OBECNÍ ČTVRTLETNÍK
Číslo 4.,

ročník 5.,

vychází: leden 2008

Žihelský zpravodaj vydává Obec Žihle, IČO: 00258580 pod evid. č. MK ČR E 146 30
Redakce: Lenka Knedlíková • Kontakt: Obecní úřad Žihle, 331 65 Žihle čp. 53,
tel.: 373 395 114, fax: 373 395 684, e-mail: ou.zihle@quick.cz, www.obecni-urad.net/zihle,
Cena výtisku 5 Kč • Počet výtisků 200 ks

6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
6. jednání Zastupitelstva obce se konalo g. Rozpočtový výhled obce Žihle na období
11. prosince 2007. Přítomno bylo
2009-2010 s tím, že na straně příjmů je
15 zastupitelů a několik občanů naší obce.
pro rok 2009 částka 18 225,00 tis Kč a pro
Na svém pátém jednání zastupitelstvo:
rok 2010 částka 18 425,00 tis Kč; na
straně výdajů je pro rok 2009 částka
25) vzalo na vědomí :
17.200,00 tis Kč a pro rok 2010 částka
a) P r o v e d e n o u k o n t r o l u u s n e s e n í
17.400,00 tis Kč s financováním v částce
z 5. jednání zastupitelstva obce
1.025,00 tis Kč pro rok 2009 i 2010
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí h. Výsledek inventarizace obecního
5. a 6. jednání zastupitelstva obce
majetku r. 2007 provedené k 31. 10. 2007
c) Výsledky hospodaření v obecních lesích
a vyřazení navržených předmětů v roce
v roce 2007
2007
d) Ústní zprávu o činnosti kontrolního i. Zvýšení nájmu v obecních bytech
výboru
s platností od 1.5.2008 v souladu se
e) Ústní zprávu o činnosti finančního
zákonem 107/2006 Sb. takto:
výboru
- standardní byty z dosavadních 13,70 Kč
26) schválilo :
na 15,20 Kč/1 m2 (11,1 %)
a. Zápis o průběhu 5. jednání zastupitelstva
- byty se sníženou kvalitou ze 4,50 Kč na
obce na základě ověření zastupitelů
6,70 Kč/1 m2 (49 %)
Jaroslava Webera a Václava Klímy
j. Smlouvu č. 0342/2007 o nájmu a
b. Program 6. jednání zastupitelstva obce
provozování vodovodu a kanalizace pro
c. N á v r h o v o u k o m i s i v e s l o ž e n í :
veřejnou potřebu uzavřené mezi obcí
předsedkyně Jana Schönová a členové
Žihle a společností Vodárna Plzeň a.s. na
Libuše Tieslová a Jaromír Procházka
období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012
d. Projekt hospodaření v obecních lesích k. Dodatek č.2 ke Smlouvě o úhradě
v roce 2008
nákladů spojených se zabezpečením
e. Úpravu rozpočtu roku 2007 s tím, že na
pečovatelské služby č. 35/05 mezi obcí
straně příjmů i výdajů je shodná částka, a
Žihle a Centrem pečovatelských a
to 24 174,80 tis Kč
ošetřovatelských služeb Město Touškov,
f. Návrh rozpočtového provizoria na rok
kterou se uvedená smlouva prodlužuje
2008 s tím, že na straně příjmů je částka
na dobu neurčitou.
17 980,00 tis Kč a na straně výdajů částka l. Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Obecní
16 174,00 tis Kč s financováním v celkové
knihovny Žihle, která byla schválena
částce 1 025,00 tis Kč

Vážení spoluobčané,
toto vydání Žihelského zpravodaje čtete
v době, kdy jsme již vstoupili do roku 2008.
Před jeho příchodem jistě každý z nás
hodnotil ze svého pohledu rok právě uplynulý.
Nebudu provádět výčet toho, co se nám již
společně podařilo udělat, případně jaké úkoly
nás čekají. Myslím, že tyto informace nám
přináší každé číslo tohoto čtvrtletníku.
Připomenu však, že již pátý rok dostáváme

