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Vážení spoluobčané, rádi
přivítáme vaše postřehy,
připomínky a názory pro další číslo
Zpravodaje, které vyjde přibližně
koncem měsíce dubna 2009.
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“.

11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
11.jednání Zastupitelstva obce se konalo
16.prosince 2008. Přítomno bylo 15 zastupitelů a
několik občanů naší obce. Na svém jedenáctém
jednání zastupitelstvo:
46) vzalo na vědomí :
a. Provedenou kontrolu usnesení z 10. jednání
zastupitelstva obce
b. Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 10. a
11. jednání zastupitelstva obce
c. Výsledky hospodaření v obecních lesích
v roce 2008
d. Ústní zprávu o činnosti kontrolního výboru
e. Ústní zprávu o činnosti finančního výboru
47) schválilo :
a. Zápis o průběhu 11.jednání zastupitelstva
obce na základě ověření zastupitelů Libuše
Tieslové a Jaroslava Webera
b. Program 11.jednání zastupitelstva obce
c. Návrhovou komisi ve složení: předsedkyně
Libuše Tieslová a členové Mgr. Pavel Kašpar
a Ing. Marcela Juhová
d. Projekt hospodaření v obecních lesích na rok
2009
e. IV.úpravu rozpočtu roku 2008 s tím, že
příjmy budou 22.877,16 tis Kč a výdaje
20.634,00 tis Kč + financování 1.025,00 tis
Kč
f. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2009
s tím, že na straně příjmů je částka 20 608,00
tis Kč a na straně výdajů částka 18 986,00 tis
Kč + financování 1 025,00 tis Kč
g. Rozpočtový výhled obce Žihle na období
2010-2011 s tím, že na straně příjmů je pro

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.
p.

rok 2010 částka 37 739,00 tis Kč a pro rok
2011 částka 34 710,00 tis Kč; na straně výdajů
je pro rok 2010 částka 35 700,00 tis Kč +
financování 1 025,00 tis Kč a pro rok 2011
částka 33 100,00 tis Kč + financování 500,00
tis Kč
Výsledek inventarizace obecního majetku
provedené k 31.10.2008 a vyřazení
navržených předmětů dle soupisu
Závazné ukazatele rozpočtového provizoria
dle tabulky „Návrh rozpočtového provizoria
na r.2009“
Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky
v části materiálu „IV.úprava rozpočtu na rok
2008“
Prodej pozemkové parcely č. 1169/7 v k.ú.
Žihle o výměře 33 m2 panu Ludvíku Rusovi,
Žihle 350, 331 65 Žihle. Cena je 40,- Kč za
1 m2
Prodej zastavěné plochy pozemku č. 167/2
v k.ú. Žihle o výměře 56 m2 paní Marii
Běláčové, bytem Žihle 114, 331 65 Žihle.
Cena je 40,- Kč za 1 m2
Prodloužení veřejného osvětlení v části obce
u bývalé Cihelny o jeden stožár v hodnotě
37.000,- Kč
Zakoupení dvou kusů vojenských stanů
o rozměru 10 x 5 m v celkové částce 55.000,Kč na pořádání kulturních a společenských
akcí
Vybudování plotu u pana Geletino do konce
letošního roku v hodnotě cca 80.000,- Kč
Dokončení digitalizace v panelových
domech čp. 304, 305, 308 a 309 do konce

48) neschválilo :
a) Prodej nově vzniklé pozemkové parcely
č. 1039/15 v k.ú. Hluboká u Žihle o výměře
91 m2 panu Otto Kobylákovi, Mečislavova
224/12, 140 00 Praha 4 – Nusle.
49) pověřilo :
a. Radu obce provádět po projednání ve
finančním výboru přesun mezi jednotlivými
oddíly rozpočtu při dodržení schválené výše
celkových příjmů a výdajů, a to do konce
tohoto volebního období (tj. do roku 2010
včetně)
b. Účetní provedení rozpočtové změny ve
výkaznictví v termínu 31.12.2008
c. Starostu obce projednat s majitelem
střeleckého klubu na Hluboké možné
zmírnění hluku a provozní dobu

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek za odstraňování komunálního odpadu
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2004
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, 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 ve dvou stejných
splátkách, tzn. 225,- Kč a to do 28.2. a 31.8.

