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12.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
12.jednání Zastupitelstva obce se konalo
výši 22 273,82 tis Kè + financování 1 025,00 tis
24.bøezna 2009. Pøítomno bylo 12 zastupitelù a
Kè
nìkolik obèanù naší obce. Na svém dvanáctém - Prodej pozemkové parcely è. 1496 v k.ú. Žihle
jednání zastupitelstvo:
o výmìøe 223 m2 manželùm Františku a
Vlastì Kuèerovým, bytem Žihle 31, 331 65
2
50) vzalo na vìdomí :
Žihle. Cena je 40,- Kè za 1 m
- Provedenou kontrolu usnesení z 11. jednání
- Zadání akce „Výstavba parkovištì v sídlišti“
zastupitelstva obceZprávu o èinnosti rady
firmì Stavitelství Barbet s.r.o. s cenovou
obce v mezidobí 11. a 12. jednání
nabídkou 380.782,- Kè
zastupitelstva obce
- Zadání akce „Oprava a modernizace
- Informativní zprávu o organizaci Žihelské
sociálního zaøízení v knihovnì“ firmì pana
národní pouti
Sejpky s cenovou nabídkou cca 80.000,- Kè
- Zprávu o svobodném pøístupu k informacím
- Dodatek è.1/2009 k uzavøené Smlouvì o
dle zák. è. 106/1999 Sb. za rok 2008
poskytnutí finanèního pøíspìvku Plzeòskému
kraji na zajištìní dopravní obslužnosti ve výši
51) schválilo :
87.120,- Kè na rok 2009
- Zápis o prùbìhu 11.jednání zastupitelstva
Mìsíèné
odmìny pro èleny výborù a komisí –
obce na základì ovìøení zastupitelù Marcely
nezastupitele
za rok 2008 (viz zápis)
Kulíškové a Michaela ÈechuryProgram
12.jednání zastupitelstva obce
- Pøidìlení dotací na rok 2009 (viz zápis)
- Návrhovou komisi ve složení: pøedseda - Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Michael Èechura a èlenové Kateøina
na rozšíøení pracovištì Czech Pointu
Fúdorová a Jaroslav Weber
- Zhotovitele akce „Výmìna zábradlí lodžií
- Celoroèní hospodaøení obce a závìreèný úèet
panelových domù èp. 302, 304, 305, 308 a 309“
obce za rok 2008 vèetnì zprávy Krajského
firmì NEXT Plzeò s.r.o. – navrhovaná cena
úøadu o výsledku pøezkoumání hospodaøení
539.332,- Kè vèetnì DPH
obce za rok 2008 bez výhrad
- Zhotovitele akce „Výmìna oken v èp. 309“
- Návrh rozpoètu na rok 2009 s tím, že pøíjmy
firmu DLS Most s.r.o. – cenová nabídka
jsou ve výši 20 885,66 tis Kè a výdaje jsou ve

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚØADU
Informace o volbách
Volby do Evropského parlamentu 2009 se budou konat ve dnech 5. a
6.èervna 2009.
Volební místnosti se otevírají v pátek 5.èervna 2009 ve 14.00 hod. Volièi
mohou hlasovat do 22. hod., a v sobotu 6.èervna 2009 v dobì od 8.00 hod
do 14.00 hod. V naší obci budou opìt 2 volební okrsky. Okrsek è.1 bude
mít sídlo v zasedací místnosti OÚ, okrsek è.2 v obecní knihovnì.
Hlasovací lístky volièùm budou dodány nejpozdìji 2.èervna 2009 na
adresu jejich trvalého pobytu.
Oslava mezinárodního dne žen
Obecní úøad Žihle poøádal dne 7.bøezna 2009 v hasièské zbrojnici v
Žihli od 14.00 hod. oslavu mezinárodního dne žen. Akce se zúèastnilo na
60 žen a asi 3 muži. K tanci a poslechu již tradiènì zahrál Jiøí Bláha.
Vydaøená oslava byla ukonèena asi v 17.45 hod.
pokraèování na sranì 2
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563.208,- Kè vèetnì DPH
- Zhotovitele akce „Zhotovení územního
plánu obce Žihle“ Ing. Arch. Pavla Kroláka –
cenová nabídka 714.000,- Kè vèetnì DPH
- Bezúplatný pøevod pozemku è. 1503/1 (cesta
2
pod pilou) o výmìøe 323 m v k.ú. a obci Žihle
z PF ÈR na obci Žihle z dùvodu vybudování
nové komunikace
- Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Žihle o pøevod
nerozdìleného zisku do rezervního fondu
- Mìsíèní odmìny neuvolnìných zastupitelù
(viz zápis)
- Žádost firmy Rašelina a.s., Sobìslav, o
možnost využití prostoru bývalé pily (jejímž je
vlastníkem) k vybudování fotovoltaické
elektrárny 500 kWp
- Žádost investora p. Dipl. Tech. Miroslava
Rendla o možnosti vybudování fotovoltaické
elektrárny v bývalém areálu cihelny
TONDACH¨
- Žádost firmy Agro Energo a.s. o povolení
dostavby Bioplynové stanice Žihle
52) povìøilo :
Radu obce k jednání s firmou Žihelský statek
a.s. o vývozu digestátu na pozemky v k.ú. Žihle,
Odlezly, Pøehoøev, Hluboká, Nový Dvùr a Kalec

