět společně a častěji scházet 
na akcích, které pro vás již několik let pořádáme. Bez 
omezení proběhl karneval, dětský den, lampionový průvod, 
Drvotova stezka a první adventní neděli jsme se sešli na akci, 
kterou máme asi všichni nejraději, neboť ji doprovází krásná 
předvánoční atmosféra – Rozsvěcení vánočního stromu. 
Při této příležitosti chci moc poděkovat všem, kteří se do 
pořádání těchto akcí s nadšením a ochotou zapojili. 

Už za pár dní budeme slavit Štědrý den. Na něj se těší 
asi nejvíce děti, kterým bych ráda popřála, aby našly pod 
stromečkem dárky, které si přály a možná si o ně i napsaly 
prostřednictvím naší Ježíškovy pošty. 

Chci ale hlavně připomenout nám, dospělým, co poslední 
roky ukázaly. Totiž, že na Vánocích je úplně nejdůležitější 
si užít pohodovou atmosféru se svými nejbližšími. Je to čas, 
kdy bychom se měli všichni uklidnit a zpomalit. Věnujte 
tedy co nejvíce času svým rodinám a nebuďte lhostejní ani 
vůči lidem ve vašem okolí, vašim sousedům a známým. 
Snažte se obnovit a prohloubit ty krásné mezilidské vztahy, 
chovejte se k sobě ohleduplně a s porozuměním. Věřím, že 
se nám všem pak bude daleko lépe žít, a snáze zvládneme 
vše nedobré, co se kolem nás děje. 

Dovolte mi, abych vám všem popřála jménem celého 
zastupitelstva a zaměstnanců Obecního úřadu Kamenné 
Žehrovice do nadcházejícího roku klid, lásku a pohodu 
a zejména hodně zdraví, dobré nálady a optimismu.

Lenka Husariková

Nové zastupitelstvo a nové kontakty na 
obecní úřad
Ve dnech 23. – 24. září 2022 proběhly v celé republice 
komunální volby, v nichž se určovalo složení zastupitelstev 
obcí na další čtyřleté volební období. V Kamenných 
Žehrovicích přišlo z 1 357 oprávněných voličů k volebním 
urnám 655, tedy lehce přes 48 %. V tomto ohledu jsme 
víceméně zapadli do celorepublikového průměru (46 %).

Ze tří volebních stran, které se ucházely o přízeň voličů, 
dostalo ve výsledku největší část odevzdaných hlasů, 
68,8 %, sdružení nezávislých kandidátů pod již tradiční 
značkou Rozumně! Na druhém místě skončila s 18,4 % 
KSČM, zbylých 12,8 % obdrželo další sdružení Lidé pro 
Kamenné Žehrovice s podporou SPD.

Po přepočtení výsledků bylo do zastupitelstva zvoleno těchto 
9 kandidátů: za Rozumně Lenka Husariková, Marek Starý, 
Soňa Černá, Jakub Stehlík, Petr Bolina, Tomáš Pichner a Jitka 
Kloučková, za KSČM Petr Pichner a za Lidi pro Kamenné 
Žehrovice Lukáš Jirkovský. Ostatní nezvolení kandidáti všech 
stran zůstávají v záloze v rolích náhradníků.

Poté, co marně uplynula lhůta k případnému zpochybnění 
a soudnímu napadení průběhu či výsledku voleb, sešlo se 
nově zvolené zastupitelstvo 26. října na svém ustavujícím 
zasedání. Starostkou byla zvolena Lenka Husariková, 
prvním místostarostou Marek Starý, druhou místostarostkou 
Soňa Černá. Dále byly zřízeny čtyři výbory zastupitelstva 
(kontrolní; finanční; stavební; školský a kulturní) a byli 
zvoleni jejich předsedové a členové. Všechny podrobnosti 
lze samozřejmě nalézt na webových stránkách obce, kde je 
mimo jiné k nahlédnutí i stažení zápis z uvedeného zasedání.

