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8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Ing. Marcela Juhová a Kateøina Fúdorová a
Michael Èechura jako èleny

pøedpisù /dále jen zákon/ složil slib 1, novì
8.jednání Zastupitelstva obce se konalo
32) zvolilo :
zvolený, èlen zastupitelstva obce
24.dubna 2008. Pøítomno bylo 14 zastupitelù a
starostu obce p. Františka Procházku,
nìkolik obèanù naší obce. Na svém osmém d. Informativní zprávu o zmìnì názvu
nar. 23.12.1957
spoleènosti STAV M. BET s.r.o. na M. BET
jednání zastupitelstvo:
místostarostu obce Ivo Grünera
TRADE s.r.o.
30) vzalo na vìdomí :
33) urèilo :
a. Provedenou kontrolu usnesení z 7. jednání 31) schválilo :
zastupitelstva obce
a. Zápis o prùbìhu 7. jednání zastupitelstva a. podle § 84 odst. 2 písm. 1, že pro výkon funkce
starosty obce bude uvolnìn František
b. Zprávu o èinnosti rady obce v mezidobí 7. a 8.
obce na základì ovìøení zastupitelù Jany
Procházka
.
jednání zastupitelstva obce
Schönové a Jaromíra Procházky
c. Že podle § 69 odst. 2 a 3 zák. è. 128/2000 Sb., b. Program 8. jednání zastupitelstva obce
o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších c. Návrhovou komisi ve složení: pøedsedkynì

9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Touškov
9. jednání Zastupitelstva obce se konalo
1.èervence 2008. Pøítomno bylo 14 zastupitelù a h) Prodej novì vzniklé stavební parcely è. 1141/8
v k.ú. Žihle o výmìøe 1515 m2 panu Petru
nìkolik obèanù naší obce. Na svém devátém
Kalousovi, bytem Mírová 132, 435 21
jednání zastupitelstvo:
Obrnice. Cena je 200,- Kè/ 1 m2
34) vzalo na vìdomí :
i) Prodej novì vzniklé stavební parcely è. 1141/1
a) Provedenou kontrolu usnesení z 8. jednání
v k.ú. Žihle o výmìøe 1300 m2 panu Petru
zastupitelstva obce
Longaverovi, bytem Žihle 278, 331 65 Žihle.
b) Zprávu o èinnosti rady obce v mezidobí 8. a 9.
Cena je 150,- Kè/ 1 m2
jednání zastupitelstva obce
j) Prodej èásti pozemkové parcely è. 1395/1
c) Pøedložený rozbor hospodaøení obce za 1. – 4.
v k.ú. Žihle o výmìøe 200 m2 paní Boženì
mìsíc r. 2008
Bendlové, bytem Luèní 315, 435 42 Litvínov
– Janov. Cena je 40,- Kè/ 1 m2
35) schválilo :
k) Prodej èásti pozemkové parcely è. 1016/7
a) Zápis o prùbìhu 8. jednání zastupitelstva
v k.ú. Hluboká u Žihle o výmìøe 160 m2 paní
obce na základì ovìøení zastupitelù MUDr.
Gabriele Soukupové, bytem Anglická 400/27,
Petra Grubera a Ing. Vlastimila Krause
360 01 Karlovy Vary. Cena je 40,- Kè/ 1 m2
b) Program 9. jednání zastupitelstva obce
l) Zhotovitele akce „Výmìna oken v èp. 308“
c) Návrhovou komisi ve složení: pøedsedkynì
firmu Profifenster – navrhovaná cena
Marcela Kulíšková a MUDr. Petr Gruber a
550.182,- Kè vèetnì DPH
Ing. Vlastimil Kraus jako èleny
m)Zadání akcí „Oprava mostu v Pøehoøovì“
d) Rozpoètové opatøení è.1 takto:
v cenì cca 100.000,- Kè a „Výstavba plotu
Celkové pøíjmy rozpoètu obce ve výši
u manželù Zoernerových“ v cenì cca
22.100,93 tis. Kè
150.000,- Kè firmì pana Sejpky
Financování ve výši vèetnì hospodáøské n) Zadání akce „Úprava a zatravnìní kanálové
èinnosti
251,57 tis. Kè
vpusti v úvozu mezi èp. 303 a DPS“ firmì
Celkové zdroje ve výši
22.352,50 tis. Kè
M.BET TRADE s.r.o. do výše 96.000,- Kè
Bìžné výdaje ve výši
21.327,50 tis. Kè
o) Povìøení RO k poøízení územního plánu
Kapitálové výdaje ve výši 1.025,00 tis. Kè
v souladu se znìním § 6 odst. 1 písm.
Celk. výdaje rozp. ve výši 22.352,50 tis. Kè
c) zákona 183/2006 Sb. u Mìstského úøadu
e) Závazné ukazatele rozpoètu dle tabulky
Kralovice
v èásti materiálu „1.úprava rozpoètu na rok p) Zproštìní èlenù zásahové jednotky SDH od
2008“
placení poplatkù za odvoz TDO
f) Systém finanèní kontroly na OÚ
g) Smlouvu o úhradì nákladù s CPOS Mìsto q) Pojištìní jednotky SDH Žihle pro pøípad
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r)
s)
t)

