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Vážení spoluobčané, rádi
přivítáme vaše postřehy,
připomínky a názory pro další číslo
Zpravodaje, které vyjde přibližně
koncem měsíce prosince 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“.

5.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
5.jednání Zastupitelstva obce se konalo 11.září
2007. Přítomno bylo 15 zastupitelů a několik
občanů naší obce. Na svém pátém jednání
zastupitelstvo:
20) vzalo na vědomí :
a) Provedenou kontrolu usnesení z 4. jednání
zastupitelstva obce
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 4. a 5.
jednání zastupitelstva obce
c) Ústní zprávu ředitelky Ma ZŠ a MŠ Žihle
o zabezpečení výuky ve školním roce 2007/2008
d) Dopis ředitele OŘ Policie ČR Plzeň-sever, ve
kterém žádá o pomoc při náboru nových
policistů
21) schválilo :
a) Zápis o průběhu 4. jednání zastupitelstva obce
na základě ověření zastupitelů Jiřiny Bláhové a
Jany Schönové
b) Program 5. jednání zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Ing.
Vlastimil Kraus, Marcela Kulíšková a Michael
Čechura jako členy
d) Předložený návrh II.úpravy rozpočtu r. 2007
s tím, že příjmy a výdaje jsou ve stejné výši

Hluboká a Nový Dvůr. Akce bude hrazena
z ušetřených výdajů roku 2007, případně bude
dofinancována v roce 2008 bez navýšení
24.279.800,- Kč.
l) Z a ř a z e n í R o z d ě l o v a c í h o o b j e k t u n a
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 Požární
Mladotickém potoce v Přehořově nákladem cca
řád obce, kterou se novelizuje obecně závazná
60.000,- Kč (včetně DPH) zhotovitelem panem
vyhláška č. 1/2005 Požární řád obce
Milanem Sejpkou do plánu akcí v roce 2007.
f) Organizační zabezpečení inventarizace majetku
m)Umístění zpomalovacích pásů na MK od
obce za rok 2007
Pensionu U Kiliána ke kotelně základní školy.
g) Prodej parcely č. 1190/11 o výměře 92 m2 a
2
č. 1190/29 o výměře 82 m v k.ú. Žihle 22) zmocnilo:
manželům Lucii a Petru Michálkovým, bytem
Žihle čp. 217. Cena pozemku činí 40,- Kč za a) Radu obce k provádění aktualizace příloh č. 1-3
1 m2.
Požárního řádu
h) Směnu pozemků v k.ú. Žihle: Pozemek č. 881/16
2
o výměře 810 m , dosavadní vlastník paní 23) souhlasilo:
Mikulková, převést na obec Žihle. Pozemek
č. 885/16, o výměře 748 m2, který je ve a) S dalším provozováním pily Žihle:
vlastnictví obce Žihle, převést na paní Libuši
- při dodržení příslušných hygienických
Mikulkovou, bytem Zábělská 15, 300 00 Plzeň.
podmínek a norem
2
2
Obec doplatí rozdíl 62 m po 40,- Kč/1 m .
- s přednostním prodejem části pozemku
i) Zařazení výměny oken za plastová v bytovém
u východní hranice obci ke zřízení místní
domě čp. 302 a případnou opravu balkonů
komunikace s chodníkem
v celkové hodnotě 850.000,- Kč do akcí roku
2007.
24) doporučilo:
l) Výběr zhotovitele Král PM Centrum s.r.o.,
Chebská 79/23, 322 00 Plzeň-Křimice k výměně a) Ředitelce Ma ZŠ a MŠ Mgr. Haně Baborové
oken za plastová včetně balkonů v domě čp. 302
obrátit se na místní podnikatele s žádostí
k) Připojení částí Přehořov a Odlezly bezdrátově na
o sponzorský dar k vybavení MŠ nebo školní
rozhlasovou ústřednu v obci Žihle s možností
družiny.
připojit později po vybudování převaděče i části

NÁVŠTĚVA HEJTMANA
Ve středu 8. srpna 2007 navštívil naší obec v rámci
cyklistického putování po severním plzeňsku hejtman
Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann.
Spolu s ním zde byla i jeho náměstkyně Mgr. Olga Kalčíková,
radní Ing. Jiří Kalista a další. Hosty přijal starosta obce Dr. Josef
Koza. V besedě je seznámil s výsledky naší práce i s problémy,
které nás sužují.

ZASEDÁNÍ MIKROREGIONU
KRALOVICKO

Mgr. Olga Kalčíková, MUDr. Pert Zimmermann a Dr. Josef Koza před Obecním úřadem
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Dne 25. 9. 2007 proběhla od 17 hod v zasedací místnosti
Obecního úřadu Žihle schůze mikroregionu Kralovicko
pod novým vedením p. Mgr. Pavla Bulína. Z celého
kralovicka se jí zúčastnilo 24 starostů.
Jednalo se především o možnosti společných projektů
s okolními obcemi a vzájemné výpomoci s různými
problémy, se kterými se obce v mikroregionu denně
potýkají.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ
VÝROČÍ
oslavili tito občané:
Alžběta Mužíková
Zdeněk Churavý
Libuše Pirnerová
Mária Schierlová
Miloslava Hricková
Jaroslav Kraus
Hana Franzová
Jaroslava Weber
Adela Sejpková
Vladimír Kopřiva
Věra Zeidlerová
Anna Kimmelová
Božena Kopřivová
Anežka Knedlíková

