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

7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

o. Vy d á n í o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
o vymezení zastavěného území v celém
správním území obce Žihle
h. Zakoupení kostela sv. Filipa a Jakuba na
7.jednání Zastupitelstva obce
hřbitově v Žihli za symbolickou cenu
7.jednání Zastupitelstva obce se konalo
29) pověřilo:
25.března 2008. Přítomno bylo 14 zastupitelů i. Zadání projektové dokumentace pro
a) Radu obce, aby v mezidobí mezi jednáními
a několik občanů naší obce. Na svém sedmém
územní řízení na akci Žihle průtah obcí
zastupitelstva obce po projednání s komisí
jednání zastupitelstvo:
s tím, že prováděcí projekt na uvedenou
výstavby a ŽP rozhodovala o zhotovitelích
akci zadá Správa a údržba silnic Kralovice
27) vzalo na vědomí :
staveb uvedených v rozpočtu roku 2008.
a. Provedenou kontrolu usnesení z 6. jednání j. Vyslovení
zastupitelstva obce
souhlasu obce
s možným
b. Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 6. a
provedením
7. jednání zastupitelstva obce
geologického
c. Ústní informativní zprávu o organizaci
průzkumu
Žihelské národní pouti
území
navrženého k
d. Z p r á v u o s v o b o d n é m p ř í s t u p u
uvažované
k informacím dle zák. č. 106/1999 Sb. za
výstavbě
rok 2007
trvalého
28) schválilo :
hlubinného
a. Zápis o průběhu 6. jednání zastupitelstva
úložiště
obce na základě ověření zastupitelů Ivo
vyhořelého
Grünera a Kateřiny Fúdorové
jaderného
paliva s tím, že
b. Program 7. jednání zastupitelstva obce
zastupitelstvo i
c. Návrhovou komisi ve složení: předseda Ivo
nadále
Grüner a Jiřina Bláhová a Václav Klíma
nesouhlasí se
jako členy
stavbou tohoto
Obecní ples
d. Závěrečný účet obce za rok 2007 bez
úložiště
výhrad, včetně výsledku přezkoumání
v obvodu
hospodaření ekonomickým odborem
správního území obce Žihle
Krajského úřadu Plzeňského kraje
k. Z h o t o v i t e l e s t a v b y P r o d l o u ž e n í
e. Návrh rozpočtu na rok 2008 s tím, že příjmy
kanalizační stoky (Molcarovi - Korbelík)
Alena Primasová
jsou ve výši 21 094,73 tis Kč , financování
firmu STAV M.BET s.r.o., Kollárova 32,
Božena Pešíková
hospodářská činnost 15.000,- Kč. Výdaje
Plzeň navrhovaná cena 1.690.081, 63 Kč
Jaroslava Filová
jsou ve výši 20 663,30 tis Kč. Financování
včetně DPH
František
Němec
splátka úvěrů u České spořitelny a.s.
l. Transformaci stávajícího sdružení obcí
Alžběta
Voříšková
v celkové výši 1.025,- tis Kč. Konstatuje, že
Mikroregionu Kralovicko na Zájmové
Irma Töthová
rozpočet pokrývá plánované stavební akce,
sdružení právnických osob s názvem:
Zdeněk
Pirner
které jsou zapsány v závěru důvodové
Mikroregion Kralovicko, zájmové
Stanislava Tieslová
zprávy.
sdružení právnických osob

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
OSLAVILI TITO OBČANÉ:

f. Prodej nově vzniklé pozemkové parcely m. Stanovy a Zakladatelskou smlouvu
č. 1141/9 v k.ú. Žihle o výměře 228 m2
Zájmového sdružení právnických osob
manželům Josefu Píšovi a Marii Píšové,
s názvem: Mikroregion Kralovicko,
oba bytem Žihle čp. 102, 331 65 Žihle.
zájmové sdružení právnických osob
Cena je 40,- Kč za 1 m2 .
n. Finanční dar městu Kožlany ve výši 5.000,g. Finanční odměny pro členy výborů a
Kč k vybudování sochy prezidenta Edvarda
komisí nezastupitele za rok 2007 (viz
Beneše
zápis)
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Elena Polgárová
Vladimír Moravec
Jiřina Havlíková
Anna Týrová
Josef Kimpl
Kateřina Prasková
Marie Vojtěchová
Jozefina Babicová
Marie Procházková

PLNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
Upozorňujeme spoluobčany, kteří
doposud neuhradili poplatek za svoz
komunálního odpadu a poplatek ze psů, aby
tak neprodleně učinili do pokladny Obecního
úřadu

Czech POINT
V minulém čísle Žihelského zpravodaje
jsme Vás informovali o zřízení Czech
POINTU na zdejším obecním úřadu.
Připomínáme, že je to asistované místo pro
komunikaci občana s veřejnou správou a
umožňuje zajišťovat ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy a to:
Obchodního rejstříku
Katastru nemovitostí
Živnostenského rejstříku
Rejstříku trestů - je to první agenda, která

Dne 11.3. 2008 se v lidovém domě
v Kralovicích konala pódiová a pěvecká
vystoupení dětí z mateřských škol. Celkem se
účastnilo 11 souborů v počtu 131 dětí.
I děti z mateřské školy v Žihli měly
připravené pětiminutové vystoupení aerobiku
s názvem Bodlák. Cvičilo celkem 8 dětí, 4 chlapci
a 4 dívky. S nácvikem se začalo v polovině ledna,
děti nacvičovaly i během jarních prázdnin. Týden
před samotným vystoupením vypověděla
poslušnost veškerá přehrávací technika,
dokonce i samotné cd s hudbou. A proto jsme
museli objednat cd nové, až z dalekého Brna.
Samotné cvičení bylo pro děti náročné,
protože se střídaly vysoké a nízké polohy
s poskoky. I tempo bylo velmi rychlé, takže se
mnohým divákům mohlo zdát, že se dětem
zatočí hlava. To však nebránilo cvičencům
předvést dobrý výkon.
Při výrobě kostýmů spolupracovaly kolegyně
z MŠ a maminky dětí. Touto cestou chci
poděkovat všem, kteří se podíleli na samotné
akci. I kdyby naše děti nepostoupily do
celostátního kola, zastávám názor, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Martina Rambousková

