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Vážení spoluobčané, rádi
přivítáme vaše postřehy, připomínky a
názory pro další číslo Zpravodaje,
které vyjde přibližně koncem měsíce
června 2007. Schránka pro vaše
p ř ipom í nky je vyv ě šena mezi
nástěnkami u nákupního střediska,
popřípadě použijte naší e-mailovou
schránku.
Stále je k dispozici i inzertní
rubrika „Prodám, koupím“.

3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
3.jednání Zastupitelstva obce se konalo
20. března 2007. Přítomno bylo 14 zastupitelů a
několik občanů naší obce. Na svém třetím
jednání zastupitelstvo:
11) vzalo na vědomí:
a) Provedenou kontrolu usnesení z 2.jednání g)
zastupitelstva obce
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 2. a
3. jednání zastupitelstva obce
h)
c) Zprávu o hospodaření v obecních lesích
v roce 2006
d) Zprávu o svobodném přístupu k informacím i)
dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2006
e) Informaci, že firma Bohemia energy Group
a.s. plánuje vybudovat v areálu bývalé
Cihelny v
Žihli tepelnou parní elektárnu
o elektrickém výkonu 5,1 MW
j)
12) schválilo:
a) Zápis o průběhu 2.jednání zastupitelstva
obce na základě ověření zastupitelů Libuše
Tieslové a Michaela Čechury
b) Program 3.jednání zastupitelstva obce
k)
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda
MUDr. Petr Gruber a Marcela Kulíšková a
Jiřina Bláhová jako členy
l)
d) Rozpočet na rok 2007 s tím, že na straně
příjmů i výdajů je stejná částka
23.027,2 tis Kč
2
e) Prodej parcely č. 1205/1 o výměře 21 m v k.ú.
Žihle paní Marii Běláčové, bytem Žihle m)
2
čp. 114. Cena pozemku činí 40,- Kč za 1 m .
f) Z ří zen í v ě cn é ho b ř emene – uložen í

telekomunikační služby, 331 65, Žihle
čp. 150, s maximální dotací
do výše
30.000,– Kč
kanalizačního sběrače a přístup k jeho
opravám na parcele č. 832/8 v k.ú. a obci n) Zařadit do plánu oprav na rok 2007
kanalizaci v sídlišti od čp. 361 k čp. 63, 58, 48
Žihle, jejíž vlastníci jsou manželé Milena a
s nákladem max. 70.000,- Kč s DPH;
Petr Marouškovi, bytem Žihle čp. 169. Délka
realizací pověřit firmu Král PM Centrum,
uložení je 104,83 m. Dohodnutá cena je
s.r.o.
200,– Kč za 1 bm uložení.
Usnesen í rady obce z 18.ledna 2007
o nav ý šen í pl á novan é ú mysln é t ě žby 13) souhlasilo:
3
a) Se zahájením jednání s firmou Bohemia
v obecních lesích v roce 2007 o 600 m
energy Group a.s. o možnostech výstavby
Nákup nové požární techniky (cisternové
tepelné elektrárny v areálu bývalé Cihelny
automobilové stříkačky), jejíž pořizovací
v Žihli
cena bude činit cca 6 mil Kč s DPH
Uzav ří t ú v ě rovou smlouvu s Č eskou
spořitelnou a.s. na úvěr ve výši 2 mil Kč 14) pověřilo:
s pevnou úrokovou sazbou (3.65 p.a.). a) Radu obce provádět po projednání ve
finančním výboru přesun mezi jednotlivými
Peněžní závazky vzniklé na základě úvěrové
oddíly rozpočtu 2007 při dodržení schválené
smlouvy budou zajišt ě ny budouc í mi
výše celkových příjmů a výdajů
rozpočtovými příjmy obce
Dodatek č. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí b) Radu obce projednat s vedením firmy
a.s. Agro Energo odstran ě n í z á pachu
finančního příspěvku Plzeňskému kraji na
vznikajícího při provozu bioplynové stanice
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
v Žihli
vnitrostátní linkovou dopravou ve výši
85.200,- Kč
Navýšení měsíčních odměn zastupitelů 15) nesouhlasilo:
neuvolněných pro výkon funkce od 1. 4. 2007 a) Aby ve správním obvodu obce Žihle bylo
vybudov á no trval é hlubinn é ú ložišt ě
(viz. zápis)
vyhořelého jaderného paliva
Pronajmout restauraci U nádraží zájemci,
který by vlastním nákladem zajistil její
opravu tak, aby mohla být co nejdříve 16) uložilo:
provozována. Vynaložené náklady nájemce a) Starostovi obce vyhlásit výběrové řízení
v souladu se z á konem O ve ř ejn ý ch
budou odečítány od nájemného
zakázkách č. 137/2006 Sb. a nákup hasičské
Provedení bezdrátové internetové přípojky
techniky – cisternov é automobilov é
pro části Přehořov a Odlezly s finanční
stříkačky.
dotací obce Žihle Firmou Michal Bobek,

PLNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
Poplatek za odstraňování komunálního
odpadu
Upozorňujeme občany, že do 28 .2. 2007
byli povinni zaplatit poplatek za
odstraňování komunálního odpadu ve výši
450,-- Kč za osobu a rok. U rekreačních
objektů je poplatek stanoven ve výši 500,-Kč za objekt a rok. Vyzýváme občany a
rekeranty, kteří dosud nesplnili povinnost
zaplacení poplatku, aby tak neprodleně
učinili v pokladně Obecního úřadu Žihle.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu dne 14.dubna 2007 proběhne
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Poplatek ze psů
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili
Do kontejneru vhazujte pouze nebezpečný
poplatek ze psů, aby tak neprodleně učinili
odpad (mrazničky, ledničky, akumulátory,
do pokladny Obecního úřadu Žihle.
televize a pneumatiky bez disků …)
Podplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Zanikne-li poplatková povinnost (např.
Hluboká
8:00
8:20
úhyn, ztráta, darování nebo prodej psa), je
Poustky
8:30
8:45
držitel psa povinen tuto skutečnost nahlásit
Nový Dvůr
8:55
9:15
Žihle – nádraží
9:25
10:00
správci poplatku – Obecnímu úřadu.
Odlezly
Přehořov
Žihle-dílny OÚ

1

10:10
10:40
11.10

-

10:30
11:00
11:45

OBČANÉ SE PTAJÍ,
STAROSTA ODPOVÍDÁ

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI V NOVÝCH
Dům dětí a mládeže Radovánek, Pod
Tov á rnou 333, 331 51 Kazn ě jov,m í sto HAMRECH
Otázka:
V poslední době je při výjezdu
7.7.2007 – 21.7.2007
směrem na Potvorov a Žďár cítit velmi silný zápach, poskytovaného vzdělávání Žihle 65
– hlavní vedoucí - Jitka Mikutová
pravděpodobně unikající z bioplynové stanice
Číslo tábora - 20 041,
umístěné v areálu Žihelského statku a.s.. Co proti
tel. 731 949 469 , 731 410 718
Přehled akcí v DDM
tomu bude dělat Obecní úřad?
Název tábora – Cesta do říše pohádek duben:
Odpověď:
Nelze jinak, než s touto kritikou 3.4. – Tvořivá dílna v rámci projektu Duhový zajišťuje DDM Žihle.
Kapacita tábora 30 míst včetně vedoucích.
most – ubrousková technika – od 9.00
souhlasit. Silný zápach je cítit nejen při výjezdu
Přihlásit můžete své dítě osobně nebo
hodin –pro děti do 11 do 17 let
směrem na Potvorov případně Žďár, ale při
východním proudění větru i ve spodní části obce. 5.4.– Velikonoční prázdniny – Výlet do ZOO telefonicky v kanceláři DDM Radovánek Žihle.
Protože jde o
zatím nezvyklý zápach, lze
Doprava dětí bude zajištěna autobusem ze
Praha, od 8.00 do 19.00 hodin – akce pro
předpokládat, že se jedná o únik z bioplynové
Žihle.
rodiče a děti
stanice, kde je povolen časově omezený zkušební 6.4.– Velikono č n í pr á zdniny – V ý stava
Termín:- odjezd – v sobotu 7.7.2007 v 9,00
provoz. Zařízení není tedy zatím zkolaudováno.
v Mariánské Týnici, téma Velikonoce od hodin od DDM v Žihli příjezd - v sobotu
Stejné názory jako vy měli i někteří zastupitelé na
9.00 do 15.00 hod 18.4. – Klub maminek – 21.7.2007 ve 13,30 hodin před DDM v Žihli
jedn á n í zastupitelstva obce dne 20.3.2007.
Ubytování: zděná budova , spaní na postelích
plavání v Plzni na Slovanech
V Usnesení bylo uloženo starostovi obce, aby
a kvalitních matracích/ ložní prádlo i lůžkoviny
24.4. – Den Země – den zaměřený na ekologii
projednal tento nedostatek s vedením společnosti
jsou v ceně tábora. Není nutný spací pytel.
25.4. – 28.4. – Burza dětského oblečení
Agro Energo, a.s.. Vedení společnosti přislíbilo
Program tábora:
27.4.–
Kreativn
ve
er
pro
ženy
–
Bylinkov
í
č
á
okamžitou n á pravu p ří sn ý m a p ř esn ý m
- Tábor je zaměřen na ekologii, turistiku,
panenka
z
kv
tn
ku,od
19.00
hodin
ě
í
dodržováním technologických postupů, rychlým
sport a zdravý životní styl.
uzavíráním plnící šachty a v neposlední řadě 30.4. – Rej čarodějnic – od 14.00 hodin
- celotáborová hra – soutěže, hry v přírodě i
instalací tzv. svíčky, tedy zařízení, ve kterém
budověvýlety do okolí, sportovní a atletické
odhořívá nespotřebovaný plyn. O obtěžujícím
hry, možnost využití sportovního hřiště
z á pachu jsme upozornili i odbor v ý stavby květen:
výtvarná činnost a kreativní techniky
Městského úřadu v Kralovicích, který bude po 9.5. – Dárek maminkám – akce pro děti od
- Cena tábora: 3.600,-Kč
14.00 hodin
zkušebn í m provozu vyd á vat kolauda č n í
rozhodnutí. V posledních dnech (psáno začátkem 11.5. – Kreativní večer – pletení z pedigu – od
Platba může být provedena: převodem dubna 2007) se zdá, že zápach ustupuje. Nepotvrdí18.00 hodin, akce pro veřejnost
li se tato skutečnost dlouhodobě, požádáme 23.5.– Plavání pro maminky a děti – od 8.00 do ČNB č.ú. 9134371/0710, IČO 69977836 –
spec.symbol- č. tábora,var. symbol- R.č. dítěte
o pomoc i Inspekci životního prostředí ČR.
12.30 hodin