VÝMĚNA OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ
Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí
platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské
průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“,
s výjimkou občanských průkazů občanů
narozených před 1. lednem 1936.
Výměna je bezplatná, je třeba dodat l ks
fotografie ze současnosti, žádost je možné podat
u OÚ Žihle.Lhůta pro vyhotovení nového OP je
l měsíc. Je proto nutné podat žádost nejpozději
do konce měsíce listopadu 2007.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RADOVÁNEK
Činnost v DDM Radovánek v Žihli pro –ZOOPARK Chomutov
školní rok 2007/2008 byla již zahájena a nabízí –ZOO Plzeň
zájmové kroužky v oblastech sportu, výtvarných –Podmořský svět Praha, apod….
činností, společenských věd a jiného, např.
informatiku nebo klub maminek a dětí.
Příležitostné akce:
Jednodenní akce, výlety, výtvarné techniky
Předběžný plán akcí v DDM Radovánek je:
v době prázdnin a ředitelského volna budou včas
–Rodinné sportovní hry
uveřejněny na vývěskách.
–Turistické pochody
Účast na příležitostných akcích je zcela
–Žihelská drakiáda
dobrovolná a pro letošní rok i o něco zajímavější.
–Burza oblečení a hraček
Nejenom, že si vyrobíte dárek a něco nového se
–Výstava činnosti dětí
naučíte, ale svojí účastí máte možnost zařadit se
–Bruslení
do slosování o ceny. Každý účastník deseti
–Plavání
příležitostných akcí získá malý dárek a bude
–Vánoční zvyky
zařazen do slosování o zajímavé ceny.
–Slet čarodějnic
To proběhne před koncem školního roku.
–Mikulášská nadílka
Přehled cen, o které budeme hrát, se dozvíte na
–Maškarní bál
jednotlivých akcích v průběhu roku v DDM
–Velikonoční tradice
Žihle.
–Den Země
–Den životního prostředí

DUCHOVNÍ KONCERT

INFORMACE
O VÝBĚROVÉM ŠETŘENÍ
V ZEMĚDĚLSTVÍ
„ ZEM 2007“
Český statistický úřad organizuje v r. 2007
Strukturální šetření v zemědělství za účelem
aktualizace údajů o zemědělských
prvovýrobcích.
Naše obec byla metodou náhodného výběru
vybrána pro aktualizaci v letošním roce.
Příznivci duchovní hudby si v pátek
Šetření probíhá prostřednictvím tazatelů a
přišli na své. V kostele sv. Václava zazněl
týká se výhradně fyzických osob.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje 24.srpna 2007 koncert souboru MUSICA
ČSÚ v termínu od l. 9. do 15. 11. 2007.
DOLCE VITA účinkujícího ve složení:
Tazatelé navštíví zemědělce a ověří jejich
Daniela Demuthová - mezzosoprán
aktivitu, zabezpečí vyplnění a odevzdání výkazů
Žofie Vokálková - flétna
na ČSÚ.
Zbyňka Šolcová - harfa
Každý tazatel se prokáže průkazkou tazatele
ČSÚ.

Pan starosta se souborem

mnoha známých skladatelů
např. od
A. Vivaldiho, G.F. Händela, J.S. Bacha,
W. A. Mozarta, F. Chopina, C. SaintaSaense, Cl. Debussyho a A. LloydaWebera.
Celé vystoupení souboru bylo
hodnoceno velmi kladně, avšak obrovským
negativem byl počet diváků, kteří se přišli
Koncert trval okolo jedné hodiny, při podívat. Bylo jich přibližně pouze 20.
němž v programu zazněly skladby od

OZNÁMENÍ
V sobotu dne 17. listopadu 2007 proběhne
Svoz nebezpečného odpadu

Do kontejneru vhazujte pouze nebezpečný
odpad (mrazničky, ledničky, akumulátory,
televize a pneumatiky bez disků …)

2

Hluboká
Poustky
Nový Dvůr
Žihle - nádraží
Odlezly
Přehořov
Žihle dílny OÚ

8:00
8:30
8:55
9:25
10:10
10:40
11:10

-

8:20
8:45
9:15
10:00
10:30
11:00
11:45

OBECNÍ KNIHOVNA
ŽIHLE
Rytíř mnoha srdcí Kinley
MacGregor
Milostný historický román
pro ženy odehrávající se
ve Skotsku za vlády
Jindřicha II.

Zkoušky smrti Darren
Shan
Již 5. díl velmi oblíbeného
hororově laděného
dobrodružného románu
o upírech pro mládež i
dospělé.

ŠKOLA - TVORBA DĚTÍ
Začátek školního roku 2007/2008

budeme muset ještě několik let počkat.
Také mateřská škola vyučuje podle vlastního
Vyučování bylo zahájeno v pondělí 3. 9. 2007 ŠVP, který je pro ni od letošního školního roku
v 8,00 hodin. Do první třídy, kde je třídní závazný. Do tříd „mateřinky“ nastoupilo 50 dětí,
učitelkou paní učitelka Eva Doležalová, jimž se budou věnovat čtyři pedagogické síly a
nastoupilo letos 17 žáků. Jsou to:
jedna asistentka pedagoga.
Přeji všem zainteresovaným (dětem,
Chlapci!
rodičům, pedagogům, provozním
• Filip Hořejší
zaměstnancům a přátelům školy), aby se jim
• Stanislav Kočička
v letošním roce dařilo, měli chuť se učit a s námi
• Aleš Kučera
spolupracovat.
• Filip Kulhánek
Vše nej…
• Lukáš Meiner
od ředitelky Masarykovy základní školy a
• Lukáš Prchlík
mateřské školy v Žihli
• Martin Pruner
• Pavel Zenk
Poznali jsme Lidice

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocelová klepeta Leo
Kessler
Válečný román z 2.
světové války, napsaný
podle skutečných událostí
na východní frontě a poté
z bojů na Sicílii z pohledu
německých vojáků.

