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4.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
4.jednání Zastupitelstva obce se konalo b. Program 4. jednání zastupitelstva obce
19.června 2007. Přítomno bylo 12 zastupitelů a c. Návrhovou komisi ve složení: předseda Ivo
několik občanů naší obce. Na svém čtvrtém
Grüner, členové Jaroslav Weber a Václav
jednání zastupitelstvo:
Klíma
d. Závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad,
17) vzalo na vědomí :
včetně výsledku revize hospodaření
a. Provedenou kontrolu usnesení z 3. jednání
provedené ekonomickým odborem Krajského
zastupitelstva obce
úřadu Plzeňského kraje
b. Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 3. a 4. e. Prodej parcely č. 343/11 o výměře 453 m2 v k.ú.
jednání zastupitelstva obce
Odlezly manželům Tomáši a Janě Boudovým,
c. Rozbor hospodaření obce za 1. 4.měsíc r.2007
bytem Žihle, část Odlezly čp. 19. Cena
d. Informativní zprávu o výsledcích výběrového
pozemku činí 40,- Kč za 1 m2.
řízení na nákup CAS
f. Uspořádání veřejné sbírky finančních
18) schválilo :
prostředků podle zákona č. 117/2001 Sb.
a. Zápis o průběhu 3. jednání zastupitelstva obce
o veřejných sbírkách, na nákup hasičské
na základě ověření zastupitelů Kateřiny
techniky.
Fúdorové a Jaromíra Procházky

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vážení spoluobčané,
Stejně jako v loňském roce, tak i letost jsme
naši obec přihlásili již do II.ročníku soutěže

„My už třídit umíme“.
Cílem prvého ročníku bylo více motivovat
obyvatele k intenzivnějšímu třídění odpadů. To
se také podařilo, jelikož obyvatelé Plzeňského
kraje jsou v třídění odpadů v počtu vytříděných
složek odpadů obalů na jednoho obyvatele na
prvním místě v České republice v hodnocení
všech krajů za rok 2006.
V rámci soutěže bude hodnoceno
nejenom množství vytříděného odpadu, ale i
pořádek kolem kontejnerů apod.
Rádi bychom Vás nyní seznámili s několika
zajímavostmi, které byly poskytnuty Plzeňským
kraje:
V průměru každý obyvatel Plzeňského kraje
vytřídil za rok 2006 36,4 kg papíru, plastů, skla
či nápojových kartónů ( do této statistiky nejsou
započítány kovy), což je nejvíce v republice a
Plzeňský kraj tak přeskočil i hlavní město Prahu!
Průměr České republiky je 28 kg vytříděných
odpadů na jednoho obyvatele. Po připočtení
kovů je celkové číslo za Plzeňský kraj 53,1 kg
vytříděných odpadů obalů, republikový průměr
je 43,6 kg.
I přesto, že každý občan vytřídil 36,4 kg
odpadu papíru, skla, nápojového kartonu či

plastů z celkového předpokládaného
průměrného množství 160 kg domovního
směsného odpadu na jednoho obyvatele, je to
pouhých 23%.
Dle informací společnosti EKO-KOM je
systém sběru vytříděných odpadů v Plzeňském
kraji ze všech krajů v České republice i
nejekonomičtější, náš kraj nejenom nejvíce
odpadů vytřídí, ale má zároveň nejmenší náklady
na zajištění celého systému sběru a svozu
vytříděných složek odpadů. Znamená to, že
systém je do velké míry optimalizovaný a je
efektivní. Rovněž je nutné vzít v potaz
skutečnost, že Plzeňský kraj má po Jihočeském
kraji druhou nejmenší hustotu obyvatel na jeden
kilometr čtvereční, což může mít výrazný vliv na
hustotu sítě, dojezdové vzdálenosti a vybavenost
nádobami na tříděný odpad.
Touto cestou všem obyvatelům naší obce,
kteří třídí odpad, patří velké poděkování
s prosbou, aby třídili odpady i nadále a
přesvědčovali k tomu i ty, co doposud odpad
netřídí.

Vá ž e n í s p o l u o b č a n é , r á d i
přivítáme vaše postřehy, připomínky a
názory pro další číslo Zpravodaje,
které vyjde přibližně koncem měsíce
září 2007. Schránka pro vaše
připomínky je vyvěšena mezi
nástěnkami u nákupního střediska,
popřípadě použijte naší e-mailovou
schránku.
Stále je k dispozici i inzertní
rubrika „Prodám, koupím“.
Tímto se omlouváme všem našim
čtenářům za chybné očíslování
předchozího výtisku Žihelského
zpravodaje, který vycházel v dubnu
2007.
Děkujeme za pochopení

g. Zařazení oprav Domu dětí a mládeže v čp. 65,
včetně vybudování bezbariérového vstupu,
o plánovaných nákladech 440.000,- Kč.
h. Výběr zhotovitele ing. Petra Jirana, JIPS
stavební firma, Nad Týncem 31, Plzeň, na akci
Oprava Domu dětí a mládeže čp. 65
19) uložilo:
a. Radě obce zjistit podmínky žádosti o udělení
statutu města

papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do
jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do
třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité
sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička,
odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve
vaší ulici.
Nádoby na tříděný sběr odpadu
Sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,
kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán,
autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr plastů
Jak třídit
Do žlutých nádob můžete odhodit:
Odpady bychom měli třídit přímo doma,
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte
pozdější roztřídění odpadu není často možné smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a
obaly z plastů, polystyrén
zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky,
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se chemikálie, barvy apod.)
vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit
Pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
Sběr kovů
Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo
na sběrné dvory.

DUM DĚTÍ A MLÁDEŽE RADOVÁNEK
Celá akce by se nemohla uskutečnit bez
Dům dětí a mládeže Radovánek, Pod
Továrnou 333, 331 51 Kaznějov, místo pomoci žáků ZŠ Žihle a učitelského sboru z I.
stupně, kteří pomáhali dětem na jednotlivých
poskytovaného vzdělávání Žihle 65

Sběr nápojových kartonů
Pokud se ve vaší obci nápojové kartony
sbírají odhazujte je do kontejnerů nebo pytlů
Den dětí
označených oranžovou nálepkou.
Ve spolupráci se ZŠ Žihle
Pokud se ve vaší obci kartony ještě nesbírají, proběhl v pátek 1. 6. 2007 od 8.00
nezbývá nic jiného, než je vyhodit do směsného do 11.30 hodin Den dětí určený pro
odpadu.
I. stupeň základní školy a
mateřskou školu. Akce se
Sběrný dvůr
uskutečnila v zahradě základní
Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, školy. Celkem se zúčastnilo 85 dětí
kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou ze ZŠ a 22 dětí z MŠ. Pro děti jsme
do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého připravili 15 stanovišť zaměřených
správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru na sport, vědomosti, znalost a
můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo ochranu přírody kolem nás.
přivezli.
Zkusily si hodit míček na žabáka,
skočit přes švihadlo, přiřadit jména
Poplatek za komunální odpad
stromů, květin, ptáků a hub, vylovit
Připomínáme spoluobčanům, kteří využili rybičky na prut, vytáhnout žraloka,
možnosti zaplacení poplatku za komunální složit puzzle, hodit míč do Děti ze ZŠ při oslavě MDD
odpad ve dvou splátkách, že termín druhé k l o b o u k u , u h o d n o u t o b s a h
platby je nejpozději do 31.8.2007.
magické krabice, přejít na
chůdách, běžet o třech nohách,
UPOZORNĚNÍ
zahrály si domino a třídily odpad.
Upozorňujeme nájemníky bytových Dále na děti čekalo 6 stolečků
jednotek, že jsou povinni do 31. 7. 2007 uhradit s výrobou drobných dárků různou
nedoplatky za vyúčtování topné sezóny 2006. výtvarnou technikou. Během
V případě, že tento nedoplatek nebude do dopoledne si mohly vyrobit
uvedeného data zaplacen hotově v pokladně větrník, vlčí mák, slunečnici,
obecního úřadu nebo připsán na účet, bude mramorovanou obálku, želvičku
z uvedeného nedoplatku účtován poplatek z ořechu, obrázek ubrouskovou
z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky za technikou nebo navléknout
každý den.
náramek. Na každého čekala v cíli
sladká medaile a balíček
překvapení. Odměnu pro děti nám
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ věnovali sponzoři, kterým touto
cestou velice děkujeme. Mateřská
VÝROČÍ
stanovištích plnit úkoly. Všem děkujeme za
škola kreslila na chodník symboly léta, aby nám
oslavili tito občané: sluníčko svítilo celé dopoledne. Proto se nám pomoc a přejeme krásné prožití léta.
pracovnice DDM Radovánek Žihle
počasí velice povedlo.