u)
v)

úrazu u Hasièské vzájemné pojišovny na
trojnásobek pojistné èástky
Vý s l e d e k k o n t r o l y h o s p o d a ø e n í
v Masarykovì základní a mateøské škole
Stanovisko obce k provozu bioplynové
stanice v Žihli
Pøevedení hospodáøské èinnosti od 1.øíjna
2008 do rozpoètového hospodaøení, veškeré
pøíjmy i výdaje na autobus budou hrazeny
z hlavní èinnosti
Zaøazení obce Žihle do územní pùsobnosti
Místní akèní skupiny Svìtovina o.p.s.
Návrh úprav mìsíèních odmìn zastupitelù
neuvolnìných pro výkon funkce

36) neschválilo :
a) Prodej èásti pozemkové parcely è. 1403/1
v k.ú. Žihle paní Ivanì Schmidtové, bytem
Blahoslavova 636, 360 01 Karlovy Vary
b) Odkoupení 0,5 ha lesního pozemku od
p. Širokého ze Stochova
c) Prominutí penále ve výši cca 1.800,- Kè
manželùm Vrbovým
d) P r o n á j e m r y b n í k a P l i v á t k o p a n u
Karchòákovi
37) souhlasilo :
a) S úhradou ztráty (hospodaøení školy)
z pøedcházejících let v èástce 109,4 tis Kè
z rezervního fondu
38) vydalo :
a)Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2008
o stanovení koeficientu pro výpoèet danì
z nemovitosti

9. jednání zastupitelstva obce - pokraèování ze str. 1

KNIHOVNA

ztrátì, nebo zùstatek rezervního fondu je
minimální a nebylo by možné krýt zhoršený
hospodáøský výsledek. Úèetní firma v Trnové
O mašince Tomášovi
bude rozdìlovat zisk nebo ztrátu
- W. a Ch. Awdry
z hospodaøení bìžného úèetního období až
Oblíbená pohádka pro
po odsouhlasení zastupitelstvem obce Žihle
nejmenší ètenáøe. Mašinka
Tomáš a jeho kamarádi
40) doporuèilo :
41) konstatovalo :
prožívají další dobrodružství.
a) Øeditelce školy vìnovat hospodaøení a) Že hospodáøský výsledek MaZŠ a MŠ za rok
zvýšenou pozornost, aby nedocházelo ke
2007 skonèil ziskem 62,73 tis. Kè
Syn lovce vlkù 39) povìøilo :
a) Úèetní provedením rozpoètové zmìny ve
výkaznictví v termínu do 31. 7. 2008
b) Starostu obce k dalšímu jednání s paní
Schmidtovou o prodeji èásti pozemkové
parcely è. 1403/1 v k.ú. Žihle

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚØADU
Informace k výmìnì obèanských prùkazù
Podle ustanovení § 1 písm.d) naø.vl.è.
612/2004 Sb., kterým se stanoví lhùty pro
výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì
èitelných údajù, jsou státní obèané ÈR povinni
provést výmìnu OP bez strojovì èitelných údajù
vydaných do 31.12.2003 za obè. prùkazy se
strojovì èitelnými údaji, a to nejpozdìji do
31.prosince 2008. Žádost o vydání nového
obèanského prùkazu jsou povinni pøeložit
nejpozdìji do 30. listopadu 2008.
Pro obèany narozené pøed 1.1.1936 platí
výjimka - OP , ve kterých mají vyznaèenou dobu
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
prodloužena bez omezení“ , zùstávají nadále
platné.
Výmìna obèanských prùkazù nepodléhá
správnímu poplatku.
Obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji
platí po dobu v nich uvedenou.
ZRÁTA, ODCIZENÍ,POŠKOZENÍ NEBO ZNIÈENÍ
OBÈANSKÉHO PRÙKAZU
Z výše uvedených dùvodù lze vydat na žádost
obèana tzv. „ na poèkání“ obèanský prùkaz bez
strojovì èitelných údajù s platností 1 mìsíc.
Za jeho vydání se vybírá správní poplatek ve
výši 100,- Kè. Správní poplatek se vybírá v tomto
pøípadì (ztráta, odcizení, poškození nebo
znièení OP) i za vydání obèanského prùkazu se
strojovì èitelnými údaji.
Obèanský prùkaz s dobou platnosti 1 mìsíc
vydává Mìú Kralovice.
Žádost o vydání obèanského prùkazu bez