Děvčata !
Anežka Haunerová
Lucie Hyžíková
Kateřina Janečková
Kristýna Kašparová
Natálie Karchňáková
Jana Kočíncová
Natálie Nekolová
Barbora Šuchová
Zoryana Trushová

Za strašidly do lesů a
skal, Za strašidly na
hrady a zámky Petr David
Knihy z edice
50 rodinných výletů Vás
provedou po celé naší
republice a seznámí s
mnoha zajímavými cíli
výletů vhodných pro
rodiny s dětmi.
V knihách najdete jak
mapy,základní informace
o místě, tak i báje, pověsti a strašidla. KE
Kontakt: tel.: 373 395 686,
e-mail:mlkzihle@quick.cz,
http://knihovna.zihle.cz

„DOVOLENÁ“
NA HORNÍM HRADĚ
O možnosti pracovní dovolené na hradě
jsme se dozvěděli spolu s přáteli v knihovně od
lidí, kteří tam jezdili jako dobrovolníci pomáhat
už v dřívějších letech. Sesbírali jsme
sedmičlennou partu čtenářů knihovny plus psa a
dne 26. 7. jsme v plně naložených automobilech
odjeli ku hradu.
Jaký byl můj údiv, když jsem poprvé spatřila
Horní hrad. Přes jeho značnou zchátralost byl
majestátní, jak to už u hradů bývá. Po první
prohlídce hradu, po které jsme byli ještě více
zmatení než na začátku, protože hrad je
poměrně složitý, jsme se ubytovali v podkroví.
Od této chvíle jsme byli obyvateli hradu, což
obnášelo práci i zábavu na celých 10 dní. Všichni
pokračování na str. 8

Letošní prvňáčci
Žáky přišel přivítat starosta obce pan Josef
Koza a paní ředitelka Hana Baborová, která
každému prvňáčkovi předala květinu. Také u nás
od letošního školního roku začínají žáci v I. a VI.
třídě pracovat podle nově vypracovaného
Školního vzdělávacího plánu. Celkem se na
žihelské škole letos učí 162 žáků.

Tak nám to začalo…
Dne 3. 9. 2007 se otevřely dveře naší školy
pro 162 žáků. Nižší stupeň navštěvuje 91 žáků a
vyšší 71. Díky těmto počtům jsme plně
organizovanou základní školou, která dokáže
velice dobře konkurovat obdobně velkým
školám. I my jsme v 1. a 6. ročníku započali
s výukou podle vlastního vzdělávacího
programu. Na tomto ŠVP pracovali pedagogové
celý minulý školní rok. Písemný výsledek je
k nahlédnutí v ředitelně školy a na výsledek
skutečný, tedy na to, jak žáci obstojí v životě, si
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Lidice je vesnice kousek od Prahy. Za války
(1942) ji zničili fašisté a letos v září nám ji
ukázala paní učitelka. Jeli jsme tam 25.9.2007.
Přijeli jsme na místo a uviděli nádhernou
krajinu. Člověk by těžko řekl, , že se tu před více
než 60lety stala taková tragédie. O osudu této
vesnice rozhodl Adolf Hitler, pro výstrahu všem
Čechům.
Lidé z této vesnice byli zabiti. Muže zavřeli
do sklepa a pak je nejdříve po pěti vyváděli na
dvůr a tam jim prostřelili hlavu. Fašistům se to
zdálo pomalé, tak je začali
vyvádět po deseti. Ani se
nenamáhali nijak uklidit
mrtvoly, nechali je tam
všechny na hromadě.
Ženy odvedli s dětmi pryč.
Některé zahynuly na pochodu
smrti, jiné hladem. Děti jim
vzali a dali je do německých
rodin na převýchovu. Z Lidic
přežilo jen kolem 140 žen a
jen několik desítek dětí.
Vrátil se jenom jeden muž,
který byl ve vězení, když se
tato tragédie stala.
Osud obce Lidice se mohl
stát každé vesnici, ale fašisté
si vybrali právě tuhle. Po
statcích a rodinných domech
nezbylo nic, všechno bylo
zničeno.
Celý svět byl šokován krutostí Němců! Státy
na počest Lidic přejmenovaly svá městečka na
Lidice. Na místě tragédie byla vystavena nová
obec. Proběhla celosvětová sbírka peněz a pro
lidi, kteří přežili, byly vystaveny nové rodinné
domy. Nyní je tam vybudováno muzeum, kde se
lidé dozví o osudu této vesnice.
Když jsem já navštívila promítání filmu,
pocítila jsem hroznou lítost a bezmoc.
Nenávidím lidi, kteří tento hrozný čin
zorganizovali. Poslouchala jsem úryvky dopisů,
které posílaly děti z Lidic svým příbuzným a
velice mě to dojalo.
V parku je společný hrob mužů a nad ním
obrovský kříž s trnovou korunou. Na kopci jsou
základy (sklep) kostela, který tam jediný zbyl a
kousek dál je pozůstatek školy. Po příkré cestě
můžeme dojít k novému hřbitovu, vedle kterého
byl starý, ale ten také fašisté zničili.
pokračování na str. 4