tyto místní informace. Mám milou povinnost
poděkovat tvůrcům obecních novin i
jednotlivým dopisovatelům. Je to jistě
záslužná práce a lze si jen přát, aby se řady
tvůrců rozšiřovaly. Žádám každého, kdo cítí
potřebu podělit se o svoje názory s ostatními
spoluobčany, aby využil těchto novin.
Očekáváme, že se s námi podělíte i o své
negativní zkušenosti.
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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
března 2008. 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“.
Redakce
zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2002.
Dodatkem se umožňuje bezplatný
přístup k informacím na internetu, ke
kterým má také knihovna bezplatný
přístup.
m.Prodej nepoužívané hasičské cisterny
Škoda PS 59-15 obci Chříč za cenu podle
znaleckého posudku ve výši 57.800,- Kč.
n. Prodej pozemku č. kat. 1226/3 v k.ú.
Žihle o výměře 270 m2 paní Janě
Vorlíčkové, Pálenická 1607/13B, 323 00
Plzeň 1, s kupní cenou 30,- Kč za 1 m2
o. Prodej pozemku č. kat. 1226/13 v k.ú.
Žihle o výměře 80 m2 manželům Ing.
Miroslavu Kolářovi a Ing. Libuši
Kolářové, oba bytem Žihle čp. 271, 331
65 Žihle. Cena je 40,- Kč za 1 m2
p. Zařazení akce Prodloužení kanalizace
od Molcarů (čp. 338) k Brányikům
(čp. 353) do akcí roku 2008, za
předpokladu přidělení účelové dotace
Krajským úřadem Plzeňského kraje.
q. S platností od 1. 1. 2008 uzavírat nájemní
smlouvy v obecních bytech na dobu
neurčitou s těmi nájemci, kteří
v posledních 24 měsících nebyli
v prodlení s placením nájemného
r. Vstup obce Žihle do Místní akční
skupiny Barokní perla (MAS) a
delegování starosty obce do tohoto
orgánu
s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o zajištění
komplexního odpadového hospodářství
obce Žihle o stanovení ceny pro rok 2008
s firmou Becker Bohemia s.r.o.

Jménem členů zastupitelstva obce,
pracovníků obecního úřadu, redakčního
kolektivu i jménem svým Vám přeji do nového
roku hodně zdraví, osobní pohodu, rodinné
štěstí i úspěchy v práci.
Děkuji všem, kteří svou prací, radou i
ostatním přičiněním pomáhají zpříjemňovat
život v naší obci.
starosta obce Josef Koza

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ
VÝROČÍ
oslavili tito občané:
Eva Drtinová
Anna Zemanová
Marie Procházková
Zdeňka Poláková
Jaroslav Janoušek
Oldřich Procházka
Jiřina Kučerová
Zdeňka Názlerová
Anna Löscherová
Milada Heidlerová
Kristina Plosová
Jaroslav Vintr
Marie Habatová
Blahopřejeme

PLESOVÁ SEZÓNA
2008
26.1. 2008
23.2. 2008
1.3. 2008
16.2. 2008

- ples MS Žihle
- ples SDH Žihle
- ples OÚ Žihle
- masopustní rej v požární
zbrojnici v Žihli

Zveme všechny k hojné účasti !!!

NOVÉ OZELENĚNÍ HŘBITOVA
Na místním hřbitově již dožívají hlohy, a
tak se začala plánovat výsadba stromků
nových. Obec se rozhodovala mezi třemi
možnostmi a to, opět vysadit hlohy, túje
nebo lípy, nebo jiné listnaté stromy. Na
webových stránkách obce se na toto téma
objevila i anketa, ve které svůj názor
nakonec vyjádřilo na 170 žihelských občanů
a z toho se většina přiklonila ke stromům
listnatým. Jejich přání bude během jara
vyslyšeno… Výsadba nových stromů bude
provedena ve spolupráci se Zahradnictvím
Volkovi.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RADOVÁNEK
babičky a dědečkové. Celkem se přišlo
vánočně naladit 111 návštěvníků.

