OBECNÍ ČTVRTLETNÍK
Číslo 2.,

ročník 7.,

vychází: červenec 2009

Žihelský zpravodaj vydává Obec Žihle, IČO: 00258580 pod evid. č. MK ČR E 146 30
Redakce: Lenka Knedlíková • Kontakt: Obecní úřad Žihle, 331 65 Žihle čp. 53,
tel.: 373 395 114, fax: 373 395 684, e-mail: ou.zihle@quick.cz, www.obecni-urad.net/zihle,
Cena výtisku 5 Kč • Počet výtisků 170 ks

Vážení spoluobčané, rádi
přivítáme vaše postřehy,
připomínky a názory pro další číslo
Zpravodaje, které vyjde přibližně
koncem měsíce října 2009.
Schránka pro vaše připomínky je
vyvěšena mezi nástěnkami
u nákupního střediska, popřípadě
použijte naší e-mailovou schránku.

13.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
13. jednání Zastupitelstva obce se e. Z a d á n í a k c e „ Vy p r a c o v á n í
konalo 23.června 2009. Přítomno bylo
projektových prací na zateplení
13 zastupitelů a několik občanů. Na
pavilonů MŠ“ panu Ing. Dolejšovi s
svém třináctém jednání zastupitelstvo:
cenovou nabídkou cca 150.000,- Kč
f. D o f i n a n c o v á n í v ý s t a v b y
víceúčelového hřiště s umělým
53) vzalo na vědomí :
povrchem
a. Provedenou kontrolu usnesení z 12.
g. Zadání projektových prací na akci
jednání zastupitelstva obce
„Žihle-kanalizace“ firmě PROVOD,
b. Zprávu o činnosti rady obce v
Ústní
nad Labem,
s cenovou
mezidobí 12. a 13. jednání
nabídkou 329.630,- Kč
zastupitelstva obce
h.
Zhotovitele
víceúčelového hřiště
c. 1.úpravu rozpočtu na rok 2009
firmu
Linhart,
sportovní stavby –
d. Ústní zprávu o organizaci oslav
cenová nabídka 1.932.917,- Kč
450let získání městských privilegií
i. Výměnu bytových vodoměrů v
obecních bytech v hodnotě cca
54) schválilo :
65.000,- Kč
a. Z á p i s o p r ů b ě h u 1 2 . j e d n á n í
j.
Zakoupení
pozemku č. 1151/32 v k.ú.
zastupitelstva obce na základě
Žihle
o
výměře
213 m2 od firmy
ověření zastupitelů Ing. Vlastimila
Rašelina a.s. Soběslav v ceně 8.520,Krause a Jiřiny Bláhové
Kč
b. Program 13.jednání zastupitelstva
k. II.úpravu rozpočtu roku 2009 s tím,
obce
že příjmy budou 22.521,93 tis Kč a
c. Návrhovou komisi ve složení:
výdaje
24.584,25 tis Kč + financování
předseda Kateřina Fúdorová a
1.025,00
tis Kč
členové Jana Schönová a Michael
l. Směnu pozemků PK 190, 189, 187,
Čechura
136 v majetku obce o celkové výměře
d. Žádost paní Lenky Radové, bytem
5 892 m2 za pozemky PK 164 o
Žihle čp. 304, o prominutí úhrady
výměře
2 715 m2 paní Procházkové a
penále za dlužné nájemné

PK 162 o výměře 3 111 m2 paní
Slachové v k.ú. Odlezly
55) neschválilo :
a. Žádost pana Julia Babice, bytem
Žihle čp. 309, o prominutí úhrady
penále za dlužné nájemné
b. Prodej pozemkových parcel č. 65/3 o
výměře 142 m2 a 65/4 o výměře 66 m2
v k.ú. Žihle paní Růženě Potůčkové,
bytem Hlince 45, 331 41 Kralovice, a
paní Zdeně Zetkové, bytem
Antonína Sochora 2835/1, 434 01
Most.
56) pověřilo:
a) Radu obce k provádění rozpočtových
opatření takto:
Při použití nových, rozpočtem
nepředvídaných příjmů k úhradě
nových, rozpočtem nezajištěných
výdajů, čímž se zvýší celkový objem
rozpočtu (dotace)
- Vázání rozpočtových výdajů, jestliže je
jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů
b) Účetní provedením 2.rozpočtové
změny ve výkaznictví v termínu do
30.června 2009

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Třídění směsného odpadu
Obec Žihle děkuje všem občanům, kteří se zapojují do
sběru tříděných odpadních komodit. Naše obec prošla dne
26.června 2009 auditem firmy EKO KOM, která zajišťuje od
naší obce odběr tříděných obalových materiálů.
Na základě výkazů odevzdaných této firmě jsme jednou z
nejvíce třídících obcí v Plzeňském kraji. Podle informací z
firmy EKO KOM je účast občanů v Plzeňském kraji
zapojených do třídění 92,5 %.
Další informace ohledně třídění odpadů a tipy, jak
správně třídit, najdete na webových stránkách obce.