pokračování ze str. 4
Nádherné sochy dětí, které tam jsou
vystavené a jsou vyrobeny z bronzu, stály
30 milionů Kč. Vytvořila je žena, která dělala
sochy i pro Mariánskou Týnici.
Na úctu Lidicím se z 38 zemí světa poslalo
několik druhů růží. Vzniklo tam překrásné
prostředí. Nyní je tam přes 200 druhů růží a přes
2300 keřů. Konají se tam i svatby a novomanželé
sem vysadí společně keřík růže. U tohoto parku
hraje nádherná hudba. Růže se stala symbolem
nových Lidic.
Zuzana Jílková
Sportovní kurz (10.9.2007 15.9.2007)
Po menší přestávce jsem se opět dostal do
Centra Paraple. Tentokrát jsem tam jel jako
asistent na sportovní kurz. Příjezd do Paraplete
byl v pondělí kolem desáté hodiny. Když jsme se
všichni do Paraplete dostali, byl právě oběd. Po
obědě byl chvíli čas na oddych a potom jsme hráli
skoro tři hodiny basketbal a stolní tenis. Potom
jsme připravovali věci na raft, kterého se všichni
báli. Nakonec se to po první jízdě líbilo všem a
tak jsme peřeje jeli znovu. Následovalo
převlečení se do teplejších věcí a odjezd na
večeři.
V úterý byla snídaně už v osm, protože jsme
brzy odjížděli na Zličín, kde jsme si byli zacvičit a
zaposilovat. Bylo tam pěkně a moc se mi to líbilo.
Od 14:30 hod jsme měli plavání na Žižkově a
musím říci, že někteří vozíčkáři plavali jako
„ostřílení profíci“. V tento den byla večeře

o něco dříve, protože byli ještě pozvaní lidé,
kteří vylezli na některé známé hory a ze svých
výprav nám promítali fotografie.
Na středu byla naplánována lukostřelba
(Michle), na kterou jsem se asi nejvíce těšil a
orientační běh (Hvězda). Ohledně lukostřelby
nám instruktoři vysvětlovali, jak se luk drží, jak
se natahuje tětiva, jak se míří a spoustu jiných
užitečných věcí. Někteří vozíčkáři se trefili hned
napoprvé, někteří až po několikáté. Jakmile si to
vyzkoušeli všichni vozíčkáři, šli si to zkusit také
„choďáci“. Nevím, jak to šlo ostatním, ale když
jsem to zkusil poprvé, tak jsem se do terče sice
trefil, ale tětivu jsem pustil tak nešťastně, že mě
švihla přes ruku a udělala mi modřinu. Poté už
jsem na správný způsob přišel a už mi to šlo. Poté
chtěla půjčit luk moje mamka, ale já jsem chtěl
střílet ještě jednou. To už se mi ale nevyplatilo,
protože jsem si udělal modřinu druhou. Po
obědě v Parapleti jsme byli na orientačním běhu
(Hvězdě), který se skládal ze dvou disciplín.
V obou disciplínách se jednalo o spolupráci
vozíčkáře a „choďáka“.
Ve čtvrtek ráno jsem se všichni dostatečně
najedli, protože nás čekal velice náročný den
střelba v Suchdole a čtyřkolky v Českém Brodě.
Nejvíc se všichni asi „vyblbli“ na čtyřkolkách, ze
kterých se nikomu nechtělo dolů. Po večeři jsme
ještě měli táborák.
Pátek už byl méně náročný, jeli jsme se
potápět na Hostivař a zahrát si florball na
Hostivař do tělocvičny přístupné jen pro
vozíčkáře. Hraní bylo docela těžké pro všechny,
protože držet hokejku a navíc jezdit s vozíkem

muselo být obtížné. Poté jsme odjížděli na naši
poslední večeři sportovního kurzu do Paraplete.
Sobota poslední den kurzu. Snídani jsme
měli už v půl osmé, protože jsme brzy po osmé
hodině vyráželi do Malešic na tenis. Hra tenisu
utekla velmi rychle a už jsme jeli na oběd. Poté
následovalo loučení a odjezd domů.
Lukáš Ženíšek, 8.třída
Návštěva Dnů vědy a techniky
Dne 14.září 2007 jsme se my žáci sedmé a
deváté třídy vypravili na exkurzi do Plzně na Dny
vědy a techniky.
Přijeli jsme vlakem na hlavní nádraží a tam
bylo hned první stanoviště této exkurze. Ve
vagónech jsme si mohli prohlédnout vybavení
vlaku, kabinu strojvedoucího a různé fotky
významných osob.
Po prohlédnutí jsme se přemístili k muzeu,
kde vysokoškolští studenti předváděli různé
fyzikální a chemické pokusy. Byly tam například
stánky s optickými klamy a s různými
chemickými látkami. Leckteré pokusy jsme si
dokonce mohli vyzkoušet sami.
Ani několik hodin rozchodu nám nestačilo,
abychom si prohlédli všechna stanoviště. Výlet
byl velice povedený, nejvíce hezké byly stánky
s fyzikou. Doufáme, že si podobný výlet
v budoucnu ještě zopakujeme.
žáci 7. a 9.třídy

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 28.září se uskutečnilo letos první vítání nových
občánků naší obce. Na vítání bylo pozváno deset rodičů
s dětmi, které se narodily v období od srpna 2006 do srpna
2007. Do obřadní síně se k vítání dostavilo pouze osm.
V úvodu vystoupily děti ze základní školy s pásmem
básniček. Novým občánkům obec věnovala postžirový
MINI účet se základním vkladem 1.000,- Kč, pamětní
knížku a maminkám kytičku.
Na snímku zleva: Sára Šimková, Václav Sandner, Ester
Černá, Jakub Vrba, Tereza Randová, Tomáš Procházka,
Bartoloměj Kindl a Tomáš Rožeň.
Vítání občánků