Vánoční výstava
Vánoční výstava v Radovánku v Žihli
proběhla ve dnech 10. - 13. 12. 2007.
K vidění byly nejrůznější výrobky dětí a
dospělých ze zájmových útvarů jako např.
keramické výrobky, svícny, voskové
ozdoby, obrázky výtvarných kroužků,
svíčky z včelího vosku, šperky a košíky
z pedigu. Současně s tím bylo všude
vánočně vyzdobeno a nesměly chybět ani
sušené křížaly. Po celém domě byly slyšet
koledy a cítit voňavé svíčky
Výstavu si přišlo prohlédnout několik
tříd ze ZŠ a MŠ v Žihli, rodiče s dětmi,

Mikulášská diskotéka s nadílkou
V úterý 4.12.2007 proběhla v Hasičské
zbrojnici v Žihli od 16.00 do 18.30 hodin
Mikulášská diskotéka s nadílkou, kterou
pro rodiče a děti připravil DDM
Radovánek Žihle. V průběhu odpoledne
si děti zatančily, soutěžily a nakonec je
navštívil Mikuláš, anděl a čerti s nadílkou.
Akce se zúčastnilo 65 dětí od 1 do 15 let a
50 dospělých. K poslechu a tanci všem
zahrál BB Sound bratří Beranových.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek za odstraňování
komunálního odpadu
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2004
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, je každý občan povinen zaplatit
poplatek. Výše poplatku činí 450,- Kč za
osobu na rok, u rekreačních objektů
(chaty, chalupy) je roční poplatek
stanoven ve výši 500,- Kč za objekt.
V případě, že poplatek nebude zaplacen
jednorázově, umožňuje vyhláška platit
poplatek ve dvou stejných splátkách, tzn.
225,- Kč a to do 28. 2 a 31. 8.

Katastru nemovitostí - výpis listu
vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy
Živnostenského rejstříku

V letošním roce je Czech POINT
rozšířen i o výpis z Rejstříku trestů, který
je první agendou, která přistupuje
k neveřejné evidenci informačního
systému veřejné správy. To samozřejmě
znamená, že musí být ověřena totožnost
Poplatek ze psů
žadatele. Totožnost žádající osoby se
Připomínáme občanům, že poplatek ze ověřuje na základě předloženého
psů je splatný do 31.3.2008. Poplatku dokladu totožnosti (občanský průkaz
podléhají psi starší 3 měsíců. Poplatek za nebo cestovní doklad)
prvního psa v rodinném domku v obci
Žihle činní 50,- Kč, v integrované obci
Výše poplatku:
30,- Kč a v bytové jednotce v obci Žihle
Ověřující tuzemský správní úřad je
400,- Kč. Za druhého a každého dalšího v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS
psa pak poplatek činní v rodinném oprávněn vybírat za vydání ověřeného
d o m k u v o b c i Ž i h l e 2 0 0 , - K č , výstupu od žadatele správní poplatek
v integrované obci 120,- Kč a v bytové podle zákona o správních poplatcích, a to
jednotce v obci Žihle 1.200,- Kč.
za první stránku ve výši 100 Kč a za
každou další započatou stránku ve výši
50 Kč.
Czech POINT
Poplatek za výpis z rejstříku trestů je ve
Czech POINT je asistované místo pro výši 50,- Kč
komunikaci občana s veřejnou správou.
Umožňuje zajišťovat ověřené výstupy
Obecní úřad Žihle rovněž během ledna
z veřejných informačních systémů 2008 začne výše uvedené ověřené výstupy
veřejné správy a to z:
vydávat.
Obchodního rejstříku - úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
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OBECNÍ KNIHOVNA
ŽIHLE
Klenoty české krajiny - Jan
Štursa
Překrásná fotografická
publikace o národních
parcích a chráněných
krajinných oblastech České
republiky.
Kryptologie, šifrování a
tajná písma - Pavel
Vondruška
Nahlédnete do
dobrodružného světa
šifer od těch
nejjednodušších až po
ty, které sehrály svou roli v
dějinách.
Pozorovatelka - Petra Braunová
Román současné české autorky
pojednávající o strastech života
šestnáctileté dívky upoutané na
invalidní vozík.

Most do země Terabithia
Katherine Paterson
Příběh dvou dětí prožívajících
různá dobrodružství ve
fantastickém světě plném
duchů a tajemných bytostí.