Anna Krausová
Jaromír Janovský
Věra Rusová
Olga Tolmanová
Rudolf Hauzner
Antonie Davídková
Božena Havlíková
Erika Košařová
Bedřiška Krausová
Helena Juhová
Anna Šmídová
Marie Jurečková
Emilie Pešíková
Bohuslav Šimandl
Květa Niměřická
Zdeňka Muchnová
Jarmila Šimlová

ZJISTILI JSTE NESROVNALOSTI VE VAŠEM RODNÉM
ČÍSLE, ČI POCHYBNOSTI O JEHO SPRÁVNOSTI - NEVÍTE
KAM SE OBRÁTIT?
Žádost o ověření rodného čísla může podat
místě narození a st. občanství žadatele
nositel rod. čísla ,popř. jeho zákonný zástupce,
v českém jazyce /popř. úřední překlad/
nebo také zástupce na základě plné moci.
Žádost lze sepsat volnou formou, přičemž • Tento úkon podléhá správnímu poplatku
musí obsahovat nezbytné náležitosti jimiž jsou:
50, Kč.
• jméno,příjmení,datum narození,místo a okres
Lze jej uhradit kolkovou známkou,nebo
narození nositele rodného čísla,pokud se
převodem na účet Min. vnitra.
osoba narodila v cizině i stát
• důvod žádosti tzn. v čem je spatřována
S žádostí se můžete obrátit na :
Ministerstvo vnitra
nesrovnalost
Odbor správních činností
• adresu místa trvalého nebo jiného
Oddělení rodných čísle
pobytu,nebo bydliště v cizině osoby, jejíž r.č.
nám. Hrdinů 3
má být ověřeno
140 21 Praha 4
• datum sepsání žádosti
• podpis žadatele nebo zákonného zástupce,
Žádost lze zaslat poštou,nebo osobně
který žádost o ověření rodného čísla podává
v úředních hodinách:
•
Po a St
8,00-17,00
• Součástí žádosti jsou:
Út a Čt
8,00-16,00
• kopie občanského průkazu,nebo cestovního
Pá
8,00-12,00
dokladu žadatele
• kopie rodného listu, popř. jiný doklad o datu,
2

OBECNÍ KNIHOVNA
ŽIHLE
Krkavčí brána - Anthony
Horowitz
První díl románové série pro
mládež plné děsivých
nadpřirozených dobrodružství.
Jak blbá, tak široká - Halina
Pawlowská
Kniha plná humorných pouček
známých z televizního pořadu
Banánové rybičky.
Lexikon 3, Strašidla, Skřítci,
Víly… - Vítězslava Klimtová
Knížka pro děti plná
nádherných ilustrací a příběhů
o skřítcích a podobné havěti.
Bible Microsoft Office 2007 Petr Broža
V knize najdete praktické a
srozumitelné návody, jak
vytvářet jednotlivé typy
dokumentů. Je zde spousta tipů
a triků pro každodenní praxi.
Knihovna je pro čtenáře
otevřena celé prázdniny, kromě dovolené od
26. července do 3. srpna.
Kontakt: tel.: 373 395 686,
e-mail:mlkzihle@quick.cz
http://knihovna.zihle.cz/index.htm

ZDENĚK TROŠKA V ŽIHLI
Takhle narvaný Národní dům v Žihli dlouho
nebyl. Aby se do něj vešlo na 240 lidí stačilo
jediné. Pozvat do Žihle nejpopulárnějšího
českého režiséra a skvělého vypravěče Zdeňka
Trošku. Ještě než začal samotný program, stihnul
se Zdeněk Troška setkat s herci žihelského filmu
Kdo uteče, vyhraje!, a pak už se vrhnul na jeviště
jako neřízená střela. Stejně tak vypadaly dvě
následující hodinky.
Zdeněk Troška se nedal zvládnout a bylo těžké
ho donutit, aby odešel z jeviště. Diváci se však
skvěle bavili nejen při Troškově vyprávění, ale
také při vědomostních anketách, které jsme

Autogramiáda Z. Trošky
s panem Ottou Hučkem natočili během března.
Dík patří také TJ Sokolu Žihle, pod jehož