strojovì èitelných údajù se podává souèasnì se
žádostí o vydání obèanského prùkazu se strojovì
èitelnými údaji.
K vydání obèanského prùkazu bez strojovì
èitelných údajù je obèan povinen pøedložit
2 fotografie a pro vydání OP se strojovì
èitelnými údaji 1 fotografii, tz. celkem
3 fotografie.
Výpis z rejstøíku trestù
Pomocí Czech POINTU si mùžete zde na
Obecním úøadu v Žihli nechat udìlat výpis
z rejstøíku trestù na poèkání. Je zapotøebí, aby se
žadatel osobnì dostavil, pøedložil platný
obèanský prùkaz a za výpis zaplatil v pokladnì
obecního úøadu poplatek ve výši 50,- Kè.
Podotýkáme, že není potøeba žádných kolkù.
Poplatek za komunální odpad
Pøipomínáme spoluobèanùm, kteøží využili
možnosti zaplacení poplatku za komunální
odpad ve dvou splátkách, že termín druhé
splátky je nejpozdìji do 31.08.2008.

Loevenbruck Henry
První kniha z trilogie jedné
z nejoblíbenìjších
francouzských fantasy ság.
Napínavý román navazuje na
dobrodružství dívky Aley,
známé z pøedchozí trilogie
Moira. Setkáváme se s jejím
synem Bohemem, který musí
bojovat s krvelaènými silami
zla o holý život.
Velké bitvy historie
- Stéphane Audoin-Rouzeau
Encyklopedie pro
milovníky vojenské historie se
spoustou obrázkù a fotografií.
Od egyptsko-chetitské války
ve 13. stol. pø. n. l. až po válku
v Iráku.

Polibek v poušti
- Cartland, Barbara
Historický milostný a
zároveò i dobrodružný román
o jedné nepravé anglické
princeznì, Syrském šejkovi a
nádherných arabských koních.

Czech POINT
V úøedních hodinách Obecního úøadu Žihle
si mùžete nechat vytvoøit ovìøené výstupy
z informaèního systému veøejné správy jako
Kontakt: tel.: 373 395 686,
jsou: Obchodní rejstøík, Katastr nemovitostí,
e-mail:mlkzihle@quick.cz,
Rejstøík trestù a Živnostenský rejstøík.
http://knihovna.zihle.cz
Více informací naleznete na
www.czechpoint.cz .

VÈERA, DNES A ZÍTRA
Právì tak se jmenuje nová komedie, která
právì v tìchto dnech vzniká v Žihli. Do natáèení
se opìt pustil tým, který vám pøed tøemi lety
pøedstavil komedii Kdo uteèe, vyhraje. V tomto
filmu hrají hlaví roli sousedské vztahy. Známe to
všichni, vždy žijeme na vesnici, že? Myslím, že
každý, kdo film jednou uvidí – až už z vesnice a
nebo z mìsta – v nìm pozná nìkoho ze svého
okolí, protože doba se sice mìní, ale lidé ne…
A tak nejrùznìjší typy lidí pøedstavují v hlavních
rolích - Milada Sandnerová, Otto Huèek,
Martina Rambousková a Libor Kulhánek. Dále
se ve filmu mùžete tìšit na manžele Vintrovi,
Martina Karneta, Jiøího Bláhu, Petru
Rambouskovou nebo Lenku Knedlíkovou.
Natáèení jde pøekvapivì velice dobøe a rychle.
Po ètyøech natáèecích dnech máme již jednu
tøetinu filmu hotovou. Na jeho premiéru se
mùžete tìšit na podzim 2008.
Jiøí Bláha
2

