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

10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
10.jednání Zastupitelstva obce se konalo
Celkové výdaje rozpočtu ve výš
i23.265,00
16.září 2008. Přítomno bylo 13 zastupitelů a
několik občanů naší obce. Na svém desátém e) Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky
jednání zastupitelstvo:
v části materiálu „3.úprava rozpočtu na
rok 2008“
42) vzalo na vědomí :
f) Organizační zabezpečení inventarizace
a) Provedenou kontrolu usnesení z 9. jednání
majetku obce za rok 2008
zastupitelstva obce
g) Prodej části pozemkové parcely č. 1436/1
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 9. a
v k.ú. Žihle o výměře 280 m2 panu Jaroslavu
10. jednání zastupitelstva obce
Procházkovi, bytem Žihle 50, 331 65 Žihle.
Cena je 40,- Kč/ 1 m2
c) Ústní zprávu ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ
Žihle o zabezpečení výuky ve školním roce h) Prodej části pozemkové parcely č. 1395/1
2008/2009
v k.ú. Žihle o výměře 270 m2 panu Ing.
Františku Morozovi, bytem Jiřího Wolkera
d) Předložený rozbor hospodaření obce za
2606, 438 01 Žatec. Cena je 40,- Kč/ 1 m2
1. – 7.měsíc r.2008
I) Bezplatné užívání části pozemkové parcely
43) schválilo :
č. 917 v k.ú. Nový Dvůr u Žihle panu Zdeňku
Maškovi, bytem P. Jilemnického 2459/5,
a) Zápis o průběhu 9. jednání zastupitelstva
434 01 Most – za předpokladu, že žadatel
obce na základě ověření zastupitelů
bude tento pozemek udržovat v pořádku
Mgr. Pavla Kašpara
j) Zhotovitele akce „Výměna oken v domě
b) Program 10. jednání zastupitelstva obce
čp. 65 Radovánek“ firmu Dřevařská a
lesnická spol. s.r.o. – navrhovaná cena
c) Návrhovou komisi ve složení: předsedkyně
287.847,50 Kč včetně DPH
Jiřina Bláhová a Václav Klíma a Kateřina
Fúdorová jako členy
k) Zadání projektových prací na rekonstrukci
národního domu firmě MENE Industry s.r.o.
d) Rozpočtové opatření č.3 takto:
tis. Kč
Celkové příjmy rozpočtu
l) Vybudování kanalizační přípojky přes obecní
obce ve výši
22.201,93
pozemek č. 1472/2 před domem V. Hynka,
Financování ve výši
Žihle čp. 231 v nákladech cca 40.000,- Kč
včetně hospodářské činnosti
1.063,70
z důvodu zamezení vypouštění fekálií do
Celkové zdroje ve výši
23.265,00
požární nádrže
Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši

22.240,00
1.025,00

m)Zhotovení energetického auditu na
Masarykově ZŠ a MŠ v Žihle, který bude

proveden firmou EN projekt Plzeň,
Klatovská 7, v ceně 154.700,- Kč včetně DPH
n) Podepsání navrhované smlouvy s RWE
Transgas na zřízení věcného břemene
(uložení potrubí pro plynovod) v ceně 100,Kč/1bm, délka cca 300 m; následuje možné
získání dotace 500.000,- Kč na zřízení
sběrného dvora
o) V souladu se zákonem 107/2006 Sb.
o jednostranném zvyšování nájmu, zvýšit
s platností od 1.5.2009 nájemné v obecních
bytech takto:
- ve standardních bytech z dosavadních
15,20 Kč na 16,20 Kč/1 m2 obytné plochy
- v bytech se sníženou kvalitou z dosavadních
6,70 na 7,20 Kč/1 m2 obytné plochy
p) Zastupitelstvo obce Žihle bylo seznámeno
s Integrovaným strategickým plánem MAS
Světovina a současně se Strategickým plánem
Leader MAS Světovina. Zastupitelstvo
s oběma plány souhlasí a podporuje jejich
realizaci. Pro potřeby potvrzuje své setrvání
v mikroregionu Karlovicko, z.s.p.o. a tento
mikroregion souhlasí se svým začleněním
v MAS Světovina o.p.s.
44) neschválilo :
a) Prodej části pozemkové parcely č. 1039/31
v k.ú. Hluboká u Žihle panu Otto Kobylákovi,
bytem Mečislavova 224/12, 140 00 Praha 4 Nusle
45) pověřilo :
a) Účetní provedením rozpočtové změny ve
výkaznictví v termínu do 30.9.2008

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace k výměně občanských průkazů
Dnem 31.12.2008 končí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů
Žádost o vydání nového občanského průkazu
jsou občané povinni předložit nejpozději do 30.
listopadu 2008.