KINO ŽIHLE

Odvoz jim obstará kamarád Stano se svou leda
pojízdnou tatrovkou. A tak se tři Romové tichý
a spořádaný
27. 7. 2007 - „Za plotem“
Roman, na
Když venku začne zuřit jaro, probouzejí se ze
i n ž e n ý r a
zimního spánku i ti největší spáči.
studující Jura a
Želví sameček Verne a jeho kamarádi z lesa po
flaškou pálenky
procitnutí zjistili, že jim
věčně dobře
kolem domova vyrostl
naladěný Stano
vysoký živý plot.
Zaječí („každou rozječí“) vydávají na cestu za
Světácký mýval RJ jim
poznáním sebe samých, jejíž průběh bude, jak už
ale vysvětlí, že svět za
to tak bývá, důležitější než samotný cíl.
plotem je "bránou
k lepšímu životu", kde
Hrají: Marián Labuda, Boleslav Polívka,
podivné bytosti, zvané
Vítězlav Holub…
lidi, žijí, aby jedly - na
rozdíl od zvířat, která
Začátek promítání je v 20 hodin. Vstupné činí
jedí, aby přežila. Svět lidí
34,- + 1,- Kč na Fond české kinematografie.
je k prasknutí nacpaný
Film je mládeži přístupný.
jídlem, které čeká jen na to, až ho po zimě
vyhladovělá zvířátka ukořistí a zbaští.
14. 9. 2007 “Rocky Balboa”
Tak se gang lupičů ve složení - hyperaktivní
Před třiceti lety byl mužem bez budoucnosti,
veverka, skunčí drsňačka, ježčí rodinka a dvě
který se živil prací pro druhořadého lichváře.
vačice - záhy začne pod vedením mývala RJ
Když mu štěstí přihrálo možnost postavit se do
vydávat za plot na výpravy za člověčími
boxerského ringu s úřadujícím šampiónem těžké
lahůdkami. Lidská civilizace ale dokáže být
váhy Apollem Creedem, jeho šance na vítězství
mnohem nebezpečnější, než by čekali. Zvlášť,
byla jedna ku
když jde o její jídlo!
milionu.
Hrají: Namluvili: Pavel Soukup, Jiří Štěpnička,
Jediné, co
Bohdan Tůma, Radka Stupková, Luděk
chtěl, bylo
Čtvrtlík, Martin Stránský
bojovat až do
Začátek promítání je v 18 hodin. Vstupné činí
konce. Jeho
34,- Kč + 1,- Kč na Fond české kinematografie.
odvaha a
Film je mládeží přístupný. Délka je 80 minut.
nezdolnost
v životě i
8. 8. 2007 “Roaming”
v
ringu inspirovala miliony lidí. Každá sláva však
Roman si žije svůj nevzrušivý život, z nějž uniká
jednou
pomine a Rocky Balboa (Sylvester
do imaginárního světa rodícího se romského
eposu, jehož je autorem. Protože každý národ Stallone), který byl kdysi italským hřebcem, nyní
musí mít svůj epos. Hrdinou tohoto je Somáli, tráví večery vyprávěním starých historek stálým
nejmenší romský král, který neumí tančit a návštěvníkům své restaurace Adrian's,
pracuje, což se mu přes veškerou snahu nepodaří pojmenované po jeho ženě, z jejíž předčasné
natrvalo utajit před svými věrnými. V nastalém smrti je ještě stále zlomený. Jeho syn (Milo
zmatku Somálimu uletí malý ptáček, dědictví po Ventimiglia) s ním nechce trávit čas, protože je
předcích mající mimořádný symbolický význam příliš zaměstnán svým vlastním životem. Čas a
a nezbývá mu, než se vydat na dlouhou pouť. rány osudu Rockyho pokořily, otupily jeho pěsti
Během ní potká mnohé, zažije mnohé, aby a vzaly mu všechno kromě jeho starých historek,
nakonec do slova a do písmene svedl tanec se ale uvnitř je pořád stejný…
smrtí. Cesta Somáliho se bude nadále prolínat
s cestou svého autora, který musí po dlouhé
době opustit pohodlí svého bytečku. Má k tomu
pádný důvod jeho syn Jura by měl poznat svou
nastávající, jež mu byla vybrána již v pěti letech a
která zrovna dosáhla plnoletosti.
hlavičkou se celá akce uskutečnila a
neméně díků patří panu Filipu
Kočincovi za půjčení
dataprojektoru a přípravu sálu.
Zdeněk Troška začíná v polovině
července natáčet novou pohádku
s názvem Nejkrásnější hádanka,
kterou by chtěl mimo jiné točit i
v okolí Odlezelského jezera a okolí
žulových balvanů Dědek a Bába.
A pokud se Vám zábavný pořad
se Zdeňkem Troškou 19.dubna
líbil, už teď Vám mohu slíbit, že na
podzim chystám další představení a
hostem by měla být herečka a
zpěvačka Yvetta Blanarovičová.
Jiří Bláha
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Hrají: Sylvester Stallone, Tony Buton, Talia
Shire, Milo Ventimiglia…
Začátek promítání je v 19 hodin. Vstupné činí
34,- + 1,- Kč na Fond české kinematografie.
Film je mládeži přístupný. Délka je 102 minut.

ŽIHELSKÁ MÁJKA
Žihle se konečně dočkala své centrální májky.
TJ Sokol ve spolupráci s OÚ Žihle, DDM
Radovánek a sborem dobrovolných hasičů
postavili na hasičském cvičišti u Plivátka
30.dubna májku. Než se tak stalo, pod dohledem
DDM Radovánek proběhlo několik dětských
her a nakonec nadšené děti strom ozdobily.
A pak už to šlo ráz na ráz.
Podávalo se pivo, opékaly se buřty a úderem
23. hodiny večerní se pálily čarodějnice za zvuku
kytary. Většina přítomných se začala vytrácet
kolem třetí hodiny ranní, a májku tak až do rána
hlídala parta, kterou svolal a dal dohromady
Michal Lukáč. Všem patří velký dík a všichni se
těšíme na další rok.
Jiří Bláha

ŠKOLA - TVORBA DĚTÍ
Zájezd do Velké Británie
Dne 27. května jsme vyjeli na školní zájezd do
Anglie.
Jeli jsme spolu s kralovickými dětmi. Cesta
ubíhala pomalu i přesto, že nám pouštěli různé
filmy.V brzkých ranních hodinách jsme dorazili
do francouzského přístavu Calais a přejeli
trajektem přes kanál La Manche. Bylo to velmi
zajímavé, velké vlny, racci a hukot trajektu.
První den nám nepřálo počasí a byla zima.
Nav š tívili jsme nejvýznamněj š í památky
Londýna a užívali si jeho atmosféru. Lilo jako
z konve a byli jsme promrzlí, no prostě
londýnské počasí. Slyšelo jsme Big Ben, viděli
vyhlídkové kolo London Eye- londýnské oko.
Potom jsme odjeli metrem na zámek, byla tam
i výstava šatů princezny Diany. Na sklonku dne
jsme ještě navštívili technické muzeum. Poté
jsme odjeli k našim „rodinám“.
Druhý den jsme navštívili Stonehenge a dvě
významné katedrály v Salisbury a Winchesteru.
Počasí už bylo výborné a tak se zlepšila i nálada.
Tento den jsme opět ukončili návratem do rodin.
Třetí den jsme navštívili zahrady zámku
Hampton court. Byly pěkné a rozlehlé, s bludišti
i fontánami. A také jsme navštívili univerzitní
město Cambridge, kde jsme se projeli na
loďkách po řece Cam. Veslovali silní chlapíci, se
kterými se naše paní učitelka Šikýřová vesele
bavila.
Poslední den jsme jeli parníkem po řece Temži
do Greenwige a při cestě jsme viděli Tower
Bridge. Cestou zpět jsme se stavěli v Toweru. Je
to velká pevnost u řeky Temže, s mnoha věžemi,

Na observatoři v Greemwich

výstavou korunovačních klenotů, mučírnou a
hlídacími havrany. Dále jsme viděli loď Cutty
Sark, která bohužel shořela tři dny před našim
příjezdem. Navštívili jsme ještě plno dalších
zajímavých míst, nabrali si katalogy, koupili
pohledy a suvenýry.
Následoval návrat domů znovu trajektem a
autobusem, při kterém už byla větší sranda.
Daniela Procházková, Lukáš Ženíšek a
Veronika Týrová, 8. třída
Pohár rozhlasu 2007 okresní finále v atletice
družstev
Dne 31.5.2007 se na atletickém hřišti ZŠ
Kralovice konalo okresní finále v atletice
družstev Pohár rozhlasu 2007.

místo, v němž proti nám nastoupilo opět
družstvo Gymnázia Olomouc-Hejčín, které
jednoznačně prohrálo semifinálový zápas
s pozdějšími vítězkami ze ZŠ npor. Loma
Příbor. Hráčky obou družstev tak již mohly
využít poznatků ze vzájemného zápasu ze
základní skupiny. Tento duel naše dívky po velice
takticky dobře zvládnuté hře vyhrály, když od
počátku neponechaly nic náhodně a soupeřky