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROÈÍ
oslavili tito obèané:
Olga Tolmanová
Antonie Davídková
Božena Havlíková
Erika Košaøová
Alena Molcarová
Eliška Nachtigalová
Bedøiška Krausová
Anna Šmídová
Milena Šimandlová
Marie Jureèková
Emilie Pešíková
Kvìta Nimìøická
Zdeòka Muchnová
Anna Boøíková
Jarmila Šimlová
František Bobek
Bohumil Frank
František Kauzner
Bohuslav Šimandl
František Pùta
MUDr. Kamil Schön

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
EXKURZE IX. TØÍDY V TISKÉM
ŽULOVÉM MASÍVU
Dne 5. èervna 2008 absolvovali žáci IX. tøídy
ZŠ Žihle exkurzi do Tiského žulového masívu.
Školní exkurze zaèala v žulovém lomu v Tisu
u Blatna, kam žáky dopravil žlutý
„školní“autobus OÚ Žihle øízený panem
Ladislavem Kozlem.
Prohlídka lomu vedená panem Jiøím
Kohelem žáky velice upoutala. Žáci poznali, jak
se pracuje v lomu a dokonce vidìli trhání velkých
blokù žuly èerným støelným prachem na menší
èásti.
Zpátky se žáci vraceli pìšky a bìhem trasy
z Tisu do Žihle plnili rùzné pøírodovìdné i
a vlastivìdné úkoly. Mimo jiné si také
vyzkoušeli pøesun podle azimutu z Viklanù na
Bábu (Viklany i Bába jsou žulové balvany).
Vìøím, že se všem žákùm exurze líbila a
budou se sami do krásné pøírody mezi Žihlí a
Tisem rádi vracet.
vedoucí exkurze Mgr. Vlastimil Šmídl

Žáci ix.tøídy v tiském žulovém masivu

ROZLOUÈENÍ ŽÁKÙ IX. TØÍDY
SE ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU
V pátek 27.6.2008 se v obøadní síni OÚ Žihle
rozlouèilo slavnostnì 13 žákù IX. tøídy ZŠ Žihle
se základní školní docházkou.
Všechny pøítomné žáky, rodièe, uèitele a
kamarády žákù srdeènì pøivítal starosta
OÚ Žihle pan František Procházka.
Žáci pøevzali s rukou tøídní uèitelky paní
Mgr. Jany Šikýøové vysvìdèení o úspìšném
zakonèení základní školní docházky. Paní
øeditelka školy Mgr. Hana Baborová pøedávala
šerpu absolventa základní školy a pan starosta
obce drobnou pozornost od OÚ Žihle.
Pøíjemné pøekvapení pøichystala všem paní
uèitelka Jana Šikýøová, která vyzvala nejen žáky
ale i všechny pøítomné, aby si na závìr slavnosti
zazpívali krásnou anglickou píseò LET IT BE od
skupiny BEATLES.
A jako poslední pøekvapení pøedvedli žáci
velmi pìkné taneèní vystoupení pøímo pøed
budovou OÚ Žihle.
Rozlouèení žákù IX. tøídy se základní školou
mìlo velmi pìknou úroveò. Zaslouží se
podìkovat paní tøídní uèitelce a žákùm IX. tøídy
za vzornou pøípravu.
Pøeji všem žákùm IX. tøídy hodnì úspìchù
v jejich dalším životì!
Mgr. Vlastimil Šmídl

Žáci ix.tøídy spolu se svými uèiteli

ŠKOLNÍ AKADEMIE 1. STUPNÌ
ZŠ ŽIHLE
V pátek 20. èervna 2008 se ve velké
tìlocviènì ZŠ Žihle uskuteènila školní
akademie. Žáci 1. – 5. roèníku zde pøedvedli
øadu veselých scének, písnièek a tancù, pøi
kterých se všichni vesele bavili. Program
sledovalo i hodnì rodièù a starších kamarádù,
kteøí se pøišli na výkony svých mladších
spolužákù podívat.
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VÝLET VI TØÍDY ZŠ ŽIHLE
Ve dnech 18. – 20. èervna 2008 byli žáci
VI. tøídy ZŠ Žihle na výletì u Berounky. Pod
vedením Mgr. Milana Paláta a Mgr. Vlastimila
Šmídla táboøili v krásném prostøedí veøejného
táboøištì Kobylka poblíž Liblína. V prùbìhu
výletu podnikli žáci 2 turistické výpravy na hrad
Krašov a na hrad Libštejn. V Kozojedech se
uskuteènila neplánovaná exkurze do sochaøství
pana Štìrby. Vìøím, že se všem na výletu líbilo a
že se nìkdy zase do míst kolem Berounky urèitì
vrátí.
Mgr. V. Šmídl