Pro občany narozené před 1.1.1936 platí
Výměna občanských průkazů nepodléhá
výjimka - OP , ve kterých mají vyznačenou dobu správnímu poplatku.
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
prodloužena bez omezení“ , zůstávají nadále platí po dobu v nich uvedenou a byly vydávány od
platné.
druhé poloviny r. 2000.
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o volbách
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat
ve dnech 17. a 18. října 2008.
Voličům budou dodány obálky s hlasovacími
lístky nejpozději 14.10.2008 na adresu jejich
trvalého pobytu.

Volební místnosti se otevírají v pátek 17.10.
ve 14,00 . Voliči mohou hlasovat do 22,00 hod.,
v sobotu od 8,00-14,00 hod. V naší obci budou
opět 2 volební okrsky . Okrsek č.1 bude mít sídlo
v zasedací místnosti OÚ , okrsek č. 2 v obecní
knihovně

oslavili tito občané:
Bunatický Ludovít
Hausner Antonín
Churavý Zdeněk
Jindrová Bohuslava
Kopřiva Vladimír
Kopřivová Božena
Knedlíková Anežka
Pešková Anna
Schierlová Mária
Sejpková Adela
Sládková Marie

OZNÁMENÍ
V sobotu dne 22.listopadu 2008 proběhne

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
8:00- 8:15
Do kontejneru vhazujte pouze nebezpečný Hluboká
8:25- 8:40
odpad (mrazničky, ledničky, akumulátory, Poustky
Nový Dvůr
8:45- 8:55
televize a pneumatiky bez disků …)
Žihle - nádraží
9:05- 9:25
Žihle – dílny OÚ
9:30- 9:50
Přehořov
10:00-10:20
Odlezly
10:30-10:50

JEDNA PŘÍMÁ ŘEČ …NEBO UPŘÍMNÁ ?
,,Ahoj mamko,co dnes budeme dělat?“
Nemám dnes náladu a tupě zírám před sebe a
mlčím. ,,Tak mami, slyšíš?“ Mám vztek, ale ten
můj blonďatý andílek za nic nemůže. ,,Já jsem
dneska nezlobila!“ Já vím. Byla jsi venku s
Bertíkem? No jo, byla a žádnou hromádku
neudělal. Fajn. Náš pes vypadává ze hry.
Kdybych jen ráno tolik nespěchala a koukala
pod nohy.
Dobíhám autobus ve stylu „ Šebrle na
podpatkách“ a sedám si hned za řidiče.V hlavě
už mi šrotuje denní plán a povinnosti z něho
vyplívající. Tok myšlenek náhle přeruší velmi
známý odér. Rozhlížím se po cestujících a …No
to snad není pravda. Do čeho jsem to šlápla ?
Jsem ráda, že mě řidič nechá dojet.

To bude den.V práci kolegyně vtipně glosuje
„To vypadá jako od medvěda, co se nacpal
borůvkami. „Ha, ha fialovou taky poznám.“
Nazouvám si pantofle a odebírám se na toaletu
likvidovat tu nadílku. Mám vztek na všechny
majitele psů. Slovník pubescenta si s semnou
nezadá.
Přemítám, jestli je normální uklidit
hromádku po svém psu.
Vracím se do kanceláře, kde kolegyně právě
větrá.Vrhám kyselý úsměv a usedám k počítači.
Stále cítím ten, promiňte mi, smrad.
Má vtipná kolegyně přemítá: „Ber to z té lepší
stránky, taky jsi mohla mít na nohou lodičky od
Manolo Blahnika a to by byl pak fičák“
Tak tohle nekomentuji. Mně stačí moje od

INFORMACE O ÚPRAVĚ HODIN
pro veřejnost u pošty 331 65 Žihle, ke které
došlo v rámci optimalizace poštovních služeb
od 1.10.2008 následujícím způsobem:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 – 11:00 13:00 – 16:30
8:00 – 11:00 13:00 – 16:30
8:00 – 11:00 13:00 – 16:30
8:00 – 11:00 13:00 – 16:30
8:00 – 11:00 13:00 – 16:30

Humanica za 699 Kč. Ale čisté, prosím čisté!
Do konce pracovní doby mám náladu pod
psa. Jak výstižné.
Ale teď už prosím vážně.Ve finále je jedno,
jestli šlápnete do psí hromady lodičkou za
50 000 Kč nebo botaskou s tržnice. Normální
je po svém psu uklízet. Proto nechal obecní úřad
instalovat odpadkové koše pro tento účel.
Všem, kteří uklízejí po svém psím miláčkovi
děkujeme.Ostatním, kteří se s úklidem
nenamáhají, přejeme minimálně 3 krát
vyšlápnutí psích bobků.
Martina Rambousková