Soutěže se zúčastnili nejlepší atleti z celého
okresu Plzeň sever, celkem 12 škol, přibližně
250 atletů.
Naši základní školu Žihle reprezentovalo
8 starších žáků, 7 mladších žáků a 9 mladších
dívek.
Všichni naši žáci se snažili
o nejlepší výkon a umístění a
rozhodně se mezi silnou a kvalitní
konkurencí neztratili.
Nejlep š ího výsledku dosáhl
Miroslav Rambousek, žák
IX.třídy,
který obsadil druhá
místa ve vrhu koulí a ve skoku
vysokém v kategorii starších žáků
v okrese.
Mezi mladšími žáky dosáhli
dílčích úspěchů Ondřej Čapek ve
skoku vysokém, kdy obsadil
2. místo a zejména v hodu míčkem,
kde získali mladší žáci nejvíce
bodů ze v š ech zúčastněných
družstev zásluhou Jana Karchňáka
a Martina Kozy.
Úspěšné basketbalistky
Děkujeme všem našim žákům za
dobrou reprezentaci školy.
nepustily ani jednou do vedení.
Vedoucí výpravy ZŠ Žihle
Celkem zaslouženě tak byla Helena
Vlastimil Šmídl a Jan Švarc
Čechurová, Romana Vršecká, Sabina Novotná,
Jana Zápotocká, Iveta Bláhová, Michaela
Basketbalistky žihelské základky třetí
Maroušková a Kateřina Fúdorová (a to jsme
v republice
ještě pro nemoc museli nechat doma Kamilu
V nyní již uplynulém školním roce byl vypsán
Kalousovou a Danielu Grünerovou) odměněna
premiérový ročník celorepublikové soutěže
na závěrečném ceremoniálu za své vynikající
Nestlé basket cup 2007 pro hráče a hráčky 5. až 7.
výkony bronzovou medailí, kterou jim mj.
tříd základních škol a
předávala mistryně Evropy a účastnice LOH
odpovídajících ročníků gymnázií,
v Athénách Michaela Pavlíčková či náš první
kterého se podle dostupných
úspěšný zástupce v zámořské soutěži NBA Jiří
informací zúčastnilo celkově na
Zídek. Navíc v hlasování trenérů jednotlivých
120 družstev z celé ČR.
družstev, rozhodčích a zástupců pořadatele byla
Pro kvalitní úroveň několika
s velikou převahou nad ostatními zvolena
našich hráček jsme do soutěže
nejužitečnější hráčkou turnaje Sabina Novotná a
přihlásili rovněž družstvo dívek
o třetí místo se ještě dělila Romana Vršecká.
naší základní školy. Dívky nakonec
Chtěl bych touto cestou ještě jedno
prošly vítězstvím v okresním kole,
poděkovat všem hráčkám za jejich přístup,
postupem z krajského kola a
kvalitní výkony a výbornou reprezentaci své
následným vítězstvím v jedné
školy i obce Žihle jako takové a poblahopřát jim
z republikových kvalifikačních
po zisku titulu Přeborníka České obce sokolské
skupin až do celostátního finále,
v roce 2005 k dalšímu ze životních úspěchů, jichž
které se uskutečnilo ve dnech 22.si doufám užijí ještě mnoho…
24. 6. 2007 v Praze v tělocvičnách
Současně je třeba vyslovit velké díky
ZŠ Hostýnská a SPŠ Na Třebešíně.
vedení ZŠ Žihle a OÚ Žihle za umožnění účasti
Zde jsme byli nasazeni do
v této soutěži, která se nakonec ukázala být
základní skupiny A spolu s týmy ZŠ
(aspoň dle mého názoru) velice úspěšná, neboť
U Krčského lesa Praha 4, Gymnázia Olomoucbez umožnění tréninků v prostorách tělocvičny,
Hejčín a ZŠ tř.1. máje Hranice na Moravě, které
zajištění dopravy k jednotlivým turnajům a
dívky po výborných výkonech postupně všechny
v neposlední řadě také angažování a věnování
porazily a zajistily si tím postup mezi „final
svého času Mgr. Vlastimilem Šmídlem by dnes
four“. V semifinále jsme narazili na vítěze
ani nebylo třeba vůbec co číst. Děkuji tedy
jihočeského kraje ZŠ a MŠ Borotín, jehož
mnohokráte všem zainteresovaným a dále také
nepoměrně vyspělejší hráčky v tomto složení
rodičům hráček za trpělivost s námi a
odehrály minulou sezónu celou soutěž
pochopení, vyskytnou-li se někdy nějaké
v Českomoravské basketbalové lize žákyň
komplikace, a věřím, že nám naše spolupráce
ročníku narození 1993 a mladší. Po více než
vydrží i nadále, alespoň jako doposud.
srdnatém boji, kdy se o vedení přetahovaly oba
dva týmy, jsme však v tomto zápase který byl na
Michal Chejlav
rozdíl od Borotína již třetím naším soubojem
toho dne podlehli soupeři o smolné 3 body, což
nás odsoudilo k nedělnímu utkání o celkové třetí
pokračování na str. 5
4

pokračování ze str. 4
dospělé), poznání důležitosti spolupráce
s ostatními, nové zkušenosti, nová přátelství,
pocit sebevědomí a pro všechny žáky i učitele
naší školy vědomí, že děti ze žihelské školy se
svými schopnostmi, znalostmi a kreativitou
mohou nejen rovnat, ale často mohou i předčit
nejlepší školy z celé republiky.
Školní akademie 2007
Na den 26.června připravila Základní škola v
Žihli 2.ročník školní akademie, v níž se postupně
představily všechny třídy 1.stupně.
V dopoledních hodinách proběhla generální

Žáci ZŠ při jedné ze svých ukázek
zkouška a v 17:00 hod, kdy byl již sál plný, mohli
žáci začít „na ostro“.
Celý podvečer se zpívalo, tančilo a hrálo.
Z celého vystoupení bylo znát, že se žáci na tento
den pečlivě připravovali.
Děkujeme všem účinkujícím za pěkné
odpoledne, učitelům za jejich trpělivost a všem
společně přejeme pěkné slunečné prázdniny.
Doufáme, že se všichni opět uvidíme v příštím
roce na 3.ročníku školní akademie.
Mgr. Tereza Palátová a Mgr. Pavla Mašková

Paragraf 11/55
Naše škola se v letošním roce zúčastnila
celorepublikové soutěže Paragraf 11/55, která se
týkala především zákonů a jejich dodržování. Po
školním kole, které proběhlo v březnu, bylo
rozhodnuto o družstvu, které nás pojede

Na republikovém finále

reprezentovat do souboje s ostatními školami v
okresu Plzeň-sever. V tomto kole dokázali
sedmáci
porazit gymnázium Plasy, ZŠ
v Kaznějově, Plasích, Manětíně a Kralovicích.
Nutno podotknout, že naše vítězství opravdu
nikdo nečekal. Uznání patří i fanouškům z naší
školy, kteří byli ve všech kolech opravdu
nepřehlédnutelní (a nepřeslechnutelní).