Níže připojujeme nové kontakty na představitele obce, 
které mohou občané využívat k úřední komunikaci.

Marek Starý 



Kontakty na OÚ Kamenné Žehrovice
Starostka
Lenka Husariková, tel.: 312 658 003, 602 783 868, 
e-mail: starostka@kamennezehrovice.cz
Místostarostové:
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D., tel.: 312 658 003, 
e-mail: starym@seznam.cz
Soňa Černá, tel.: 312 658 003
e-mail: mistostarostka@kamennezehrovice.cz 
Matrikářka
Hana Pavlišová, tel.: 312 658 007, 602 754 896, 
e-mail: ou@kamennezehrovice.cz 
Účetní
Lenka Černá, tel.: 312 658 007, 602 754 896, 
e-mail: ou@kamennezehrovice.cz,
uctarna@kamennezehrovice.cz 

Svoz komunálního odpadu v roce 2023
Jak jsme již dříve informovali, došlo v minulém roce 
k výběrovému řízení, jehož cílem bylo přizpůsobit systém 
svážení směsného komunálního odpadu nové zákonné 
úpravě a při této příležitosti ho sjednotit pro celou obec. 
Vítězem výběrového řízení se stala „domácí“ firma 
Rumpold, která nabídla výhodnější finanční podmínky než 
zbylí dva uchazeči.

Z hlediska placení poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství se pro občany nic nemění. Cena 
zůstává stejná – 700 Kč zaplatí i letos dospělí občané obce, 
pro děti od 4 do 18 let a seniory nad 70 let platí snížená, 
poloviční sazba 350 Kč. Děti do 4 let jsou od poplatku 
osvobozeny. Poplatníkem je ze zákona každá osoba, která je 
v Žehrovicích přihlášena k trvalému pobytu. Poplatek dále 
musí zaplatit i majitelé domů, bytů a chat, v nichž žádná 
osoba k trvalému pobytu přihlášena není. Osvobození 
od poplatku ve smyslu zákona (týká se zejména občanů 
žijících v domovech pro seniory, dětí v dětských domovech 
a obdobných zařízeních, osob v domovech pro zdravotně 
postižené či domovech se zvláštním režimem, osob ve 
výkonu trestu a osob, které mají trvalý pobyt v jiné obci 
a v ní platí poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci) je třeba prokázat.

Původně se předpokládalo, že občané, kteří nemají 
vlastní popelnici, si ji budou muset od Rumpoldu 
pronajmout za 240 Kč ročně. Nakonec se obci podařilo 
s firmou dohodnout a popelnice odkoupit. Nadále tak budou 
občanům k dispozici bez jakéhokoliv dalšího poplatku. 
Pokud v budoucnu dojde k jejich ztrátě či poničení, bude 
již věcí každého, aby si pořídil popelnici novou – ať již 
koupí, či pronájmem od Rumpoldu.

Známky na popelnice budou na Obecním úřadu proti 
zaplacení uvedeného poplatku vydávány v pondělí 9. 1. 
a ve středu 11. 1., vždy od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, 
a k tomu ještě v sobotu 14. 1., kdy se koná první kolo 
prezidentských voleb (v tomto případě od 8 do 14 hodin). 
Popelnice se budou příští rok vyvážet stejně jako v tomto 
kalendářním roce všem jednou týdně, přičemž u firmy 
Rumpold je svozovým dnem úterý. V případě, že by 
k vyvezení popelnice v konkrétních případech nedošlo, je 
třeba kontaktovat dispečera, pana Jindřicha Kopeckého, 
na telefonním čísle 312 658 057. Pokud se obrátíte na 
obecní úřad, pracovnice obce udělají přesně totéž a celý 

proces zjednání nápravy se tím jen zbytečně o jeden 
článek protáhne.

V oblasti svozu a likvidace tříděného odpadu ke 
změnám nedochází a vše bude i v roce 2023 fungovat 
tak, jak jste zvyklí.