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ
VÝROČÍ
oslavili tito občané:
Jaroslav Eichler
Věra Cafourková
Irma Töthová
Rudolf Švihovec
Zdeňek Pirner
Marie Müllerová
Stanislava Tieslová
Jiřina Havlíková
Anna Týrová
Josef Kimpl
Marie Vojtěchová
Olga Ježková

25.5. – Kreativní večer – pletení z pedigu – od vystavíme fakturu
složenkou
18.00 hodin, akce pro veřejnost
hotově v kanceláři DDM Kaznějov nebo
26.5.– Výlet do ZOO parku v Chomutově – akce
Žihle
pro rodiče a děti, od 7.00 do 17.00 hodin
Je nutné informovat pracovníky v DDM
o formě platby a včas si vyzvednout fakturu,
Na všechny akce je nutné se přihlásit složenky, popř. provést platbu v hotovosti a to
nejpozději tři dny před konáním v DDM Žihle nejlépe ve středu v době od 8.00 do 19.00 hodin.

nebo na tel.: 731 949 469, 731 410 718

UPOZORNĚNÍ
Je nutné odeslat nebo odevzdat přihlášku na
Hledáme pracovníky na letní tábor v Nových
á
t
bor
do Domu dětí v Žihli na výše uvedenou
Hamrech v termínu od 7. 7. do 21. 7. 2007.
adresu
nejpozději do 30.4.2007 a poplatky vyřídit
Jedná se o tyto funkce:
do
30.5.2007.
Pro přijetí na letní tábor je nutné
vedoucí oddílu (nad 18 let)
potvrzení od lékaře, které nesmí být starší tří dnů
zásobovač
a čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti,
zdravotník
které je přílohou této přihlášky. Po odevzdání
kuchařka
vypln ě n é p ř ihl á šky V á m budou zasl á ny
pomocná kuchařka
podrobné informace o táboru a návrh seznamu
věcí nutných pro pobyt Vašeho dítěte na našem
Bližší informace v DDM Radovánek Žihle letním táboru.
Vaše přání, připomínky nebo nápady nám
nebo na tel: 731 949 469, 731 410 718.
můžete psát na e-mail . Bližší informace
k pořádaným akcím na všech pracovištích DDM
Jitka Mikutová
Radov á nek najdete na našich webov ý ch
vedoucí DDM Žihle
stránkách . Informace k akcím v DDM
Radovánek Žihle najdete také na webových
stránkách obce Žihle .

Statistika v evidenci obyvatel za rok 2006
přistěhování odstěhování
narození
celkem
úmrtí
28
34
17
8
+3
Obec Žihle má i s částmi obce celkem k 31.3.2007 1411 obyvatel
z toho
Odlezly
45
Přehořov
57
Hluboká
22
Nový Dvůr
19
Žihle
1268
712
z toho muži
699
ženy

Není bez zajímavosti četnost příjmení a jmen v naší obci.
příjmení mužské jméno ženské jméno
1. Procházka
17x
Jan
53x
Jana
48x
2.Procházková 15x
Václav 50
Marie
43x
3. Bláha
12x
Josef
44x
Lenka
22x
4. Frank
10x
Jaroslav 42x
Jiřina
24x
5. Bláhová
9x
Petr
33x
Jaroslava 21x
Kučera
9x
Jiří
33x
Zdeňka 21x
6. Čapek
8x
Martin 32x
Anna
20x
Kozová
8x
Novák
8x
2

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Žáci Masarykovy ZŠ a MŠ navštívili kino
v Plasích, kde jim byl promítnut film Síla
lidskosti.
Tento dokument o zachránci českých a
slovenských dětí z druhé světové války, Nicholasi
Wintonovi, v dětech zanechal hluboký dojem.
Proto se rozhodly zúčastnit se petice, jejímž
cílem je vyvolání diskuse o udělení Nobelovy
ceny za tento nezištný a velmi prospěšný čin.
Sir Nicholas Winton zachránil v době před
II. světovou válkou životy 669 českých a
slovensk ý ch d ě t í a cel ý život se v ě nuje
charitativní činnosti v oblasti pomoci starým
lidem a postiženým dětem.
Anglickou královnou Alžbětou II. byl dne
11. března 2003 povýšen do šlechtického stavu.
Je nositelem mnoha vyznamenání a řádů
různých států celého světa.
Prezident Č R mu ud ě lil Řá d TGM.
19. května 2006 se dožil 97 let.
Podpisové archy za návrh Nicolase Wintona
pro Nobelovu cenu míru byly ze školy zaslány
organizátorům. Podepsalo je 80 dětí a učitelů ze
školy.
Vyprávění zachráněného dítěte
Poté co jsem přijel z nádraží, jsem šel
s ostatními staršími dětmi do internátní školy.
Každé ráno vstáváme v 6 hodin. Po ranní hygieně
a snídani jdeme do školy. Zatím toho moc
z angličtiny neumím. Po bědě máme 1 hodinu
volna. Kluci hrají fotbal. Zatím co já tu hodinu
trávím tím,že chodím po domech a prosím lidi,
aby zaměstnali mé rodiče. Mí rodiče smí do
Anglie přijet jen na to, že mají v Anglii práci.
Říkám si, že člověk který mě zachránil, byl
odhodlaný v té práci pokračovat. Tak si myslím,
že když se dokázal probudit jeden, tak to dokáží i
ostatní. V každém z nás je přeci lidskost. Právě
lidskost nás dělá lidi síla a nutkání pomoci
druhému.
Na ten den, když jsem šel ťukat na dveře toho
velkého domu, rád vzpomínám. Hodina byla již
skoro pryč a já za chvíli musel zpátky. Otevřela
mi sekretářka a zeptala se, co chci. Chtěl jsem
mluvit s pánem domu. Za chvíli přivedla
nějakého muže. Řekl jsem mu o svých rodičích a
ten člověk pochopil a něco se v něm probudilo.
V okamžiku našel mým rodičům práci. A poté co
to udělal, vzal mě a zeptal se ,jaká je situace
v Evropě. Řekl jsem, že špatná, že Hitler chce
vybít židy. Ten člověk mi poděkoval a za 14 dní mi
přijeli rodiče.
Ten člověk, se kterým jsem mluvil, zaměstnal
na 500 dalších lidí. A to je právě ta lidskost,
jakmile člověk pochopí o co se jedná a pokud
může pomoci, tak pomůže. A ptáte se na jméno
toho muže? Já vám řeknu příjmení toho člověka,
bylo Rotschid. Ano, šel jsem ťukat na dveře
rodině Rothschildů. A taky si říkám, co mě
k tomu donutilo, jestli právě lidskost?
Martin Volek, 7.třída