Poplatek za TDO
Připomínáme občanům, že do 31.8.2009 musí být uhrazena
2.polovina platby za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ustanovením § 55 a odst. 3 a 4 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud tedy platíte poplatek za TDO na dvě části, proveďte
prosím tuto platbu včas na pokladně OÚ Žihle nebo pomocí
bankovního spojení.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 13.června 2009 se uskutečnilo vítání
nových občánků naší obce. Na vítání bylo pozváno devět
rodičů s dětmi, které se narodily v období od srpna 2008 do
prosince 2008. Do obřadní síně se k vítání dostavilo pouze
sedm 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: Viktor Vápeník, Bedřich Habart,
Vojtěch Havlík, Šimon Praska, Jakub Novák, Adriana
Kocúrková, Tomáš Fischer.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského
parlamentu konané na
území České republiky ve
dnech 05.06. – 06.06.2009
Výsledky hlasování za
územní celky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-sever

VÍČKOBRANÍ
Ve středu 24.6. proběhla
závěrečná ekosoutěž
Víčkobraní, která byla pořádána
ve spolupráci s ENVIC Plasy.
Děti celé dopoledne sbíraly
body na jednotlivých
stanovištích, zaměřených na
životní prostředí.
V průběhu dopoledne
začali žáci stavět z nasbíraných
víček logo naší základní školy a
logo ENVIC. Na konci celého
dopoledne bylo vyhlášení
výsledků. Vyhlašoval se nejlepší
sběrač na 1. stupni, kterým byl
Lukáš Prchlík z 1. třídy s
celkovým počtem 19 104
nasbíraných víček.
Na druhém stupni soutěžily
mezi sebou jednotlivé třídy. Zde
vyhrála 7. třída. Celkem naše
škola nasbírala 150 240 víček.
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Strana
název
Libertas.cz
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
Česká str.národ.socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická strana Zelených
Česká strana národně sociální
Národní strana
SDŽ-Strana důstojného života
Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.
Liberálové.CZ
Strana demokracie a svobody
Nejen has.a živn.s uč.do E.
Komunistická str.Čech a Moravy
„STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna česká (monarch.strana)
Lidé a politika
„Strana soukromníků ČR“
Zelení
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně demokrat.

Platné hlasy
celkem
1
11
6
60
26
7
3
1
1
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
1
40
12
2
1
2
4
0
0
0
0
11
0
83

v%
0,35
3,94
2,15
21,50
9,31
2,50
1,07
0,35
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2,15
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
14,33
4,30
0,71
0,35
0,71
1,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3,94
0,00
29,74

SPANÍ VE ŠKOLE + SUT
Pokud vás zajímalo, co se děje ve škole v noci a jestli je
možné jít do školy za zábavou a kamarády a nejen za
učením, jistě jste se dostavili v první červnový pátek večer
do školy.
Po soutěži SUT, kdy se žáci jednotlivých třídy utkali v
různých disciplínách – vědomostní, týmové, sportovní
atd. Se k jejim výsledkům přičetly body za úklid třídy po
celý rok a za všechny aktivity, které v průběhu roku
vyvinuli (sportovní reprezentace, olympiády, recitace,
akce pro spolužáky, psaní do Žihadla (!)...).
Vítěznou třídou se velice těsně (o jeden bodík) stala
osmá třída, která si odnesla veliký dort. Ale ani ostatní
žáci neodešli s prázdnou. Pro všechny bylo připraveno 8
filmových představení a několik kotlů popcornu. Devátá
třída, která nás letos opouští, poté předala svůj znak
(zeleného draka) zástupcům páté třídy. Doufejme, že
budou podobně úspěšní.