letošního roku v nákladech cca 80.000,- Kč
q. Přidělovat obecní byty pouze žadatelům
s trvalým bydlištěm nebo zaměstnáním v obci
Žihle a jejích částech, a to po projednání
v komisi bytové, sociálních věcí a
zdravotnictví
r. Převedení dotace na úhradu odpisů za
r. 2008 ve výši 344.092,- Kč Masarykově ZŠ a
MŠ Žihle
s. Dodatek č.3 ke smlouvě s firmou Becker
Bohemia a.s.
t. Finanční příspěvek římskokatolické farnosti
Kralovice na opravu kaple Nejsvětější trojice
v Přehořově ve výši 39.000,- Kč

Poplatek ze psů
Připomínáme spoluobčanům, že poplatek ze
psů je splatný do 31.3. 2009. Poplatku podléhají
psi starší 3 měsíců. Poplatek za prvního psa
v rodinném domku v obci Žihle činí 50,- Kč,
v integrované obci 30,- Kč a v bytové jednotce
v obci Žihle 400,- Kč. Za druhého a každého
dalšího psa pak poplatek činí v rodinném domku
v obci Žihle 200,- Kč, v integrované obci 120,- Kč
a v bytové jednotce v obci Žihle 1.200,- Kč.
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MUDr. Petr Gruber – praktický lékař Žihle
Ordinační doba ordinace Žihle, Mladotice od
1.1.2009
Pondělí
Žihle
7:00 – 10:00 14:00 – 18:00
Úterý
Žihle
7:00 – 9:30
Mladotice 10:30 – 12:30
Středa
Žihle
7:00 – 12:30
Čtvrtek
Žihle
7:00 – 9:30
Mladotice 10:30 – 12:30
Pátek
Žihle
7:00 – 12:00

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ
V úterý 30.září 2008
se v hasičské zbrojnici
konala humanitární
sbírka oblečení,
pořádaná občanským
sdružením Diakonie
Broumov ve spolupráci
s obecním úřadem
Žihle. Pytlů s oblečením
se nakonec nasbíralo
přes úctyhodných 70.
Všem dárcům tímto
děkujeme.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V sobotu dne 11.října 2008 se uskutečnilo
vítání nových občánků naší obce. Na vítání bylo
pozváno jedenáct rodičů s dětmi, které se
narodily v období od října 2007 do července
2008. do obřadní síně se k vítání dostavilo pouze
devět rodičů s dětmi.
V úvodu vystoupily děti z mateřské školy
s pásmem básniček. Novým občánkům obec
věnovala Mini účet od ČSOB spořitelny se
základním vkladem 2.000,- Kč, pamětní knížku
s dárečky a maminkám kytičku.

Na snímku zleva:
Josef Pírko, Václav Grüner, Michal Chejlava,
Ondřej Procházka, Vincent Valeš,
Matěj Polívka, David Jíra, Andrea Ježková,
Monika Kalousová

VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 21.12.2008 od 17:00 hod uspořádal OÚ Žihle
ve spolupráci s kulturní komisí v kostele sv. Václava v Žihli

Vánoční koncert Jana Karáska
Mladý a velmi talentovaný zpěvák, který v říjnu
letošního roku nastoupil ke studiu zpěvu na Hudební
fakultu Akademie múzických umění v Praze, měl při
koncertu následující program:
1)
2)
3)
4)

Antonín Dvořák: Biblické písně
Georg Fridrich Hämdel: Arie z oratoria Alexandr Fest
Petr Iljič Čajkovskij: Romance „Ni slova má lásko“
Leopard Bernstein: West side story: Tonight;
One Hand, One Heart
5) Charles Gounod: Ave Maria
6) Adolphe Charles Adam: Ó, Svat noc
Vlastimil Šmídl
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JIŘÍ MÁDL BAVIL ŽIHLI

ZNOVUVYSVĚCENÍ ZVONIČKY

V úterý 4.listopadu přesně v 19:00 hod vešel na jeviště v Národním domě
v Žihli za bouřlivého potlesku Jiří Mádl. Po Yvettě Blanarovičové byl dalším
hostem pořadu Deset statečných.
Od prvních okamžiků byla atmosféra v sále velice přátelská a uvolněná. Jiří
Mádl vyprávěl zážitky z natáčení filmů Snowboarďáci, Jak se krotí krokodýli
nebo Gympl. Vrcholem první poloviny pořadu byla improvizovaná scénka, na
které Jiří Mádl demonstroval, jak se seznamuje s herečkami, se kterými ho
posléze čeká erotická scéna. Partnerkou mu byla Milada Sandnerová.
Ve druhé polovině pořadu odpovídal Jiří Mádl převážně na písemné dotazy
diváků. Pořad provázely ankety, které natočil s místními obyvateli a následně
sestřihal pan Otto Huček. I jemu patří za přípravu celého pořadu velký dík. Jiří
Mádl si velice pochvaloval žihelské publikum a neutekl ze sálu, dokud nerozdal
poslední autogram a nevyfotil se s posledním fanouškem.
Už teď začínáme připravovat další díl pořadu na jaro 2009.