Kontakt: tel.: 373 395 686,
e-mail:mlkzihle@quick.cz,
http://knihovna.zihle.cz

YVETTA BLANAROVIČOVÁ V ŽIHLI
Dalším úspěšným dílem z cyklu pořadů
Deset statečných byl bezesporu pondělní
pořad s herečkou a zpěvačkou Yvettou
Blanarovičovou. A to i přes to, že samotný
pořad začal o hodinu a půl později, než byl
naplánován, protože Yvetta Blanarovičová
zůstala kvůli nepřízni osudu a ostatních
řidičů stát na dálnici v koloně. Žihelští
diváci ale opět dokázali, že jsou skvělým
publikem a setrvali na svých místech až do
Yvettina příjezdu.
V půl deváté se tak rozjel zábavný
pořad, ve kterém si Yvetta proti divákům
samotným tipovala, kolik z deseti lidí
odpoví správně na sedm položených
otázek. I když byl původně pořad
naplánovaný na 90 minut, Yvetta byla tak
nadšená atmosférou a pořadem samým, že
jsme z devadesáti minut rázem dosáhli

minut stočtyřiceti. Nevadilo to však
nikomu ani Yvettě, ani divákům.
Tipovací soutěž dopadla nakonec
vítězně pro žihelské publikum, ale jen
velmi těsně. Stavem 4 : 3. Yvetta ale
nakonec stejně dostala květinu, kterou
připravila paní Havlíková z místního
květinářství, sovu jako symbol moudrosti a
malého čertíka, kterého vyrobily děti z MŠ
Žihle pod dozorem paní učitelky Martiny
Rambouskové. Speciální dík patří panu
Filipu Kočíncovi, Obecnímu úřadu Žihle,
Ottu Hučkovi a T.J. Sokol Žihle, pod jehož
hlavičkou se celá akce uskutečnila. Pokud
Vás pořad skutečně pobavil, budu rád,
když si nenecháte ujít další díl, který
připravujeme na jaro 2008. Děkuji za Vaši
stálou přízeň.
Jiří Bláha

VZNIK NOVÉ TRADICE
První slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Žihli se konalo 3. 12. 2007 v 18,00
hodin před budovou základní školy.
Program zajistily děti z Masarykovy ZŠ a MŠ v Žihli i děti z místní pobočky DDM
Radovánek.
Na závěr zazpívaly pěkné koledy členky TJ Sokol Žihle.I přes nepříznivé počasí se

VÁNOČNÍ STOMEČEK
Dne 1.12.2007 proběhlo v obci
Odlezly rozsvícení vánočního stromku
a zároveň prohlídka nové autobusové
zastávky, která zde byla díky OÚ před
nedávnem postavena. Poděkování
patří zejména OÚ Žihle za zřízení
autobusové zastávky a zapůjčení
světelných ozdob, p. Filovi za jejich
zapojení, místním občanům za
výzdobu čekárny, která se setkala s
velkým obdivem. Dále pak Terezce
Pulcové a Jindřichu Oláhovi za jejich
kulturní vystoupení.

ADVENTNÍ KONCERT V ŽIHLI
Adventní koncert v Žihli se konal
15.prosince 2007 v kostele sv. Václava
od 17 hodin. Učinkoval Ročovský
smíšený pěvecký a po něm vystoupil s
vánočními koledami fenomenální
zpěvák Jan Karásek. Jeho vystoupení
se setkalo s velikým úspěchem u žihelských
občanů, kterých se na koncert přišlo
podívat na 4 desítky.

Zpívání koled

sešlo hodně diváků a pan starosta Josef Koza všem popřál příjemné a pohodové
Vánoce.
Bylo by jistě pěkné, kdyby se rozsvěcení vánočního stromku stalo v Žihli tradicí.
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ZVONIČKA V HLUBOKÉ OBNOVENA

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Žihelská základka opět ukázala, že se nikde jen tak neztratí.
Dokázala to při okresním kole ve florbalu, konaném ve dnech 22. 11.
a 28. 11. 2007.
Z celkového počtu 16 mužstev se hoši umístili na krásném 4. místě.
Za nimi zůstala například družstva z Kralovic, Horní Břízy i
Třemošné...

G R A T U L U J E M E !!!