700 LET OBCE ŽIHLE
Tak to máme za sebou. Žihle oslavila 770 let
ve velkém stylu, který dlouho nikdo nezažil. Na
sobotu 9.srpna se připravovali všichni
organizátoři dlouho dopředu, ale hlavní
přípravy vrcholily v samotný den časně ráno, kdy
ještě vydatně pršelo. O počasí se říká, že
jedenáctá rozhoduje, a taky rozhodla. Dalších 24
hodin neukápla z nebe ani kapka. Teploty se
pohybovaly kolem příjemných 25 stupňů, takže
nebylo ani vedro ani zima. První návštěvníci se
začali objevovat už v deset hodin dopoledne, i
když se areál hasičského cvičiště u Plivátka
otevřel pro veřejnost až v pravé poledne. Na
místo dorazili i stánkaři s ukázkami starých
řemesel a v hasičském stanu si všichni mohli
prohlédnout na fotografiích, jak vypadala Žihle
před 100 lety. Výstavu připravil Otto Huček.
Kolem jedné hodiny odpoledne už hasičské
cvičiště provoněly první klobásy a návštěvníků
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přibývalo. Starosta obce František Procházka společně s
historickou skupinou Lancea z Plzně oficiálně zahájil oslavy
a ještě než předal slovo tachovským dudákům, připomněl
minutou ticha náhlé úmrtí pana Filipa Kočínce, který se
několik desítek let staral o kulturu v Žihli. Pak už program
jel naplno – ukázky historických šermů a tanců vystřídaly
pohádky pro děti v podání paní Slavíkové z Křivoklátu,
mezitím se na žihelské lávce přes Plivátko utkávali odvážní
soutěžící na kole nebo v trakaři. S časem 24,54 se nejdéle na
lávce udržel Tomáš Hauner a stal se tak celkovým vítězem
druhého ročníku přejezdu na kole. Stupeň vítězů v
disciplíně “přejezdy na trakaři” obsadila dvojice otec a syn –
Michal a Michal Čechurovi.
Odpolední program skončil krátce po 18.hodině a pod
nafukovacím obloukem proběhla přestavba na večerní
zábavu. Úderem osmé večerní hrábli do strun kluci ze
skupiny Repelent a na louku u Plivátka začali přicházet
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první zájemci o večerní veselí pod širým nebem.
V půl deváté bylo pořadatelům jasné, že je zle.
Stoly, židle a lavičky nemohly stačit pro stále
přicházející žihelské davy. “Nápad roku” dostal
Otto Huček při pohledu na rozebrané dřevěné
fošny ze žihelské lávky: “Jedeme pro cihly!”
zvolal. A tak během půl hodiny posloužila
žihelská lávka jako lavice pro zábavychtivé
žiheláky. Dalších sedm laviček bylo dovezeno z
fotbalového hřiště. Večer byl zachráněn, a
protože se trošku ochladilo, tanec na sebe
nenechal dlouho čekat. Pak přišla jedenáctá
večerní a my jsme se přenesli o více než dvacet let
zpátky v čase. Červené sukýnky, cůpky a drdůlky,
bílé třásně v ruce… Právě tak vtrhly se skladbou
Poupata od Michala Davida před užaslé
obecenstvo ženy TJ Sokol Žihle. Pro velký
úspěch musely své “sokolsko-spartakiádní” číslo
opakovat. Pak už se tančilo až do druhé hodiny
ranní. Skupina Repelent podala skvělý výkon,
protože jejich série trvaly i hodinu a půl.
Návštěvníci si odpoledne i večer chválili a
objevili se i tací, kteří si přáli, aby Obecní úřad
podobnou akci zopakoval i příští rok… a důvody
k tomu jsou – protože za rok to bude 550 let, co
obec Žihle získala městský znak…

Jménem školské a kulturní komise OÚ Žihle
Jiří Bláha

PROVĚŘOVACÍ A TAKTICKÉ CVIČENÍ
Jednotka SDH Žihle provedla dne 6.9.2008 ve spolupráci s Domem
pečovatelské služby v Žihli prověřovací a taktické cvičení s cílem prověřit
možnosti zásahu při vzniku požáru v některém z bytů.Při plánování cvičení
se počítalo i s možností evakuace obyvatel domu.Před provedením
samotné akce bylo pro obyvatele DPS provedeno velitelem jednotky a
vedoucí DPS seznámení s provedením celé akce a i s nebezpečím při
vzniku mimořádné události v objektu,možnostmi evakuace a postupu
jednotek SDH Žihle.
Zahájení celé akce bylo plánováno v součinnosti s Operačním
střediskem hasičů v Plzni odkud měl být vyhlášen poplach pro jednotku
SDH v Žihli. Shodou okolností byl jednotce vyhlášen před začátkem