Marek Starý

Žehrovické trhy
V sobotu 17. září 2022 obec pořádala tradiční žehrovické 
trhy. V 10 hodin vystoupily děti z mateřské školy 
a již za deštivého počasí následovalo vystoupení dětí 
základní školy. Kromě stánků s bohatým sortimentem 
a občerstvením byl po celý den připraven pestrý 
program. Vystoupila taneční skupina HATHOR, skupina 
historického šermu Páni z Michalovic, folklorní soubor 
Čtyřlístek a pro děti byla připravena pohádka Divadelního 
spolku MIMo.s. K poslechu hrál orchestr FŠ Band pod 
vedením Františka Šitty.

Přestože nám nepřálo počasí, akce se vydařila. Děkujeme 
Žehrovákům za zájem o akci, vystupujícím za krásný 
program a pořadatelům za zajištění hladkého průběhu akce.

Soňa Černá

Drvotova stezka
První říjnovou sobotu jsme se sešli na fotbalovém 
hřišti, abychom se opět společně prošli Drvotovou 
stezkou, která byla otevřena v roce 1982 a seznamuje 
s pozoruhodnostmi místní přírody, stejně jako s činností 
člověka utvářející krajinu našeho domova. Tedy 
především s těžbou černého uhlí a lámáním kvalitního 
pískovce, zvaného Žehrovák.



Jako každý rok, i letos jsme zároveň uctili památku 
našeho rodáka Václava Drvoty, na jehož počest je stezka, 
kterou společně s několika kolegy budoval, pojmenována 
a od jehož tragického úmrtí uplynulo už neuvěřitelných 
40 let. Moc nás potěšilo, že se opět společně s námi při 
zahájení sešli i Drvotova manželka Dana, sestra Jitka 
a tatínek Václav. Loňský rekord jsme sice nepřekonali, 
ale i tak je počet 102 účastníků naprosto úžasný a nás těší 
zejména to, že se zapojuje čím dál tím více zástupců naší 
nejmladší generace.

Do kroku jsme se dali chvíli po desáté hodině a naše první 
zastavení bylo u Kalspotu. Musím konstatovat, že se šlo 
poměrně svižně a uceleně, za což nás chválili i členové MP 
Nové Strašecí, kteří nám pomáhali s usměrňováním provozu 
při přecházení frekventovaných silnic. Ani jsme se nenadáli 
a byli jsme u žehrovického nádraží, kde nás opět čekal stánek 
s občerstvením, který byl na tak velký dav dokonale připraven 
a uhasil naši žízeň a posilnil nás do dalších kilometrů. Odtud 
jsme se rozdělili do dvou skupin a bylo na každém z nás, zda 
půjde celou, nebo zkrácenou trasou. 

Příjemně strávené sobotní dopoledne jsme společně 
zakončili na hřišti, při opékání buřtíků nad ohýnkem. 
V samotném závěru nás ale pozlobil déšť a museli jsme se 
rozejít dříve, než bychom si byli všichni přáli.

Těšíme se a doufáme, že nás příští půjde zas o něco víc. 
Plánujeme i pár novinek, tak se nechte překvapit!

Lenka Husariková

Lampionový průvod
Letošní lampionový průvod byl avizován na pátek 
4. listopadu. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme termín 
přesunuli na neděli 6. listopadu. S obavami jsme v neděli 
vpodvečer očekávali, zda dětičky s rodiči dorazí. Před 
17. hodinou k nám ze všech koutů problikávaly lampiony 
malých strašidýlek. Starostka obce přivítala všechny 
zúčastněné a pozvala je na procházku potemnělými 
uličkami obce. 

Jako každoročně jel v čele průvodu blikající automobil 
městské policie. Před vysokou haldou dětičky vytvořily 
dlouhého svítícího hada. Následně oblohu rozzářil 
nádherný ohňostroj. Při zpáteční cestě děti zapálily svíčky 
u sochy sv. Rocha. Na zahradě Dělnického domu si děti 
opekly buřtíka, zahřály se teplým čajíčkem a dospěláci 
svařákem, teplou griotkou a gročkem. 