bydlel v Anglii. Mohl hodně cestovat, jelikož byl
svobodný a měl hodně peněz. Jednou se jel
podívat do Prahy, jak v Praze žijí a jestli se mají
d o b ř e . N i c h o l a s Wi n t o n b y l i c h v í l i
v uprchlickém táboře. Pan Winton zjistil, že
Československý prezident podepsal smlouvu
s N ě m c i . To u t o s m l o u v o u z a p r o d a l
Československo Německu. Když zjistil, že Hitler
se chce zmocnit celé Evropy, rozhodl se, že něco
podnikne,jelikož tušil, že nastane v á lka.
Rozhodl se, že převeze Československé děti do
Velké Británie a do Švédska.
Byl ubytován v Praze v hotelu Šroubek.
Každý den za ním chodily rodiny a prosily ho, aby
převezl jejich děti. A tak Nicholas Winton odjel
do Velké Británie, začal připravovat věci na
transport. Začal tisknout falešné pasy a průkazy.
Když přišel den prvního transportu ,bylo nádraží
plné dětí s otci a matkami. Transport se konal na
Wilsonově nádraží. První transport odjel do
Šv é dska. D á le n á sledovalo dalš í ch sedm
transportů. Na devátý transport bylo vše
p ř ipraveno. Dev á t ý transport m ě l odjet
29. srpna. Jenže 1. září začala druhá světová
válka. Tento transport měl být ze všech
transportů největší. Mělo jet 251 dětí. Jenže už
neodjel. Všichni byli zabiti.

Druhá světová válka trvala 6 let. Na pomoc
nám přijeli Američané a Němce zahnali. Děti,
které odjely do Švédska a do Velké Británie, se
začaly vracet do Československa. Jenže nikdo
tady nenašel své rodiny ani příbuzné a někteří
lidé je zde nechtěli a tak většina z nich odjela,
odkud přijela. Všichni, co zde zůstali, začínali
úplně znovu.
Ve druhé světové válce zemřelo přes
6,2 miliónů lidí. O tomhle, co udělal s několika
pomocníky, udržoval v tajnosti 50 let. Jednou šla
žena Nicolase Wintona na půdu
jejich rodinného domku a tam našla
krabici a v ní knihu výstřižků, čísla,
kter á m ě ly d ě ti na krku
při
transportech a mnoho dalších věcí.
Tato kniha výstřižků obsahovala i
seznam všech transportovaných dětí
s podpisy jejich rodičů - budoucích
rodičů, kteří je měli vychovat do
jejich sedmnácti let. Každý
z budoucích rodičů musel složit
50 liber za každé dítě. Dříve to bylo
mnoho peněz , ale každé dítě mělo ve
Velké Británii nebo ve Švédsku své
adoptivní rodiče.
Za tento čin dostal pan Winton
mnoho vyznamenání od Anglické
královny a Českého prezidenta. Dnes žije
Nicolas Winton ve Velké Británii se svou
rodinou ve svém rodinném domě. Velmi se
věnuje své zahrádce.

znělo ŘEMESLA. Cílem každého zápisu je
zjistit, zda je dítě na zahájení školní docházky
přiměřeně zralé po všech stránkách. Na osmi
stanovišt í ch se d ě ti setkaly s povol á n í m
kadeřnice, učitele, číšníka, fotografa, prodavače,
malíře, ošetřovatele zvířat a listonoše a na těchto
stanovištích bylo sledováno, zda děti znají barvy,
poznají základní hospodářská zvířata, ví, co je
vlevo, vpravo, nahoře a dole, umí počítat do pěti,
poznají různé tvary, umí udělat kličku a jaký mají
postřeh. Nakonec přednesly básničku nebo něco
zazpívaly. Děti byly vesměs velmi šikovné,
obzvláště ty, které navštěvují mateřskou školu.
Ze školky znají kamarády, se kterými pak
nastupují i do první třídy a proto přechod ze
školky do školy pro ně není tak náročný.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se
jim ve škole líbilo a aby do školy chodili rádi.
J.Vorlová,výchovná poradkyně
Zpráva o reprezentaci naší školy na:
Okresním přeboru základních škol a nižších
gymnázií v basketbalu chlapců
Hrálo se 14. 3. 2007 v tělocvičnách Gymnázia
a ZŠ Plasy
Naši školu reprezentovali:
Pavel Klíma
IX. třída kapitán
Miroslav Rambousek IX třída
zástupce kap.
Jan Čapek
IX.třída
člen družstva
Michal Zelenka
IX. třída člen družstva
Karel Šikýř
IX. třída člen družstva
Josef Bartha
IX. třída člen družstva
Petr Trylč
IX. třída člen družstva
Pavel Šlais
IX. třída člen družstva
Radek Dvořák
VIII. třída člen družstva
David Karafa
VIII. třída člen družstva
Petr Souček
VII. třída člen družstva
Ondřej Čapek
VII. tída člen družstva
Postup na okresn í p ř ebor si chlapci
vybojovali na okrskovém přeboru dne 6. 3. 2007.
Na okresním přeboru chlapci podávali

