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Vážení spoluobčané, rádi
přivítáme vaše postřehy,
připomínky a názory pro další číslo
Zpravodaje, které vyjde přibližně
koncem měsíce března 2010.
Schránka pro vaše připomínky je
vyvěšena mezi nástěnkami
u nákupního střediska, popřípadě
použijte naší e-mailovou schránku.

14.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
14. jednání Zastupitelstva obce se konalo c. Návrhovou komisi ve složení: předseda f. Získání úvěrového příslibu na akci
13. srpna 2009. Přítomno bylo 10 zastupitelů. Na Jaromír Procházka a členové Václav Klíma a „Rekonstrukce KD v Žihli“ od České spořitelny
svém čtrnáctém jednání zastupitelstvo:
Marcela Kulíšková
56) pověřilo:
57) vzalo na vědomí :
d. Realizaci akce „Rekonstrukce KD v Žihli“ a) Starostu obce provést výběrové řízení v
a. Provedenou kontrolu usnesení z 13. jednání v celkové výši nákladů 32.000.000,-Kč souladu se zákonem o veřejných zakázkách
financovanou z vlastních, případně cizích zdrojů č.137/2006 Sb. na dodavatele úprav místních
zastupitelstva obce
e. Realizaci akcí „Příjezdová cesta na poz. p.č. komunikací.
1133/1 a 883/10, k.ú. Žihle“ a „Stavební úpravy
a. Zápis o průběhu 13. jednání zastupitelstva
místní komunikace Pod pilou v obci Žihle“ a
obce na základě ověření zastupitelů
jejich spolufinancování minimálně částkou 10%
Ing. Marcely Juhové a Václava Klímy
z poskytnuté státní dotace ze státního rozpočtu
b. Program 14. jednání zastupitelstva obce
(2.200.000,- Kč)
58) schválilo :

15.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
15.jednání Zastupitelstva obce se konalo
22.září 2009. Přítomno bylo 14 zastupitelů a 4
občané. Na svém patnáctém jednání
zastupitelstvo:

f. Prodej pozemkových parcel č. 884/3 o výměře
193 m2 a č. 884/4 o výměře 274 m2 v k.ú. Žihle
manželům Patakyovým, bytem Žihle 183, 331 65
Žihle. Cena je 40,- Kč za 1 m2

n. Zastupitelstvo obce Žihle souhlasí s realizací
projektu „Celková rekonstrukce KD v Žihli“ v
předpokládané výši 32 000 000,- Kč.
V souvislosti se zájmem obce zkvalitňovat služby
60) vzalo na vědomí :
g. Prodej pozemkové parcely č. 1190/23 o poskytované v oblasti občanské vybavenosti,
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bude obec Žihle poskytovat prostory KD
a. Provedenou kontrolu usnesení z 14. jednání výměře 655 m v k.ú. Žihle panu Milanu provozovatelům bezplatně.
Sejpkovi,
bytem
Žihle
341,
331
65
Žihle.
Cena
je
zastupitelstva obce
o. Zastupitelstvo obce souhlasí s plánem
150,- Kč za 1 m2
b. Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 13. a
společných
zařízení při zpracování PÚ v k.ú.
h. Pronájem části pozemkové parcely č. 402/1 v
15. jednání zastupitelstva obce
k.ú. Odlezly panu Marcelu Kosinovi, bytem Žihle. Jedná se o cestní síť, prvky ÚSES, návrh
c. Hospodaření obce za 1.-7. 2009
Odlezly 16, 331 65 Žihle. Cena je 1,- Kč za 1 m2 kultur pozemků.
d. Ústní zprávu ředitelky ZŠ Žihle o za 1 rok.
zabezpečení výuky ve školním roce 2009/2010
I. Uzavření směnné smlouvy mezi obcí Žihle a
61) schválilo :
panem Burdou z Mladotic na pozemky č.
2
a. Zápis o průběhu 14. jednání zastupitelstva 1169/11 a č. 1169/10, oba o výměře 93 m
o b c e n a z á k l a d ě o v ě ř e n í z a s t u p i t e l ů j. Vybrání České spořitelny na získání
Ing. Vlastimila Krause a Jany Schönové
úvěrového příslibu na akci „Rekonstrukce ND v
Žihli“
b. Program 15. jednání zastupitelstva obce
c. Návrhovou komisi ve složení: předseda k. Zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.5.
Jaroslav Weber a členové Jiřina Bláhová a 2010 takto: standardní byty z dosavadních 16,20
Kč na 18,- Kč / 1 m2 obytné plochy, byty se
MUDr. Petr Gruber
sníženou kvalitou z dosavadních 7,20 Kč na 8,d. Rozpočtové opatření č.3 takto:
Kč / 1 m2 obytné plochy

Celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 23 253,69 Kč
Financování ve výši včetně hospodářské

l. Zadání územního plánu obce Žihle

p. Dodatek ke zřizovací listině z důvodu
novelizace zákona č.250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
62) neschválilo :
a. Prodej pozemkové parcely č. 18/1 o výměře
143 m2 v k.ú. Přehořov panu Jiřímu Rozmarovi,
bytem Sokolovská 147, 323 00 Plzeň.
b. Prodej části pozemkové parcely č. 584/1 v k.ú.
Přehořov paní Andree Rozměrové, bytem
Přehořev 22, 331 65 Žihle.
56) pověřilo:
a) Účetní provedením rozpočtové změny ve
výkaznictví v termínu do 30.9. 2009

m. Zastupitelstvo obce Žihle bylo seznámeno s
činnosti 4 265,14 Kč
integrovaným strategickým plánem MAS
Usnesení z 16.jednání zastupitelstva obce bude
Celkové zdroje ve výši 27 518,83 Kč
Světovina, o.p.s. a současně se strategickým
uveřejněno
v dalším čísle zpravodaje, které vyjde
Běžné výdaje ve výši 26 493,83 Kč
plánem Leader MAS Světovina. Zastupitelstvo s
přibližně koncem měsíce března 2010.
oběma plány souhlasí a podporuje jejich
Kapitálové výdaje ve výši 1 025,00 Kč
realizaci. Zastupitelstvo schvaluje začlenění
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 27 518,83 Kč
obce Žihle od územní působnosti MAS
e. Organizační zabezpečení inventarizace Světovina o.p.s.
majetku obce za r.2009
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
1. občanský průkaz:
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
ukládá zákonnému zástupci občana, který žádá o
vydání prvního občanského průkazu předložit
doklad o státním občanství. Podle ust. § 20 odst.
1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání
státního občanství ČR, se státní občanství ČR
prokazuje:

K vydání 1. občanského průkazu přichází v
úvahu prokázání občanství platným cestovním
pasem nebo osvědčením o státním občanství.
Pokud tedy dítě není držitelem platného
cestovního pasu, je třeba požádat minimálně 1.
měsíc před dovršením 15 let dítěte o vydání
osvědčení o státním občanství.

k vyřízení krajskému úřadu, který vyhotoví
osvědčení a zašle žadateli na jím uvedenou
adresu.
K vydání 1. OP doloží žadatel (dítě) Osvědčení o
státním občanství, které obdrží od Krajského
úřadu PK, 1 aktuální fotografii, rodný list.

Žádost o vydání osvědčení podává za dítě jeho
zákonný zástupce u matričního úřadu podle Lhůta k vyhotovení nového občanského průkazu
- Cestovním pasem
místa trvalého pobytu. Žadatel vypíše žádost a je stanovena na 1. měsíc. Občan si nový doklad
- osvědčením o státním občanství
předloží matrikářce originály oddacího listu, musí převzít osobně .
rodného
listu dítěte, rodné listy rodičů a svůj
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
občanský
průkaz. Tato žádost bude postoupena
manželství
- Občanským průkazem

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků podzim 2009
V sobotu 24.října 2009 se uskutečnilo vítání
nových občánků naší obce. Na vítání bylo
pozváno devět dětí se svými rodiči, které se
narodily v období od ledna 2009 do července
2009.
Do obřadní síně se k vítání dostavilo pouze sedm
dětí v doprovodu svých rodičů. V úvodu
vystoupily děti z mateřské školy s pásmem
básniček. Poté byli jednotliví občánci přivítáni
jednotlivě. Obec těmto občánkům věnovala Mini
účet od ČSOB spořitelny se základním vkladem
2.000,- Kč, pamětní knížku s dárečky a
maminkám kytičku.
Noví občánci zleva: Vojtěch Beran, Julie
Drtinová, Natálie Kočíncová, Roman a Robin
Propperovi, Josef Matyáš Vrba, Štefan Blaškovič

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

POZVÁNKA NA POUŤ

Významná životní výročí oslavili tito občané:

23.1.2010 Maškarní ples,

Helena Antalíková
Jaroslav Brček
Ludovít Bunatický
Růžena Hahnová
Anna Holotová
Zdeněk Churavý
Hermína Janoušková
Anežka Janovská
Marie Jílková
Anežka Knedlíková
Vladimír Kopřiva
Božena Kopřivová
Vladimír Litvín
Margit Masničáková
Josef Názler

v hasičské zbrojnici, začátek ve 14:00 hod

20.2.2010 Hasičský ples
27.2.2010 Masopust,
v hasičské zbrojnici

6.3.2010 Oslava MDŽ,
začátek ve 14:00 hod

20.3.2009 Obecní ples

Růžena Pastiriková
František Pešek
Jana Pešíková
Anna Pešková
Jiřina Pirnerová
Kristina Plosová
Oldřich Procházka
Marie Procházková
Libuše Ptáková
Adela Sejpková
Marie Stejskalová
Dobroslav Stráník
Gertruda Vodňanská
Anna Zemanová

Blahopřejeme
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OBECNÍ SLAVNOSTI - 450 LET OD ZÍSKÁNÍ MĚSTSKÝCH PRIVILEGIÍ
představení pro děti; třetí místo pak vystoupení zpěvačky Petry Janů, která se
obsadila dvojice Bronislav Bočko a Václav ochotně po vystoupení fotografovala s
Obec Žihle připravila na 8. srpna
Viktora.
fanoušky a o půlnoci čekalo přihlížející
letošního roku asi nejvelkolepější akci,
jedinečné
půlnoční překvapení, které s
Celé odpoledne bavila diváky dechová
kterou kdy tato obec zažila. Slavilo se totiž
místními
ženami nacvičila Martina
skupina Domažličanka. Celé odpoledne si
450 let od získání městských privilegií.
Rambousková.
Na písničky skupiny Abba si
také návštěvníci mohli prohlédnout výstavu
Oslavy odstartovaly v pravé poledne, kdy
posléze
zatančil
nejeden spoluobčan...
140 fotografií ze Žihle od padesátých let po
se naplno rozjel stánkový prodej, skluzavka
současnost...
Zábava se nesla v pohodovém duchu až
pro děti, ale i přihlašování do prvního
do
třetí hodiny ranní a podle dostupných
Mezi půl sedmou a osmou hodinou
ročníku Neckyjády.
informací
byly tóny písní a zvuky kytar slyšet
proběhla technická přestavba areálu na
Pravda - účast v závodech nebyla příliš
až
daleko
do
lesa nad obec...
večerní zábavu, která přilákala také stovky
hojná, ale o to zábavnější... Po urputném
lidí.
Počasí přálo celou dobu, pivo bylo
boji jízdu v neckách vyhrál tým Lehké pírko
vychlazené,
necky večer posloužily jako
Skvělou atmosféru, kterou navodila
ve složení Libor Ernst a Roman Holoubek,
stoly
co
víc
si přát... snad, abychom se
na druhém místě tým divadla Jezírko, které skupina Jan Fernet a spol. z Rakovníka,
příště
sešli
zas...
během odpoledne také sehrálo divadelní doplnila barmanská show, špičkové