Poděkování patří členkám kulturního výboru, které 
připravily občerstvení a výzdobu zahrady a předsálí 
Dělnického domu.

Soňa Černá

Vítání občánků
V úterý 15. listopadu jsme v obřadní síni obecního úřadu 
přivítali šest nových občánků obce. Děti mateřské školky 
přivítaly pásmem básniček a písniček dvě holčičky a čtyři 
chlapečky. Pro každé miminko si děti připravily básničku. 
Slavnostního odpoledne se kromě rodičů s dětmi zúčastnili 
prarodiče a ostatní příbuzní. 

Soňa Černá

Ze života Mateřské školy
Dne 1. září 2022 se po prázdninách otevřely dveře naší 
mateřské školy v Kamenných Žehrovicích. Celkem je ve 
školce 44 dětí ve dvou třídách.

Po prázdninách se děti do školky moc těšily a na ty nově 
příchozí čekala adaptace na nové prostředí, kterou zvládají 
postupně dle svých možností.

Hned na začátku školního roku se děti naučily básničky, 
které přednesly na tradičních trzích na návsi. 

S novým školním rokem mohli rodiče své děti přihlásit 
na kurz anglického jazyka a cvičení v Dělnickém domě 
„Děti na startu“.

S blížícím se podzimem jsme objevovali krásy měnící se 
přírody. Vyráběli jsme z jejích darů, dlabali dýně, zdobili 
školku a také si užili strašidelný týden plný soutěží a zábavy.

V měsíci listopadu předškoláci nacvičili básničky 
a písničku, s kterými šli přivítat nové občánky na obecní 
úřad. Vystoupení se dětem velmi podařilo a za svou 
šikovnost dostaly sladkou odměnu.

O první adventní neděli se uskutečnilo rozsvěcení 
vánočního stromu, kde děti přednesly krátké pásmo, které 
nacvičily.

Všichni se těšíme na Ježíška a také na vánoční besídku 
v naší školce.

Závěrem Vám chceme popřát krásné a klidné 
Vánoce. Hlavně hodně zdraví, štěstí do nového roku 
a rozzářené oči dětí, i nás dospělých, až ten Ježíšek zase 
po roce přiletí.

Alena Vorbachová

Jaká byla sezóna u leteckých modelářů?
Venkovní modelářská sezóna skončila. Pro LMK Kamenné 
Žehrovice byla náročná, ale i úspěšná. Veškeré naplánované 
soutěže jsme uspořádali. Když se pokusím rekapitulovat, 
odlétali jsme všechna kola 11. ročníku naší soutěže Žehrovské 
házedlo. Tato soutěž je určena především pro žactvo a juniory, 
ale již tradičně je o ní zájem i u dospělých. 

Letos jsme pořádali Mistrovství republiky v halových 
kategoriích. Tuto vrcholnou soutěž jsme odlétali na 
zimním stadionu v Černošicích, kde jsou ideální podmínky. 
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V rámci MČR se naši modeláři neztratili. To potvrdil Jiří 
Hloušek senior celkově 5. místem. V celkovém pořadí se 
umístil i žák Jiří Hloušek mladší, a to na 10. místě.

I letos se naši členové pravidelně zúčastňovali závodů 
kategorie F3L, což jsou rádiem řízené modely. Především 
náš junior Radek Bačina se pravidelně objevoval na 
stupních vítězů. 

Horkým želízkem v ohni je náš člen Kamil Vydra. Věnuje 
se kategorie RC modelů, které létají kolem pylonů. Modely 
dosahují rychlostí více než 300 kilometrů v hodině. Letos 
zalétal výborně a dostal se do české pylonářské špičky. 
Mimochodem, ta je i světová, protože ČR má 4 mistry světa.

V září jsme opět otevřeli modelářský kroužek v místní 
škole. Spolupráce se školou je dobrá, máme vyhovují 
prostory pro provoz kroužku. Do kroužku nyní chodí 
6 dětí. Chlapci se ihned pustili do práce a připravují své 
závodní modely na příští sezónu. Samozřejmě chodíme 
i ven, své modely vyzkoušet.