zodpovědný výkon. Hráli kolektivně. Základem
byla osobní obrana hraná podle potřeby od
trojkového území, popřípadě od naší obranné
poloviny.
První pětka nastupovala většinou ve složení:
Rambousek, Kl í ma, Č apek J., Šik ýř ,
Zelenka.

Patrik Janda, 7.třída
Z Á P I S D O 1. T Ř Í D Y

I ostatní členové družstva podávali v případě
Dne 31. ledna 2007 proběhl v naší základní střídání velmi dobré výkony na hranici svých
škole úspěšný zápis žáků do 1. třídy. K zápisu možností.
Pan Winton byl mladý, pohledný muž, který přišlo celkem 18 dětí. Téma letošního zápisu
dokončení na str 5

Osud Nicholase Wintona
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OBECNÍ KNIHOVNA
ŽIHLE
Kur upira
Zlověstné
tajemství Jaroslav Mareš
Cestopis po záhadách
pralesů na brazilskovenezuelské hranici.
Seznam přání Eoin Colfer
Vtipná fantasy plná duchů je
příběhem 14leté Meg a jejího
hledání seznamu přání starého
parťáka na život a na smrt.
Čtvrtý v pořadí
James
Patters
Oddechová detektivka řeší
dosud nevyře š ené záhady
děsných zločinů, jaké si neumíte
sami představit.
Krajiny vnitřní a vnější
Václav Cílek
Geolog, kulturní antropolog
a historik popisuje svá putování
českou krajinou, objasňuje její
skryté významy a zamýšlí se nad
budoucností zvláštního
geologického útvaru, zvaného
Čechy. Vysvětluje i, co byli
zelení mužové, jaký může být
klimatický vývoj Evropy, jak je
možné předpovídat povodně…
Půjčovní doba:
Pondělí
10:00 - 11:00 12:00 - 16:30
Úterý
zavřeno pro veřejnost
Středa
10:00 - 11:30 12:00 - 16:30
Čtvrtek
10:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 11:30 12:00 - 14:30
Kontakt: telefon: 373 395 686,
e-mail: mlkzihle@quick.cz,
http://knihovna.zihle.cz/index.htm

KINO ŽIHLE
30.5.2007 - „Vratné lahve“
Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel
Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl
opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit
s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v
parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i
chlapských tužeb a nemíní zestárnout
v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy

Noc s Andersenem
Tak jako v předchozích letech sešli jsme se
i letos poslední březnový pátek v místní
knihovně, abychom oslavili dánského
spisovatele Hanse Christiana Andersena.
Letos nocovalo 16 dětí + 2 dospělí. Děti se
začaly scházet již před 18tou hodinou,
připravily si svůj pelíšek a zapojily se do her.
Po rozdělení do tří družstev a vymyšlení
si jména se pustily do řešení kvízů a
soutěží za svůj tým. Po vyhladovění
jsme se pustili do hodnocení
přinesených soutěžních maminčiných
pomazánek. První polovina soutěžních
mňamek byla spořádána a musela přijít
na řadu přestávka v podobě předvádění
a hádání pohádek. Při divadle se děti
vyřádily a potřebovaly doplnit energii
pořádnou energetickou bombou v
podobě koblížků a věnečků darovanou
pekárnou Komi. V tom přišlo na řadu
„vzdělávací okénko“, kdy byly děti
seznámeny s ž ivotem a dílem Astrid
Lindgrenové, která by v letošním roce oslavila
100. narozeniny. Četlo se z Pipi dlouhé
punčochy a opět se soutěžilo. Nyní ve
vědomostech o této spisovatelce. Poté přišla
na řadu druhá várka pomazánek, s tou už byl
trochu problém, protože děti měly bříška
plná, ale nakonec přece jen proběhlo konečné
hlasování, ve kterém zvítězila zajímavá
mrkvovo-jablková dětská pomazánka, která
se odlišovala především svou sladkou chutí.
Po individuálním čtení a chatování na
andersenovském dětském chatu se uložily
děti do pelíšků a poslouchaly čtení pohádek
známých z večerníčků.
Moc toho nenaspaly a již za kuropění
vylezly a začaly si číst, hrát twistera a malovat
pohlednice. Ke snídani posloužily zbylé
rohlíky s pomazánkami a domácí bublanina.
Během dopoledne se účastníci začali
rozcházet do svých domovů.