Další klání už bylo o poznání těžší – družstvo
mělo za úkol porazit pět nejlepších škol
Plze ň sk é ho kraje nejen ve v ě domostech
o zákonech, ale také ve schopnosti prezentovat
své názory na zákony takřka bez přípravy před
plným hledištěm a porotou, ve schopnosti
týmové spolupráce a pohotovosti.
Žáci si z této soutěže odnesli
obrovské množství zkušeností i
nabyté sebevědomí a vítězství bylo
pouze třešničkou na dortu.
Finálové klání v Praze bylo spíše
setkáním a odměnou, jelikož soutěž
rozhodovala pouze stavba věže. Ta
naše bohužel nevydržela. Odměnou
však pro náš tým bylo zejména
ocenění krátkého filmu na téma
„Dodržujte zákony“, který byl
bezkonkurenčně nejlepší a sklidil
bouřlivé ovace i následné pochvaly
(fakt, že děti museli napsat scénář,
sehnat herce i kulisy, natočit,
sestříhat, vypálit a odeslat film
v šibeničním termínu šesti dnů, si zaslouží velké
ocenění). Děti byly odměněny výletem do Prahy,
koncerty, diskotékou, plavbou parníkem,
návštěvou 3D kina a dalšími atrakcemi.
Daleko přínosnější jsou však jejich nabyté
vědomosti v oblasti práva, schopnosti promluvit
na veřejnosti – vyjádřit a obhájit svůj názor (což
je velmi často nepřekonatelná překážka i pro
5

Ukončení školního roku 2006/2007
V pátek 29. 6. 2007 skončil školní rok
2006/2007. Pro naši školu to byl rok velice
významný a úspěšný.
Začínali jsme s obrovským strachem, že v září
2006 budeme mít málo žáků. Za velké pomoci
obce, která zabezpečila školní autobus a tím i
nové žáky, jsme mohli vykázat 153 žáků a tím
splnit požadovaný limit na plně organizovanou
školu. Dnes končíme školní rok a naše škola čítá
158 žáků. Doufáme, že i v novém školním roce
bude tento počet. Statistiky ukazují, že by tomu
tak mělo být.
Další akcí, která byla přínosem pro školu je
nově otevřená školní jídelna, která slouží dětem
MŠ, ZŠ a veřejnosti. V novém a příjemném
prostředí, které splňuje nejpřísnější normy ČR a
EU se všichni cítíme velice dobře.
Ve škole (myšleno mateřské i základní) jsme
přešli na vytápění plynem. Toto převedení na
jiné topné médium posouvá náš kredit opět
o krok kupředu.
Při výčtu úspěchů nemohu zapomenout na
velice dobrou reprezentaci žáků v soutěžích.
Bližší údaje o těchto úspěších přinášejí v tomto
listě ostatní moji kolegové.
Já jen na závěr přeji všem (dětem, rodičům,
zaměstnancům školy a přátelům školy) krásné a
bezpečné prázdniny . V září se na Vás srdečně
těším.
S pozdravem
Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy
pokračování na str. 6

pokračování ze str. 5
Předávání vysvědčení
V pátek dne 29.června 2007 proběhlo
v obřadní síni na obecním úřadě slavnostní
V sobotu 12.května jsme naší
předání „posledního“ vysvědčení letošním
v obci oslavili 62.výročí ukončení
deváťákům. V 9hod se všichni oděni ve
2.sv.v. tradiční Žihelskou národní
slavnostním dostavili na obecní úřad, kde je
poutí. Počasí vypadalo docela
nejprve přivítal starosta obce, poté měla slovo
příznivě, a tak v 9 hod
před budovou
obecního úřadu
koncertovala dechová
hudba z Kralovic. V 10
hod pak vyšel průvod
k Památníku 273 obětí
transportu smrti. Po
položení věnců a
dalších květin, kterých
bylo v tomto roce
opravdu hodně,
přednesl starosta obce Průvod k památníku
krátký projev. Pietní
tolik na škodu. Diváci, kteří přišli, si odnesli
akt byl zakončen státní hymnou.
spoustu zážitků.
Za účasti ataše Generálního
Program začal ve 12 hodin Prvním setkáním
k o n z u l á t u R u s k é f e d e r a c e heligonkářů v Žihli. Každý heligonkář dostal
Žáci a žákyně 9. třídy
v Karlových Varech pak byly pamětní maketu heligonky, kterou zhotovily děti
třídní učitelka Mgr. Marcela Šmídlová a na závěr položeny květiny i k pomníčku neznámého z DDM Radovánek. Vítězem prvního ročníku se
sovětského vojína. Pietní akce se zúčastnili vedle stal Jan Kubík z Obory u Kaznějova. Zlatým
ředitelka školy paní Mgr. Hana Baborová.
Žáci obdrželi krom vysvědčení také našich spoluobčanů i poslanci Poslanecké hřebem setkání bylo vystoupení Josefa
absolventský list a nějaké upomínkové sněmovny PČR a krajského zastupitelstva z řad Pospíšila jr., syna moderátora Josefa Pospíšila,
předměty. Po slavnostní chvíli se všichni odebrali členů ČSSD a KSČM.
kterého znáte z pořadu ČT1 Za vesnickými
Ihned po skončení pietní slavnosti proběhl muzikanty.
vstříc dvouměsíčním prázdninám a v září také
místní turnaj v kopané, kterého se tentokrát
nové škole.
Poté následovala hodina věnovaná vzpomínce
zúčastnila pouze tři družstva. Domníváme se, že na hudebního skladatele Karla Svobodu. Za
turnaj v kopané by se měl napříště konat, stejně pomoci Plzeňského dětského sboru připomněli
Přijetí úspěšných reprezentantů
Dne 28.června 2007 přijal starosta obce na jako pouťové střílení a nohejbalový turnaj, v den největší hity Karla Svobody Petra Rambousková
obecním úřadě basketbalistky ze ZŠ, které se na Státního svátku odděleně od pietní slavnosti. a Jiří Bláha. Hodinový minikoncert měl takový
republikovém mistrovství umístily na 3.místě; a Všem organizátorům a účastníkům srdečně ohlas, že s ním bude celé složení pokračovat na
děti, které se zúčastnily též republikového děkujeme.
různých akcích západočeského kraje. Říká se to
mistrovství v soutěži § 11/55.
nejlepší na konec s hity Přátelství, Modrá zem,
Kulturní část proběhla v národním domě
Pan starosta všem poděkoval za vzornou
Prší krásně nebo Jsi přijel do Žihle zazpívat Petr
Nebýt dopolední průtrže mračen nad Žihlí,
reprezentaci obce a hlavně školy a poté všichni
Rezek. Ovace nebraly konce, a tak Petr Rezek
kulturní program by se konal v příjemném
obdrželi děkovné listy.
přidával další 3 písničky. Už teď se můžete těšit
Na závěr byli pozváni do zasedací místnosti na prostředí hasičského cvičiště u Plivátka. Takhle na podobný program o příští Národní pouti.
obecním úřadě na menší „raut“, který byl pro ně se nám celé odpoledne přestěhovalo do
Za kulturní komisi Jiří Bláha
připraven. Všichni se dosyta najedli a před Národního domu, ale jak se ukázalo, nebylo to
polednem se odebrali zpět do školy.