Dne 17.5.2008 bude v naší obci proveden
svoz nebezpečného odpadu. Časy budou
přistupuje k neveřejné evidenci informačního upřesněny později.
systému veřejné správy. To samozřejmě
znamená, že totožnost žadatele musí být
ověřena na základě předloženého dokladu
Zapsání občana ml. 10 let do platného
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní cestovního pasu rodiče provádí Městský úřad
doklad).
Kralovice.
Výše poplatku:
Doklady potřebné pro zapisování občana
Výše poplatku se řídí podle zákona mladšího 10 let do platného cestovního pasu
o správních poplatcích. Za první stránku se rodiče:
vybírá poplatek ve výši 100 Kč a za každou -platný cestovní pas rodiče
další započatou stránku 50,- Kč.Poplatek za -rodný list dítěte
výpis z rejstříku trestů je ve výši 50,- Kč za -rodné listy obou rodičů nebo platný cest. pas
výpis.
dítěte nebo osvědčení o st. občanství
Během měsíců ledna března 2008 tento
(potřebné pro ověření státního občanství
systém využilo již několik našich spoluobčanů i
dítěte)
firem. Pevně věříme, že tento systém bude -platný občanský průkaz rodiče
přínosem i pro ostatní spoluobčany, kteří jej
využijí a snad jim ušetří i další cestu na ostatní
Správní poplatek 50,- Kč za každý výpis
úřady.

MATEŘINKA KRALOVICE 2008

Cvičenci skladby Bodlák

2

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

naštěstí některé z nás napadl fígl s termoskou a horkým čajem. Takže
hnáni čajem jsme odvrhli možnost stihnout i papírový model Prahy a
vydali jsme se k metru.
Naštěstí vše proběhlo hladce, nikdo se neztratil, i když mnozí se o to
možná i snažili a my se ve zdravý dostali i na autobus a tím pak v klidu
k bobové dráze. Ovšem tady klídek skončil. Všichni měli trochu obavy
z první jízdy, někteří právem, je těžké nenechat do sebe nabourat někým,
kdo jede za vámi rychle a při tom dodržovat pravidla o brzdění. Kolizí bylo
už napoprvé mnoho, některé i s drobnými zraněními, ti co měli odvahu,
dokázali nasednout i znovu a kolize se přičítali. Já osobně měla štěstí, až
do poslední (3.) jízdy. Přestože jsem nedodržovala pravidla a nebrzdila
jsem, i když jsem se málem převrhla, mému spolužáku, který dokonce i
brzdil, se podařilo mě dojet, ovšem já myslela, že jsem za vodou. Byla jsem
totiž už na zpomalovacím prahu a kousek poodjela, ale chyba, spolužák,
nebudu jmenovat, měl vyšší rychlost a kus prahu prudce přeletěl. Moje nic
netušící hlava utrpěla silný náraz jeho velice tvrdé hlavy, a pak že nejdou
vidět hvězdičky. Ovšem i tenhle malinkatý detail jsem překousla a myslím,
že se celý výlet vydařil. Doufám, že se zorganizuje to samé i příští rok,
protože to je opravdu dobrá akce.
Daniela Procházková

Ledová Praha
Na den 2.2.2008 Martin Volek ve spolupráci s pár spolužáky a členy
učitelského sboru naplánoval zájezd na akci Ledová Praha 2008. Co tahle
akce vlastně pro návštěvníky v této nepříliš oblíbené sezoně znamená?
Vstupné na mnoho zajímavých míst zdarma nebo za symbolickou cenu
pro děti a jejich dospělý doprovod po jeden víkend, pokud si vyzvednete
určitý lísteček. Náplní tohoto zájezdu měla být návštěva Lorety, Galerie
s obrazy, staroměstského orloje, Langweilova modelu Prahy z papíru a
nakonec bobové dráhy, ovšem kvůli časové tísni, byl model vynechán.
Nyní už tedy k průběhu našeho výletu. Zanecháni autobusem

Okresní soutěž mladých recitátorů v Nýřanech
14.3.2008 se v příjemném prostředí ZUŠ v Nýřanech konalo okresní
kolo soutěže mladých recitátorů. Z naší školy se zúčastnilo pět žáků, kteří
soutěžili v různých věkových kategoriích.
Odborná porota pečlivě porovnala výkony všech účastníků.
V kategorii pro VI. VII. třídu nakonec zvítězila Daniela Grünerová,
žákyně VII. třídy ZŠ Žihle, která postupuje do krajského kola recitační
soutěže.
V kategorii pro VIII. a IX. třídu se Daniela Procházková umístila jako
třetí a za svůj výkon byla nominována do krajského kola jako náhradnice.
(Postupují jen první dva z každé kategorie.)
Výkony všech našich soutěžících byly porotou hodnoceny velmi
kladně, což je jistě zásluhou paní učitelky Mgr. Evy Doležalové, která se
jejich přípravě velmi pečlivě věnovala.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Úspěšné basketbalistky

napospas Praze jsme zamířili k Loretě, je to vskutku nádherná budova a
milý personál nás ochotně obeznámil s dějinami celého objektu. Nemohu
nepřiznat,že většinu z nás zaujala asi nejvíce výstava různých relikviářů,
pohárů a vzácných rouch, všechny nezanedbatelné hodnoty. Náladu nám

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce v Plzni
18.3.2008 se v Plzni konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Naši školu zastupovaly dvě žákyně IX. třídy Zuzana Jílková a Daniela
Procházková.
Obě se poctivě snažily zúročit své vědomosti a schopnosti.
Skvěle se dařilo Daniele Procházkové, která nakonec přivezla diplom
za 2. místo a postupuje do krajského kola.
Oběma žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci a do dalšího života
přejeme hodně štěstí.