Reprezentanti
První zvonění

První zvonění má za sebou zvonička na návsi v Hluboké
u Žihle. Tamní obyvatelé a chalupáři pohled na chátrající
zvoničku zřejmě už nemohli déle vydržet, a proto se rozhodli
ji obnovit.
Kdysi tady stávala pastouška, která byla po 2.světové válce
využívána jako kovárna. V sedmdesátých letech byla budova
zbořena a na jejím místě postavili právě zvoničku se zvonem
z pastoušky. Na té se ale čas dost podepsal a obnovu si
zasloužila.
Dokončení stavby oslavilo téměř 50 lidí v sobotu 27.října
slavnostním prvním zazvoněním, kterým byli poctěni ti, kteří
se o obnovu zvoničky nejvíce zasloužili - Petr Pavúk a
František Graf.
Na tuto akci byl pozván i starosta obce Žihle Josef Koza,
který obnovitelům zvoničky krátce poděkoval. Celá akce byla
zakončena příjemným posezením.

Předvánoční radovánky
Poslední den v tomto kalendářním roce se v naší škole nesl v duchu
soutěží a zábavy. Všichni žáci naší školy od první do osmé třídy byli
rozděleni do skupin a my žáci deváté třídy jsme posloužili jako
asistenti nebo figuranti na jednotlivých stanovištích. Nevím, jak se
bavili děti v průběhu celé soutěže, protože jsem jí neprošla a ani
nevím, co na jakém stanovišti děti dělali, ale co vím, je, že si odnesli
kromě krásných zážitků i svícínek ve tvaru hvězdičky, ozdobené
větvičky a od nás čokoládový penízek. Děti to podle mě naučilo
trochu spolupráci a protože vím, že leckterý člověk, co je již skoro na
odchodu ze školy, ani neví, jak se který mladší žák jmenuje, šlo jistě i
o seznámení mezi sebou. My na stanovištích jsme se pobavili a byl to
příjemný odpočinkový den, nemluvě o dárcích, které jsme si po této
soutěži rozdali. A i kdyby se to třeba někomu nelíbilo, může si říci
obligátní větu: „lepší než se učit!“
Daniela Procházková, 9.třída

?? VÍTE ŽE ??
Barokní farní kostel sv. Václava byl
postaven v roce 1731. Centrální prostor je
zaklenut českou plackou, boční lodě
klenbou valenou. Nástropní malby
zobrazují mariánskou legendu, autorem byl
zřejmě známý český barokní malíř
Kramolín.
Bývalý hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba
byl postaven roku 1776, je jednolodní
s hranolovitou věží v západním průčelí a
trojbokým presbytářem.

Ztratila se 6letá fenka zlatého retrívra, slyšící
na jméno BAMBI. Pokud můžete poskytnou
nějaké informace, prosím sdělte je na

tel. č.: 602 699 205
Majitelé předem děkují
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POSLEDNÍ TANKOVÁNÍ
Již šesté setkání jezdců pořádané Motokros
Klubem Žihle se konalo v sobotu 10. 11. 2007
pod názvem Poslední tankování
Této akci bohužel počasí moc nepřálo, dva
týdny před začátkem neustále pršelo se sněhem
a trať tedy v den závodu vypadala jako zorané
pole. Když to někteří závodníci viděli, předem
to vzdali a odjeli zpět domů.
Pořadatelé se tedy právem obávali, že
závodníků bude málo. Nakonec se jich na start
postavilo kolem 30ti, což bylo dobré. Závod se
jel ve čtyřech kategoriích a dvou rozjížďkách.
Jelikož u trati nebylo pořádně rozeznat, kde
končí, závodníci se většinou spoléhali na
vyjeté stopy. Ke konci dne nikdo nezůstal čistý,
ani diváci nebyli bahna a vody ušetřeni.
Ve č e r p r o b í h a l o p r o m í t á n í D V D
z Boneshakeru (závod ve sjezdu horských kol)
a fotek z motokrosu, kterých bylo nafocenu
přes úctyhodných 300.
Jeden ze závodníků