V sobotu dne 1.listopadu se od 14hod konalo v Hluboké
u Žihle znovuvysvěcení zvoničky po 250letech.
Před přítomnými občany, kterých se tu sešlo na osmdesát,
vysvětil zvoničku po úvodním slovu pana starosty Mons. Josef
Žák.
Celá akce byla zakončena posezením v místní hospůdce,
které skončilo v pozdních večerních hodinách.

Jiří Bláha

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
oslavili tito občané:

Brányik Michal
Heidlerová Milada
Janovská Anežka
Jílková Marie
Knedlíková Marie
Pešek František
Plosová Kristina
Poláková Zdeňka
Procházka Oldřich
Procházková Marie
Stejskalová Marie
Trenčanová Anna
Vladyková Marie
Zemanová Anna

Blahopřejeme
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DDM RADOVÁNEK
SMUTNÉ OHLÉDNUTÍ ZA
ROKEM 2008
V březnu 2008 se Dům dětí a
mládeže RADOVÁNEK dočkal
otevření dvou nových místností,
které slouží jako šatna a
klubovna pro spontánní činnost
dětí. Místnosti jsou krásné a děti
je dobře využívají ke svému
účelu. Největší radost jsme však
měli z toho, že budeme mít
hlavní vchod do budovy z přední
části domečku. Konečně
nemusíme chodit zadními
dveřmi, kde nebyla vidět ani
naše skromná květinová
výzdoba.
A tak jsme s radostí vysázeli
kytičky u předního vchodu.
Začali jsme z jara maceškami.
Kolem dveří jsme postavili tři
mísy. Moc krásné, macešky byla
samý květ, když se nám dvě nádoby s rostlinkami
záhadně ztratily. Doufali jsme, že si někdo chtěl
vyzdobit zahrádku či balkon… omyl. Misky,
macešky a rozházenou hlínu jsme objevili záhy.
Nesloužili k dekoraci, jen nějací vandalové si
chtěli do něčeho kopnout a něco rozbít. Z misek
zbyly jen střepy. Alespoň jednu nám nechali. Tu
jsme v říjnu použili k pěkné podzimní dekoraci.
Vysadili jsme do ní vřes a dozdobili dýněmi..
jednoduché, ale moc pěkné. Bohužel nepřežila
dušičkový víkend… snad někomu
zdobí hrob… střepy jsme v okolí
nenašli.
A pak přišel již tradiční
lampiónový průvod. Vydlabala
jsem obrovskou dýni a zase ji
postavila ke dveřím u předního
vchodu. S radostí jsem zapálila
svíčky a těšila se na to, až okolo
projde průvod s lampióny. To
budou děti koukat. A co se
nestalo??? Místo toho jsme
koukali my. Dýně se zřejmě
někomu líbila natolik, že si do ní
s chutí kopnul. Zbyly jen
rozházené slupky po okolí, děti
neviděly nic.
Tímto se „omlouváme“ všem
našim sousedům za nepořádek,
který způsobili vandalové
rozbitými miskami, hlínou a
slupkami od dýně, které se
povalovaly po chodníku od Radovánku až
k obchodu paní Havlíkové.
Výzdobu u hlavního vchodu jsme opravdu
nedělali pro sebe, ale pro všechny naše
návštěvníky. Chtěli jsme jim probarvit šeď
vstupu do budovy a pozvednout náladou
krásnou kytičkou. Pro příští rok máme jasno
v jedné věci… výzdobu už opravdu dělat
nebudeme.
Václava Kočíncov

v Žihli – akce pro děti každý den
od 9 to 16 hod; zajištěna strava
pro děti, program přizpůsoben
počasí – soutěže, hry, turistika,
plavání, bruslení apod.
13.3. – Pletení z pedigu – akce pro ženy
od 19 hod – volné téma
Duben
3.4. – Kreativní večer – akce pro ženy
od 19 hod – velikonoční téma
4.4. – Gympl na cestách – turistická
akce pro rodiče a děti
9.4. – 10.4. – Velikonoční tvoření, akce
pro děti každý den od 9 do
15 hod
17.4. – Pletení z pedigu – akce pro ženy
od 19 hod – volné téma
22.4. – Den Země – ekologická akce
pro děti
30.4. – Rej čarodějnic – akce pro děti
AKCE LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN A DUBEN 2009