STŘELECKÁ SOUTĚŽ
1. 9. 2007 pořádalo Myslivecké sdružení Žihle
střelecký dvojboj. Soutěže se zúčastnilo 44 střelců.
Výsledky:
1 Kobes Jan
2 Remiš Ludvík
3 Mach Jan
Jeden ze střelců při svém pokusu
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SLAVNOSTNÍ
PŘEDÁNÍ NOVÉHO
HASIČSKÉHO
VOZIDLA SDH V ŽIHLI
V sobotu 6. 10. 2007 byla jednotce SDH v Žihli předána za přítomnosti
občanů, oficiálních hostů a široké hasičské veřejnosti do užívání nová CAS 15
Tatra 815 Terrno.
Slavnostního aktu se zúčastnil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro
ekonomiku poslanec PČR ing.Vilímec, poslanec PČR ing. Grüner, náměstek
GŘ HZS pro IZS plk. ing. Muchna, ředitel KŘ HZS Plzeňského kraje
plk. ing. Pavlas náměstek krajského ředitele pro IZS plk. ing. Bártek,
obchodní ředitel dodavatele THT Polička Jaroslav Lorenc a další hosté.
Předání medaile panu Liboru Ernstovi
Po uvítacím projevu starosty obce p. Josefa Kozy předal starosta OSH
Plzeň sever p. František Hanus členu JSDH Žihle p. Liboru Ernstovi medaili
Za záchranu života, která mu byla udělena za záchranu dvou tonoucích dětí a jednoho dospělého člověka dne 16. 6. 2007 na Hracholuské přehradě.
Po zhodnocení průběhu pořizování nového hasičského vozidla velitelem jednotky p. Josefem Filou a projevu hostů bylo vozidlo slavnostně
předáno obchodním ředitelem výrobního závodu THT Polička p. Jaroslavem Lorencem do užívání. Vozidlo bylo představeno široké veřejnosti před
požární zbrojnicí a pak následovalo posezení při hudbě a výměna zkušeností
v zasedací místnosti požární zbrojnice.
Nová technika žihelských hasičů byla pořízena z dotace MV ,finančního
příspěvku Plzeňského kraje a prostředků obce. V neposlední řadě také za
finančního přispění samotných občanů obce Žihle, ale i firem a Obecních
úřadů okolních obcí.Celková hodnota pořízené nové hasičské techniky činí
6.000.000,- korun.

Slavnostní výjezd hasičského vozidla z požární zbrojnice

A jak to bylo na začátku…
30. 8. 2007 se uskutečnila návštěva
v Továrnách hasící techniky v Poličce za
účelem upřesnění uložení hasičské
výstroje a výzbroje.

Pan starosta před novou CAS

Nová CAS ještě na výrobní lince

Pohled ze strany
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POZVÁNKA NA
SJEZD HORSKÝCH
KOL

YVETTA
BLANAROVIČOVÁ
V ŽIHLI

Žihelský klub Satan Bikers pořádá dne
27.10.2007 první závod ve sjezdu na
horských kolech: Satan Boneshaker cup
no. 1

Po úspěchu pořadu Deset statečných
se Zdeňkem Troškou v dubnu tohoto roku,
přichází T.J. Sokol Žihle s dalším pořadem. Na
listopad (do uzávěrky Zpravodaje nebyl znám
přesný termín - pozn. red.) je naplánováno
pokračování zábavného a vědomostního pořadu
- tentokrát do žihelského Národního domu
dorazí herečka a zpěvačka Yvetta
Blanarovičová.
V těchto dnech natáčí Otto Huček a
Jiří Bláha se žihelskými spoluobčany anketní
otázky ve stylu pořadu Nikdo není dokonalý a vy
si už teď můžete zakoupit vstupenky
v předprodejích - v Květinářství paní Havlíkové
a v Kulturním domě v Kralovicích u paní
Beranové. Těšíme se na Vaši účast.

Startovné: 100,- Kč v ceně zahrnuto
číslo, klobása a pití

Za T.J. Sokol Žihle Jiří Bláha

Yvetta Blanarovičová

ŽIHELSKÁ LÁVKA 2007
Závod tedy vyhrál:
1.místo Luboš Hauner
s časem 23,54 vteřin
2.místo Jan Zápotocký
s časem 22 vteřin
3.místo Jan Huček
s časem 18 vteřin
(nejmladší závodník)
A našli se i odvážné
soutěžní dvojice pro přejezd
na zahradním kolečku. Ze
třinácti dvojic přejelo lávku
dvojic osm. Ale jen tři byly
nejrychlejší:

Trať
– v lese nad bývalou cihelnou (parking
pod lesem u rybníka)
– 800 m délka, převýšení 80 m
– kolo si každý vytlačí
–
– 9:00 12:00 prezentace, volný trénink
– 13:00 - ?
závod
–
– Výbava: kolo, přilba, chrániče (kolen,
loktů, páteře)
– Občerstvení: zajištěno (pivo, limo,
klobásy)
–
– Kategorie
– žehličky (full)
– ratatáci (hardtail)
– ladies (ženský)
Informace:
Ali (732 409 645),
Miry (723 452 968)
SatanBikers@seznam.cz
www.Pilsen.Ride.net

Vystoupení Milady Sandnerové a Olinky Vintrové

Neuvěřitelné se stalo skutečností. I když se
ještě dva dny před osudnou sobotou nevědělo,
kde a jak se lávka přes rybník vůbec postaví,
v den „D“ stála a to v celé své parádě. Měřila
přesně 40 metrů. Na jejím stavění měl největší
podíl pan Petr Rambousek, Karel Šírek, Pavel
Kašpar, Jaroslav Vintr a Ivo Grüner za
odborných rad Aleše Zíky a Jaromíra
Procházky ml. a také díky technice SDH Žihle.
Ve 13 hodin se začali scházet první
odvážlivci i s kolem a ručníkem přes rameno,
aby po 14 hodině okusili svou rovnováhu na
25 cm širokých prknech. A výsledky ohromující. Počet soutěžících překročil
odhady pořadatelů. Nakonec se zúčastnilo
35 závodníků na kolech. Všichni soutěžící měli
dva pokusy na přejezd. Rozhodoval
nejpomalejší čas, tzn. vyhrává ten, kdo se na
lávce udrží co nejdéle. Po prvním kole
suverénně vedla Lenka Knedlíková, ale tu
nakonec předběhli v kole druhém naši
nejmladší.