Kolem půlnoci už byla většina žáků ve svých třídách a
spacácích a užívali si poněkud nezvyklého spacího
prostoru (vybaveni dekami, žíněnkami, budíky, ale i
toastovači a dalšími nezbytnými věcmi).
Noc ve škole byla opět zábavná a příjemná, doufejme,
že se tato tradice udrží a příští rok se tu zase na jednu noc
sejdeme, protože škola neznamená jen povinnosti, ale
také místo, kde se sejdete se svými kamarády a kde se
můžete i dobře pobavit. Když budete chtít...
Soutěž SUT bude probíhat opět i další školní rok,
každá třída má stále svůj znak, pátá třída zdědila znak
zeleného draka.
Od září budete opět sbírat body za úklid a různé
aktivity, ale také za projektové dny a další akce.

POHÁDKOVÝ LES
Opět po dvou letech pořádali žihelští sokolové
pohádkový les. Počasí nám protentokrát vyšlo a teplota
vzduchu byl víc než příznivá. Trasa byla zkrácena o jeden
,,kámen" a ani to nebránilo v hodné účasti.
Návštěvníci procházeli deseti stanovišti, na kterých
děti plnily různé úkoly (takové vázání kliček dá ,,fušku").
Za odměnu mohly děti zakousnout po cestě sladké
pečivo v podobě banánků, kokosek a koláčků. A nebo
nechat rozplynout na jazyku bonbon.
,,Na konečné" si všichni mohli spravit chuť po sladkém
a opéct si vuřt.
Touto cestou chci poděkovat všem účastníkům, kteří
se podíleli na přípravě této akce. Zvláštní poděkování
patří spoznorům: PEKÁRNĚ KOMI,
VELKOOBCHODU UNION a paní HANZLÍČKOVÉ.
Za dva roky nashledanou.
Martina Rambousková

ANGLIE
Stejně tak jako předminulý rok se naši žáci vypravili na
zábavně poznávací zájezd do Londýna. Po dlouhé a
namáhavé cestě přes Německo, Francii a eurotunel trvající
15 hodin (při které spali pouze pedagogové) jsme se vylodili
ve Windsoru, kde jsme si prohlédli královnino víkendové
sídlo.
Celé odpoledne jsme potom strávili v Legolandu, kde
jsme se snažili projít všemi atrakcemi, na což bychom asi ale
potřebovali více než několik dní. Večer jsme se autobusem
dopravili k jednotlivým rodinám, kde si žáci chtě nechtě
procvičovali svou angličtinu. A dařilo se jim!
Další den jsme strávili v muzeu Madamme Tussaud, kde
jsme stanuli po boku filmových, sportovních a dalších hvězd
a odpoledne jsme se projeli v obrovském London Eye.

Poslední den jsme prošli celé centrum Londýna, podívali
se na Big Ben, Parlament, Buckinghamský palác ... a
navštívili jsme také Science museum.
Poté jsme byli již opravdu na pokraji turistických sil,
proto jsme nasedli do autobusu a vybaveni sendviči,
octovými brambůrky, pomerančovými džemy, burákovými
másly a dalšími anglickými specialitami, jsme vyrazili
domů. Z Londýna se nám popravdě řečeno příliš nechtělo,
ale po vyčerpávající cestě se domů těšili všichni.
Tato výprava byla pro všechny velikým zážitkem a
možností poznat cizí kraje, rozšířit si obzory i slovní zásobu.
Další možnost budou mít naši žáci zase za dva roky.
Rozhodně to stojí za to!

CzechPOINT
Czech POINT je asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou
správou. Umožňuje zajišťovat ověřené výstupy z veřejných
informačních systémů veřejné správy.
Jedná se o:
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle
zák. č. 300/2008 Sb.)
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou
primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin
v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší
listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat
jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném
katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).
Na Obecním úřadě v Žihli si můžete nechat udělat jakýkoliv výpis
každý den v pracovní době.
A nyní několik grafů:
Statistiky vydaných výstupů v rámci projektu Czech POINT k 12.7.2009
Počet aktivních Czech POINTů - 3 660 pracovišť.
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
oslavili tito občané:

Marie Böhmová
Antonie Davídková
Václav Habat
Božena Havlíková
František Hrubý
Josef Chlup
Marie Jurečková
Bedřiška Krausová
Růžena Lehnerová
Zdeňka Muchnová
Květoslava Šebková
Bohuslav Šimandl
Anna Šmídová
Vilém Tričler
Olga Tolmanová
Zdeněk Zeman
Blahopřejeme

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 18.července se od 9:00 hod konal
na hřišti pod nádražím již 9.ročník
nohejbalového turnaje trojic. Výsledky do
uzávěrky tohoto čísla nebyly známy (pozn.
redakce), budou dodány v příštím čísle
zpravodaje.