Podrobnější informace najdete ve vývěskách
nebo na webových stránkách.
Leden
24.1. – Maškarní ples – akce pro rodiče a děti od
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2008
14 hod v Národním domě v Žihli
Ve čtvrtek 4.12.2008 pořádal Dům dětí a
30.1. – Pololetní prázdniny v Radovánku – podle
m l á d e ž e RA D OVÁ N E K j i ž t r a d i č n í
počasí bruslení nebo plavání
Mikulášskou nadílku. A tentokrát se nás sešlo
opravdu hodně. Čert s andělem a Mikulášem
Únor
měli co dělat, aby stihli všechny hodné děti
obdarovat sladkostmi. Během
odpoledně si museli poslechnout
básničku či písničku od padesáti
osmi dětí. Není divu, že se z toho
Mikuláši několikrát zatočila hlava
tak, až mu spadla čepice. Všechny
děti dostaly krásný balíček plný
ovoce a sladkostí, které nám
věnovala paní Hanzlíková a dále pak
balíček voňavých perníčků od paní
Komáčkové. Pitný režim pro děti
zajistila firma UNIO-EX a DDM
RADOVÁNEK Žihle.
A jak čtvrteční podvečer
probíhal?? Po krátkém zahájení
měly děti možnost si zatančit a
zahrát hru „Toulavý míč“. Vzápětí už
na sál vbíhali čerti a za nimi vkráčel
Mikuláš s andělem, nadílka tedy
mohla začít. Všechny děti byly moc
šikovné, jedna básnička byla hezčí
než druhá, Mikuláš mohl jen
6.2. – Pletení z pedigu – akce pro ženy od 19 hod spokojeně rozdávat. Po skončení nadílky nám
– volné téma
pak zbyl ještě čas na krátké zatančení, házení
11.2. – Valentýnský dárek – akce pro děti od míčem do obruče a na oblíbenou hru
14 hod
„židličkovaná“.
20.2. – Kreativní večer – akce pro ženy od 19 hod
Věřím, že se všem účastníkům letošní
– téma obrázky ubrouskovou technikou
Mikulášská nadílka líbila a navštíví nás zase
v příštím roce. Chtěli bychom tímto ještě
poděkovat OÚ Žihle za zapůjčení sálu v hasičské
Březen
zbrojnici a celému organizačnímu týmu za
4.3. – Dárek mamince – akce pro děti od 14 hod
9.3. – 13.3. – Jarní prázdniny, Příměstský tábor pomoc při zajištění akce.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Masarykova škola s mateřskou školou
v Žihli zve všechny budoucí prvňáčky a jejich
rodiče na

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
28.ledna 2009 od 13:00 hod

Dne 26.1.2009 od 9:00 hod zveme budoucí

prvňáčky a jejich rodiče na návštěvu naší školy,
Vážení rodiče, přineste s sebou rodný list kde pro ně bude připraven program.
dítěte a svůj občanský průkaz
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ V ODLEZLÍCH A ŽIHLI
Rozsvícení vánočního stromku v Odlezlích
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
v Odlezlích si v sobotu 29.listopadu 2008 málokdo
nechal ujít, vždyť se této akce nakonec zúčastnili skoro
všichni obyvatelé této vesnice. Přítomen byl i starosta
obce pan František Procházka a pan Fila, který se
postaral o osvětlení.
O kulturní část se postarali děti a to: hrou na
harmoniku Adam Worzischek, na housle Jindřich Oláh
a na flétnu Tereza Pulcová s doprovodem kytary
Veroniky Pulcové.
O občerstvení se ve formě grilovaných kuřat a
svařeného vína postarali pan Oláh a paní Slachová.
Celá akce se všem přítomným velice líbila.