ŽIHELSKÁ NÁRODNÍ POUŤ

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HASIČŮ

družstvo starších hasičů ze Žihle, druhé místo
obsadilo družstvo z Velečína a třetí místo
Hasiči pořádali 19.5.2007 okrskovou
patří družstvu mladších hasičů ze
soutěž o Pohár obce Žihle.
Žihle.Na dalších místech se umístila
Každoročně pořádají žihelští hasiči
družstva z Pastuchovic a Přehořova.
okrskovou soutěž požárních družstev.
Ve štafetě jednotlivců na 100 m
Účastnily se jí sbory ze Žihle, Velečína,
překážek zvítězil Petr Šebek z Velečína,
Pastuchovic a Přehořova .
druhé místo vybojoval Jan Janouškovec
Pořádající žihelský sbor věnoval přípravě
a třetí Michal Rozmara oba z Přehořova.
soutěže velkou pozornost a snažil se
V netradiční disciplině zvítězilo družstvo
připravit pro soutěžící a návštěvníky
starších hasičů ze Žihle. Po několika
zajímavou ukázku dovednosti a
letech se nepodařilo ukázat dovednost
připravenosti hasičů z našeho okolí.
mladých hasičů,kteří bohužel v letošním
Soutěžilo se ve štafetě jednotlivce na 100 m,
roce pro nedostatek členů nevystoupili.
dále ve štafetě 4x 100 m a v požárním útoku.
Za zvládnutí náročné organizace
Pro pobavení diváků, byla soutěž doplněna
soutěže je potřeba poděkovat také našim
o netradiční disciplinu 5ti členných štafet,
členkám, které se staraly o občerstvení
která byla obměnou loňské soutěže a
soutěžících a návštěvníků. Nejen jim,ale
doplněna o použití překážkové dráhy Vítězné družstvo SDH Žihle
i rozhodčím a dalším pořadatelům patří
s pneumatikami a plavbou na lodi, se
dík za zvládnutí náročné ukázky
kterou museli soutěžící přeplavat místní jejich odhodlání ukázat svoje dovednosti.
dovednosti hasičů v našem okrsku.
Po úvodním slovu starosty obce Žihle p. Kozy
Plivátko. V pěkném počasí,které v den konání
Josef Fila
panovalo, se prokázala soutěživost závodníků a byla soutěž odstartována. Celkově zvítězilo
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HLUBOKÁ
Hluboká byla v původní katastrální výměře
490 ha byla až do roku 1963 samostatnou obcí.
Leží v nadmořské výšce nad 500 m. Náves 520 m,
nejvyšší bod Hajka 588 m, Střážný vrch 554 m,
nejvyšší místo na silnici k Žihli 552 m.n.m.
Založení Hluboké můžeme dle dochovaných
zpráv klást do 12.století. Jméno dostala ves dle
polohy. Ležela dřív o něco níž než je dnes
hluboko v lesích, v pobočním údolí, jímž protéká
potůček. Toto místo označovali staří pamětníci
„Na staré vsi“.
Roku 1193 ve zbožném zanícení doby
křižáckých výprav darovala Anežka, manželka
Kuny z Poddvorova, ves Hlubokou klášteru
plaskému. Za husitských válek byla ves vypálena
a osadníci novou ves postavili o něco výše, kde
objevili vydatný pramen vody (dnes veřejná
studna od čp. 5).
V roce 1374 vysadil opat plaského kláštera
Mikuláš ves právem zákupním. Osadníci mohli
nyní majetek dědit nebo prodat, když to vrchnost
schválila. V roce 1419 upsal opat Gotfrýd
Hlubokou a další vsi (Žihli, Pastuchovice atd.)
Ducovi z Vařin, purkrabímu na Nečtinách,
Ondřejovi ze Slatiny na Zvíkovci a Hrdoňovi
z Dubjan seděním na Kazňově. Král Zikmund
jim vydal v r. 1420 list na tytéž vsi o 800 kopách
grošů. Když opat zástavní listy nesplatil, dali tito
dobrou vůli p. Beneši z Hořovic na Rabštejně.
Tím se Hluboká dostala (jako i ostatní vsi)
k hradu Rabštejnu a u této vrchnosti už pak
zůstala. Po smrti p. Beneše r. 1422 přešel zápis na
Hlubokou na jeho tři syny, roku 1428 na Caltu
z Kamenné Hory a r. 1464 na pány z Gutštejna.
Roku 1467 při obléhání Rabštejna královským
vojskem, jemuž velel syn krále Jiřího z Poděbrad,
byly vypáleny výše uvedené vesnice náležející
rabštejnskému panství. Byla spálena i ves
Ladotice, ves mezi Hlubokou a dnešním Novým
Dvorem. V roce 1595 bylo v Hluboké 9 usedlíků.
Za třicetileté války v roce 1648 vypálil oddíl
švédského vojska vesnice Stražiště, Černou Hať,
Kalec, Hlubokou a Ladotice. Po válce se
nedostávalo poddaných a tak vrchnost vsi Kalec
a Č. Ha´t proměnila ve dvory. Protože po
vypálení vsi Ladotice, která zanikla, zůstalo přes
100 ha polí, dala vrchnost při cestě mezi
Rabštejnem a Žihlí k jejich obdělávání postavit
Nový Dvůr.
Roku 1651 je v Hluboké zapsáno 8 sedláků.
Z polí se obdělávali 2/3, třetí díl zůstal úhorem a
sloužil jako společná pastva dobytka hovězího
i ovcí, jež se hojně chovaly. Dobytek vyháněl
každé ráno z návsi obecní pastýř, bydlící
v pastoušce. Ta se později proměnila
v chudobinec. Služba obecního pastýře zanikla
v Hluboké po roce 1860. Na gruntě žil hospodář,
nejčastěji nejmladší syn, živící své rodiče na
výminku. Dále tu většinou žili jeho sourozenci
jako podruzi s vlastními rodinami. Když nebyli
podruzi, najímala se čeleď. Podruzi zanikli ve
druhé polovině 19.stol. Počátkem 18.století měla
Hluboká přibližně 100 obyvatel. V panském
urbáři se v r. 1740 uvádí 8 sedláků a 2 domkaři.
Odedávna bývalo v Hluboké 8 gruntů s celým
lánem, lán byl 28 29 ha.
Zvláštní postavení mělo čp. 1. Nepatřilo do
obce, nemělo k ní žádné povinnosti ani práva.
Vzniklo to tak: v zaniklé vsi Ladotice zůstal jen