cvičení skutečný požární poplach na požár lesa u Poustek,což plánovanou
akci časově posunulo asi o 2 hodiny.
Po návratu z akce byl tedy celý plán cvičení přehodnocen a upraven.
Jednotka vyjela jako ke skutečnému požáru .Po průzkumu velitelem
zásahu provedla zásah jako u skutečného požáru v bytě č.29 v prvním patře
. Nechyběl simulovaný zásah vysokotlakým proudem vody,použití
dýchacích přístrojů,evakuace obyvatel a ošetření „popáleného“ obyvatele
bytu.Následovalo vyhodnocení celé akce,kterého se zúčastnil starosta
obce p.Procházka a řídící důstojník HZS npor.Kučera.Bylo konstatováno
,že akce proběhla i po dílčí úpravě tak,že byly vyzkoušeny postupy
záchranných prací jako při skutečné události.
Velitel JSDH Žihle Josef Fila
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DDM RADOVÁNEK
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY 2008
DDM Radovánek Žihle pořádal ve spolupráci s občanským
sdružením Happy Time již třetí ročník akce Rodinné sportovní hry.
Soutěž proběhla v neděli 21. 9. 2008 a byla určena pro děti, jejich
rodiče nebo nejbližší příbuzné. Celkem se zúčastnilo 27 soutěžících a
společně utvořili 8 rodinných týmů.
V letošním roce jsme se nechali inspirovat prázdninovou události,
kterou sledoval celý svět, a prožili jsme společně Žihelskou
olympiádu 2008. Při zahájení tudíž nesmělo chybět zapálení
olympijského ohně, barevné olympijské kruhy a samozřejmě státní
hymna pro vítězná družstva. Na soutěžní týmy čekaly sportovní
disciplíny jako v Pekingu, ale maličko upravené na podmínky hřiště,
které nám na pořádání olympiády poskytl TJ Slavoj Žihle. Každý tým
zastupoval zvolený stát a v jeho barvách plnil 9 disciplín jako např.
střelba na bránu, hod diskem, jízda na koni, běh s cihlou, skok v
tunelu, běh trojnohý, plavání, běh po kamenech a atletika. Nebyly to
jednoduché úkoly, ale všichni soutěžící se svého zhostili znamenitě a
za svůj tým bojovali jako lvi. Vyhrál rodinný tým v barvách Španělska,
druhá byla Velká Británie a jako třetí skončil tým České republiky.
Na závěr byly předány ceny vítězům v jednotlivých kategoriích.
Tři nejlepší rodinné soutěžní týmy si odnesly diplomy, medaile a
hlavně dárečky zakoupené za přispění VZP ČR. Každý účastník
dostal sladkou odměnu v podobě cereální tyčinky od generálního
partnera této akce firmy NOVÝ VĚK. Svačinu soutěžícím zajistila
paní Komáčková z pekárny Komi, která nám darovala koblížky
plněné marmeládou, mákem a nugátem. Všem nám chutnalo.
Tímto děkujeme našim partnerům za zabezpečení akce, která je
výjimečná tím, že stmeluje rodinu dohromady.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale atmosféra na hřišti byla
příjemná. Děkujeme všem za účast a těšíme se na Vás v příštím roce.
STÁLE SE JEŠTĚ MŮŽETE HLÁSIT DO VÝŠE UVEDENÝCH KROUŽKŮ!!!!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
17.10. – Pletení z pedigu – akce pro mládež a dospělé od 19.00 hodin
27.10 – Kreativní večer – Obrázky na plátno technikou Malgel - akce
pro mládež a dospělé od 19.00 hodin
Podzimní prázdniny:
28.10. – Drakiáda v Plasích – akce pro děti – odjezd v 11.30 a návrat v
17.00 hodin
29.10. – Den bez nudy - stolní hry a hlavolamy – akce pro děti od 9.00
do 13.00 hodin
7.11. - Pletení z pedigu – akce pro mládež a dospělé od 19.00 hodin
11.11. – Výroba lampiónů – akce pro rodiče a děti
21.11. – Kreativní večer - Vánoční téma – akce pro mládež a dospělé
od 19.00 hodin
29.11. – Mikulášská nadílka pro Porsche Lochotín – společná akce s
DDM Kaznějov
30.11. – Mikulášská nadílka pro Porsche Borská pole – společná akce
s DDM Kaznějov
4.12. – Mikulášská nadílka v hasičské zbrojnici Žihli – akce pro
rodiče a děti
6.12. – Mikulášská akce na Býkově – společná akce s DDM
Kaznějov pro rodiče a děti
8. – 11.12. – Adventní tvoření – akce pro rodiče a děti
12.12. - Pletení z pedigu – akce pro mládež a dospělé od
VÝZVA
19.00 hodin
12.12.2008 – Konec zájmových útvarů v roce 2008 – vánoční
Muzeum a galerie severního Plzeňska
- Zařízení a vybavení domácnosti
prázdniny
24.1.2009 – Maškarní bál pro děti od 14:00 hod v ND Žihle převezme nebo odkoupí od občanů pro
nově plánovanou expozici toto vybavení:
Budeme rádi i za jednotlivé části výše
- Vybavená jakékoliv řemeslnické dílny uvedených zařízení.
Podrobné informace ve vývěskách DDM.
- Zařízení školy
Případné informace na tel. 373 396 410
Na akce je nutné se přihlásit v DDM Žihle nebo
-Zařízení staré hospody včetně
Mgr.Jiří Fák, Jana Dientspierová
na tel.: 373 313 245, 731 949 469, 731 410 718.
výčepního pultu
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JIŘÍ MÁDL V ŽIHLI
T.J.Sokol Žihle si Vás dovoluje srdečně
pozvat na další díl zábavného pořadu Deset
statečných. Tentokrát přijal pozvání jeden
z nejlepších současných herců mladé generace
Jiří Mádl. Budeme si povídat o škole, natáčení
Snowboarďáků a o pocitech při natáčení
erotických scén. Dojde i na dotazy diváků.
Pořad je doplněn o natočené ankety ve stylu
pořadu Nikdo není dokonalý, které jsme
s panem Ottou Hučkem natáčeli na jaře tohoto
roku... mezi odpověďmi jsou i tentokrát
opravdové skvosty...
Pořad je přístupný i dětem školou povinným.
Vstupné je 80,-Kč a vstupenky si můžete koupit
v předprodeji v Květinářství u paní Havlíkové.
Pořad se koná 4.listopadu od 19:00 hodin
v Národním domě v Žihli.
Jiří Bláha