NÁRODNÍ POUŤ V ŽIHLI
Letošní třídenní žihelské národní
pouť dopadla nad očekávání všech
organizátorů. Svojí roli samozřejmě
sehrálo i počasí (nebylo ani vedro ani
zima), které tak přilákalo do Žihle
stovky turistů a návštěvníků.
V pátek 8.května se začalo tradičním
průvodem na hřbitov k památníku
obětem fašismu. Význam tohoto aktu
potvrdila svojí přítomností i hejtmanka
Plzeňského kraje doc. MUDr. Milada
Emmerová CSc. Ve dvanáct hodin
začal pětihodinový kulturní program
na hasičském cvičišti u Plivátka.
Nejprve zahrála Renata Pospíšilová
s dětmi, překvapením pak bylo
vystoupení nevidomé heligonkářky
Věry Vránové. Do čtrnácté hodiny to
dotáhl Švejk band Milana Karpíška,
který k jednomu vystoupení vytáhl na
jeviště i diváka - Vlastimila Šmídla.
Zlatým hřebem odpoledne bylo
vystoupení Standy Hložka, který svými
hity Diana, Bílá královna nebo Holky z
naší školky rozezpíval přes 400 diváků,
kteří se odpoledne na Plivátku sešli.

Od čtvrt na čtyři patřilo jeviště
country kapele Futrál. Písničky
Sbohem lásko nebo Báječná ženská
dokonce zvedly k tanci několik párů.
Sobotní den byl ve znamení sportu na sokolském hřišti se sehrál menší
nohejbalový turnaj mezi domácími
týmy. Vítězem se stal tým LEMRY.
Mezitím na Plivátku probíhaly
střelby. (výsledky budou dodány).
Odpoledne patřilo fotbalu a žihelští
byli úspěšní. Žáci porazili Manětín 7:0,
muži zdolali Vejprnice 2:0.
I po tak náročném dni si večer 340
lidí našlo cestu do Národního domu v
Žihli, kde se konala Pouťová
diskotéka. Tančilo a pilo se až do čtvrté
hodiny ranní. Žihelské skvěle
rozparádil DJ David Havlena.
Je malým zázrakem, že po tak
dlouhé době, kdy v Žihli diskotéka
nebyla a při tak velké návštěvnosti, se
až na pár rozbitých skleniček nic
nestalo a nedošlo k žádné větší
šarvátce.

Neděle se už nesla v pohodovějším
duchu. Vietnamští přátelé sbalili své
stánky, Kočkovi začali pomalu
rozebírat pouťové atrakce. Zatímco
dolní část Žihle měnila svojí vizáž do
původní podoby, na fotbalovém hřišti
to žilo.
Na trávníku třetího tisíciletí se sešly
čtyři nabuzené týmy připraveny rvát se
do krve o prvenství v turnaji
netradičních týmů.
Stylem každý s každým se utkaly
ženy "Straré větve", dívky "Mladé
břízky", muži "Starší řízky" a chlapci
"Mlaďoši". Po téměř pětihodinovém
souboji si vítězný talíř odneslo družstvo
Mlaďošů, na druhém místě skončily
Mladé břízky, třetí místo obsadily
Staré větve a posledním se stal tým
řízků důchodového věku.
Ponese-li se v podobném duchu i
pouť v roce 2010, máme se všichni
opravdu na co těšit.
Jiří Bláha

TJ SOKOL ŽIHLE - ZZZ
V sobotu 25.dubna 2009 se v Plzni na Roudné konalo
krajské kolo v závodech zálesácké zdatnosti. Přesto, že v naší
TJ Sokol Žihle nemáme kroužek na tuto disciplínu
zaměřený, se chlapci chtěli této soutěže zkusit zúčastnit. A
pokus to byl výborný.
Soutěžní úkoly plnili dle svých možností, 3kilometrovou
trať zaběhli v druhém nejlepším čase a vědomostní úkoly,
týkající se historie Sokola a zdravovědy splnili nejlépe ze
všech. Tohle všechno znamenalo, že se naše družstvo,
složené z Jana Kulhánka, Jana Hučka a Otty Hučka nakonec
umístilo na krásném 3.místě z devíti družstev.
Lenka Knedlíková