SATAN BIKERS
Shrnutí sezóny
Takže letošní sezóna byla bohatá a to jak
na závody, tak na přírůstky do týmu. Na
začátku jsem si dal předsevzetí, že
objedeme celý závod Českého poháru a
alespoň částečnou účast na Severočeském
poháru 3dh cup. A to se nám povedlo!
Takže z ČP se Satani ukázali na všech
4 závodech a to ... Krupka u Teplic, Velké
Karlovice, Boží Dar, Špindlerův Mlýn a na
3DH na závodech v Dobré vodě a
v Meziboří u Litvínova. Dále pak lokální
závod ve Kdyni. No a když se nezávodilo,
tak se jezdilo trénovat do mediálně
proslaveného Bike parku na šumavském
Špičáku, do německého Geisskopfu, nebo
jen po lokalitkách charakteru Žihle. Během
léta se Satani rozrostli o 7 členů. Je to i díky
tomu, že se pod sdružení díky přepsání
stanov dostala i žihelská motokrosová
scéna. Doufám, že růst bude v tomto tempu
i nadále pokračovat. A také jsme konečně
mohli organizovat, za pomoci sponzorů
(hlavně díky obci) své vlastní závody a dále
motokrosové Poslední tankování ...ruku
k dílu Satani přiložili i při Žihelské lávce a
dva dny před vánoci vyrazil skoro kompletní
tým na sranda jízdu do Plzně (MASK
RIDE). Musím konstatovat, že to byla
vydařená sezóna, kdy se nám nějaké
závažné technické a zdravotní problémy
vyhnuly! Což je při tomto extrémním sportu
velkým štěstím! Dále doufám, že se budeme
dále těšit podpory ze strany obce Žihle a
sponzorů!! Že se nám štěstí nevyhne i
v nadcházející sezóně, a že zajedeme slušné
výsledky, no prostě ať nám to jezdí hej!!
autor Aleš Zíka

Více informací o tomto sportu na:
www.frbs.cz
www.pilsen-ride.net

vydaření závodu a ještě když jsme závodili
týden před naším závodem ve Kdyni, tak
tam dokonce sněžilo a trať se jela na sněhu a
v zimě! Předpovědi počasí nám ale přáli, a
Zpráva ze sjezdu horských kol
když nastal den D, tak se udělalo krásně,
Možná se to nezdálo, ale organizování chvílemi i svítilo slunce. Nakonec se
takové akce není zrovna snadné. Ještě navíc všechen ten stres a shon povedl překonat a

jsme to dělali poprvé, takže jsme se pouštěli
do něčeho, o čem jsme vůbec nevěděli, jak
dopadne...
Závody jsme chtěli udělat už dříve, jenže
trať nebyla dotažená do konce, takže proto
se konaly až takhle pozdě, defacto po
sezoně! Tak když se rozhodlo asi před
měsícem, že se pojede 27, byla to sázka do
loterie (buď bude „hnusně” nebo hezky!).
Tenhle fakt nám nepřidával na jistotě
5

Vyhlášení výsledků

po vyznačení trati a postavení
improvizovaného bufetu na Slavíkovce
začali přijíždět první vyznavači tohoto
sportu.
Už během tréningu se trať pomalu
začínala měnit před očima. Na mnoha
místech se začaly vybržďovat pěkné boule a
sem tam se obnažil nějaký ten kámen,
kořen. Při závodě byla už pěkně vyjetá
stopa. A jelikož je tato trať krátká
pokračování na str.6

dokončení ze str. 5

(cca 800 metrů) a docela “placatá” cca 80 m převýšení
(většinou i takhle krátké tratě nejdou pod 100 m), tak mnoha
riderům vyhovovala, protože není nějak extremní na fyzičku ale
je spíš technická. A slyšel jsem, že na mnoha místech i
záludná!?!? Mnozí rideři uchutnali naší krásnou žihelskou
hlínu, někteří i opakovaně! Nakonec se jich tu sešlo 39, včetně
jedné sjezdařky. Závodilo se ve třech kategoriích hardtail
(pevný rám), full suspension (celoodpružený) a ladies (ženy). Sice
byla předpokládaná větší účast ale nakonec to bylo tak akorát.
Závodit se začalo skoro na čas, zpoždění asi 5 min, takže
paráda! Diváci po obědě pomalu začali zaplňovat les a začali
vytvářet pravou závodní atmosféru. Díky jim! Pomohli totiž
vyhecovat jezdce k pořádným výkonům(vítěz měl průměrnou
rychlost 33,5km/h!!). A taky bych jim chtěl poděkovat, že se
v lese chovali jako v lese a odpadky dávali do pytlů. Na závěr
snad jen říct, že se závody vydařily, protože ani nebyla třeba
zásahu přítomných zdravotníků. A zároveň i při závěrečné
exhibiční jízdě diváci mohli vidět co se ještě v letu na kole dá
všechno udělat za zmínku stojí 360tka z přescesťáku v podání
Plzeňského ridera Jiřího Szaboa.
Teď na závěr jen slova díků sponzorům, bez kterých by závod
neměl takovou úroveň jakou měl: Obec Žihle,Freeridebikes
Plzeň, Unio Ex spol. s.r.o., Löw střechy s.r.o., Eko natur s.r.o.
Zahradnictví Volek. A mnoha lidem, kteří přidali ruku k dílu a
nenechali nás se s tím trápit (časomíra,bufet,pískači)a tím
umožnili, že jsme se mohli účastnit závodu!!!! A samozřejmě
klubovým chuligánům, kteří nás věrně doprovází po závodech!
Díky všem a doufám, že za rok se na svahu nad Žihlí sejde
přinejmenším stejný počet závodníků a ještě větší počet diváků
(příště uděláme dříve, za většího tepla)!!
Aleš Zíka