ŽIHELSKÁ KOMEDIE VČERA, DNES A ZÍTRA JE DOTOČENA
2 měsíce a 21 dní - tak dlouho trvalo natáčení
nové letní žihelské komedie Včera, dnes a zítra.
Povedlo se, je natočeno, teď už se jenom střihá a
střihá. Pokud všechno půjde podle plánu,
premiéra by se měla konat na přelomu listopadu
a prosince v Národním domě v Žihli. Pokud už
vás ale teď zajímá, jak film asi tak vypadá,
podívejte se na stránky www.ou-zihle.cz, kde je
ve složce Aktuality ke stažení trailer k filmu.
V záložce Žihelský film je spousta fotek
z natáčení.
A teď ve stručnosti, o co ve filmu jde: Do
malebné obce Žihle se přistěhují z Prahy
manželé Janíčkovi (Martina Rambousková,
Libor Kulhánek). Nastěhují se do rodinného
domku hned vedle domu manželů
Komorousových (Milada Sandnerová, Otto

Huček), kteří v Žihli bydlí od narození.
Komorousovi mají dva syny - Filipa (Martin
Karnet) a Pavla (Lukáš Milota), který právě
pracuje v Anglii jako au-pair. Janíčkovi jsou
z hlavního města zvyklí na určitý životní styl, a
tak je hned na začátku vyvede z míry sousedova
slepice, která se jim podepsala zadní částí svého
těla na jejich chodník. Janíček následně zjistí, že
slepice pochází od Komorousů a že k Janíčkům
prolezla dírou v plotu. A tak mají alespoň
Janíčkovi o důvod víc, seznámit se s novými
sousedy. Místo seznámení dojde mezi oběma
manželskými páry k prudké hádce a to je začátek
všeho. Od této chvíle si obě rodiny nedělají nic
dobrého. Do celého blázince ještě přijedou
rodiče Anny Komorousové (Jaroslav a Olga
Vintrovi) a z Anglie se vrátí syn Pavel. Ten navíc