Rozsvícení vánočního stromku v Žihli
30.listopadu, přesně v 17hod se sešli obyvatelé obce před
Masarykovou základní a mateřskou školou v Žihli, aby
společně slavnostně rozsvítili vánoční stromeček.
O kulturní část se postaraly děti z mateřské a základní
školy, dále pak děti z DDM Radovánek. Několikaminutový
výpadek elektřiny nakonec nikomu ani nevadil… Celá akce
byla zakončena přibližně v 17:45 hod
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JIŘÍ MÁDL V ŽIHLI
JAK LABUTĚ KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLY
Základem všeho je dobrá parta, pak už jde
vše samo. A taky nápad. Někdy koncem září za
mnou přišel Jirka, zda bychom opět něco
s ženami nesecvičily a tím pobavili všechny
silvestrovské lidi. Aha, tak tohle ty máš v plánu.
Jirka ani nestačil sejít ze schodů a už se nápad
dostavil.
Sraz s ženami jsme si daly v restauraci
U Kiliána. Jemně jsem ženám naznačila téma a
čekala, zda mi nepřistříhnou křídla. Vzaly to
sportovně, jak jinak, Sokolky. Diskuze se
rozběhla kolem kostýmu a už tu byl první
problém. Jak a z čeho ušít sukně. Jedna varianta
byla – krepový papír. Milada ušila jednu sukni na
zkoušku, bohužel ale sukýnka nestála.
Další kámen úrazu bylo peří. Komu jenom
oškubat husu a jsou vůbec v Žihli husy? Trn
z paty nám vytrhli manželé Vintrovi. Peří sehnali
a vyprali. Jana Schönová vypárala svůj oblíbený
bílý svetr a z něho nám ušila čelenky. Tak to
bychom měli. Sukýnky nakonec zasponzorovala
stavební firma Petr Rambousek – práce všeho
druhu. A z čeho že byly? Jemný ohebný materiál
– perlinka. Průměrná spotřeba na jednu sukni
2,5 m. Lze použít na prasklé zdi.
Samotné nácviky začaly poslední listopadový
pátek. Do party k nám přibyl černý Petr –
myšleno černá labuť Petr Brabec. Snad si to
s námi užil až do poslední rány. Dle ohlasu
diváků jsme jako labutě nezklamaly.
Jak jsem psala na začátku, základem je dobrá
parta. A do té naší patří Milada, Jiřka, Růža,
Péťa, Olča, dvě Jany a já.
A to jsem si říkala, že v Žihli bude nuda. Díky
pane Čajkovskij…
Martina Rambousková

Konec roku 2008 si Žihle užila ve velkém
stylu. V Národním domě se konala Silvestrovská
zábava s živou hudbou.
Před půlnocí se soutěžilo o lahve Bohemia
Sektu a došlo i na předpůlnoční překvapení.
Když si to na potemnělý parket přilétly žihelské
labutě a začaly se houpat do rytmu hudby Petra
Iljiče Čapkovského, šli místní občané do kolen.
Choreografii osmi bílých labutí a jednoho
černého labuťáka si vzala na starost paní
Martina Rambousková.
Jak bývá zvykem, o půlnoci se žihelští
rozutekli ven, podívat se, kolik peněz kdo
vyhodil za jakou petardu…
Jednu hodinu po půlnoci se rozjela hlavní
soutěž o sud piva. Stačilo vyhrát tradiční
židličkovanou. Pak už zábava vrcholila. Celý
večer až do třetí hodiny ranní bavila žihelské
rakovnická skupina Jan Fernet a spol. Dle
ohlasů to byla dobrá volba. Ale Silvestrovská noc
je dlouhá, a tak od tří až do půl páté pokračovala
„nejen oldies diskotéka“
Děkujeme všem, kteří si našli cestu do
Národního domu a pokud jste se dobře bavili,
potěšení je na naší straně…
Jiří Bláha a Martin Karnet
Anketa

A tady máme výsledky hlasování:

Na webových stránkách obecního úřadu byla
před Silvestrem založena anketa „Silvestr a s tím
spojené oslavy Nového roku se kvapem blíží.
Kde se ho chystáte oslavit?

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŽIHLE
jaksepatří k takovéto akci, vyhlášen i král lovu.
Tím se stal pan Landa.
Dne 22.listopadu 2008 pozvalo MS Žihle své
MS Žihle tímto děkuje SDH Přehořev za
kamarády, přátele a známé na, tento čas
ochotu
k uskutečnění této akce.
tradiční, naháňku. Celkem se nás sešlo něco
Jan Janouškovec
kolem 60lidí.