Informace z obecního úøadu pokraèování ze strany1
Nové dìtské høištì
Nové dìtské høištì Pampers, které vzniklo vedle místní hasièské
zbrojnice, mají „na svìdomí“ maminky ze Žihle a pøilehlého okolí. Právì
ony sbíraly èárové kódy z plenek a posílaly je do soutìže. Naše obec byla s
dalšími ètyømi vylosována a toto høištì vyhrála. Tímto tedy dìkujeme
všem maminkám, které se do soutìže zapojily a pomohly tak obci Žihle
získat pìkné høištì pro naše nejmenší.
Výmìna oken
Výmìny stávajících oken za plastová se po bytovkách èp. 302 a 308
doèká letos i èp. 309. Výmìna by mìla probìhnout do zaèátku prázdnin.
Výmìna balkónového zábradlí
Pro neuspokojivý stav zábradlí lodžií panelových domù èp. 302, 304,
305, 308 a 309 dojde v brzké dobì k jejich výmìnì.

Informace z obecního úøadu pokraèování na stranì 8

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEÈENÍ
Pro úspìch, se kterým se shledala
loòská v záøí, poøádá obèanské sdružení
Diakonie Broumov ve spolupráci
s obecním úøadem Žihle i letos tuto
sbírku. Pytle s obleèením bude možné
odevzdat v pondìlí 15.èervna
v dopoledních hodinách a ve støedu
17.èervna v odpoledních hodinách.
Bližší informace o pøesném místì a
hodinách sbìru se dozvíte z plakátù na
obecních vývìskách.
Všem pøípadným dárcùm pøedem
dìkujeme.

ANKETA

Na webových stránkách obecního
úøadu byla založena anketa „Informace
o ekonomické krizi na nás doléhají ze
všech stran.
- Pociujete na sobì její dopady?
A tady máme výsledky hlasování:
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JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ BAŠTIL NA JEVIŠTI BRAMBRDLE
Èeský komik Josef Alois Náhlovský ve støedu do
posledního místa vyprodal žihelský Národní dùm.
Diváci doslova øvali smíchy od prvního okamžiku,
kdy populární vypravìè vstoupil na jevištì. Kromì
pøedtoèených anketních otázek, které byly
tentokrát více než vypeèené, se návštìvníci bavili
vyprávìním o cestování s Amforou nebo
o Náhlovského vztahu ke zvíøatùm. Druhou
polovinu veèera provonìla cibulka. Na jevišti totiž
probíhala ochutnávka "Krušnohorských
brambrdlí", tedy pirožkù naplnìných bramborovou
pastou, namáèených do tvarohu. Z klání diváci
vs. Náhlovský v tipování, kolik dotazovaných
odpoví na otázku dobøe, vyšel Josef Alois jako vítìz.
Kromì sošky sovy si odnesl také trièko s kozou,
které vyrobila místní Mateøská škola v Žihli. Po
skonèení poøadu rozdával ochotnì komik
autogramy a se zájemci se vyfotil.
Jiøí Bláha