TJ SOKOL
" V Žihli se utkali borci nad nízkou sítí "
T.J.Sokol Žihle pořádal v sobotu 19.července 2008 již osmý ročník
nohejbalového turnaje trojic. Turnaje se zúčastnilo dohromady
11 mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Z každé skupiny
postoupily tři týmy, které se ve finále utkaly systémem každý
s každým.
Vítězem turnaje se stalo mužstvo Svaťák složené z kralovických a
zručských nohejbalistů.
Na druhém místě skončilo mužstvo Lubná a čest domácích
zahraňoval třetím místem Sokol Žihle. Organizátorům přálo i
počasí, za celý den spadlo jen pár kapek. V Žihli se hrál skutečně
nohejbal špičkové úrovně a všichni tento turnaj hodnotili velmi
kladně.
Martin Karnet
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přebere bráchovi Filipovi holku Ivetu (Petra
Rambousková), která je zároveň sestrou
zkorumpovaného starosty Marcela Tučného
(Jiří Bláha). Když do celého příběhu ještě
vstoupí jehovistky (Růžena Hučková, Petra
Kulhánková), náměstci ministra dopravy
(Martin a Petr Kozlíkovi), sekretářka starosty
(Lenka Knedlíková) a starostův kamarád a
poskok (Zbyněk Mráz), je rázem o legraci
postaráno...
Název Včera, dnes a zítra má jediný význam:
Hlupáci v našem okolí byli, jsou a budou...
všechno je jenom v lidech... podobné problémy,
které řeší hrdinové filmu, už několikrát řešili
naši předci, řešíme je my a budou je řešit i ti, co
přijdou po nás... lidi zůstávají pořád stejní - ať je
to VČERA, DNES a nebo ZÍTRA...

RABŠTEJNSKÝ SCOTLAND YARD
Tenhle zajímavý případ z povodí říčky
Střely mi vyprávěl penzionovaný ředitel
jednoho polesí na Jesenicku, s nímž jsem jel
před lety vlakem z Mariánských Lázní, kde byl
na léčení, do Plzně. Při hovoru jsem se
náhodou zmínil o svých rybářských
dovolených na Střele pod Rabštejnem, a on se
rozpovídal o svém dětství u jeho dědy,
hajného z Ostrovce, který mu všechno
vyprávěl tak, jak to vyslechl zase od svého táty,
nadlesního Wimmera, jednoho ze čtyř hrdinů
tohoto příběhu.
Celou tu historku jsem jen trochu upravil
do písemné formy. Do jaké míry odpovídá
skutečnosti nevím. Nepátral jsem v archivu
plzeňského trestního soudu a myslím, že to
ani není třeba. Pouze jsem náhodou vylovil

poražené rakouské armády od Hradce.
Rozpředla se dlouhá debata o zkaženosti
světa, o posledních válkách co vedli v tomto
století Napoleon, starý Prušák Fritz a
v šestašedesátém zase ten Wilhelm, které
zkazily lidi i morálku („O tempora o mores!“,
neodpustil si páter Martínek). Před půlnocí se
konečně hosté rozešli, hospodský Hanzl
pozhasínal lampy a na celý kraj ulehla smutná
tmavá noc.

vytáhli zákolník. Nakonec ale stopy podkov na
cestě po prudkém zastavení vozu místo vraždy
potvrdily.
„ Hrůzný ten čin zajisté nenechá Pán bez
trestu“, pokřižoval se páter,“je dnes na světě
tolik špatnosti a hříchu, že oko Páně nestačí
nad tou lidskou cháskou slzy ronit!“

„ Boží trest je jistě na věčnosti stihne,
velebnosti“, vložil se do toho fořt, „ale je
povinností světské spravedlnosti je už na
tomto světě potrestat, pro výstrahu jiným,
Uběhl týden a po kraji se roznesly zprávy kdož se snad k podobným činům chystají!“
o vyšetřování loupežné vraždy. Policejní
„Na richtig, to maj pravdu pane forstmajstr,
komise, pověřená vyšetřením toho zločinu
ale jak ty kriminálníky najít a usvědčit, toť halt
samotným zemským policejním prezidentem
otázka!“, poznamenal Nathan Hiršl, „Vono,
prý zjistila, že k činu muselo dojít kolem druhé
najít harnádli v kupě sena bude pro
hodiny odpolední, ergo ještě za plného
žendarmérii setsakramentská práce, žejo.
A vo to horší, že namaj ani ánunk, kde začít.
Ja, ja, so ist es.“
„ Ale, ale, pánové, copak to maj v rukou
četníci?“, neudržel se pan otec Hora, „Povídal
pan starosta Krulich, když byl u nás pro pytel
žitný vejražky, že to dostala befélem plzeňská
policie direktně vod zemskýho policejního
prezidenta. Takže žádný strachy! Když dovede
najít všechny vlastizrádce co usilujou vo
svržení našeho nejmilostivějšího císaře,
poradí si plzeňskej pan komisař Übermann i
s takovejma lumpama.
„ Vo n i j s o u , p a n e H o r o , s a m á
legrace“,dopadla Hiršlova pěst na desku
dubového stolu, „ale povídám, že to ani pro
policii nebude žádnej underholt, ale moc
svízelná práce, a jestli vona tu pakáž najde, tak
dám tady do placu štěně plzeňskýho, jako že
se Nathan menuju!“