Ú S P Ì C H V E V Ý T VA R N É
SOUTÌŽI
V kvìtnu 2008 se žáci 6. – 9. roèníku pod
vedením paní uèitelky Marcely Šmídlové zapojili
do výtvarné soutìže na téma „CO PRO MÌ
ZNAMENÁ MÍÈ“.
Naše škola byla vyhodnocena jako nejlepší a
získala hlavní výhru: 33 míèù znaèky DUNLOP.
Autoøi 3 nejlepších výkresù dostali za
odmìnu vlastní míè. Byli to Libor Ernst a Jakub
Kalous z 8. roèníku a Jaroslav Schierl
z 9. roèníku.
Nejlepší vybrané výkresy jsou vystaveny až
do konce èervna v obchodním centru GLOBUS
v Plzni.

Žáci 6. tøídy na výletì u Berounky

OSLAVA MDD V ŽIHLI
Dne 8.6.2008 se na hasièském cvièišti v Žihli
uskuteènila již VIII. oslava MDD pod záštitou
MO ÈSSD Žihle.Poèasí nám celkem pøálo a
zaèátek akce byl urèen na 13 hodinu a program
byl v pravdì bohatý. Za finanèního pøispìní
OVV ÈSSD Plzeò – sever a OÚ Žihle mohli
organizátoøi naplánovat a posléze i zakoupit
ceny a atrakce pro dìti. Dìti pøi soutìžích
získávaly žetony, které poté mìnily za dobroty,
hraèky a drobné dárky.
Od 14 hodin pak probìhla hodinová
kovbojská show která se,dle odpovìdí dìtí, ale i
jejich rodièù, velmi líbila.Po celou dobu
nedìlního odpoledne nás všechny bavil hudbou
a slovem J.Bláha.Opìt nás pøekvapila i jednotka
dobrovolných hasièù ze Žihle, která tradiènì na
dìtských dnech prezentuje svou techniku,
tentokráte pøišli s výbornou atrakcí pro dìti jízdu
s kladkou na šikmém lanì.
Podìkovat musím i všem dobrovolníkùm
kteøí se starali o hladký prùbìh této oslavy a i
dìtem, které se chovaly vzornì. Na závìr
nezbývá než podìkovat všem sponzorùm:
KOMI pekárna
UNIO EX
Betonárka Bláha
M.Betinec,
Král PM centrum
ÈMSS
a pøát si abychom se za rok opìt sešli ve zdraví
na již IX. oslavì DDM v Žihli.

Úspìšní výtvarníci

Za organizátory I.GRÜNER
pøedseda MO ÈSSD Žihle a OVV ÈSSD
Plzeò-sever
Oslava MDD v Žihli
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770 LET OBCE ŽIHLE

HASIÈSKÁ SOUTÌŽ

ŽIHELSKÁ LÁVKA
Školská a kulturní komise OÚ Žihle ve
spolupráci s SDH Žihle, T.J.Sokol Žihle a
T.J.Slavoj Žihle si Vás dovolují pozvat na naší
obce. Letos je tomu 770 let, co je dochována
první písemná zmínka o naší obci. Výše
zmiòované složky se rozhodly spojit tyto oslavy
se žihelskou lávkou, která v loòském roce byla
velice úspìšná. Celodenní program je pøipraven
na sobotu 9.srpna 2008 na hasièském cvièišti
u Plivátka.
Dobrovolníci a zájemci o pøejezd lávky pøes
rybník se mohou zaèít registrovat už v pravé
poledne. Od tøinácti hodin pak slavnostnì
zahájíme Oslavy obce za pomoci šermíøského
vystoupení a také dudákù. Ve ètrnáct hodin
zaènou samotné pøejezdy pøes rybník, a už na
kole nebo v trakaøi. Mezitím si pøijdou na své
pøíznivci bojù, protože odpolední program
zpestøí souboje rytíøù, ukázky šermu, taneèní
vystoupení, pro dìti je pøipraveno divadelní
pøedstavení a pro milovníky historie výstava
fotografií Žihle a okolí od roku 1900.
Po celý den bude probíhat stánkový prodej
v podobì staroèeského jarmarku a ukázek
staroèeských øemesel. Kdo se nebude chtít louèit
s uplynulým dnem, od 20-ti hodin nás èeká
taneèní zábava pod širým nebem za doprovodu
skupiny Repelent a ve 24:00 dojde na pùlnoèní
pøekvapení. Obèerstvení je zajištìno, tìšíme se
na Vaši hojnou úèast, protože 770 let se slaví
jenom jednou za život.
jménem Školské a kulturní komise OÚ Žihle
Jiøí Bláha