Okresní kolo starších žáků v košíkové v Plasích
Okresního kola starších žáků v košíkové, které se konalo 19.3.2008
v Plasích se zúčastnilo celkem 8 žáků naší školy. Naši žáci skončili
nakonec na 4. místě, těsně za medailovou pozicí. Nicméně ukázali dobrou
hru a snahu o nejlepší výsledek a všem patří poděkování za dobrou
reprezentaci školy.

Okresní finále florbalu dívek
Naše děvčata jako překvapení turnaje získala 2.místo v boji o titul
mistryně okresu dne 13.3.2008. Ve finále s domácím mužstvem Horní
Břízy prohrála děvčata až po prodloužení, kdy v základní části remizovala
1 : 1.
Nejlepší střelkyní celého turnaje byla Kamila KALOUSOVÁ, která
nastřílela 8 branek.
Také nejlepší brankářka (dle názoru profesionálního rozhodčího i
diváků, bohužel ale nevyhlášená) byla jednoznačně naše Šárka
BÍLKOVÁ.

Nejlepší brankářka
nemohlo zkazit ani vrtkavé počasí a ještě stále se zlatými jiskřičkami
v očích, jak se všechno to zlato, stříbro a drahé kamení lesklo, jsme vyrazili
k objeti naší další návštěvy, Galerii obrazů.
Vystavená díla měla jistě velikou hodnotu a je nutné je pořádně střežit,
ale hned zpočátku na nás měl jaksi personál pifku, takže po projití celé
prohlídky, se mnozí z nás stáhli a vyčkávali konce usazeni na židlích. Šlo o
straší díla mnohá z Antiky, povětšinou portréty nebo obrazy s postavami,
takže alespoň žádné krajinky, které by pravděpodobně omrzely ještě
dříve. Obrazy jsou sice pěkná věc, ale nemohli jsme tu strávit celý den
(nebylo by ani tolik židlí), museli jsme vyrazit do zimy.
Musím uznat, že odtud k Orloji je to pořádná štreka, ale dorazili jsme a
musím přiznat, že orloj mě opravdu zaujal, krásný výklad, mnoho obrazů,
úchvatný interiér a sklepy zvedly náladu i znuděnějším z nás. Je pravda, že
ve sklepech byla trochu zima, ale oproti počasí venku to byla sahara,

Zápis do 1. třídy
30. 1. 2008 proběhl na Masarykově základní škole zápis do 1. třídy.
I tento rok se na něj paní učitelky ze základní školy velmi dobře připravily.
Na děti z mateřské školy čekalo 6 stanovišť, kde průběžně plnily různé
úkoly. Asi největší oblibu sklidilo stanoviště se Shrekem. Jedním z úkolů
bylo např. poznávání mláďat, vyhledávání tvarů, určování počtu prvků,
vázání kliček a kreslení. Ti odvážnější přednesly básničku nebo zazpívaly.
Do 1. třídy bylo přijato celkem 17 dětí. Náš učitelský sbor MŠ jim přeje
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hodně úspěchů a spoustu pěkných chvil ztrávených ve škole.
Martina Rambousková
Lyžařský kurz VII. Třídy
Ve dnech 18.2. 22.2.2008 se v Perninku konal lyžařský kurz žáků VII. třídy
ZŠ Žihle.
Kurzu se zúčastnilo 8 žáků ZŠ Žihle a 2 pedagogičtí pracovníci.

NESTLE BASKET CUP 2008 Kožlany
Dívčí basketbalové družstvo ZŠ Žihle pod vedením Michala Chejlavy

Úspěšné basketbalistky
Účastníci LVK
Lyžařský kurz probíhal ve spolupráci se ZŠ Pernarec.
Sněhové podmínky byly dobré hlavně zásluhou pracovníků lyžařského
areálu VELFLINK v Perninku.. I přes nepříznivé sněhové podmínky letošní
zimy se jim pod vedením pana Františka Štefana podařilo zajistit kvalitní sníh
na každodenní lyžařský výcvik našich žáků. Nechybělo dokonce ani večerní
lyžování.

Předávání medailí

vstoupilo úspěšně do nového ročníku soutěže NESTLE BASKET CUP 2008.
Okresní kolo, kterého se zúčastnilo 5 družstev, se konalo v tělocvičně ZŠ
Kožlany dne 28.2.2008.
Družstvo ZŠ Žihle se
umístilo na prvním místě,
když ve finálovém
dramatickém souboji
porazilo ZŠ Kožlany
37:26 a tím získalo právo
pro postup do krajského
finále.
Žihelskému zpravodaji
„roste“ konkurence
V prosinci roku 2007
vzniklo pod taktovkou
šéfredaktorky Daniely
Procházkové na Základní
škole první číslo školního
časopisu s názvem
Žihadlo. Spolu s deseti
redaktory a dalšími
přispěvateli dala
dohromady číslo, ve
kterém nechyběly
průběžné výsledky školní
soutěže, psycho koutek,
šéfredaktorka před redakcí
zprávy ze školních akcí,
naučné články a vtipy, recenze na knihu a velice zajímavá rubrika „Ví, co
učí?“
Nápady a náměty přináší každý jednotlivě, číslo samotné dávají
dohromady až před tiskem. Prozatím se nepravidelně scházejí v knihovně
školy, kde vše vzniká.
V těchto dnech pomalu dávají dohromady všechny příspěvky a pokud vše
půjde dobře, někdy v měsíci dubnu 2008 bychom se měli dočkat čísla 2.