NECKYJÁDA 2009

PŘEHLED AKTIVIT DDM RADOVÁNEK ŽIHLE
Leden:
11. 1. – Zahájení činnosti všech kroužků v roce 2010
22. 1. – Pletení z pedigu – akce pro mládež a dospělé od 19.00 hodin
23. 1. – Maškarní ples – akce pro rodiče a děti v Hasičské zbrojnici v Žihli
od 14.00 hodin
29. 1. – Pololetní prázdniny – plavání v Mostě – akce pro děti
Únor:
1. - 5. 2. – Jarní prázdniny – různé akce pro děti – bruslení, sportovní turnaje, vyrábění,
výlet do Plzně – každý den od 9.00 do 16.00 hodin
1. - 5. 2. – Jarní burza dětského oblečení – každý den od 9.00 do 17.00 hodin
3. 2. – Pletení z pedigu – akce pro mládež a dospělé – od 19.00 hodin
10. 2. – Valentýnské srdíčko – akce pro děti od 14.00 hodin
26. 2. – Kreativní večer – enkaustické obrázky – akce pro mládež a dospělé
od 19.00 hodin
Březen:
3. 3. – Dárek mamince – akce pro děti od 14.00 hodin
12. 3. – Pletení z pedigu – akce pro mládež a dospělé - od 19.00 hodin
26. 3. – Kreativní večer – Velikonoční téma – akce pro mládež a dospělé od 19.00 hodin
Podrobnější informace můžete získat ve vývěskách, na webových stránkách Radovánku
nebo v DDM Žihle.
Na všechny akce je nutné se přihlásit nejpozději tři dny před konáním v DDM Žihle nebo
na tel.: 373 313 245, 731 949 469.
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VČERA, DNES A ZÍTRA
Rok od natočení nové žihelské komedie se na
konci září 2009 uskutečnila v žihelském
Národním domě premiéra filmu Včera, dnes a
zítra. Slavnostní večer, který přišlo shlédnout
370 lidí, uváděl ostřílený moderátor Petr
Jančařík.
Po úvodních 40-ti minutách, kdy se představili
na jevišti všichni herci a tvůrci filmu, začalo
samotné promítání, které doprovázely místy až
salvy smíchu. Podobné bylo i promítání
půlhodinového dokumentu o vzniku celého
snímku.
Od premiéry se film promítal již ve čtyřech
městech a obcích. Diváci se kupodivu bavili v
Krásném Dvoře u Podbořan, Plasích, Plzni a
naposledy 12. prosince v Lubenci. Po Novém
roce čeká film cesta ještě na jih Plzneňska.
Doslova "na dračku" jde i dvoudiskové
DVD. K 15. prosinci již bylo prodáno na 350
kopií. Dvoudiskové album obsahuje kromě
filmu i Film o filmu, Záznam z premiéry,
Reportáž z TV Barrandov, Fotogalerii a
komentáře VIP jako například Zdeňka Trošky
nebo Kateřiny Kristelové.
Jménem všech herců a spolupracovníků při
vzniku filmu Vám všem chci poděkovat za zájem,
který nás velmi těší.
Jiří Bláha

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 2009
V předvečer výročí 20-ti let od Sametové revoluce se v Žihli konal lampionový průvod.
Výchozím bodem byl jako vždy RH Bar. Průvod pak šel hlavní silnicí obce za tónů písní
až k budově úřadu. Starosta Žihle František Procházka přednesl projev a spustil se téměř
desetiminutový ohňostroj. Občané se do svých domovů rozcházeli při písni Karla Kryla
Veličenstvo Kat.

DESET STATEČNÝCH
"Já už jdu, jdu, jdu..." - s těmito slovy
legendární písně vstoupil na žihelské jeviště
ve čtvrtek 15.října 2009 populární český
herec a dramatik František Ringo Čech.
Byl dalším hostem pravidelného pořadu
Deset statečných. Ringo Čech vyprávěl
o svých zážitcích z cest s Petrem Novotným
nebo o jeho vztahu k počítačům.... diváci si
večer užívali, důkazem toho byl i fakt, že
se program z plánovaných 90 minut protáhl
na dvě hodiny.
František Ringo Čech si na jevišti
připomněl i své začátky za bicími nástroji,
které přivezl a zapůjčil Víťa Bunda ze
skupiny Repelent.
Další pořad pro Vás připravujeme na
jaro 2010.
Jiří Bláha
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HASIČI V ŽIHLI JIŽ 135 LET POMÁHAJÍ OBČANŮM
Před 135. lety byl v Žihli založen dobrovolný
hasičský sbor. Celá léta byli hasiči v popředí dění
v obci .V kolektivu hasičů byli vždy občané,kteří
na první místo stavěli zájem bližního před
zájmem svým.

pokročila a jaké vybavení ke své práci dnes hasiči letošní oslavy nebyl zájem občanů nijak zvlášť
používají.
velký a nepřišli se na naší akci podívat. Snažili
jsme
se ukázkou naší techniky nabídnout svou
6. října tomu byly právě 2 roky, co obec
pomoc
a třeba i poradit, jak si svůj majetek
zakoupila novou automobilovou stříkačku Tatra
zabezpečit
před požárem.
815 Ternno. Za tyto dva roky bylo s touto novou

Tak je to až do dnešní doby. Doba se měnila a
s ní i postavení hasičů. Po létech dobrých,
přicházela i období horší, ale je zásluhou všech,
kteří se hasičině věnovali, že i v dnešní době jsou
hasiči v Žihli připraveni vydat ze sebe vše pro
včasnou pomoc spoluobčanům a všem, kdo
jejich pomoc potřebují.

technikou provedeno více jak 60 zásahů
na požáry, dopravní nehody a technické zásahy
různého charakteru. Dále má jednotka
k dispozici automobilovou stříkačku IFA W 50 L
a vozidlo Mitsubishi Pajero jako velitelský vůz
a vozidlo pro drobnější zásahy a další výzbroj
a výstroj.