Vítìzné družstvo
V sobotu 14.6.2008 se konala v Žihli hasièská pøepoèet èasù a oficiální výsledek :
soutìž. Družstva závodila v útoku a štafetách.
Zúèastnili se týmy : Pastuchovice, Pøehoøov,
1. Pøehoøov
Veleèín a Žihle. Soutìž probíhala za pøíjemného
2. Žihle
poèasí a po ukonèení byl podán protest proti
3. Pastuchovice
výsledkùm. Po zasedání juri byl proveden
4. Veleèin

FOTBALOVÝ TURNAJ ANEB SRANDAMAÈ
Pro milovníky fotbalu musel být 8.kvìten
vražedný den. V Žihli se uskuteènil fotbalový
turnaj. Ale nebyl to turnaj tìch nejlepších
družstev okresu, kraje nebo republiky, ale
naopak turnaj toho nejneoèekávanìjšího, co se
mohlo na zelený trávník vrhnout.
V Žihli se utkaly ètyøi týmy – Ženy TJ Sokol
Žihle, Zastupitelstvo obce Žihle, Žáci TJ Slavoj
Žihle a Žákynì FC Viktoria Plzeò, pøièemž tyto
dívky byly to jediné, co pøítomnému mužskému
publiku v tento den pøineslo potìšení. Divaèky
zase slzely smíchy nad akrobatickými kousky
brankáøe zastupitelstva Franty Brože.

Mužstvo žákù nìkolikrát ukázalo svoji
vstøícnost tím, že pustilo ženy ze sokola vùbec
k míèi. I když mìly za sebou žihelské dámy
mìsíèní trénink, na chlapce prostì nestaèily,
pøiznejme si to… Na druhou stranu ale ženy
pøekvapily hymnou, kterou dokonce nazpívaly
v profesionálním studiu Hitradia FM Plus a
vydaly jí na CD.
Jak turnaj pomalièku spìl k závìru, vypadalo
to, že se celý den obejde i bez zranìní. Bohužel,
zlomený kotník si z posledního zápasu odnesla
paní Jana Cihelková + natržené vazy Marcel
Èapek. A jak to nakonec skonèilo – všechna

Jiøí Bláha

TJ Slavoj také byla zaøazena do dotaèního
pøihlásil do soutìží 4 mužstva a
to mužstvo „A“ – okresní pøebor, programu sázkové kanceláøe Fortuna a.s. Pokud
mužstvo „B“ – IV.tøída, dorost – vše dobøe dopadne, mìla by ve svahu mezi
okresní pøebor dorostu a žáci – okresní pøebor høištìm a kabinami vyrùst „tribunka“ pro
100 sedících divákù - aby se prostøedí našeho
žákù.
Je myslím velmi dobøe, že budeme mít pøíští areálu ještì zlepšilo. Pøivítáme pomoc všech,
sezonu 4 mužstva, což je na poèet obyvatel velmi kteøí mají o fotbal v Žihli zájem – a se jedná
slušná bilance. Hrací dny – žáci budou pøedzápas o jakoukoliv formu spolupráce.
Dále chci velmi podìkovat za spolupráci ZŠ
mužùm „A“ soboty a dorost bude pøedzápas
mužùm „B“ nedìle. Takže každý víkend by se v Žihle a DDM Radovánek Žihle, SDH Žihle,
Žihli mìl hrát nìjaký zápas. Zaèátek sezony je Myslivci Žihle, kteøí jsou ochotni nám vždy
pro „A“ mužstvo 24.8.2008 a ostatní mužstva pomoci a spolupráce s nimi je na velmi dobré
úrovni. Velký dík patøí všem sponzorùm a
o 14 dní pozdìji.
TJ Slavoj Žihle se též podílela na akcích Obecnímu úøadu Žihle, bez jejichž pomoci by
konaných v obci Žihle – jako napøíklad májové fotbal v Žihli nešel dìlat.
oslavy, turnaj o pohár starosty obce, Den Zemì –
Všem pøeji krásné léto a hodnì štìstí
výsadba stromkù spolu s DDM Radovánek,
stavìní májky, turnaj hospodských družstev a v osobním i sportovním životì.
v srpnu to bude pomoc pøi zajištìní žihelské
Za výbor TJ Slavoj Žihle Jaroslav Vojtìch.
lávky.