Součástí lyžařského kurzu byla i kvalitní přednáška pracovníka horské
služby v Perninku.
Všichni účastníci kurzu rádi lyžovali a velice zlepšili své lyžařské
dovednosti a rádi by si příští rok lyžařský kurz
zopakovali.
v akustické verzi (hraje Jiří Bláha a Pavel
Vedoucí lyžařského kurzu
Huda)
Mgr. Vlastimil Šmídl
I letos pro Vás Školská a kulturní komise 14:30 - 15:20
Obecního úřadu připravila program na sobotní
plzeňská skupina Fobie (úspěšná kapela
pouťové odpoledne 10.května. Doufáme, že letos
známá hitem „Letní flám“ s frontmanem
počasí bude přát a celý program se tak bude moct
Davidem Laštovkou)
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN uskutečnit v krásném prostředí hasičského cvičiště 15:25 - 15:50
2.část největších hitů skupiny Olympic
Obecní úřad Žihle pořádal dne 7.března 2008 u Plivátka. A na co se můžete těšit:
v akustické verzi (hraje Jiří Bláha a Pavel
v hasičské zbrojnici od 17:00 hodin oslavu 12:00 - 14:00
Druhé žihelské setkání heligonkářů
Huda)
mezinárodního dne žen. Akce se zúčastnilo na
(odpolednem provede moderátor pořadu 16:00 - 17:00
70 žen a k vidění bylo vidět asi i 5 mužů, kteří své
České televize „Za vesnickými muzikanty"
The Spiders Beatles revival (největší hity
partnerky doprovodili. K tanci a poslechu
Josef Pospíšil)
skupiny
Beatles zahraje nejlepší česká
zahrál, stejně jako loni, Jiří Bláha. Oslava byla
14:05 - 14:20
revivalová skupina)
ukončena kolem 19:30 hod.
1.část největších hitů skupiny Olympic

POUŤOVÉ ODPOLEDNE

OBECNÍ KNIHOVNA
ŽIHLE
Asterix René Goscinny
Další souborná kniha příběhů oblíbeného
francouzského komiksu.

Znáte zákon schválnosti?
Pokud ne, tak jste se na něj
Omračující věda všeho
mohli přijít podívat 1.března
Nick Arnold
na Obecní ples do Národního
Humorně podané
domu v Žihli. Větru děšti
zajímavé vědecké
člověk
neporučí, a tak si počasí
informace, aneb, o čem se
usmyslelo,
že si s námi pohraje
Vám učitelé neodvažují říct.
právě první březnový den.
Štěstí Aloise Peina
Vichřice Emma způsobila to,
Magda Váňová
že ve čtvrt na šest, tedy dvě a
Kniha vypráví o muži žijícím
třičtvrtě hodiny před začátkem
po boku věčně nespokojené
plesu, zůstala celá Žihle
manželky. Jednoho dne vyhraje
v
etmě. Zkrátka vylítla
velkou sumu peněz, ale rodině
elektrika.
vše zatají a tajně si užívá
To se podepsalo na celém v
sladkého života. Román je
nasycený jemným humorem a
pořadí již čtvrtém
jeho bohatý děj se řídí
reprezentačním plese obce
ironickým pravidlem, že
Žihle. Ve špatném slova
všechno je jinak.
smyslu se podepsala tma tím,
že
návštěvnost plesu lehce
Legie prokletých Sven Hassel
přesáhla
sto lidí, což bylo ve
Román líčí autorovy vlastní zážitky z války,
srovnání s lety předešlými asi o
kdy byl zatčen pro dezerci a
odsouzen na 15 let těžkých
šedesát návštěvníků méně. Na
prací. Jeho úkolem bylo
druhou stranu se tak ale
zneškodňování nevybuchlých
vytvořila v Národním domě
min. Díky nedostatku vojáků na
velice přátelská až domácí
frontách je náhle propuštěn a
atmosféra, protože na ples
po krutém výcviku poslán zpět
přišel
opravdu jen ten, kdo o
bojovat. V nové jednotce
něj měl vážný zájem.
navazuje přátelství se čtyřmi
druhy, kteří jej budou
Kapela Classic Band opět
doprovázet po zbytek války.
podala skvělý výkon. Krátce po
deváté hodině došlo na
Kontakt: tel.: 373 395 686,
předtančení žáků taneční školy
e-mail:mlkzihle@quick.cz,
Jany Beranové z Kralovic.
http://knihovna.zihle.cz
Velký ohlas ovšem měla i
barmanská show Martina
Čermáka a Martina Fajfrlíka,
NOC S ANDRESENEM
Rok se s rokem sešel a opět tu máme březen kteří vystoupili těsně před
půlnocí. Byly vydraženy
měsíc internetu, končící dětmi velmi oblíbenou
pohádkovou nocí s Andersenem.
všechny tři pány připravené
Letošní noci se
nápoje a jejich chuť byla (podle
zúčastnilo 17 dětí z
slov ochutnávajících)
prvního stupně a 4
vynikající. Samozřejmě došlo i na tombolu.
větší pomocníci z řad
Hlavní
cenu - televizor si odnesl pan Libor
deváťáků.
Kulhánek.
Po oficiálním skončení plesu ve
Noc se nesla opět v
dvě
hodiny
se pokračovalo v tancování pod
duchu her, soutěží,
kvízů, malování
taktovkou pana Kočince. Hity 80. a 90.let
pohlednic a čtení.
dostaly do varu i toho, kdo do té doby jen
Samozřejmě se
tak nečinně seděl. I přes všechny zmatky s
nesmělo zapomenout
elektrikou to i tak byl velice podařený ples.
na Twister a předvádění a hádání pohádek.
Jiří Bláha
Občerstvení bylo zajištěno maminkami, které
přinesly soutěžní obložené talíře (mísy) a
NABÍDKA NA BRIGÁDU

pekárnou KOMI, která zajistila pečivo, koblihy
a zákusky. Pití nám opět dodaly paní kuchařky
ze školní jídelny. Tímto všem moc děkujeme.
Do pelíšků děti zalézaly hodně pozdě a ještě
déle brebentily, zato ráno se jim moc vstávat
nechtělo. Po snídani si zabalily své věci a ještě
zahrály pár her, ale to už se začali objevovat
rodiče. Na památku dostaly památeční
pohlednice a pár drobností od sponzorů.