ZZZ - REPUBLIKOVÝ PŘEBOR
Velikým překvapením pro nás bylo již zmíněné třetí
místo z krajských přeborů v závodech zálesácké zdatnosti.
O to větší však bylo překvapení, když nám zavolal
hornobřízský cvičitel M. Sobota se zprávou, že naši
chlapci doplní družstvo dívek, které na kraji vyhrály, a
společně s nimi pojedou reprezentovat Plzeňskou župu
na republikové přebory.
Proběhlo tedy několik společných tréninků a 22.24.května 2009 jsme strávili v Jurenkově osadě u Třebíče,
kde se celé přebory konaly.
Družstvo složené z hornobřízských děvčat (Adély
Obořilové a Kačky Tremlové) a našich hochů (Honzy
Kulhánka a Honzy Hučka) bylo ve své kategorii celkově
nejmladší. Výsledky tomu ale naštěstí neodpovídaly. Z
celkových 30družstev se nakonec umístili na krásném
24.místě.
Protože závodila družstva pouze tříčlenná, složila se
družstva i z náhradníků. Honza Huček běžel s dívkami
Třebíčského Sokola a ti doběhli dokonce šestí. Domů
jsme se vraceli plni krásných zážitků a vzpomínek. Závody
se všem moc líbily a příští rok se jich určitě budeme chtít
opět zúčastnit.
Lenka Knedlíková

KRAJSKÉ PŘEBORY V LA
Tak jako každý rok se naše TJ zúčastnila krajských
přeborů v lehké atletice, tentokrát konaných v
sobotu 16.května 2009.
Na tyto závody jsme vyjížděli v o něco silnější
sestavě než minulý rok. Tento fakt mě velmi těší,
doufám tedy, že příští rok to bude zase o něco lepší.
Z děvčat se zúčastnila Kája Schierlová, Míša
Janečková, Niky Doskočilová, Irča Plecitá a já.
Z chlapců nás jeli reprezentovat Honza Künzl,
Honza Huček, Honza Kulhánek a Filip Kulhánek.
Nakonec jsme si domů přivezli dvě druhá místa
(Niky Doskočilová a Irča Pleticá) a jedno první.
Doufám, že tzv. „bramborové“ místo neodradí Míšu
Janečkovou, které to třetí uteklo jen o opravdový
kousek a že příští rok to zkusí znovu. Kája Schierlová
se umístila v první desítce.
Chlapci dopadli také velmi dobře, všichni se
umístili od čtvrtého místa výše.
Tímto bych všem chtěla poděkovat za účast na
závodech a doufám, že jim nadšení vydrží do příštího
roku a opět se závodů zúčastní.
Lenka Knedlíková
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KRAJSKÉ PŘEBORY V LA - PŘEDŠKOLÁCI
Stejně jako starší děti, i předškoláci dostali svoji příležitost
poměřit své síly v trojboji v lehké atletice.
Krajské kolo těchto závodů se konalo ve středu 20.května
2009 v Plzni. V naší TJ družstvo pro děti předškolního věku
založeno není, přesto s mladšími žáky jeden pravidelně cvičit
chodí.
Tomášek Kulhánek se do závodů vrhl s vervou sobě vlastní
a podle toho to také dopadlo. Z celkově 80 přihlášených dětí
nakonec skončil desátý. Vzhledem k tomu, že do této
kategorie spadal prvním rokem a ze všech závodníků byl
nejmladší, je to výsledek velice výborný.
Doprovodný program ve formě různých her před
vyhlášením výsledků si velmi užil a vůbec se mu ze hřiště
nechtělo domů. Únava byla znát až při zpáteční cestě, kterou
celou prospal.
Velice bych chtěla poděkovat panu Kulhánkovi, který byl
ochoten jet jako Tomáškova psychická podpora.
Lenka Knedlíková

FLORBAL - RODIČE VERSUS DĚTI
Poslední červnovou sobotu se obnovený kroužek florbalu
mlaších žáků střetl v utkání proti vlastním rodičům.
Kupodivu ani několikaměsíční trénink na rodiče nestačil a
podle toho vypadal i konečný výsledek. Budeme asi muset
ještě hodně trénovat, než se budeme chtít střetnout s nějakým
soupeřem.
Nebudeme však čekat dlouho, Plzeňská župa každým
rokem vypisuje soutěže, kterých se budeme chtít „alespoň“
zúčastnit.
Lenka Knedlíková