MASOPUST ŽIHLE 2009
Zdá se, jako by to bylo vèera - pøitom už je to 5 let, kdy
v novodobé historii Žihle vyrazil napøíè obcí masopustní
prùvod. Pravda, ten letošní pùlkulatý roèník nepøekonal
rekordní úèast co do poètu masek z roku loòského, ale i
tak je èíslo 40 velice pìkné. Krásnou blonïatou nevìstu si
letos "støihnul" Karel Šírek, ženichem se mu stal Petr
Rambousek, který po poèáteèním novomanželském

taneèním sólu odstartoval prùvod památnou vìtou: "Konec šaškáren,
jdeme!" Z dalších masek jmenujme napøíklad nìkolik èarodìjnic,
celou Šmoulí rodinku vèetnì Gargamela, rockovou skupinu KISS,
babku koøenáøku, cikánku, kominíka, jeptišku nebo žida, který
prodával staré spodní prádlo. První zastávka byla u starosty Františka
Procházky. Ten prùvodu požehnal a pøedal vládu na jeden den
maskám. Poté pøišel na øadu tradièní okruh - po hlavní silnici až pod les,
pøes okály zpátky, dolu kolem školy až ke kostelu a zpìt smìrem na
Hlubokou. Ani jsme se nenadáli a bylo 16 hodin. Každý z masek mìl
tak ètyøi hodiny na to, aby prodìlal nutnou rekonvalescenci na veèerní
zábavu v Hasièské zbrojnici. Ta se tradiènì nesla ve veselém a
pohodovém duchu. Tøi hlavní ceny tomboly si odnesli manželé
Boèkovi, Huèkovi a sleèna Maroušková. Zpívalo se, tanèilo se, jedlo se
a pilo se (letos víc než hodnì) až do tøetí hodiny ranní. Dìkujeme všem
za úèast i za pomoc pøi organizaci letošního masopustu a tìšíme se na
pøíští rok !
Za T.J.Sokol Žihle
Jiøí Bláha
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ZŠ A MŠ ŽIHLE
Chemická olympiáda
Už od konce listopadu 2008 probíhala na naší škole chemická
olympiáda. Školní kolo bylo po teoretické èásti zakonèeno testem
z chemických znalostí a praktickou èástí dne 9.ledna 2009.
Nejúspìšnìjší byli žáci IX. tøídy Martin Volek a Dominik Šaman.
V okresním kole, které se uskuteènilo v ZŠ Kaznìjov 27.ledna 2009
dosáhl velkého úspìchu Dominik Šaman, který zde získal prvenství a
postoupil do krajského kola chemické olympiády. To probìhlo 27.bøezna
2009 v 31.ZŠ Elišky Krásnohorské v Plzni a zúèastnilo se ho 21 soutìžících
z celého Plzeòského kraje. Soutìž mìla 2 èásti – teoretickou a praktickou.
Dominik Šaman si i tentokrát vedl skvìle a ve velké konkurenci obsadil
druhé místo.
Dìkujeme za vzornou reprezentaci ZŠ Žihle a pøejeme Dominikovi
mnoho úspìchù v dalším studiu.

Rubikon
Školní kolo soutìže o právních znalostech dìtí s názvem RUBIKON se
uskuteènilo dne 18.února 2009 v "hasièárnì" v Žihli.
Zúèastnili se žáci druhého stupnì naší školy. Ètyøi družstva - zástupci
VI. - IX. tøídy odpo-vídali na rùzné otázky, dokazovali svoji šikovnost ve
stavìní kostek a odhadovali, zda se mohly pøihodit nìkteré pøíbìhy.
http://cass.gc-system.cz/obec-zihle.cz/data/messages/obsah_30_big.jpg
K pøekvapení všech nakonec zvítìzilo družstvo VI. tøídy, kterému
hodnì pøálo štìstí. Toto družstvo se v úterý 7.dubna vypravilo na oblastní
kolo této soutìže. Doprovázeni byli fanoušky ze všech tøíd ve žlutých
barvách.
Naši reprezentanti se do soutìže vrhli s nadšením, aèkoliv byli mezi
ostatními devááky (a dokonce i prváky) docela ztracení, rozhodnì se
neztratili se svými vìdomostmi a schopnostmi. Naopak. Celou dobu se
drželi tìsnì za studenty prvního roèníku gymnázia a za nejtìžší disciplínu,
prezentaci vybraného tématu, získali jen o jeden bodík ménì než
gymnazisti!!!
Nakonec se po smolné poslední disciplínì umístili na tøetím místì.
Gratulujeme družstvu 6.tøídy za perfektní reprezentaci naší školy, která
opìt dokázala, že „i když jsme malí, dokážeme velké vìci“. Díky patøí také
všem fanouškùm, kteøí své družstvo podpoøili.