PŘEDNÁŠKA O VODĚ

Elišky, která se sarkastickým nadhledem
komentuje všechny aktivity svého muže,
Tkaloun přijímá brigádnické místo ve
výkupu lahví menšího supermarketu. Malý
prostor, kde se potkávají lahve s lahvemi a
lidé s lidmi, je svébytným mikrosvětem,
plným tragikomických osudů. Tkaloun
dokáže být nejen jejich pozorovatelem...
Hraj í : Nella Boudov á , Daniela
Kolářová, Pavel Landovský, Jiří Macháček,

Jiří Schmitzer
Z a č á t e k
promítání je v 19
hodin.
Vstupné
činí 34,- Kč + 1,- Kč
n a Fo n d č e s k é
kinematografie.
Film je ml á dež í
přístupný. Délka je
95 minut.

ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ ADRESY

V hasi čá rn ě se uskute č nila p ř edn á ška
hydrobiologa RNDr. Jindřicha Durase, Ph.D. Vše,
co jste chtěli vědět o vodě a báli jste se zeptat…
Vtipné a zajímavé povídání o ochraně vod,
o studních, sinicích a situaci v našem kraji si
poslechlo asi třicet žiheláků. I s dotazy přenáška
trvala skoro tři hodiny, ale nenudil se určitě nikdo.

Děkujeme enviromentálnímu centru v Plasích,
které přednášku pořádalo. V tomto centru se
můžete informovat na vše, co vás zajímá nebo trápí
v ochraně životního prostředí.

Foto Ivo Kornatovský

OTEVŘENÝ DOPIS
PŘEDSTAVITELŮM
OBCE OD ŽÁKŮ ZŠ
Vážený pane starosto,
My, níže podepsaní, bychom Vás touto
cestou chtěli požádat o zvážení možnosti
instalace basketbalov é ho koše na
sokolském hřišti vedle MŠ. Tento koš by
sloužil všem ž á k ů m ZŠ i ostatn í m
zájemcům, kteří by dali přednost hře před
jin ý m než á douc í m zp ů sobem tr á ven í
volného času.
Děkujeme za Váš čas, s pozdravem
iniciátoři petice – žáci ZŠ Žihle

Žáci vyšších ročníků doporučují svým – stránky pro menší děti plné her, puzzlů,
– seznamka (můžete se tu seznámit
mladším spolužákům tyto webovky:
křížovek a také si tu můžete na chatu najít s různými lidmi a povídat si mezi sebou)
nové kámoše
– Dirtbike (tato hra má za úkol co
– Jedna z nejlepších stránek pro muziku a
nejrychleji přejet trať na motorce a
– S t r á n k a o r ů z n ý c h ú l o v c í c h vtipy, můžete koukat i na videoklipy, napsat
překonat nejrůznější překážky)
profesionálních rybářů, učí také malé děti si o písničku.
zacházet s prutem, navazovat háčky,
– toto jsou fakt hry pro malé děti, spouštějí
splávky, třpytky. Je to hodně poučná
se rychle a snadno se hrají, stačí jen myš
stránka i pro začátečníky.
nebo šipky
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Zprávy ze školy - dokončení ze str.3

Výsledky našeho družstva:
ZŠ Žihle - ZŠ Dýšina
24 : 2
ZŠ Žihle - ZŠ Kralovice 17 : 20
ZŠ Žihle - ZŠ Kožlany
39 : 5
ZŠ Žihle - ZŠ Dolní Bělá 27 : 2
ZŠ Žihle - ZŠ Nýřana
19 : 17
ZŠ Žihle - Gymnázium Plasy18 : 10
Konečné pořadí družstev na okresním
přeboru:
1. ZŠ Kralovice
2. ZŠ Žihle
3. Gymnázium Plasy
4. ZŠ Dýšina
5. ZŠ Kožlany
6. ZŠ Dolní Bělá
7. ZŠ Nýřany
Po skon č en í turnaje byl Miroslav
Rambousek vyhlášen nejužitečnějším hráčem
turnaje a Pavel Klíma byl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje.
Gratuluji všem chlapcům k vynikajícímu
umístění na turnaji.
Vedoucí mužstva Mgr. Vlastimil Šmídl
Lyžařský výcvik v Krušných horách
Ve dnech 5.2. – 9.2.2007 se v Perninku konal
lyžařský kurz žáků VII. třídy ZŠ Žihle. Kurzu
se zúčastnilo 9 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci.
Lyža ř sk ý kurz prob í hal za v ý born ý ch
sněhových podmínek. Součástí lyžařského
kurzu byla i přednáška pracovníka horské
služby v Perninku. Všichni účastníci kurzu rádi
lyžovali a velice zlepšili své lyžařských
dovednosti.
Vedoucí lyžařského kurzu Mgr. Vlastimil Šmídl