z minulosti jeden starý příklad neměnné
lidské povahy a je zcela na čtenáři, jak ho přije.
Panny Marie. Scházeli se tady pravidelně
na partičku bulky nebo skatu a nikterak jim
nevadila rozličnost jejich povolání, jazyka,
nebo víry, protože, jak se tehdy požadovalo,
byli všichni „obou zemských jazyků mocni“ a
ve zdejším, k životu dost tvrdém kopcovitém
kraji, k žádným rozmíškám z takových důvodů
nedocházelo.
Ten den ale nikomu z nich jaksi nepadala
karta, takže nakonec nechali hry a chystali se
pomalu rozejít domů, když se náhle rozletěly
dveře a do lokálu vpadl klášterní kostelník
Kreuzmann: „Lidičky, už jste to slyšeli? Na
silnici pod hradem přepadli vodpoledne
poštovní vůz, zabili kočího a ukradli pytel
v kterým prej bylo třicet tisíc zlatejch! Už tam
jsou četníci z Manětína a direktor z panský
kanceláře, vodkaď posílali ty peníze do
plzeňský Živnobanky!“
Zpráva vzbudila, pochopitelně, velký
rozruch, protože takový mord se zde stal
naposledy v roce 1866, když tudy táhly zbytky

denního světla. Pachatelé, že byli tři, že kromě
pytle s penězi byla ukradena také vozkova
úřední zbraň a že mu po smrti lupiči stáhli
z nohou i jeho vysoké boty.
Tyhle zvěsti nemohly minout ani
rabštejnskou krčmu, a tak naše čtyřčlenná
společnost měla ještě pádnější důvod než
karty, aby se v plném počtu zase v sobotu
u Hanzla sešla. Ovšemže tam nebyli její
členové sami. Hospoda byla plná, a jediným
tématem hlučné debaty byla ta tragická
událost. Hlas lidu ty vrahy a jejich čin řádně
odsoudil a přál jim ten nejvyšší trest, což bylo
jistě na místě, ale potíž byla v tom, že je bylo
třeba nejdříve dopadnout.
To byla sice logická, ale v tomto případě
značně obtížná podmínka. Pachatelé vůbec
nemuseli být z tohoto kraje, mohlo to být
náhodné, nepřipravené přepadení a na místě
činu nebyly nalezeny žádné podstatné stopy.
Ostatně i přesné místo bylo nesnadné zjistit,
protože koně odtáhli vůz i s mrtvým kočím
o dobrých dvě sta metrů dál, kde se zastavil,
protože mu upadlo kolo, u něhož pachatelé
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„Ó, to vás bereme za slovo, pane Hirschl“,
ozvali se ostatní stolovníci, „to je od vás
ušlechtilej čin a příspěvek ku zdaru pátrání.
Tady velebný pán je toho svědkem a i když jste
tý vaší víry, jistě ho uznáte za dostatečně
hodnověrnýho!“
Tak se společnost bavila ještě drahnou
dobu, padaly rozličné rady a názory, co a jak
by pan komisař Übermann měl udělat a jaké
tresty by měl okresní soud udělit, když nastala
opět jedenáctá a krčmář zamkl hospodu.
Následující sobota byla netypická. Týden
předtím lilo jako z konve, bouřka stíhala
bouřku a řeka stoupla tak, že mlýnská chasa
na Horním, a hamerník pod ním, měli plné
ruce práce a starostí, takže na hospodu a karty
nebylo ani pomyšlení. „U ječného klasu“ bylo
poloprázdno a v naší společnosti nechyběl jen
mlynář, ale i fořt Wimmer, protože na Kozích
Hřbetech došlo k sesuvu půdy a padlo tam
přes šedesát smrků.
Sešli se tedy tentokrát u svého stolu jen dva
z těch štamgastů. Po třetím pivě se páter

Martínek naklonil k sousedovi: „Pane
Hirschl, musím se vám s něčím svěřit. Ona je
to taková vošajstlich věc, víte, já bych o tom
vlastně neměl nic tento, ale přece jen tady jde
o zlý skutek, žeáno!“