Recitaèní soutìž
Na naší škole probìhlo 17.února 2009 školní kolo soutìže v recitaci.
Této soutìže se zúèastnilo 18 žákù z II. –IX. tøídy. Žáci byli rozdìleni do
4 kategorií a z každé kategorie mohli postoupit 2 žáci do okresního kola.
Porota vyhodnotila tyto vítìze:
1. kategorie: Anežka Haunerová II. tøída
2. kategorie: Michaela Janeèková V. tøída
3. kategorie: Helena Èechurová VII. tøída
4. kategorie: Karolína Moutelíková IX. tøída

Webové stránky
Masarykova ZŠ a MŠ Žihle má založené své vlastní webové stránky.

Vítìzové školního kola vyrazili v pátek 27. února 09 do DDM
v Nýøanech. Zde se konalo okresní kolo v recitaci. Dlouhodobá pøíprava
se vyplatila. Vyhráli jsme 1., 3. i 4. kategorii. Vždy první dva žáci
s nejinspirativnìjšími pøednesy postoupili do krajského kola, které se
konalo 18. dubna 09 v DDM v Pallovì ulici v Plzni. (výsledky okresního
kola nebyly do uzávìrky známé – pozn. redakce)

www.zakladniskola-zihle.webnode.cz

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROÈÍ

POZVÁNKA NA POU
Obecní úøad v Žihli Vás zve na

Významná životní výroèí oslavili tito obèané:

ŽIHELSKOU NÁRODNÍ POU a OSLAVY
64. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ ÈSR,

Antalík Alojz
Bláhová Vlasta
Havlíková Jiøina
Janda Zdenìk
Kimpl Josef
Køivánek Vladimír
Lencséš Ludovít
Löscher Helmut
Modøenec Jaroslav
Sochùrková Marta
Sopr Václav
Tieslová Stanislava
Tolman Josef
Tóthová Irma
Trièlerová Zdeòka
Týrová Anna
Vladyka Stanislav
Vojtìchová Marie
Voøíšková Alžbìta

které se konají 8.-10.kvìtna 2009 v Žihli

Program pátek 8.kvìtna 2009
9:00 – 10:00
10:00

koncert dechové hudby pøed OÚ
prùvod k památníku 273 obìtí

Hasièské cvièištì u Plivátka, v pøípadì špatného poèasí Národní dùm
12:00
Švejk band Milana Karpíška + Renáta Pospíšilová a hosté
14:00
Standa Hložek
15:15
Country kapela Futrál

Program sobota 9.kvìtna 2009
8:00
14:30
17:00
21:00
domì

Støelnice MS u Plivátka – II.roèník Memoriálu J.Kozy ve
støelbì na asfaltové terèe
kopaná žáci Žihle – Manìtín
kopaná muži Žihle „A“ – Vejprnice „B“
diskotéka pro všechny generace s programem v Národním

Program nedìle 10.kvìtna 2009
13:00

høištì TJ Slavoj Žihle – turnaj v kopané

Blahopøejeme

8. 5. 2009 po celý den stánkový prodej * obèerstvení * pouové atrakce
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KNIHOVNA
Nikl Pet - Jìlìòovití
Kniha autora, nositele èetných
cen, vysoce hodnocená pro
hravost, absurditu, fantazii.
Pøiloženo CD s autorovým
nezamìnitelným pøednesem.

Z ÈINNOSTI SDH ŽIHLE
Sbor dobrovolných hasièù zakonèil uplynulý rok bilancováním svojí èinnosti na Výroèní valné
hromadì poøádané 10.ledna 2009 v Hasièské zbrojnici. Sbor má k 1.1.2009 celkem 34 dospìlých a
7 mladých hasièù. Byl to pro nás jako každoroènì rok nároèný po všech stránkách naší èinnosti.
Podobnì zaèíná i ten letošní. Zaèalo to tradiènì Hasièským plesem. Jeho pøíprava vyžadovala velké
úsilí pro všechny zainteresované a podle odezvy úèastníkù byl tento ples vcelku zdaøilý a líbil se.
Škoda, že byl na nìjaký èas pravdìpodobnì poslední z dùvodu chystané rekonstrukce Národního
domu. Nechceme však naše pøíznivce ochudit a tak pøipravujeme náhradní øešení, abychom mohli