Před 5ti lety, při 130. výročí založení
hasičského sboru, se v Žihli konala oslava
zakončená vzpomínkou na léta minulá soutěží v
ovládání hasičské stříkačky, kterou používali
naši předchůdci, tzv. koňkou. Bylo zábavné dívat
se na jednotlivé týmy, jak se s tímto úkolem
vyrovnávají.
Letos jsme pojali oslavu výročí trochu jinak.
Chtěli jsme občanům ukázat a předvést, jak doba

Večerní Václavská zábava proběhla v sále
Požární zbrojnice a ač byla připravena důkladně
jako všechny naše předchozí zábavy, také na ní
nebyla účast velká.

Chtěli bychom Vás všechny, občany naší obce
a její návštěvníky ubezpečit, že pro naše hasiče je
bezpečí před požáry, ochrana majetku a životů
Jednotka SDH Žihle má v současné době vás všech prvořadou záležitostí a udělají vše pro
12 členů, kteří se starají o techniku řádově v naplnění odkazu našich předchůdců „Bližnímu
hodnotě více jak 8 milionů korun. Je to práce ku pomoci, obci ku cti“.
dobrovolná a vyžaduje spoustu úsilí k jejímu
udržení v pohotovostním stavu. Naši členové za
S další naší činností se můžete seznámit také
ní nedostávají žádnou odměnu a tak lze říci, že
n
a
internetových stránkách sboru
naplňují odkaz svých předchůdců ,dobrovolných
www.sdhzihle.webgarden.cz.
hasičů.
Trochu nás však mrzí,že i přes propagaci naší

NA VLASTNÍ PĚST - HORNÍ BŘÍZA
18.října 2009 absolvovali Jan Huček a Jan
Kulhánek branný závod v okolí Horní
Břízy. Tuto akci měl pod patronátem klub
tamních skautů a byla velmi vydařená.
Přes dvě desítky stanovišť a 5 kilometrový
pochod dal všem zabrat. Konečné umístění
jako sedmí z více než třech desítek
startujících považujeme (na první účast) za
velmi zdařené.
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SOUSTŘEDĚNÍ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI – HORNÍ BŘÍZA
17.listopadu 2009 absolvovali tři hoši (Jan
a Filip Kulhánkovi, Jan Huček) z naší T.J.
soustředění sportovní gymnastiky v Horní Bříze.
Po celý den pod rukama zkušených trenérů a
cvičitelů pilovali své schopnosti a dovednosti.
Všem se toto soustředění moc líbilo a příští rok
budeme velice rádi, když budou chlapci na tuto
akci opět pozváni.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Už třetí rok rozsvítili žihelské děti vánoční
stromeček u Základní školy v Žihli. Program byl
jako každý rok pestrý.
Hned v 17:00 hodin zazpívaly stromečku
nejmenší děti z Mateřské školy. Následovalo
vystoupení flétniček z Radovánku, po něm se
představila nová školní kapela ze sedmé třídy.
Překvapením pak byla návštěva Mikuláše a
Anděla, kteří rozdali přítomným dětem dárečky
hned po závěrečné písni pěveckého sboru TJ Sokol
Žihle.
I letos se rozdával teplý čaj a grog a děti mohly
vhodit svá přání napsaná na papírku do kouzelné
chaloupky.

SILVESTR 2009
Rok se s rokem sešel a v Žihli propukly na
několika místech oslavy příchodu nového roku.
Jedním z míst byl i Národní dům, kam si našlo
cestu 160 lidí.

hudební exhibice Jiřího Bláhy a Davida Havleny
končila kolem čtvrté ranní, poslední návštěvníci
opouštěli sál až v půl šesté ráno.

Děkujeme za Vaší přízeň a těšíme se na další
Tancovat se začalo hned při první skladbě, akci.
která zahájila silvestrovskou noc - byla to píseň
Don't Play Rock'n'roll To Me od skupiny
Jiří Bláha a Martin Karnet
Smokie.
Během večera se soutěžilo o lístky na
květnový koncert skupiny Argema v Žihli a došlo
i na jedinečné půlnoční překvapení. Ačkoliv
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