Ranč Havraní kámen v Rabštějně nad
Střelou hledá brigádníka (brigádnici) na
pravidelnou výpomoc jednou týdně ke
koním. Je požadována spolehlivost, alespoň
minimální praxe v práci s koňmi a
plnoletost. Zájemci se mohou hlásit na
tel. č. 724 216 744.
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STRUČNÁ ZPRÁVA Z VÝROČNÍ
ČLENSKÉ SCHŮZE MS ŽIHLE
Jak tomu bývá každý rok v tuto dobu, tak i letos
se sešlo celé MS Žihle k důkladnému zhodnocení
roku již minulého. Výroční členská schůze byla
naplánována na 23. 2. 2008 se začátkem od
14.00 hod. v restauraci U Kiliána.
Ale letošní schůze se stala přece zvláštní mimo
již tradičních bodů hodnocení uplynulého roku
jako jsou: zprávy předsedy p. Hynka, zpráva
mysliveckého hospodáře p. F. Procházky, zpráva
pokladníka p. V. Klímy, bodové hodnocení členů
MS v podání p. K. Majera, zpráva myslivecké
stráže od p. F. Franka a vystoupení starosty obce
Žihle p. J. Kozy došlo i volbě nového výboru
(konaného jednou za pět let).
Po oficiální části se nám dostalo pozdního
oběda. Za vynikající občerstvení patří naše
poděkování zaměstnancům restaurace.
Jan Janouškovec

4. 4. 2008 - „Svatba na bitevním poli“
Příběh se odehrává v malém moravském
městečku, kde všichni chlapi žijí starými
historickými bitvami. Představují francouzskou
armádu v čele se svým starostou Touchynem,
který má pro sebe vyhrazenou roli Napoleona.
Tentokrát se připravují na velkou akci odhalení nové kašny v sousedním městě Podolí
za přítomnosti televize a novinářů. Podolský
starosta Balabán však pro Touchyna špatnou
zprávu tentokrát na
roli
Napoleona
angažoval
skutečného
zahraničního
herce, který je
mu i více
podobný.
Touchyn se
tím cítí dotčen
a rozhodne se
slavnost
s kašnou
ignorovat.
Přesvědčí
o tom i zvěstovské, kterým ovšem přijde líto, že
nacvičovali nadarmo...
V té době se vrací do města p o více než
dvou letech Tomáš, syn místního kronikáře
Doubravy . Tomáš byl vždycky sukničkář,
kterého zbožňovaly všechny místní dívky, ale
tentokrát přišel tatínkovi říct, že se skutečně
zamiloval a chce se ženit. Půvabné Francouzce
Claire slíbil malou utajenou romantickou
svatbu v jejich kostelíku... Jenže táta vyzradí
Tomášovo tajemství v hospodě a starosta

V ŽIHLI VZNIKÁ NOVÝ FILM
To, že se Žihle stala takovým malým
Hollywoodem, to už ví v celém širém okolí snad
každý. Jsou tomu přesně 3 roky, kdy se v naší
obci začala točit komedie Kdo uteče, vyhraje, ke
které napsali scénář Jiří Bláha a Martin Karnet.
Letos se podobná parta opět sešla nad dalším
materiálem, který právě teď dokončuje Jiří
Bláha.
Půjde opět o komedii s názvem Včera, dnes a
zítra. Bude to ryze vesnický film o dvou
znepřátelených sousedských rodinkách. Už teď
můžeme snad prozradit obsazení. První
manželský pár vytvoří Otto Huček a Milada
Sandnerová a jejich soky bude pak duo Libor
Kulhánek a Martina Rambousková. Dočkáte se
samozřejmě i dalších, vám známých tváří ve
filmu si dále zahraje i Martin Karnet, Petra
Rambousková, Jiří Bláha, manželé Vintrovi
nebo Lenka Knedlíková. Natáčení by mělo
probíhat od června do září 2008 a na podzim
tohoto roku by měl mít slavnostní premiéru
v Národním domě v Žihli.

Touchyn dostane geniální nápad - jde přece o
velkou mezinárodní událost, takže žádný
utajený sňatek! Vesnice vystrojí milencům
velkolepou svatbu za účasti francouzského
napoleonského vojska! A tak se začnou dít
věci...
Hrají: Bolek Polívka, Marek Vašut, Mirek
Šimůnek, Josef Somr, Jana Doleželová…
Začátek promítání je v 19 hodin. Vstupné
činí 34,- Kč + 1,- Kč na Fond české
kinematografie. Film je přístupný od 12 let.
Délka je 100 minut.
18. 4. 2007 “Nejkrásnější hádanka”
Filmem Nejkrásnější hádanka se vrací do
pohádkového žánru jeden z nejzkušenějších a
nejúspěšnějších českých filmařů scenárista a
režisér Zdeněk Troška. Autor úspěšných
pohádek O princezně Jasněnce a létajícím ševci
nebo dvoudílných sérií Z pekla štěstí a
Princezna ze mlejna sáhl při práci na novém
snímku opět po literární předloze českého
pohádkového klasika Jana Drdy. Inspirací pro
scénář filmu Nejkrásnější hádanka se staly
Drdovy pohádky O Matějovi a Majdalence a O
princezně, která hádala, až prohádala. Matěj
pracuje u sedláka a miluje jeho dceru
Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce
nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího
ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou
holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu
daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumějí
řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví,
že jednou bude sedlák vítat Matěje jako
Majdalenčina ženicha. Zatím se ale mladík
ocitne v nemilosti, sedlák ho vyžene a Matěj se
dostane až na královský hrad, kde probíhá velká
soutěž o ruku princezny Rozmarýny. Kdo
uhodne tři hádanky, stane se jejím ženichem.
Matěj je chytrá hlava, hádanky má rád a
princezniny úkoly pro něj jsou hračka. O svatbu