jeden dům, újezdní vrchnostenská hospoda,
o níž se píše, že stojí mezi N. Dvorem a cestou do
Chrašťovic. Někdy v 1.pol. 18.stol. požádal
držitel hospody jménem Laak, který tuto
usedlost dostal darem za věrné služby panství
Lažanského v Chýši o přestěhování do Hluboké
ze strachu o noční přepadení. Vrchnost mu
vyhověla a dům dostal později čp. 1 a zůstal
hostincem. I pole k hostinci náležející byla na
katastru novodvorském při hranicích
s katastrem Hluboká. Tento dům čp. 1 byl teprve
v roce 1919 podle zákona ČSR připojen
k Hluboké.
Hluboká patřila ke kostelu do Stražiště, krom
údobí 50ti let po roce 1600, kdy patřila
k rabštejnskému kostelu, od roku 1938 náležela
k Žihli, protože připadla do Sudet a hranice mezi
Sudety a okleštěnou republikou (takzvaným
protektorátem) vedla od Manětína, kaleckou
jámou, mezi Kalcem a Hlubokou (za Hlubokou
na odbočce cesty ke Kozíčkovu mlýnu stávala
dřevěná celní budka), dále lesem mezi Odlezly a
Přehořovem, pod Potvorovem dále k Vysoké
Libyni. Ve farní kronice ve Střážišti se v r. 1831
píše: Hluboká vzdálená 1 a ¼ h, 19 domů,
154 duší, panství Rabštejn.
Obec Hluboká patřila od zavedení povinné
školní docházky v r. 1789 do Stražiště.
Problémem byla velká vzdálenost, hlavně v zimě,
kdy bylo hodně sněhu, nebo za mrazu. Dalším
problémem bylo místo ve škole a dvojí
vyučování. Hlubocké děti musely být vyučovány
v německém jazyce, ostatní česky. Do školy ve
Stražišti docházelo z Hluboké a Kalce 20 30
žáků. O polních pracích nechávali rodičové děti
doma a dosti často z různých důvodů do školy
nechodily.
Hlubočtí si v roce 1789 pořídili vlastního
učitele, což se jim pro velkou vzdálenost do školy
ve Stražišti tolerovalo. Učilo se střídavě po
domech. Roku 1842 nebyla již škola tolerována a
to komisním řízením v Manětíně a děti byly
znovu odkázány do kmenové školy ve Stražišti.
Řádná škola (německá) byla povolena
v r. 1875 a tak byla postavena německá školní
budova uprostřed návsi čp. 25 a v roce 1876 se
v ní začalo vyučovat. Chodily do ní kromě
domácích i děti z Kalce a Odlezel a tak se tu první
rok sešlo 84 žáků. Když byla v r. 1886 otevřena
expositura něm. školy v Žihli, začal počet žáků ve
zdejší škole klesat. Další úbytek žáků nastal
v roce 1898 pro zřízení české menšinové školy
v Přehořově, do níž pak chodili žáci z Odlezel a
několik dětí i z Hluboké a tak německou školu
navštěvovalo v r. 1913 jen 24 žáků. Českých dětí
bylo v Hluboké v roce 1918 54, německých
jen 20. Když se v roce 1919 odstěhoval ze školy
německý učitel, začal boj o školu. Tohoto roku
byla v budově německé školy za asistence
četníků zřízena česká škola v uvolněném bytě po
učiteli, oddělené od německé školy chodbou.
Později byla německá škola přemístěna do
čp. 1, kde do roku 1900 byla hospoda, aby bylo
zamezeno rozbrojům. Od r. 1924 vyučoval
v německé škole p. uč. Stalla, který koupil dům
čp. 21, v němž jeho manželka vedla obchod.
Když byla v roce 1930 postavena budova české
školy, vrátila se německá škola do své původní
budovy, kde p. Stalla učil do r. 1938. Po zrušení
české školy za Protektorátu přestěhovala se
německá škola do české školní budovy, kde
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p. Stalla vyučoval do r. 1945. V roce 1946 bylo
111 německých obyvatel Hluboké odsunuto do
okupačních zón v Německu.
V roce 1930 byla v Hluboké československým
státem postavena nákladem 550 000 Kčs budova
české obecné školy čp. 36. Budova na tehdejší
dobu moderní měla vedle jednotřídní obecné
školy i jednu třídu mateřské školy a byt pro
učitele. Řídícím učitelem do r. 1938 byl
p. František Janeček, který ve škole i bydlel.
1.ledna 1931 se přestěhovala česká škola do nové
školní budovy, od 1.února 1931 tu byla zřízena
mateřská škola. 24.května 1931 se konala
slavnost otevření školy. V roce 1930
navštěvovalo českou školu 5 chlapců a 7 dívek
z Hluboké, 5 + 5 z Kalce a 7 + 7 z Chrašťovic.
Škola měla i místní školní výbor, jehož
předsedou byl p. Václav Sikyta, rolník, V. Braný,
člen výboru, František Janeček jednatel,
J. Weber náhradník, mlynář z Kozíčkova mlýna
a Antonín Holota, náhradník, dělník z Hluboké.
V roce 1938 byla česká škola uzavřena. Znovu
otevřena byla 1.9.1945. Učitelem tu byl do roku
1947 p. Vojtěch Kepka ze Zruče. Po něm
nastoupil p. uč. František Kraus, který zde učil
do 1.10.1961, kdy byla škola pro nedostatek žáků
uzavřena a žáci i p. uč. F. Kraus dojížděli
autobusem do školy v Žihli.

Vývoj politický. a národnostní
Češi začali se usazovati
v Hluboké až od r. 1875. Od roku 1910 měli
v obec. zastup. plně obsazený I. sbor. V roce
1919 nastalo rovné právo hlasovací a při
obecních volbách dostali Češi v Hluboké 6 a
Němci 6 zástupců. Při volbě starosty došlo na los
a tím byl vytažen starosta z něm. strany (Alois
LÖSER). Češi dostali náměstka, p. Antonín
Čech. Při volbách v r. 1923 udělali kompromis a
vše zůstalo při starém. Ve volbách v r. 1927
podali Němci návrh na poměrné zastoupení,
protože viděli přesilu na straně české (8 hlasů
navíc). Němci nakonec žádali kompromis, na
který Češi přistoupili s tím, že starostou bude
Čech. V zápise se píše, že něm. strana tuto
podmínku přijala a hned byl zvolen starostou
p. Václav Chmelíř, jako první starosta české
národnosti v Hluboké.
Při sčítání lidu v r. 1929 bylo
v Hluboké
62 Čechů
132 Němců
v Kalci
61 Čechů
1 Němec
v Odlezlech
72 Čechů
30 Němců
Celkem
195 Čechů
163 Němců
Dne 28.května 1928 byl sestaven v obci
Hluboké český sbor dobrovolných hasičů a
zároveň provedena volba funkcionářů.
Starostou sboru zvolen byl V. Sikyta, velitelem
V. Chmelíř, jednatelem Antonín Čech, do té
doby, než jednatelství předá novému učiteli
(Františku Janečkovi), což se stalo 15. listopadu
1925. V témže měsíci se konalo první cvičení
sboru.
František Půta - kronikář Žihle
pokračování v příštím čísle

TJ SLAVOJ ŽIHLE
Vážení sportovní přátelé, právě skončila
sezóna fotbalových soutěží ročník 2006-2007. Je
čas na krátké zhodnocení tohoto ročníku.
Mužstvo mužů skončilo na 7. místě se ziskem
37 bodů a skóre 66 : 65. Nejlepšími střelci týmu
byli Martin Hořejší a Jan Najmon. Hlavně jarní
část soutěže tomuto mužstvu hrubě nevyšla a
potýkalo se se značnými problémy jak v herní
fázi, tak i v tréninkové a zápasové morálce,
disciplíně a v účasti jak na zápasech tak na
trénincích. Takže si myslím, že vystoupení
mužstva mužů bylo hlavně pro naše fanoušky
velkým zklamáním, což se projevilo v menší
návštěvnosti domácích zápasů a na zápasy na
hřiště soupeřů nejezdil téměř nikdo.
Mužstvo dorostu jako nováček krajské
soutěže určitě nezklamalo a jeho 4.místo se
45 body a skóre 78 : 55 mluví jasně. Ale i u tohoto
mužstva se projevily některé nedostatky a to
hlavně v chování a disciplíně některých hráčů,
tak i špatná účast na některých zápasech
především na hřišti našich soupeřů. Celkově