11/55. T ý my Liš á k ů (6. t ří da),
Modr á k ů (6. t ří da), Velbloud ů
(7. třída) a Tučňáků (8. třída) se
utkaly celkem v pěti disciplínách,
které prověřily nejen jejich znalosti
z práva, ale také schopnost vyjádřit
svůj názor, být pohotový a
spolupracovat v t ý mu. Mezi
jednotlivými disciplínami diváky
pobavila dvě taneční vystoupení i
rozhovory se zajímavými lidmi naší
obce. Vítězství nakonec připadlo
velmi těsně družstvu ze 7. třídy,
kterému dýchalo na záda družstvo
z 8. t ří dy. Toto družstvo m ě lo
mohutnou podporu fanoušků ze
t ří d. Nej ú sp ě šn ě jš í ř ešitel é , Daniela
Procházková a Zuzana Jílková z osmičky, třídy, kompletně oblečených v barvách týmu,
úspěšně reprezentovaly školu v okresním kole. kte ří p ř isp ě li velkou m ě rou k v ý born é
Olympiádu v angličtině nejlépe
zvládli žáci páté třídy. Připravili si
velmi pěkné projekty, které můžete
vidět na prezentaci v chodbě školy.
Den sv. Patrika na základní škole
V pátek 16. 3. 2007 oslavili děti ze
ZŠ Žihle v rámci výuky anglického
j a z y k a d e n s v a t é h o Pa t r i k a
(st. Patricḱs day). Barvou tohoto
svátku je zelená, a proto bylo úkolem
žáků (i učitelů) přijít do školy v co
nejvyšším počtu zelených věcí a
doplňků. Nejzelenější mužíček třídy
byl ocen ě n diplomem a mal ý m
Foto Madla Sadílková
dárečkem. Svatý Patrik by měl radost Olympiáda v angličtině
zejména z dětí prvního stupně, kde ze
zelené barvy oči až přecházely. Do zelené akce, atmosféře v sále. Akce, jejímž cílem je zvýšit
která zpestřila výuku i prohloubila znalosti právní povědomí žáků, se setkala s velkým
o svátcích v anglicky mluvících zemích, se ohlasem u přihlížejících i soutěžících žáků,
zapojila celá škola. Za rok se těšíme na další a podívat se přišli také rodiče a čestní hosté.
Vítězové školního kola Paragrafu 11/55 se
ještě zelenější oslavy.
utkají s vítězi ostatních škol v oblastním kole,
které se koná 12. dubna v Plzni.

Školní olympiády
Ve škole se děti v měsíci lednu zúčastnily
dvou znalostních olympiád – dějepisné a
olympiády v anglickém jazyce.
Paragraf 11/55
Centrálně zadávané otázky pro školní kola
V pátek 23. března proběhla v Národním
děti řešily jako domácí práce. Dějepisná
olympiáda je určena žáků osmých a devátých domě v Žihli soutěž pro žáky 2. stupně Paragraf

MASOPUST JIŽ POTŘETÍ
Dne 24. 2. 2007 pořádal
Sokol Žihle masopust. Sraz
masek byl již tradi č n ě
v požární zbrojnici.
Tentokrát nás bylo méně,
neboť letošní zima nevládla
svou silnou rukou a počasí
spíše aprílové probuzovalo
viry. A tak jsme p ř išli
o hlavn í posilu Miladu
Sandnerovou, která nám
všem moc chyběla. Přesto se
objevily i nové tváře, nejen
d ě tsk é , ale i dosp ě l é .
Doufám, že příště se zapojí
do masopustní veselice více
občanů ze Žihle a jejího okolí. Všem lidem,
kteří nás vítali a pohostili, co nejsrdečněji
d ě kujeme. I tentokr á t byly koblihy,
chlebíčky, chuťovky a sekané velmi výborné.

Také děkujeme za tekuté a finanční dary,
mnohdy velmi velkorysé. Je potřeba se
zmínit, že část vybraných peněz šla na platbu
tří muzikantů a zbytek obnosu je uložen na
potřeby Sokola. Poděkování patří též

Foto Madla Sadílková

Obecnímu úřadu v Žihli za půjčení traktoru
a odpuštění pronájmu požární zbrojnice.
Večer se konala zábava se
soutěžemi, tombolou a
p ů lno č n í m p ř ekvapen í m.
Pot ě šila n á s hojn á úč ast
obyvatel a z pocitů, které jsme
měly, bylo znát, že se lidé
bavili. Vrcholné vystoupení
zpěváka Dana Nekonečného i
s pyrotechnikou nebralo
konce. Poděkování patří všem
lidem, kte ří n ám p řisp ěli
svými dary do tomboly, zvláště
panu Ivu Gr ü nerovi. T ř i
hlavní ceny zakoupil Sokol
z lo ň sk é ho masopustn í ho
výdělku.
Do příštího ročníku bychom si přáli větší
účast masek, žádné choroby a hodně
sluníčka.
M.Rambousková

TJ SLAVOJ ŽIHLE

Vážení sportovní přátelé, jak jistě víte, byl
zahájen provoz na nově zrekonstruovaném
hřišti TJ Slavoj Žihle.
Hřiště je rozměrů 92 x 60 m mezi lajnami.
Za lajnami jsou výběhové zóny dle požadavků
ČMFS. Na hřišti je položen umělý trávník
III.generace PROFOOT PREMIER belgické
firmy LANO SPORTS s délkou vlákna 6 cm a
se vsypem z gumového granulátu, který v zimě

nezamrzá a dá se na něm hrát za každého
počasí.
Během zimního provozu, který začal dne
20.ledna 2007 bylo na hřišti do 31.3. 2007
odehráno 42 zápasů jak mužů, dorostů, žáků
tak i přípravek.
Na naše hřiště zavítala tato mužstva
v různých kategoriích: FC Jesenice, Loko
Chomutov, Tatran Kadaň, SKP Jirkov, Sokol
Man ě t í n, SK Z Č E Plze ň , Sokol M ě sto
Touškov, TJ Přeštice, TJ Krásný Dvůr, Sokol
Blatno, Tatran Podbořany, FK Chmel Blšany,
FC Viktoria Plzeň, FC Prazdroj Plzeň, ZKZ
Horní Bříza, Sokol Mladotice, Sokol Plasy,
Bohemia Kaznějov, Slovan Blatnice, Olympie