VRCHOL LOVECKÉ SEZÓNY

Naháňka se skládala celkem ze tří lečí. Po
druhé leči byla připravena svačina, na které už si
účastníci začali mezi sebou vyprávět lovecké
zážitky. Z lovu jsme samozřejmě s prázdnou
neodešli.
Po ukončení bylo připraveno pohoštění
s muzikou v KD Přehořev. Po občerstvení byl,

Již při zápisu rozhodčí rozdělili psy do dvou
skupin. Malá plemena pod vedením pana
Podskalského byla vyslána na pole a louky na
Přehořovem. Velká plemena pod vedení pana
Janouškovce se zkoušce podrobila v okolí
Pohvizd. Přinášení kachny z vody proběhlo pro
obě skupiny stejně a to na vodní nádrži Plivátko.
Po sečtení bodů proběhlo slavnostní
MALÁ KYNOLOGICKÁ AKCE V NAŠÍ
vyhlášení výsledků před KD v Žihli. V průběhu
OBCI
celého dne bylo zajištěno občerstvení obsluhou
Začátkem měsíce října uspořádalo MS Žihle RH bar Žihle. Tímto personálu děkujeme.
ve spolupráci s MS Pastuchovice a OMS Plzeň
Jan Janouškovec
Podzimní zkoušky loveckých psů.
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VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Volební místnosti se pro voliče otevřeli Česká str. národ. demokratická
vpátek 17.října ve 14 hod a volit ten den bylo Str. pro otevřenou společnost
možné až do 22 hod. V sobotu 18.října se pak
Strana zdravého rozumu
volilo od 8 hod do 14 hod.
Sdruž. pro rep. – Republ. str. Čsl.
Celková volební účast občanů Žihle starších
Koalice
pro Plzeňský kraj
18ti let nepřesáhla ani 40 %, přesněji to bylo
39,70 %.
SDŽ – str. důstojného života
Balbínova poetická strana
Strana
KSČM

Počet hlasů v %
22,81

Zelení

0,22

4,02
0,00
4,92
0,22
0,22

Spojení demokraté – Sdruž. nezáv.

0,22

Volte Pr. Blok – www.cibulka.net

0,89

ODS

21,02
40,26

Strana zelených

1,56

ČSSD

Děln. strana – NE americkému radaru

0,89

Koruna Česká (monarch. strana)

Nezávislí demokraté

2,01

KNIHOVNA

0,00
0,44

0,22

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Duboisová, M-P P. Krby a kamna
Kniha je doplněna
spoustou barevných
fotografií a najdou v ní
inspiraci všichni, kteří
uvažující o stavbě krbu.
Obsahuje spoustu
nápadů jak pro
novostavby, tak i pro
stará stavení.

Nesvadbová, B. Pohádkář
Nový román současné
české spisovatelky

Jolin, P. M. - Harry
Trottel
Humorná kniha pro
milovníky parodie.
Přepracované
dobrodružné příběhy
kouzelníka Harryho.

Lampionový průvod
V pondělí 17.října se
v Žihli konal lampionový
průvod. Naprosto jistě rekordní
počet účastníků (přibližně
300 dětí a rodičů) se v 18 hod

Fournier, A. - Chováme
králíky
V této knížce najdou
důležité informace,
především začínající
chovatelé (plemena,
anatomie, krmení,
nemoci a další rady pro
úspěšný chov).

vydal za dohledu místních
hasičů od RH baru směrem
k obecnímu úřadu. Tam bylo
pro účastníky připraveno
překvapení ve formě
ohňostroje, který všichni
hodnotili jako velmi pěkný.

Kontakt:
tel.: 373 395 686,
e-mail:mlkzihle@quick.cz,
http://knihovna.zihle.cz
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NOVINY PRÁCE - ROK 1964
V Žihli bývala v zimě taková zima, ale taková
zima, že se tam zimou kroutily hřebíky na
střechách. Z té příčiny tam lidé na podzim
zabedňovali okna a škvíry vycpávali mechem.
Sotvaže napadl sníh, zalezli pod duchny – a vylézali
teprve na jaře. Oni tam v té Žihli neznali kamna a
tak jim nic jiného nezbývalo, když si nemohli
zatopit.
Jednou se truhláři ze Žihle dostaly do rukou
nějaké staré noviny a v nich byla vyobrazena
kamna. Celý šťastný utíkal za starostou a honem mu
ten vynález ukazoval.
Nu což o to, řekl starosta, vynález je to pěkný,
ale kde taková kamna vzít a neukrást.
Já bych se do toho pustil, nabídl se truhlář,
podle toho obrázku udělám kamna jedna dvě, co
bychom za kamna vyhazovali peníze ve světě? Dříví
mám habaděj, pěkné, proschlé, taková kamna
budou hořet jedna radost.
Starosta pochválil jeho snaživost, ale mínil, že
první kamna musí udělat na obecním úřadě. Obecní
úřad je nade všemi, i sluší se, aby měl i první kamna.
Když uděláš kamna pořádně velká, může se k nim
chodit hřát celá ves.
Truhlář si nanosil na obecní úřad fošny a prkna
a nářadí a pak podle toho obrázku plechových
kamen postavil velká dřevěná kamna, jen troubu od
nich udělal hranatou, prý by mu to dlouho trvalo,
kdyby se měl piplat s kulacením.
Každý den někdo zaskočil na obecní úřad,
okoukl, jak práce pokračuje, okoukl truhlářovu píli
a hbitost a šel po svém v naději, že budou mít v zimě
teplo, jaké mívají v létě.
Když byl truhlář hotov, sešla se obecní rada –
i celá ves, kterou sem nikdo nevolal. Čumilové
proto museli zůstat venku, jen obecní rada zasedla
ve světnici a starosta slavnostně zapálil kamna.
Lidé okounějící před okny záviděli
představenstvu obce, jak se nahřívá, obecní radní ve
světnici natahovali ruce ke kamnům a