1.místo otec a syn Volkovi
s časem 24,14 vteřin
2.místo dvojice Píša a Löw
s časem 29 vteřin
3.místo duo Ivánek a Brabec
s časem 30 vteřin
Zajímavým zpestřením odpoledne
bylo vystoupení Milady Sandnerové a
Olinky Vintrové, které nasedly do
připravených hasičských loděk a svezly
se po Plivátku. Pozornosti návštěvníků
nemohl ujít ani vtipný kostým Petra
Brabce. Co se týče počtu diváků,
odhadují organizátoři 500 lidí. Za
účast vám mnohokrát děkujeme.
Za organizační tým:
TJ Sokol Žihle
TJ Slavoj Žihle
SDH Žihle
Satan Bikers Žihle
OÚ Žihle

I kostým Petra Brabce se namočil

Jiří Bláha
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HLUBOKÁ
pokračování z minulého čísla
Požáry v Hluboké:
- o svatodušních svátcích r. 1889 hořela
čp. 15, 24, 16 a 17 hosp. budova
- o májové pouti v Rabštejně v r. 1903 vznikl
nepozorností služebné požár v čp. 21 a vítr
roznesl oheň tak, že shořelo téměř půl vsi : čp.
4, 5, 22, 6, 7, 8, 10, 11 a kovárna na návsi čp. 18;
většina lidí byla v Rabštejně v kostele
7. března 1931 sehráli členové odboru NJP
(nár. jednoty Pošumavské) divadelní
představení „Statek“, prvně v novém sále
p. V. Chmelíře.
29. dubna 1935 se konaly místní volby,
v nichž se starostou stal Němec
Jos. Weiskopf, I. náměst. Češka Anežka
Čechová a pokladním Čech, Antonín Rükl.
9. června 1935 byl odhalen pomník
T. G. Masaryka v Hluboké. Slavnost
uspořádal místní odbor N.J.P., sbor
dobrovolných hasičů a obec Hluboká.
Zúčastnila se jí Hraničářská Jednota Sokol
Žihle, české sbory dobrovolných hasičů
z Potvorova a Sedlice, zástupci děl.
tělocvičných jednot z Mladotic, německé
sbory dobrovolných hasičů z Rabštejna a
Žihle a dorost republikánské strany
z Chrašťovic.
Až do roku 1911 neměla Hluboká silniční
spojení s okolím, vedly sem jen neupravené
cesty. Toho roku byla zhotovena okr. silnice
Žihle-Hluboká-Kalec se štěrkovým podložím
a řádně udržované cestářem. Za Hlubokou
na horizontu do Kalce stála v letech 1939-45,
při odbočce cesty ke Kozíčkovu mlýnu,
dřevěná celní budka u hraniční závory.
V roce 1951 bylo v Hluboké založeno JZD
II.typu, v dalším roce rozorali meze a
v r. 1953 soustředili dobytek do společných
stájí. JZD obdělávalo 200 ha půdy, mělo i
traktor, ale výdělky byly na nízké úrovni.
V roce 1959 bylo připojeno ke státnímu
statku v Kalci s ředitelstvím v Kralovicích.
Dvůr Kalec s V. Č. Hatí měl pak výměru
700 ha a pracovníci dostávali měsíční plat.
Roku 1975 byl založen velký zemědělský
závod s 5 000 ha půdy „Velkovýkrmny“
odštěpený závod Kralovice, pak místo
Kralovice, Žihle a poté Státní statek Žihle, do
něhož Hluboká připadla.
V roce 1961 byla obec napojena na
autobusovou linku Hluboká-Žihl-Kralovice.
V roce 1972 byla vyasfaltována náves a o něco
později byla vyasfaltována veřejná cesta
Hluboká-Nový Dvůr. Roku 1989 byl v obci
zrušen obchod smíšený v bývalé německé
škole a dojížděla sem 3x v týdnu pojízdná
prodejna. To už je nyní minulostí a občané