s princeznou však nestojí, jeho srdce patří
Majdalence. Král si chytrého mladíka oblíbí,
ale generálovi, dvorní dámě a hofmistrovi je
Matěj trnem v oku, zvláště, když se spřátelí se
statečným a poctivým vojákem Ondrou, tajně
zamilovaným do princezny Rozmarýnky.

Při své další cestě padne Matěj do rukou
loupežnického velitele Madlafouse, který jej
nutí pomáhat mu v loupežnickém řemesle.
Matěj však ukradené zlato rozdá chudým a
Madlafous jej nechá zajmout královskými
vojáky. Generál, hofmistr a dvorní dáma se
konečně dočkali své pomsty. S pomocí
Madlafouse vymyslí lest, aby se šikovného
chlapce zbavili navždy. A loupežník k tomu
nádavkem získá i princezninu ruku. Matěj má
však pro strach uděláno a s pomocí kamaráda
Ondry odhalí všechny nástrahy. Princezna
nakonec pochopí, kdo ji má opravdu rád a díky
tomu rozluští i tu „nejkrásnější hádanku“. Ale
Matěje ještě čeká cesta za milovanou
Majdalenkou ...
Hrají: Jan Dolanský, Taťana Krchovová,
Ladislav Potměšil, Veronika Kubařová…
Začátek promítání je v 19 hodin. Vstupné
č i n í 3 4 , - + 1 , - K č n a Fo n d č e s k é
kinematografie. Film je mládeži přístupný.
Délka je 98 minut.

MEČ SVATÉHO VÁCLAVA

Jsou mezi námi tací, kteří si vybírají film
podle názvu. Lépe řečeno, když je název
nezaujme, automaticky dají od filmu ruce i
oči pryč a jdou do kina raději na něco
jiného. Pokud ještě dotyčný člověk má
nechuť k historii, je to ta nejhorší
kombinace. V případě filmu Meč svatého
Václava by se ale takový člověk šeredně
zmýlil. Nejde ani o historický film ani o film,
kde by se mečem sekaly hlavy hlava
nehlava.
Přesvědčit se o tom mohli všichni ti, kteří
zavítali 29.února do Hasičské zbrojnice
v Žihli. Právě tam se konala od 18ti hodin
premiéra nového žihelského filmu, který
natočil v rámci kroužku výpočetní techniky
Otto Huček. Než začalo samotné
promítání, představili se publiku všichni
účinkující, ale i sám autor, režisér,
kameraman,
střihač, zvukař i herec v jedné
Aktuální informace z natáčení budou
osobě
Otto
Huček.
Od účinkujících převzal
průběžně doplňovány na stránkách
i sošku Žihelského lva i Žihelského Oscara
www.ou-zihle.cz v sekci Žihelský film.
za všechny výše zmiňované filmařské
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profese.
Bezmála dvouapůlhodinový film
sledovali diváci s napětím a zejména mladší
publikum tajilo dech při tajemných a
akčních scénách. Film nakonec sklidil
bouřlivý potlesk. Už už se diváci chtěli
rozutéct do svých domovů, ale zůstali dál
sedět, aby si vychutnali dokument o vzniku
filmu sestavený především z pokažených a
nepodařených záběrů. Byl-li film tajemný a
napínavý, dokument byl jeho pravým
opakem. Na mnoha místech přítomným
tekly slzy smíchu a nejeden občan měl křeč
v břiše.
Všichni tak odcházeli v přátelské a
přívětivé náladě. Krom toho si mnozí ve
filmu mohli prohlédnout záběry z okolí
Žihle a viděli tak dosud jim třeba neznámá
místa. Protože projekce dopadla úspěšně,
v blízké budoucnosti bude promítnutý i
druhý film Otty Hučka - Magický krystal.
Jiří Bláha

MAŠKARNÍ BÁL PRO RODIČE A DĚTI
V sobotu 15.3.2008 se v Žihli konal velký maškarní
bál pro rodiče a děti z celého okolí. Začínalo se ve 14.00
hodin v Národním domě a pro děti byla připravena
bohatá tombola a odpoledne plné pěkných soutěží a
tancování za doprovodu Jiřího Bláhy a Filipa Kočínce.
V průběhu odpoledne se dostavilo celkem 150 dětí,
rodičů a prarodičů, kteří se k nám přišli pobavit.
Celou akci pořádal DDM Radovánek Žihle, TJ
Sokol Žihle a pan Filip Kočínec pod záštitou OÚ Žihle.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem sponzorům,
kteří nám přispěli a tím pomohli celou akci zabezpečit.