TJ SLAVOJ ŽIHLE
Vážení sportovní pøátelé. Skonèila fotbalová
sezona 2007-2008. Do této sezony bylo opìt
pøihlášeno „B“ mužstvo, které nakonec skonèilo
na 7.místì skupiny B. Mužstvo „A“, které bylo po
podzimní èásti okresního pøeboru na
beznadìjnì posledním místì, v jarní èásti
zabralo a bylo druhým nejúspìšnìjším
mužstvem v jarní èásti za postupujícími Nýøany
„B“. Koneèné umístìní je tedy stejné jako
v loòské sezonì – 7.místo v okresním pøeboru.
Žáci se umístila na krásném 3.místì krajské
soutìže žákù skupiny „A“ za SK ZÈE Plzeò a
Borem u Tachova. Takže nakonec asi mùžeme
být s tímto roèníkem spokojeni. I když doufám,
že v nové sezonì se „A“ mužstvo popere
o nejvyšší pøíèky v okresním pøeboru.
A nyní již k nové sezonì 2007-2008. Náš klub

družstva byla první. Cenu pro nejlepšího hráèe
turnaje si odnesla Kamila Kalousová, nejlepšími
brankáøkami se pak staly Milada Sandnerová a
Jiøina Bláhová. Cenu pro hráèe, který hrál jako
prase pøevzal Ondøej Èapek.
V kuloárech se také proslýchá, že pøíští rok
chtìjí dát dohromady svùj tým i „dùchodci od
Kiliána“. Že je prý tento turnaj vyburcoval a že
se prý nenechají zahanbit… tak se na vás všichni
tìšíme, pánové – Švihovèe, Pešíku, Vintøe nebo
Kuèero… Sportu a trvalé invaliditì ZDAR!
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TJ SLAVOJ ŽIHLE

zvláš bodované disciplínì, a to ve šplhu –
3.místo. Nakonec z gymnastika Niky skonèila na
5.místì.
V každém pøípadì bych jí chtìla podìkovat za
odvahu se na tento závod vydat a za odhodlání
trénovat i nadále a pøíští rok být zas o nìco
Jak jsme již apelovali v minulém èísle, tak se lepší…
stalo. Nikola Doskoèilová se zúèastnila
Lenka Knedlíková
krajských pøeborù ve sportovní gymnastice
v Plzni a rozhodnì se v konkurenci plzeòských
gymnastek neztratila.
PØEBOR SOKOLSKÉ
Ihned na zaèátku závodu se pøi rozcvièování
skamarádila se všemi svými soupeøkami a tak VŠESTRANNOSTI – LEHKÁ
panovala vcelku pøátelská a nenapjatá
ATLETIKA – MUŽSKÉ SLOŽKY
atmosféra. V první disciplínì, prostných, Niky
sice trošku zaváhala, ale nakonec pøedvedla
7.kvìtna 2008 se v Plzni na høišti Sokola Plzeò
vìtšinu toho, co bylo „z domova“ již
Petøín konaly krajské pøebory v lehké atletice.
natrénováno. Po pøeskoku a sestavì na kladinì
Z naší TJ se tìchto závodù zúèastnilo 8 chlapcù a
se pohybovala dokonce i na medailových
to sice: Lukáš Ženíšek, Vašek Künzl, Jan Künzl,
pozicích. Vše však nakonec rozhodla neoblíbená
Jan Huèek, Jan Kulhánek, Filip Kulhánek, Filip
hrazda, se kterou se Niky pøi trénincích asi
Hoøejší a Robin Heidenreich.
nejvíce natrápila. Chu si alespoò spravila pøi

PØEBOR ÈOS V SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Jan Hudeèek

Kluci mìli štìstí, nebo spíše
smùlu na dobré poèasí. Sluníèko
paøilo a tak pro všechny bylo asi
nejvìtší utrpení pøekonat sám
sebe pøi vytrvalostním bìhu.
Všichni se moc snažili pøedvést
co nejlepší výsledky a zároveò po
sobì zanechat „stopu“, aby
v Plzni vìdìli, že žihelští taky
nìco umìjí.. což se myslím
podaøilo…
Nesporným dùkazem toho je
3.místo Jana Huèka, dále
5.místo Filipa Hoøejšího a
Lukáše Ženíška a umístìní
ostatních výše jmenovaných
v nejlepší desítce.
Tímto tedy všem chlapcùm
dìkuji za úèast a doufám, že jim
nadšení vydrží i do pøíštího
roku… kdo ví, tøeba bude naše
TJ reprezentována ještì ve
vìtším poètu…
Lenka Knedlíková