Hluboké jsou nyní odkázáni na nákup v Žihli
Hamr, kovárna a hospodářská usedlost na
či jinde. Lidí v Hluboké ubývá. V roce 1961 tu řece Střele čp. 23, Hluboká, postavená po
bylo 110 obyvatel, v roce 1985 40 a v r. 2006 r. 1871, kdy se sem z Krušných hor
jen 22.
přistěhoval p. Kleofas Pleyer. Kladivo
kovárny bylo poháněno vodním kolem,
K Hluboké patřila dle kroniky „Hluboká“, k němuž vedl náhon z části vytesaný ve skále
psaná v r. 1937 kronikářem a učitelem s krátkým tunelem. Zde se kolem r. 1900
p. Františkem Janečkem i osada Odlezly, narodili dva spisovatelé, Kleo a Wilhelm
Dvůr Kalec, hospodářská usedlost a kovárna Pleyer. Kleo Pleyer žil v Německu a napsal na
na řece Střele, Hamr, Kozíčkův mlýn, jenž 40 dramat. Wilhelm se stal právníkem a psal
býval součástí Kalce a usedlost čp. 20, zvaná regionální literární práce z okolí Hamru,
jehož život na přelomu tisíciletí vylíčil v knize
Ladotice.
„Údolí dětství Tal der Kinderheit“. Zemřel
Osada Odlezly patřila v dávné minulosti v Mnichově v r. 1980. Samota Hamr
klášteru v Plasích. V roce 1420 pak v romantickém údolí Střely leží snad
k rabštejnskému panství. Z I. republiky v nejhezčí části toku této řeky. Sloužila po
patřily Odlezly k Hluboké. Osada měla roce 1946 jako rekreační chalupa pionýrů
v r. 1926 26 čp., z nichž dvě již zanikla, a to z Plzně. Vodní kolo a hamr byly necitlivě
čp. 21 stará hájenka, která vyhořela v r. 1896, odstraněny v 50.letech tehdejším uživatelem,
a čp. 25, tzv. Ševcovna, majitel Fryč. poštou Plzeň.
Posledním čp. 26 je nová hájenka, postavená
v r. 1912 ing. Stanislavem Brázdou.
Nad hamrem na návrší směrem k Hluboké
bývala „Slavíkova Chata“, srub postavený
Osadní zastupitelstvo mělo 9 členů a Františkem Slavíkem, majitelem Cihelny
osadní rada 3 členy. V r. 1924 bylo v osadě v Žihli. Srub po r. 1945 sloužil jako ubytovna
Odlezly zrušeno dominikélní právo trampům a byl po r. 1960 kýmsi rozebrán a
starousedlíků působením Františka Hakra odvezen.
z čp. 13 a Františka Kimla z čp. 12. Až do toho
roku totiž užívalo 1 - 2 čp. (1-13 vyjma čp. 8)
Kozíčkův mlýn, Kalec čp. 5, na řece Střele
osadního majetku 17 ha 84 a, bezplatně. byl v r. 1648 vypálen švédským vojskem.
Jejich povinností bylo upravovati cesty a V r. 1710 byl plaským opatem Tyttlem
hradit osadní škody. V roce 1938 zůstaly obnoven. Po r. 1872 tu byl mlynářem Josef
Odlezly v Protektorátě (okleštěné republice), Baumgartel. Od r. 1900 vlastnil mlýn Václav
kdežto Hluboká připadla do Sudet.
Křesadlo z Manětína, nájemcem byl Leopold
Kastl, za něhož mlýn vyhořel. V. Křesadlo pak
mlýn postavil zděný. Na mlýn pak přišel
Dvůr Kalec
p. Weber, asi v r. 1915 ze Spálenkovic mlýna
z Mladotic, kde býval nájemcem. V roce 1919
V roce 1639 propadl Adam Ferdinand mlýn prodal p. Horákovi, který jej po čase
Údrčský ves Kalec s dvorem, byl postoupen prodal p. Knedlíkovi. Ve mlýně se mlelo až do
klášteru v Plasích. Po následujících bouřích r. 1940, ale poslední roky už jen málo.
ves vyhořela i s dvorem a obyvatelé na tomto Mlýnská budova je zachována, ovšem již bez
místě již nestavěli. Postavili si své příbytky mlýnského zařízení a stala se soukromou
v těch místech, kde je dnešní Hluboká, blíže rekreační chalupou.
k jejich polím, která ležela na sever od Kalce.
Dvůr byl v letech 1710-16 za opata Tyttla nově
K Hluboké patřila i hospodářská usedlost
vystaven v barokním slohu. Po zrušení čp. 20, zvaná Ladotice, kdysi snad součást
k l á š t e r a b y l d v ů r K a l e c p r o d á n zaniklé vesničky Ladotice, kde bývaly tři
manětínskému panství. Na začátku 19.století grunty s celým lánem a hospodou. Usedlost
tu byla i výroba sukna. Po I.pozemkové čp. 20 vzdálená asi 10 minut od Hluboké na
reformě získal velkostatek Kalec p. Josef cestě do Rabštejna obýval drnomistr.
Přichystal. Ten nechal 14.září 1922 rozorat V polovině 19.století tu byla rasovna. Zde
louku pode dvorem (západním směrem) a bydlel později p. Archman a po něm jeho
oráči tam narazili na kameny. Při jejich vnuk Karel Pflügner, který se v 60.letech
obházení byly zjištěny základy 6-8 domků 20.století přestěhoval do Žihle a jeho dům
bývalé vsi Kalec, které byly dne 25.května čp. 20 připadl jako konfiskát státním lesům.
1923 zakresleny do náčrtku dvora Kalec. Ty jej pak prodaly jako rekreační chalupu
Později byl dvůr (velkostatek) u okresního občanu z Plzně.
soudu v Manětíně ve veřejné dražbě prodán.
Velkostatek o výměře 230 ha koupilo
S použitím spisu „Dějiny Hluboké, MNV
Hospodářské družstvo v Plzni, od kterého ho
Žihle od Františka Krause, kroniky školy
koupil p. ing. BRČEK. Ten na statku
Hluboké a kroniky Hluboké od Františka
hospodařil do r. 1948, kdy uprchl na západ.
Janečka a Voda, mlýny a mlynářství na
V roce 1990 se vrátil jeho syn, jemuž byl
Kralovicku a Manětínsku napsal
statek vrácen.
František Půta kronikář Žihle
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pokračování ze str.3
jsme si to velice užívali, i přes rozmary počasí a
pracovní vytíženost. Protože na hradě není na
mnoha místech signál, byli jsme osvobozeni i od
sms zpráv a telefonátů rodičů a přátel. Cítila
jsem se jakoby odříznutá od světa, ale vůbec mi
to nevadilo, protože lidé, co byli ve stejnou dobu
na hradě, nám to vynahrazovali.
Z prací jsme letos vyfasovali hlavně dřevo a
kamení, tedy úklid parku a přilehlých luk.
Nejčastěji jsme tedy štípali a pálili obrovské
špalky stromů padlých do potoka a dalších
špatně přístupných míst, pálili trnité křoví a
nosili šutry na hromady.
Kromě jinak normálních dní na hradě stylu:
snídaně, práce, oběd, práce, večeře a volno, byli
naplánovány také dvě víkendové akce. První se
jmenovala Slavnosti medu a sjeli se na ni včelaři
ze všech koutů republiky. Kromě přednášek a
ochutnávek medů a medovin byl ke shlédnutí
bohatý doprovodný program, jako divadla nebo
šermířská vystoupení. A kdo by měl snad žízeň
nebo hlad, mohl si koupit medovinu nebo
grilované maso.
Pro děti, ale i některé dospělé byla
k dispozici zkušební výroba svíček. Z vlastní