přesvědčovali jeden druhého, že kamna náramně
hřejí, ale z dřevěné trouby, která nevedla do zdi, se
valil dým, že ve světnici nebylo za chvíli vidět.
Obecní radní se dusili a kašlali, nicméně vytrvale
srdnatě čekali, až to začne hřát pořádně. Najednou
však vyšlehl oheň a dřevěná kamna byla v jednom
plameni. Bylo u nich teplo, jen co je pravda, ale za
chvíli začalo být představenstvu pořádně horko,
protože od hořících kamen chytila obecní almara a
začala hořet i podlaha. Některé radní pojala z toho
taková hrůza, že skákali jeden přes druhého
oknem, div se nepotloukli a ostatní se pěkně
zapotili, než uhasili vše, co ve světnici hořelo,
i kamna. Udělali jsme chybu, mudroval starosta, že
jsme dali postavit kamna příliš velká.
Truhlář tedy postavil kamna menší, pak ještě
menší, ale pokaždé mělo obecní představenstvo co
dělat, aby od těch dřevěných kamen nevyhořel celý
obecní úřad.
Nic naplat, rozhodla se obecní rada, musíme
někoho poslat do světa, aby se přeptal, jak to jinde s
kamny dělají, když už jsme se svým vynálezem tak
daleko. Ale musí se ptát opatrně, aby náš vynález
někdo neprozradil. To by tak hrálo, my si tady
vymýšlíme drahé novoty a někdo by mohl bez práce
a peněz náš vynález napodobit.
I vydal se tedy truhlář ze Žihle do světa, došel
do Žatce a tady se ptal, jak to dělají, když chtějí mít
kamna. No, jak to děláme, seženeme si kachle nebo
cihly nebo kámen nebo plech – a dříví, postavíme
kamna, zatopíme, a už máme teplo.
Ještě toho dne byl truhlář ze světa zpátky. Už to
mám, už to mám, vola zdaleka na starostu – a když
se sešla obecní rada, pověděl, co slyšel.
Kachle – to nevíme, co je, železo je drahé, cihly
nemáme, ale kamení je kolem Žihle dost. Tak proto
ono v těch kamnech tak hořelo, když v nich nebylo
kamení!
Kámen to se ví, nehoří jako dřevo. Nasbírali
kamení, naskládali je do dřevěných kamen, zapálili,

ale kamna sprejskla jako před tím. Musíme nasbírat
kamení veliké, pořádně balvany, takovéhle kamení
je jako nic, usoudil starosta – a celá ves se vypravila
na stráně hledat pořádné balvany.
Hledali, slídili, až našli jeden velikánský balvan.
Zapřeli se do něho sochorem, hnuli s ním a balvan
se odporoučel. S lomozem a třeskem se valil ze
stráně, proletěl křovinami – a všichni honem za
ním.
Když seběhli ze stráně – balvan nikde. Možná,
že se nám skutálel do rybníka! Možná, že se nám
odkutálel úplně pryč! Zkusili to tedy s jiným
balvanem, ale i ten se jim někam ztratil.
Nezbývá, rozhodl starosta, než přivázat
k balvanu někoho zkušeného – a ten nás zavolá, kde
leží, až se dokutálí se stráně. Výborně, to je nápad,
to je myšlenka, volali všichni. Ale když se starosta
zeptal, kdo se dá k balvanu přivázat, nechtěl nikdo.
Já mám slabý hlas, nebylo by mě slyšet. Mně se žene
krev do hlavy, sotvaže se skloním, kdepak, zatočila
by se mi hlava. Mně vlastně na kamnech nezáleží,
loni mi nebylo skoro ani trochu zima. A tak se
nenašel v Žihli nikdo, kdo by chtěl shánět kameny
do kamen. Rozhodli se počkat, ale dočkali se jen
posměšku, který se o nich zakrátko šířil až za Žatec:
TIHLI, PICHLI,
MÁTE CIHLY?
TAK JE DEJTE
STEJCŮM V ŽIHLI!
MAJÍ KAMNA DŘEVĚNÝ,
JE VŠAK U NICH
JAKO V RÁJI –
STREJCI V ŽIHLI
PŘIKLÁDAJÍ
DO TĚCH KAMEN KAMENY.
Materiál poskytl:Vlastimil Šmídl