TJ SOKOL ŽIHLE
Pohádkový les
Dne 23.6.2007 pořádala TJ Sokol Žihle další
ročník Pohádkového lesa. Tentokrát se
zúčastnili i zaměstnanci DDM Radovánek, kteří
obsadili tři stanoviště a velice nám tím pomohli,
neboť schopných lidí ubývá. Ještě jednou jim
touto cestou velmi děkuji.
Trasa lesem byla tradiční, kolem balvanů
Dědka a Báby. Příjemná změna byla
v pohádkách a nepříjemná v počasí. Ale to
neodradilo rodiče s dětmi, kteří vybaveni
pláštěnkami a deštníky plnili úkoly na
jednotlivých stanovištích. Těch bylo celkem 11.
Samotných pohádkových aktérů bylo 26 a jeden
pes.
Některá stanoviště měla i hudební doprovod,
který povzbuzoval děti k lepším výkonům a nebo
umocnil samotnou pohádkovou atmosféru.
Děkuji všem členům i nečlenům TJ Sokol za
přípravu a herecké ztvárnění pohádkových rolí.
Poděkování patří též sponzorům, pekárně
KOMI a paní Jitce Havlíkové. Děkujeme OÚ
Žihle za přípravu dřeva a použití tiskárny.
A poslední poděkování patří všem těm, kteří
něco přinesli, podrželi, postavili, spojili,
nakreslili, odvezli, zkrátka byli při ruce.
Všichni doufáme, že se Vám i dětem v lese
líbilo a budete mít pěknou vzpomínku na jedno
sobotní odpoledne.
Martina Rambousková

Nohejbalový turnaj
Dne 8.5.2007 pořádala TJ Sokol Žihle na
hřišti pod nádražím nohejbalový turnaj.
Přihlásilo se celkem 9 týmů, jenž byly rozděleny
do dvou skupin, ve kterých se hrálo o postup do
finále. To se, jako každý rok, odehrávalo na
antukovém hřišti za Pensionem U Kiliána. Do
něj postupovalo celkem 6 týmů, mezi nimiž se po
vzájemných zápasech, bez ohledu na zápasy
předchozí (odehrané na hřišti pod nádražím,
před postupem do finále) rozhodovalo
o celkovém vítězi.
Týmy byly velice vyrovnané, a tak nebylo

však je hodnocení tohoto mužstva spíše kladné.
A dostáváme se k mužstvu starších žáků. Toto
mužstvo hlavně v jarní části soutěže podávalo
velmi dobré výkony a došlo ke značnému
zlepšení výkonnosti u všech hráčů. Což se
projevilo nominací Ondry Čapka do výběru
okresu Plzeň-sever v kategorii starších žáků a
Jakuba Brabce, Honzy Hány a Vaška Nováka do
téhož výběru v kategorii mladších žáků, což lze
spolu s umístěním považovat za úspěch v práci s
mládeží. Doufám, že kluci nepoleví a budou se
chtít v příští sezóně pokusit vyhrát přebor
starších žáků.
Nejlepšími střelci žáků byli Ondra Čapek a
Martin Tureček. Ondra Čapek se stal nejlepším
střelcem klubu když nastřílel 45 gólů ve
14 zápasech což je průměr více jak k 3 branky na
zápas.
Do příští sezóny vstoupí také naše B mužstvo,
kde se vedle zkušených borců objeví i někteří
hráči z dorostu, kteří se neprosadí v A mužstvu.
Věřme, že toto mužstvo bude přínosem pro klub
a že se dokáže udělat parta, která stmelí celý
klub a všechna mužstva.
nouze o často napínavé zápasy. Nakonec o vítězi
prakticky rozhodla náhoda.
Dalo by se říci, že pro diváky to byla zajímavá
podívaná, jediným negativem byl déšť, který byl
občas tak prudký, že vyháněl hráče z hřiště a
nebylo výjimkou, že byl každý zápas nejméně
jednou přerušen.
Turnaj byl hodnocen kladně, a tak věříme, že
příští , který se má konat 14.července 2007,
přitáhne ještě více diváků a v neposlední řadě i
hráčů.
Lenka Knedlíková a Martin Karnet
KONEČNÉ VÝSLEDKY V NOHEJBALOVÉM
TURNAJI
1.Emani
2.Rychlý pípy
3.Nekopové
4.Kšanďáci
5.Sokol Žihle
6.Titanic

Takže největšími úkoly do nové sezóny je
zajistit chod a fungování všech mužstev a to
především mužstva A, které je v každém klubu
jakousi výkladní skříní klubu. A dále zajistit
využití našeho nového hřiště v zimním období.
Dále chci velmi poděkovat OÚ Žihle a všem
sponzorům za jejich velkou pomoc v chodu
našeho klubu a vyzvat i ostatní potencionální
sponzory ke spolupráci. Děkuji divákům za
podporu a někdy i za trpělivost, kterou museli
prokázat a všem vedoucím a trenérům za snahu
o zlepšení podmínek pro fotbal v Žihli.

Fotbalové akce měsíc červenec 2007
Sobota 7. 7., turnaj Pozdeň okr, Kladno,
sraz 7.45 hod.
Neděle 15. 7., zápas Žihle B Kunějovice,
zač. 16 hod.
Sobota 21. 7., turnaj Údrč okr. K. Vary,
sraz. 7.45 hod.
Sobota 28. 7., turnaj Žihle, zač. 10 hod.
Jaroslav Vojtěch
závod vedla velmi zdařile, což dokazují dvě
čtvrtá místa (Irena Plecitá st. žákyně a Michaela
Janečková ml. žakyně) a jedno páté (Petra
Ernstová st. žákyně). Zbylá děvčata (Monika
Šubrtová, Michaela Kočková a Kristýna
Cihelková) se stejně jako Jan Kulhánek umístila
v první desítce.
Další nadějí pro nás byli v kategorii
předškoláků Filip Kulhánek společně
s Adamem Cihelkou. Bohužel i do těchto řad se
nám vloudila nemoc a tak nás v této kategorii pro
tento rok nikdo nemohl reprezentovat.
S klidem mohu konstatovat, že všem
závodníkům a závodnicím se v Plzni líbilo,
nasbírali cenné zkušenosti pro příští závody a
doufám, že jim zůstala i chuť v tomto sportu
pokračovat.

Krajské přebory v lehké
atletice
Ve dnech 2., 9. a 16.května
se v Plzni na hřišti Sokola
Plzeň Petřín konaly
lehkoatletické přebory pro
hochy a dívky ve všech
kategoriích.
Ani my jsme nezůstali
pozadu a do závodů jsme
nominovali celkem
10 závodníků. Nemoc však
bohužel zamíchala naší
sestavou a tak jediným Starší a mladší žákyně
reprezentantem v kategorii
mladších žáků byl Jan
Tímto bych chtěla v prvé řadě poděkovat všem
Kulhánek, který, ačkoli soupeři byli poměrně závodníkům, kteří měli tu odvahu, i když
vyspělejší a o něco starší, přivezl výborné nevěděli, do čeho jdou, a do závodu šli bez obav a
umístění, a to v první 10. Robin Heidenraich, s chutí. Také bych moc chtěla poděkovat
který byl loni výborný a přivezl zlatou medaili, rodičům, kteří své děti v závodění podporovali, a
musel letos bohužel kvůli nemoci zůstat doma.
v neposlední řadě Evženii Stráníkové a Olince
Dá se tedy mluvit o štěstí, že v řadách mladších Vintrové za jejich obětavost a ochotu jet s dětmi
a starších žákyň si nemoc „nevybrala“ žádnou na závody jako dozor.
svoji „oběť“ a do Plzně jsme odjížděli v plné
Lenka Knedlíková
sestavě, a to v šesti. Děvčata si na svůj první
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