FOTBAL
Zhodnocení fotbalové sezóny
Vážení sportovní přátelé, tímto bych chtěl
shrnout fotbalový rok 2007. Z pohledu klubu
se podařilo udělat několik vydařených akcí.
Hlavně byla úspěšně dokončena rekonstrukce
našeho hřiště na umělý trávník III. generace.
Ze státního rozpočtu bylo hrazeno 15 milionů
korun a 125 tisíc bylo hrazeno z prostředků
našeho klubu. Ještě pro vysvětlení - tato
dotace byla účelová na rekonstrukci hřiště a
v žádném případě by nebyla obci poskytnuta
na jiné účely, jak se někteří lidé domnívají a
přišla by úplně jinam než do Žihle. Tuto dotaci
také neobdržela obec Žihle, ale přímo
TJ Slavoj Žihle. S touto akcí přímo souvisí
dokončení vnitřní rekonstrukce kabin, kde
bylo uděláno topení, zrekonstruovány šatny
pro obě mužstva a zazděny nevyužívané
dveře. Na hřiště byla pořízena stavební buňka,
která by mohla sloužit jako sklad materiálu.
Dále byla pořízena fréza na odklízení sněhu
v zimním období a udělalo se mnoho dalších
drobných věcí, které jsou pro chod klubu
důležité.
Velkou odměnou bylo pro klub sehrání
mistrovského utkání krajského přeboru mužů
Manětín - Přeštice, kdy se o kvalitě povrchu i
o vytvořeném zázemí pochvalně vyjádřili
funkcionáři obou klubů, ale i delegát utkání a
rozhodčí. Byl to zápas nejvyšší úrovně, jaký se

VÁNOČNÍ TURNAJ NOHEJBALOVÝCH TROJIC
Vánoční turnaj nohejbalových trojic, pořádaný ve středu
26.prosince 2007 oddílem nohejbalu TJ Sokol Žihle a MO ČSSD, se
opět bohužel (jako turnaj předchozí) setkal s velice malým
úspěchem. Přes veškerá očekávání pořadatelů dorazilo na turnaj
pouze 6 zájemců o hru, takže se oficiálně až tak o turnaj nejednalo,
pouze jsme si zahráli a šlo se domů. Tento další neúspěch nás nutí
k zamyšlení, zda má smysl další turnaje vůbec pořádat a nenechat to
pouze na sobotních trénincích.
za TJ Sokol Žihle
Lenka Knedlíková

SOKOLSKÁ CVIČENÍ
Tak už i nám se přes menší i větší zádrhely podařilo dát dohromady
rozvrh cvičení, která v letošním roce veřejnosti nabízíme. Zde tedy
přinášíme bližší informace o některých z nich:
Pro ženy jsou to cvičení dvě, a to každé pondělí od 19:00 do
20:00 hod jóga a každý čtvrtek od 19:30 do 20:30 airobic pod vedením
cvičitelky Martiny Rambouskové.
Pro muže, ale nejen ně, nabízíme každou sobotu nohejbalový
trénink, a to od 17:00 do 19:00 hod pod vedením pan Vintra.
Kroužky máme samozřejmě i pro starší a mladší žactvo, z nich
můžeme jmenovat: pro zájemce každé pondělí od 18:00 do 20:00 hod
hokejbal, v úterý od 16:30 do 17:30 hod všestrannost pro starší
žákyně, pro žáky a žákyně 6-9.třídy volejbal (dny jsou upřesněny
s dětmi po předchozí domluvě) a každý pátek od 15:30 do 16:30 hod
atletika pro nejmladší a mladší žactvo - to vše pod vedením cvičitelky
Lenky Knedlíkové.
Dále nabízíme kroužek basketbalu pro dívky, který vede cvičitel
Michal Chejlava a kroužek florbalu vedený cvičitelem Alešem Zíkou.
Do budoucna jsou plány na rozběhnutí dalšího kroužku, a tím by
mohl být volejbal pro dospělé. Problémem však bude dohodnout se
na daném dni a hodině.