PŘEHOŘOVSKÝ MASOPUST 2008
Jako každý rok, i letos pořádal sbor dobrovolných
hasičů v Přehořově masopust, jehož datum padlo na
8. 3. 2008. V dopoledních hodinách se v prostorách
místního sálu sešlo na 80 masek. Celý průvod se
vyhrnul ven po 10 hodině, zapózoval přítomným
fotografům a pokračoval v cestě do blízké obce
Odlezly.
Role ženicha se chopil Vladimír Kůsa a nevěstou
mu byl Miroslav Běláč. Průvod putoval od domu k
domu, doprovázen traktorem s valníkem a muzikanty, kteří se starali
o hudební doprovod této akce. Všude byly masky vřele vítány a
pohoštěny tradičními koblihami, tlačenkou, sekanou, chlebíčky a
dalšími dobrůtkami a samozřejmě nesměla chybět nějaká ta
štamprdlička na zahřátí. U každého domu proběhla i preventivní
zdravotní prohlídka domácích, tu zajistili doktoři a sličné sestřičky. Pak
zde pobíhali medvědi, kteří škodolibě trousili slámu kde se dalo, to vše
ale napravovala paní uklízečka "bordelka". Ta v domácnosti vysmýčila
všechny pavučiny zánovní peroutkou a stíhala leckde umýt i okna
(škrobem a krupicí). K dokonání jarního úklidu napomáhala i malířská
firma. Její pracovníci opatřovali novým nátěrem okna, ploty a někde i

psí boudy. Dále byly v průvodu k vidění pohádkové bytosti, čarodějnice,
víly, Sněhurka se sedmi trpaslíky, Karkulka, Krakonoš, vodník, klauni a
mnoho dalších jako např. jeptišky, selky, kanibalky, splašená kobyla i
lepé děvy s pasákem.
V odpoledních hodinách došel průvod zpět do Přehořova, kde celá
akce pokračovala. Zpět k sálu došly masky až po čtvrté hodině. Zde se
někteří vytrvalci veselili dál, jiní si šli domů odpočinout a připravit se na
večerní zábavu. Ta začala ve 20 hodin. Sál roztančilo 26 rozverných
masek a asi 160 příchozích lidí. Samozřejmě nechyběla ani bohatá
tombola. Všichni se bujaře veselili a tančili a rozešli se až nad ránem.
Letošní masopust se tedy opravdu vydařil.

MASOPUST ŽIHLE 2008
Vážení přátelé dobré zábavy,
pokud jste se zúčastnili letošního žihelského masopustu, ať už aktivně
nebo pasivně, jistě mi dáte za pravdu, že tato akce byla vskutku

podařená. Pokud mám mluvit sám za sebe, hodnotím ho jako nejlepší
masopust v novodobé žihelské historii. Především jsme zaznamenali
velký nárůst masek. V roce 2007 nás v průvodu šlo 25, letos jste
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v žihelských ulicích a uličkách mohli potkat masek 51. Nemalý podíl na
tom mělo zapojení Domu dětí a mládeže Radovánek, kterému tak patří
velký dík. Další velké poděkování patří panu Gabrhelovi, který nám,
jak se říká "vytrhnul trn z paty", protože ještě v úterý večer před
sobotním masopustem to vypadalo, že průvod půjde bez hudby.
Doslova na poslední chvíli tak naskočil na valník pan
Gabrhel s heligonkou, ke kterému se po dvanácté
hodině přidalo ještě seskupení kolem pana Kodýtka
z Kralovic a i přes občasnou nepřízeň počasí
společně vydrželi hrát a zpívat až do půl čtvrté.
O velkou show se letos postarala také dvojice Huček
- Kulhánek. Jakožto jeptišky udělali na každém
žihelském dvorku pořádnou paseku a jejich odpustky
se sexuálním obsahem šly na dračku.
Veselení pokračovalo i večer. Před osmou hodinou se
začala plnit hasičská zbrojnice a začalo se zpívat a
tancovat. Velkým bonbónkem byla Karaoke show, ve
které soutěžily jednotlivé stoly proti sobě.
Vyvrcholením Karaoke show bylo opět vystoupení
manželů Hučkových, kteří společným hitem Hrobař
doslova odbourali všechny přítomné. Na paty jim
ovšem šlapali manželé Procházkovi, kteří při
společném hitu Lojza a Líza předvedli i erotické
taneční kreace. Pak už následovala jenom tombola,
ze které si nejvíce cen odnesla paní Drtinová.
Poslední hosté masopustní zábavy odcházeli kolem
půl čtvrté ráno.
Závěrem bychom chtěli ještě poděkovat Obecnímu
úřadu Žihle, který taktéž velkou částí přispěl
k realizaci dalšího masopustního průvodu. Těším se
na Vaši účast i přízeň při masopustu v roce 2009.
Za TJ Sokol Žihle Jiří Bláha

TJ SLAVOJ ŽIHLE
Vážení sportovní přátelé, s příchodem nového
roku začal již druhým rokem zimní provoz na
našem nově zrekonstruovaném hřišti s umělým
povrchem. A opět, jako již loni, bylo hřiště v době
od 15.ledna do 31.března hojně využíváno jak
o víkendech k odehrání přátelských zápasů, tak i
v týdnu k tréninkům mužstev, které byla
ubytována převážně v penzionu Chvojkovský
mlýn, ale i ve Švp Poustky a Švp Sklárna.
Namátkou uvádím mužstva ligových žáků FK Siad
Most a FC Viktoria Plzeň a ligových žákyň
FC Viktoria Plzeň a mnoho dalších, kteří se velmi
pochvalně vyjadřují o kvalitních tréninkových
podmínkách v areálu našeho hřiště, tak i
o kvalitních podmínkách ve výše uvedených
ubytovacích zařízeních.
Je potěšující, že se lokalita obce Žihle stává
vyhledávanou na letní i zimní soustředění.
Budeme se snažit ve spolupráci s obecním úřadem
i sponzory ještě zlepšit podmínky na našem hřišti a
v jeho okolí.
A teď již k činnosti a úkolům TJ Slavoj Žihle na
rok 2008. Dne 7.3.2008 se konala v restauraci
U Kiliána Valná hromada TJ Slavoj, na které byl
zvolen výkonný výbor TJ o počtu 7 členů. Na
1. zasedání výkonného výboru byl jeho předsedou
zvolen Jaroslav Vojtěch ml., tajemníkem Milan
Bohm a hospodářem František Brož a členy