V závěru roku ještě počítáme s halovou sezónou. 
Poslední halový závod v roce pořádáme my, ve sportovní 
hale v Doksích na Silvestra. 

Připravujeme se na novou sezónu, plánujeme soutěže 
a připravujeme se na výroční schůzi, která bude v prosinci. 
Doufáme, že ta nadcházející sezóna bude ještě úspěšnější.

Jiří Hloušek

SAM95 a končící sezóna 2022
Historičtí modeláři mají po sezóně. Dobíhá pouze 
pravidelná korespondenční soutěž, která má před sebou již 
jen prosincové kolo. Této soutěže se zúčastňují jak modeláři 
našeho klubu, tak dalších klubů, a to nejen historických. 
Můžeme se pochlubit i mezinárodní účastí, a to závodníků 
ze Slovenska a Maďarska. Každý měsíc se odlétá jedno 
kolo, a to se pak hodnotí. Závodníci posílají nejen výsledky 
ale i krátké povídání a fotografie. Vše si můžete přečíst na 
našem webu, konkrétně na odkazu https://www.sam95.eu/
category/korespondencni-soutez-2022/ 

Letos se naši modeláři zúčastnili Mistrovství Evropy 
a Mistrovství republiky. Ne každý se ale cítí na tyto 
vrcholné soutěže, a tak je tu příležitost si zalétat i na čistě 
domácích podnicích. Například v nedalekých Lánech, 
kde je malé, ale velmi pěkné modelářské letiště. Zde se 
konala série závodů větroňů se specifickými pravidly 
Sluka CUP a pak jarní a podzimní Lánský historik, což 
jsou závody motorových modelů. Tyto soutěže naši 
modeláři hojně navštěvovali.

Po úspěšné sezóně jsme se pak sešli v listopadu na 
Výročním sněmu a probrali několik důležitých bodů. 
Nejdůležitější byla podoba pravidel. Podle těchto pravidel 
budeme létat, stavět a soutěžit po dobu dalších čtyř let.

Děkujeme za letošní podporu obci Kamenné Žehrovice. 
Všem Vám přejeme mnoho úspěchů v dalším roce. 

Jiří Hloušek

Poradna pro seniory
Představujeme Vám poradnu pro seniory a pečující 
nazvanou PORADNA VČERA KLADNO. Poradna 
zajišťuje odborné sociální poradenství a testy paměti. 
Pomáháme především tzv. neformálně pečujícím, tedy těm, 
kdo se rozhodli pečovat o svého blízkého v přirozeném 
prostředí domova. 

Pomoc, kterou nabízíme, zahrnuje odborné poradenství, 
vyřizování finančních přídavků jako příspěvek na péči či 
mobilitu, psychickou podporu, rady ohledně správného 
stravování či konzultace týkající se právnických služeb. 

Klientům pomůžeme vyhledat a domluvit ostatní regionální 
sociální služby jako je pečovatelská či odlehčovací služba. 
Pomůžeme třeba i s výběrem Domova pro seniory. 

Můžeme poradit i s volbou zdravotních pomůcek, s tím, 
kde je nejlépe opatřit (a zda je výhodnější je koupit nebo 
půjčit), a které hradí zdravotní pojišťovny. 

Chápeme, že skloubit péči o blízkého člověka se 
zaměstnáním, osobním životem a třeba péčí o domácnost je 
velmi fyzicky a psychicky náročné. Požádat o pomoc proto 
není selhání, ale projev prozíravosti, který se bohatě vyplatí. 
Všechny naše služby jsou zdarma.
Jsme tu pro Vás na adrese Váňova 3180 Kladno každou 
středu od 12-17 nebo na mobilu 774 826 095 či mailu 
poradna.kladno@dementia.cz.

Lada Náprstková

Upozorňujeme občany, že první kolo volby 
prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 

13. a 14. ledna 2023.