radit, ale já bych to udělal jinak. Dostal jsem
totiž takovej nápad, ale to vám povím za
tejden, až tu bude zase celá naše kartenparta,
poněvadž s ním musej souhlasit všichni.“
Hirschl domluvil, a protože oběma těm
osamělým
hráčům přestalo
pivo chutnat,
zaplatili a
odešli.
Když se
týden s týdnem
sešel, byla tu
zase sobota.
Řeka opadla,
z polomu
odvezeno už
přes třicet
kmenů a tak
o dubovou
desku stolu zase
vesele pleskaly i
mlynářovy a
fořtovy karty,
když po třetím
kole skatu
promluvil do
„Na gut, pane páter, tak mi nic neříkaj, když
hry obchodník.
nesměj!
„Pánové, minulej tejden se mnou měl tady
„ Jenže mně to svědomí nedá. Furt se mi
pan páter takovej diškurs vo porušení
pere moje kněžská povinnost s tou občanskou
zpovědního tajemství a nedošel k žádnýmu
a tak se s vámi chci poradit! Přišla mi v tejdnu
rozhodnutí. Co kdyby se dnes svěřil i vám,
ke zpovědi jedna, no, řekněme ovečka,
abysme mu mohli
plakala, co má dělat. Syn jí přišel domů po tom
společně poradit?“
pošťáckém mordu celý schvácený a špinavý,
Protože to byla
v cizích botách a s bolavou nohou, co mu na ni
docela
vítaná změna
prý stoupnul v lese kůň při stahování klád a
po
více
než
roztrhal mu i botu. Nejí, jen chlastá u Žida
tříhodinové
karetní
Šterna rum, kde na něj bere to že prý ví Bůh a
štrapáci,
došel
ten
už třetí den nebyl v lese v práci. I hajný už se na
návrh
plného
souhlasu
něj ptal, ale on prý nikam nechce, že ho bolí
noha. A že mi na Hod Boží Svatodušní přinese a páter to své dilema
půl kopy vajec když jí dobře poradím, jak má zopakoval. Po pravdě
bylo těch rad víc, ale
toho svého pacholka přimět ke zpovědi.
přece jen úcta k té
A tak mne napadlo, jestli to nějak nesouvisí
zásadní církevní reguli
s tím mordem. Co myslíte, pane Hirschl, mám
zvítězila, a farářovo
to oznámit, nebo ne? Já bych zachoval
oznámení policii bylo
zpovědní tajemství a neprozradil bych ani
zavrženo.
jméno, ani ves, odkud ta ovečka je, ale nevím,
„Pánové, já bych měl
jak to zarychtovat, abych neporušil církevní
řešení,
jak ten mord
reguli a přitom pomohl spravedlnosti.“
pomoct vyřešit a pana faráře zbavit hrozby
„Jak to já, jako Žid, mám vědět. Ať uděláte
smrtelnýho hříchu!“, překvapil své
tak nebo tak, vždycky to bude proti nějakejm
spolustolovníky Nathan Hirschl a celý plán
foršriftům. Člověk je nádoba hříšná a vobčas
jim podrobně vylíčil. „My přece víme, že na
je halt poruší. Příkladně já bych se vo šábesu
Hod Boží svatodušní, to je vo zejtřejší mši, má
neměl ničeho ani dotknout, vo pivě a kartách
nějaká ženská přinést na faru jako dárek košík
ani nemluvě, a viděj! Jehova mi přesto přeje,
vajec. To nám stačí, abysme se dověděli v který
kšefty jdou a zdravej jsem taky. Nechci jim

vsi bydlí a kdo ten její, jak říká pacholek, je.
Jde jen vo to, kdo se toho oukolu ujme. Já to
bejt nemůžu, byl bych u toho kostela nápadnej
jak vepřová hlava na rabínovom talíři.“
„Myslím, že ani nikdo z nás“, promluvil pan
otec Hora, „ale Venda, náš prášek, je pro to
jak dělanej a za pár šestáků udělá všechno,
abysme byli spokojený. To vám můžu
garantýrovat“
Návrh byl schválen a učedník Venda se
mohl těšit na svou odměnu, až o tom poslání
uslyší. „No, a až tohle všechno
vypetrachtujem, uvidíme, co se dá dělat dál“,
zakončil rozpravu obchodník. Do toho odbila
dvanáctá, hosté zaplatili co vypili, a po chvíli
se těžké dveře hospody zavřely i za posledním
z nich.
V pondělí dopoledne se nadlesní Wimmer
potkal u Horního mlýna s panem otcem, který
se vracel od splavu, kde „hlídal“. vodu.
„Pozdrav Pámbu, pane otče, jdu právě do
Vranova do kanceláře a tak jsem si řek, že to
vezmu kolem mlejna. Víte už něco vo tej
ženskej? Povězte mi, co ten váš Kuliferda
vyčuchal. Hořím nedočkavostí!“
„Ale pane lesní, to by přece ode mně nebylo
správný, abych to řekl vám dřív než ostatním.
Vyčkejte času do soboty. Stejnak si musím
ještě něco ověřit. A pojďte zatím do kuchyně.
Uhasíme tu vaši nedočkavost a dáme si malou
svačinku. Máme vod poslední zabijačky
v komíně ještě notnej kus uzenýho!“

Pojedli, popili a za hodinku se rozešli,
každý za svou prací. Mlynář za chasou do
mlejnice a lesník za panem důchodním do
Vranova.

INZERCE
Koupím:

DŮM, CHALUPU I PŘED OPRAVOU, PLATÍM HOTOVĚ.
Tel. 722 064 950
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