Reprezentanti

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
TJ Sokol Žihle poøádá dne 19.èervence nohejbalový turnaj trojic. Zápis bude probíhat
od 8:00 do 9:00, zaèátek turnaje je v 9:00 hod. Startovné je 100,- Kè za 1 tým. Turnaj se
bude konat na sokolském høišti u nádraží ÈD.
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Reprezentantky

Nikol Doskoèilová

PØEBOR SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI – LEHKÁ
ATLETIKA – ŽENSKÉ SLOŽKY
14.kvìtna 2008 se konaly závody v LA v Plzni i
pro dívky. Z naší TJ jsme se zúèastnily pouze
v poètu 4, což je, myslím si, obrovská škoda.
Tento fakt byl bohužel zpùsoben, jak už to tak
bývá, nemocemi…
Za naši TJ se tedy nakonec zúèastnila Míša

Janeèková, Irèa Plecitá (obì již závodily minulý
rok), Niky Doskoèilová a moje malièkost…
Dìvèata si novì vyzkoušela, jaké je to bìhat po
tartanu a Irèa dokonce vyzkoušela bìžet i
s tretrami (speciální bìžecké botyi – pozn.
redakce), což se nakonec ukázalo jako výborný
nápad, protože rozbìh na 60m ve své kategorii
s velkým náskokem vyhrála.
Všechny dívky, stejnì jako chlapci týden pøed
nimi, se velmi snažily a výsledky také hovoøily
samy za sebe. Niky Doskoèilová, která si atletiku

Lenka Knedlíková
plnila jen, aby mìla celkovì splnìnou
všestrannost za rok 2008, byla velmi pøekvapená
z výsledkù, když zjistila, že skonèila na 2.místì.
Výborným výsledem se ale mùžou pochlubit i
zbylá dìvèata – Irèa Plecitá skonèila na 4.místì a
Míša Janeèková na 5.místì…
Stejnì jako u chlapcù, i u tìchto dívek
doufám, že jim nadšení a píle být ještì lepší
vydrží do pøíštího roku…
Lenka Knedlíková

NAVÝŠENÍ PØÍSPÌVKÙ Z FONDU PREVENCE
BONUS 300 Kè PRO KAŽDÉHO POJIŠTÌNCE U PØÍLEŽITOSTI 15. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ ZP M-A
Délka pojistného vztahu

Platné do
30. 4. 2008

Od 1. 5. 2008

1. 8. 1993 – 31. 12. 1994

600 Kè

600 Kè + 300 Kè

1. 1. 1995 – 31. 12. 1997

550 Kè

550Kè + 300 Kè

1. 1. 1998 – 31. 12. 2000

500 Kè

500 Kè + 300 Kè

1. 1. 2001 – 31. 12. 2005

450 Kè

450 Kè + 300 Kè

1. 1. 2006 – 31. 12. 2007

400 Kè

400 Kè + 300 Kè

od 1. 1. 2008

300 Kè

300 Kè + 300 Kè

NOVINKY V ROCE 2008

K 15. výroèí rozšiøujeme možnosti pøíspìvkù z FP na:

Pøíspìvek na oèkování proti papilomaviru – až 4.000 Kè
Pøíspìvek na vstup do solné jeskynì, sauny
Pøíspìvek na oèkování proti pøíušnicím vakcínou Priorix
Pøíspìvek na zakoupení helmy
V platnosti i nadále pøíspìvky na cvièení,
masáže, ozdravné pobyty, oèkování, hodiny plavání zdarma,
program pro ženy a dívky - poukázky do lékárny…..

rovnátka (pevná i snímatelná)
sportovní chránièe, autosedaèky
oèkování proti meningokoku (do 20let)
oèkování PREVENAR
oèkování proti klíšovce (všechny dávky)
nákup optických pomùcek
www.zpma.cz

info@zpma.cz

Akce klient pøivede klienta - poukázka 900 Kè pro nového i stávajícího klienta
(platnost od 1. 5. 2008)

www.zpma.cz

info@zpma.cz
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