výboru dále jsou Jiří Sedlák st., Karel Šírek, Jan
Najmon st. a Ivo Gruner. Výbor se bude scházet
pravidelně každých 14 dní v pondělí. Hlavními
úkoly do budoucna je zajistit provoz a údržbu
hřiště a kabin, zajistit zlepšení komunikace mezi
výkonným výborem a ostatními členy TJ Slavoj a i
informovanost občanů o dění v TJ Slavoj. Zlepšit
komunikaci se sponzory jak se současnými, tak s
možnými budoucími. Toto zajistit jak pomocí
Žihelského zpravodaje, tak vývěsních skříněk, tak
vlastními internetovými stránkami. Na poli
sportovním zachránit pro Žihli okresní přebor, to
znamená záchrana A mužstva v nejvyší okresní
soutěži, B mužstvo do 5. místa IV. třídy a žáci do .
místa v krajské soutěži žáků. V letním období se
pokusit obnovit mužstva přípravky a dorostu
s přihlédnutím k možnostem v počtu dětí
v jednotlivých kategoriích.
Členské příspěvky byly stanoveny a
odsouhlaseny ve výši 100,-Kč. Pro aktivní
hráče byl odsouhlasen oddílový příspěvek ve
výši 300,-Kč za rok. Tyto budou od všech
hráčů vybrány vedoucími mužstev do konce
měsíce dubna 2008. Pro děti, které jen
trénují v přípravce byl tento příspěvek
stanoven na 150,-Kč za rok. Takže každý rok
se platí členský příspěvek 100,-Kč plus
příslušný oddílový. Každý, kdo bude mít
zájem stát se členem TJ Slavoj, může toto
učinit na každém domácím zápase složením
částky 100,-Kč a podepsáním příslušné
písemnosti u Jaroslava Vojtěcha ml.
Věříme, že naši fanoušci se
aktivně zapojí do dění v klubu a to
nejen kritikou, ale i pomocí
v různých oblastech činnosti klubu.
Velmi bych chtěl jménem všech
členů TJ Slavoj Žihle poděkovat
Obecnímu úřadu Žihle a firmám
Coradia s.r.o Ústí nad Labem, Unio
Ex s.r.o. Žihle a Ondřej Mokrý,

Roudnice nad Labem za jejich velkou pomoc při
zajištění chodu TJ Slavoj Žihle. Věříme, že tato
spolupráce bude i nadále pokračovat a podaří se
získat i další firmy, které budou ochotny pomoci
s rozvojem sportu v obci Žihle. Takže ještě jednou
velké poděkování všem výše uvedeným. Všem
občanům obce Žihle přeji jménem svým i jménem
výboru TJ Slavoj hodně štěstí a úspěchů v roce
2008.
A na konec jedna velmi smutná zpráva. Dne
16.března 2008 podlehl velmi těžké nemoci
dlouholetý člen, hráč, kamarád a správný chlap
pan Ladislav Vojtěch. Jménem rodiny , jménem
svým a jménem TJ Slavoj děkuji všem, kteří se
zúčastnili pohřbu a kteří měli Láďu rádi. Nikdy na
Tebe nezapomeneme kamaráde.
Za výbor TJ Slavoj Žihle Jaroslav Vojtěch.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TALENTY

PŘEBOR ČOS V SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI - PLAVÁNÍ
Dne 15.března 2008 se v Plzni v bazénu Radbuza
konaly závody v plavání, které jsou součástí
sokolské všestrannosti. Těchto závodů se za naši
TJ Žihle zúčastnila Lenka Knedlíková a Nikola
Doskočilová. Protože v Plzni jsou velice kvalitní
plavci a možná i že mají kde trénovat, nebyl od
děvčat očekáván závratný výsledek. Nakonec
Nikol v kategorii starších žákyň skončila pátá a
Lenka v kategorii žen šestá. Ale i účast se
počítá…

Tato rubrika je zcela nová a tak doufáme,
že se Vám zalíbí. Půjde zde o představení a
upozornění na šikovné (nejen v oblasti
sportovní) děti, o kterých se zas až tak neví.
Proto tímto rovnou prosíme rodiče, učitele ze
základní a mateřské školy, a ostatní občany
kdybyste o někom takovém věděli, neváhejte a
dejte nám vědět na e-mailovou adresu
leninak@centrum.cz nebo na tel.č. 775 022 786.
Předem děkujeme.
První človíčkem a tedy i možná takzvaným
„ p o k u s n ý m k r á l í k e m “ , k t e r é h o Vá m
představíme, je žákyně 8.třídy,
Nikola Doskočilová.
Doslova ze dne na den se začala
věnovat gymnastice. Jednou k ní
přišla kamarádka (současná
trenérka) a ona jí ukazovala, co
všechno umí a dostala nabídku si
gymnastiku vyzkoušet v tělocvičně.
O tomto sportu nikdy nepřemýšlela
a jak sama říká, doma si občas jen
tak „blbla“ a na gymnastiku ze
začátku šla s tím, že tam opravdu
vyplýtvá jen nějakou tu energii a víc
od toho nečekala. Jenže jí to začalo
hodně bavit…
Od té doby, přesněji od 12.února,
chodí nacvičovat povinné sestavy
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na gymnastické přebory, které se konají již
19.dubna v Plzni. Sama přiznává, že zrovna
nejhodnější není, a proto na ní trenérka musí být
občas přísná snad proto chodí do tělocvičny,
kdykoli je tam volno.
V rodině a okolí se to o ní prý ještě moc
nerozkřiklo, ale ti, kdo to vědí, jí prý v jejím
nadšení podporují a hodlají ji podpořit a fandit i
na již zmiňovaných přeborech přímo v Plzni.