Kožlany, AFK Praha Slivenec, FK
Havran Kryry, Sokol Petrohrad,
Sokol Pozde ň , Sokol Vysok á
Libyně, Sokol Dobříč, TJ Toužim,
Sokol Žlutice a Sokol Kralovice.
Dále zde proběhlo i
soustředění mužstev TJ Přeštice,
FC Viktoria Plzeň – mladší a starší
žákyně, AFK Praha Slivenec –
mladší žáci a starší
dorost, FK Chmel
Blšany – přípravka,
Sokol Pozdeň.
Všechna mužstva se
pochvaln ě vyj á d ř ila
jak ke kvalitě
trávníku, tak i
k zázemí kabin, které byly během
zimy také částečně
zrekonstruovány uvnitř.
Slavnostní otevření hřiště bylo
slavnostně provedeno dne
31.3.2007 od 14 hod za účasti
ř editele firmy Sport Technic
Bohemia Praha pana Milana
Vopičky, starosty obce Dr. Josefa

Kozy a předsedy TJ Slavoj Žihle pana Milana
Böhma. Otevření se zúčastnili i další pozvaní
hosté a obyvatelé Žihle a okolí.
Od 16hod bylo zahájeno utkání Slavoj
Žihle – Internacionálové FC Viktoria Plzeň.
Rozpisy mistrovských zápasů jaro 2007
budou vyvěšeny na nástěnce u školy, budou
také v pokladně na hřišti nebo na našich
internetových stránkách .
Jaroslav Vojtěch

REKONSTRUOVANÉ HŘIŠTĚ OTEVŘENO
V sobotu 31.3.2007 bylo za účasti
poslanců poslanecké sněmovny P ČR za
ČSSD a ODS, zástupců okolních měst a
obcí, generálního ředitele dodavatelské
organizace a zástupců jejích subdodavatelů,
a velkého množství žihelských občanů
slavnostn ě otev ř eno rekonstruovan é
fotbalové hřiště s umělým trávníkem
III.generace.
Po tomto zah á jen í n á sledovaly

2 přátelské zápasy domácích týmů proti
soupeři z Viktorie Plzeň. Nejprve se
představili starší žáci Slavoje Žihle proti
starším žákyním Viktorie Plzeň. Utkání
skončilo nerozhodným výsledkem 1:1.
Poté se na hřišti utkali muži Slavoje
Žihle proti Internacionálům Viktorie
Plzeň. Kvalita bývalých ligových hráčů se
projevila a tudíž výsledek zápasů skončil
1:7.

KOOPERATIVA KOOPERATIVA KOOPERATIVA KOOPERATIVA KOOPERATIVA KOOPERATIVA KOOPERATIVA KOOPERATIVA

Vážení občané
Dále jsme připravili dva níže uvedené
Jsme zaměstnanecká skupina Pojišťovny programy s cílem podpořit Vaší obec
KOOPERATIVA a.s. a obchodn í garanti
Provizní program :
Finanční skupiny ČESKÉ SPOŘITELNY, a · 50 % provize z každé akceptovatelné smlouvy
Dotační program :
připravili jsme pro vás komplexně zvýhodněnou
· dle výsledku celkové roční produkce 0 až 200 000 Kč
nabídku všech našich produktů.
Pojišťovna Kooperativa a.s.:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

zákonné a havarijní pojištění
pojištění rodinného domu, bytu, a
domácnosti
úrazové pojištění dospělých a dětí
životní pojištění (kapitálové nebo
investiční)
důchodové pojištění
pojištění podnikatelů, firem a korporací
zaměstnanecké programy
ostatní produkty

·
·
·
·
·

hypotéky a jiné úvěry
kompletní vyřízení a servis zcela zdarma
stavební spoření
penzijní připojištění
ostatní produkty

Česká spořitelna a.s.

· Finanční prostředky získané z provizního a
dotačního programu budou určeny výhradně na
podporu dětí a mládeže ve Vaší obci.
· Nap ří klad na v ý stavbu d ě tsk é ho h ř išt ě ,
spolufinancování sportovních a kulturních akcí a
finanční pomoc subjektům pracujícím s dětmi a
mládeží apod.
· Nabídku a účinky s ní spojené lze využít pouze naším
prostřednictvím
Informace: tel: 606 708 196
email:
Děkujeme za důvěru a Váš čas
Vedoucí projektu : Bc. Hyžík Stanislav

Vážení spoluobčané
Kooperativa, pojišťovna a.s.
kancelář Kralovice
Vám oznamuje, že je Vám k dispozici kancelář
v Žihli čp. 228
(nad tratí, směr Rabštejn nad Střelou, druhý RD na
levé straně)
6

Po telefonické nebo osobní domluvě
(tzn. sobota i neděle)

pí. Urbanová Eliška – mobilní telefon 606 333 283
pí. Slabá Ivana - mobilní telefon 606 630 268
- mail :
Bez telefonické domluvy kancelář v Kralovicích
(vedle Finančního úřadu)

Pondělí až středa od 8.00 do 17.00 hod.
Čtvrtek a pátek od 8.00 do 16.00 hod.
Telefoní kontakt: 373 396 764 nebo 373 397 658
– pí. Janečková a slečna Adámková

Sjednávané produkty
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

životní pojištění (kapitálové i investiční)
dospělých i dětí
úrazové pojištění dospělých i dětí
pojištění pobytu v nemocnici
důchodové pojišťění
penzijní připojištění se státním příspěvkem
stavební spoření se státním příspěvkem
pojištění podnikatelů
pojištění odpovědnosti za škodu
pojišťění nemovitostí a domácnosti
uložení finančních prostředků se zajímavým
zhodnocením