TJ SLAVOJ ŽIHLE
Vážení spoluobčané, nejdříve shrnutí
podzimní části fotbalových soutěží, ve kterých
startují naše čtyři mužstva.
Muži „A“ jsou po odehraných 13ti kolech na
8.místě okresního přeboru se ziskem 18 bodů a
skóre 21:26. Naše mužstvo má velké problémy se
vstřelením gólu. A dále s disciplínou jak
tréninkovou, tak při zápasech, kdy se hráči
nechávají nesmyslně vylučovat. V zimní pauze se
do mužstva vrací Jan Najmon ml., který se
zároveň ujem role hrajícího trenéra.
Muži „B“ se nachází na 6.místě IV.třídy
skupiny B se ziskem 16ti bodů a skóre 36:28.
Dorost, který se dal opět dohromady po
roční pauze, skončil na 2.místě okresního
přeboru se ziskem 22 bodů a skóre 28:12 a se
ztrátou pouhých 2bodů na vedoucí Tlučnou.

Žáci vedou B skupinu okresního přeboru
starších žáků se ziskem 21 bodů a skóre 39:5, aniž Sobota 14.2. 13:30 hod
by ztratili jediný bod.
Na závěr chci velmi poděkovat všem Neděle 15.2. 13:30 hod
sponzorům – Obecnímu úřadu Žihle a všem, Sobota 21.2. 11 hod
kteří podporují fotbal v Žihli.
Sobota 21.2. 13:30 hod
Program zápasů – hřiště Žihle – zima 2009
Sobota 31.1.
Sobota 31.1.
Sobota 7.2.
Neděle 8.2.
Sobota 14.2.

11 hod
Žlutice – Manětín
13:30 hod Jesenice – soupeř
bude upřesněn
13:30 hod Jesenice – soupeř
bude upřesněn
13:30 hod Žlutice – Mladotice
10 hod
Tatran Rakovník –

INZERCE

OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL
- oprava osobních automobilů
Jiří Staněk
- dovoz a oprava japonských a evropských motocyklů
- prodej auto-moto dílů a doplňků
- nejlevnější výměna olejů
10 W 40 1 L za 99,- Kč;
5 W 40 1 L za 155,- Kč

Potvorov 71
mobil: 728 221 723
331 41 Kralovice
tel: 373 395 239
e-mail: maico@seznam.cz
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Manětín
Kralovice – Horní
Bříza (pohár ČMFS)
Žlutice – Podbořany
Manětín – soupeř
bude upřesněn
Jesenice – soupeř
bude upřesněn
Neděle 22.2. 13:30 hod Žlutice – Kaznějov
Sobota 28.2. 11 hod
Kaznějov – soupeř
bude upřesněn
Sobota 28.2. 13:30 hod Jesenice – soupeř
bude upřesněn
Sobota 7.3.
14 hod
Ho Bříza – Jesenice
Neděle 8.3. 11 hod
Manětín – soupeř
bude upřesněn
Neděle 8.3. 14:30 hod Kaznějov – Kralovice
Sobota 14.3. 11 hod Kralovice – Podbořany
Zápasy Slavoje Žihle „A“
Neděle 1.3. 14 hod Žihle – Žlutice (1.B tř
Sobota 7.3.
11 hod
Žihle – Lány (1.B tř)
Sobota 14.3. 14 hod
Žihle – Dobříč (III.tř)
Sobota 21.3. 14 hod
Žihle – Mýto (1.B tř)
Na našem hřišti proběhne během zimy také
soustředění 10ti týmů.
Za výbor TJ Slavoj Žihle
Předseda TJ - Jaroslav Vojtěch