TJ SOKOL ŽIHLE
Přehled a rozpis jednotlivých cvičení
Časovým a pracovním vytížením našich
cvičitelů a cvičitelek je bohužel způsobeno, že
rozpis jednotlivých cvičení není bohužel stále
ještě hotov.
Každopádně se ho budeme snažit co
nejdříve dát dohromady a už začít cvičit. Tímto
se tedy omlouváme všem našim cvičencům a
cvičenkám za zpoždění.
Jakmile bude tento rozpis hotov, bude jej
možno shlédnout na sokolské nástěnce před
budovou základní školy.
děkujeme za trpělivost a pochopení
za TJ Sokol Žihle Lenka Knedlíková

zkušenosti mohu říct, že to
není vůbec jednoduché, a že
vosk taky pěkně pálí.
Následující sobotu byla
oblíbená noční prohlídka,
kvůli které se na hrad sjely
davy lidí. Noční prohlídka
vypadala úplně jinak než ta
normální, návštěvníci nebyli
seznámeni jen s historií
hradu, ale i s mnoha
pověstmi, které jej opřádají.
Například už jste někdy viděli
aby na vás na obyčejné
prohlídce chrlil nějaký drak
oheň ze své sluje? Ne? Asi
jste neabsolvovali
Hauenštejnskou noční
prohlídku. Po jejím skončení
na horním nádvoří hradu se návštěvníci mohli
odebrat na hlavní nádvoří, kde nejprve
předvedla své šermířské umění skupina šermířů
Savioli. Po nich nastoupila sličná dívka a v rytmu
písní zatančila krásné tance. A úplně nakonec
jsme shlédli úžasnou ohnivou show. Ohnivci
skončil noční program a my jsme věděli, že zítra
odjíždíme a myslím, že nikomu, ale vůbec

Nohejbalový turnaj
Dne 14.7.2007 pořádala TJ Sokol Žihle,
v tomto roce v pořadí již druhý, nohejbalový
turnaj. Začátek se jako obvykle odehrával na
hřišti pod nádražím a finále probíhalo na
antukovém hřišti za Pensionem U Kiliána.
Bohužel musíme poznamenat, že tento
turnaj byl jak ze strany hráčů, kteří se zúčastnili,
tak i ze strany pořadatelů, hodnocen záporně.
Turnaje se k velkému překvapení zúčastnilo
pouze 6 týmů. Odehrála se tedy dvě kola
vzájemných zápasů a z nich vzešel vítěz.
Celý turnaj byl už od rána naplněn často
nesmyslnými hádkami mezi hráči a pořadateli,
podle toho tedy vypadala i nálada a nakonec i
návštěvnost diváků.
Pryč jsou ty doby, kdy se zde turnajů
pravidelně zúčastňovalo okolo 15 týmů a hrálo

Horní hrad
nikomu se v tu chvíli ani za mák nechtělo domů.
Bohužel, nedalo se nic dělat, museli jsme opustit
hrad a vrátit se zpět do civilizace, daleko od
společného ohně a od nových přátel.
A s tím, že příští rok se na hrad znovu vrátíme
si odvážíme báječné vzpomínky, na nejlepších
10 dní prázdnin.
Daniela Procházková

se v přátelské atmosféře až do večerních hodin…
Pryč jsou ty doby, kdy se počty diváků
pohybovaly kolem pěti desítek…
Zbývá nám tedy jen doufat, že se nohejbal
v Žihli zase jednou vrátí do svých „starých a
zajetých“ kolejí a neskončí v zapomnění …
Konečné výsledky:
1. Pastuchovice
2. Sokol Žihle
3. Chrašťovičtí řezníci
4. Sopráci
5. Titanic
6. Žihelští mladíci

Lenka Knedlíková a Martin Karnet

PRODEJ POHLEDNIC, BROŽUR A ODZNÁČKŮ ŽIHLE
V současné době si na Obecním úřadu Žihle (v
kanceláři účetní+pokladní)můžete zakoupit
barevné zalaminované letecké snímky obce
Žihle o velikosti 40 x 30 cm pořízené z letové
sezóny 2005. Snímky pořídila firma Tomáš Hora
THC, letecké snímkování, Karlovy Vary.
Cena za 1 ks činí 238,- Kč

Tato firma nyní ponechala na OÚ nové
letecké snímky z letové sezóny 2007 , které jsou
zde ke zhlédnutí, a v případě zájmu občanů bude
požadovaný letecký snímek objednán. Tato
firma nyní nafotila obec Žihli, tak i okolní
vesnice, které jsou velice pěkné.

nalezneme zde i zajímavosti a možnosti výletů.
Všechny tyto části jsou přeloženy jak do
anglického tak i do německého jazyka. Nechybí
zde ani podrobná mapka a důležitá telefonní
čísla. Zároveň zde naleznete spoustu fotografií
jak současných, tak z dob minulých. Cena za 1 ks
činí 20,- Kč

Dále si zde můžete zakoupit
pohlednice obce Žihle a okolí (léto +
zima) a
pohled obce Odlezly.
Jednotná cena všech pohledů je 3 Kč
za 1 ks.

Za stejnou cenu tj. 20,- Kč si zde můžete
zakoupit další brožuru s názvem „O Žihli a
Žihelskem“, kterou v roce 1993 napsal a vydal
p. Fratišek Kraus, tehdejší kronikář.

Rovněž nabízíme malý odznáček se znakem
Novinkou v prodeji jsou brožury o obec Žihle. Cena za 1 ks činí 20,- Kč.
Žihli, které byly vydány v červnu
letošního roku. Tato brožura
pojednává o současnoti, historii,
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