kdy v Žihli odehrál. Toto všechno by se určitě
nepodařilo bez velké podpory Obecního
úřadu v Žihli a hlavně starosty, p. Kozy, který
je vždy ochoten se vším pomoci.
Sportovní hodnocení již tak příjemné není.
Začneme od nejmladších a těmi je v našem
klubu opětovně vznikající přípravka. Chlapci
a dokonce i dívky zatím pouze trénují jak na
hřišti tak nyní v tělocvičně a je na nich vidět, že
mají do fotbalu chuť. Poděkování patří dvojici
trenérů Karel Šírek a Jiří Sedlák ml., kteří na
rozdíl od jiných, kteří si mysleli, že věnovat se
mládeži na úkor svého volného času je něco
jednoduchého, vydrželi a pracují dál. Na jaře
přípravka sehraje několik přátelských zápasů
a od podzimu 2008 by měla být oficiálně
přihlášena do soutěže.
Mužstvo starších žáků je po podzimní části
krajské soutěže na krásném 4.místě ve velmi
vyrovnané konkurenci. V této soutěži je naše
obec suverénně nejmenší, ale jen počtem
obyvatel, výkony kluků určitě ne. O tom
ostatně svědčí zájem FC Viktoria Plzeň
o Ondru Čapka. Ondrovi přeji úspěch, záleží
jen na něm, jak naloží s touto možností. Dojde
sice k velkému oslabení mužstva, ale to je
fotbalový život.
Nyní se dostáváme k "A" mužstvu. Toto
mužstvo přezimuje na posledním 14.místě a to
nikoho z nás netěší. V mužstvu se na podzim
vystřídalo neuvěřitelných 36 hráčů a to má do
ideálního stavu, kdy by se mělo střídat
maximálně 18 hráčů, hodně daleko. A tolik
6

zranění a nemocí, jak tomu bylo na podzim,
jsme nikdy neměli. Nejvíce nás postihla
zranění klíčových hráčů Honzy Najmona a
Jirky Tiesla, čímž vlastně vůbec neexistovala
útočná hra, jak tomu bylo v minulosti.
V mužstvu je dost mladých kluků, ale tito
musí na sobě makat, aby mužstvu pomohli, a
ne, jak se někdy dělo, zápasy odchodit.
Pokusíme se mužstvo posílit, ale v dnešní
době, kdy mají problémy s počtem hráčů
daleko větší obce, než je ta naše, tak je to
opravdu složité. A pokud mají problémy
Podbořany, Plasy, Kaznějov, Kralovice a další,
tak se to ani nám úplně nevyhne. Na jaře je
třeba, aby všichni, jak vedení, tak hráči,
udělali pro záchranu maximum a pevně věřím,
že se to povede.
A nakonec to naše "béčko", které skončilo
na 6.místě tabulky. Kluci si jdou zahrát, jak se
říká, na žízeň, ale kdykoli byli osloveni, vždy
ochotně pomohli "áčku", takže díky kluci
z "béčka".
Všechny bych Vás chtěl pozvat na Valnou
hromadu TJ Slavoj Žihle, která se uskuteční
v sobotu 5.1.2008 od 14:00 hod v hasičárně.
Všem našim sponzorům, fanouškům, hráčům
i ostatním občanům Žihle přeji krásný a
úspěšný rok 2008.
Podrobné výsledky všech zápasů a tabulky
je možné shlédnou na webových stránkách TJ
Slavoj Žihle www.slavoj.zihlenet.cz
Za výbor TJ Slavoj Žihle
Jaroslav Vojtěch