Anderson Catherine Mstitel
Milostný román pro ženy
odehrávající se v Americe 19.století

Cimický Jan – Smrt
básníka
Další z øady napínavých
psychologicky ladìných
detektivek známého èeského
psychiatra

Doeser Linda – Tìstoviny –
100 nejlepších receptù
Kuchaøka plná nápadù na zdravé pokrmy z tìstovin,
drùbeže, zeleniny a moøských potvor

Kontakt: tel.: 373 395 686, email:mlkzihle@quick.cz,
http://knihovna.zihle.cz
v menší míøe poskytnout na nìjaký èas podobnou zábavu.
V souèasné dobì se zaèínáme pøipravovat na organizaci letošních oslav 135. výroèí založení
ÈMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenìjší eská hasièského sboru v Žihli. Mìly by probìhnout na podzim letošního roku.
Naše úsilí je zamìøeno na další spoleèenské a kulturní akce ve spolupráci s Obecním úøadem a
televize pøipravuje ve spolupráci s Èeským
ostatními
zájmovými složkami v obci.
rozhlasem, Svazem èeských knihkupcù a
nakladatelù a s knihovnami ÈR poøad „Kniha
mého srdce“ (Kknihu obyvatel Èeské republiky.
Od dubna do øíjna 2009 se uskuteèní rozsáhlý
cyklus televizních a rozhlasových poøadù, které
budou
provázet hlasování veøejnosti o nejoblíbenìjší
knihu. V poøadech vystoupí øada známých
hercù, autorù, politikù, zpìvákù a dalších
osobností, které vyjádøí svùj vztah k èetbì i
milovaných knihám. Cílem celé akce není pouze
hledání nejoblíbenìjší knihy, ale pøedevším
široce pojatá popularizace èetby, literatury,
vydávání knih a také èinnosti knihoven. V roce
2004 organizoval SKIP podobné celostátní
hlasování pod názvem „Moje kniha“
www.mojekniha.cz. Knihovny bez podpory
nejvìtších médií získaly tehdy více než 93 000
hlasù.
Naše knihovna se také zapojila do této
celostátní akce, hlasovací lístky jsou pøipraveny
v knihovnì. Každý obèan mùže pøijít a napsat do
hlasovacího svoji oblíbenou knihu. Anketa je
anonymní. Hlasuje se pouze pro beletrii, nesmí
to být drama, poezie, nauèná literatura,
filosofická literatura a Bible. Dále se nesmí
hlasovat pro celý soubor knih – napøíklad Harry
Obec je podle zákona è.133/1985 Sb o Požární ochranì zøizovatelem jednotky sboru
Potter – musí být uveden vždy název dílu. Další
pokyny v knihovnì nebo na www.knihasrdce.cz. dobrovolných hasièù obce. Jednotka sboru dobrovolných hasièù èítá v souèasné dobì 12 èlenù a
v loòském roce mìla na svém kontì 34 zásahù. Zúèastòujeme se pravidelnì odborné pøípravy

Celostátní anketa „ Kniha mého srdce“

pokraèování na stranì 6
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Z èinosti SDH - pokraèování
poøádané Hasièským záchranným sborem a i
v rámci výcviku jiných složek IZS. Letos to bylo
cvièení v záchranì osob ze zamrzlých vodních
ploch poøádaného zde v Žihli na hliništi
Mìstskou policií Praha. Úspìchem skonèila
také letošní hasièská soutìž Kožlanská jízda,
která se konala 4.dubna a naše družstvo
vybojovalo z 15 zúèastnìných krásné 3.místo.
Pøinášíme Vám nìkolik snímkù z tìchto akcí, aby
jste mìli pøedstavu, jak tyto akce probíhají.
Josef Fila ,velitel JSDH Žihle
Další info na www.sdhzihle.webgarden.cz

TJ SOKOL ŽIHLE
V sobotu 21.bøezna se v Plzeòském bazénu
Radbúza konalo krajské kolo závodù v plavání
sokolské všestrannosti. Naše TJ vyslala
3 závodníky a byli jsme velmi spokojení. Aèkoliv
chlapci nemají možnost nikde poøádnì trénovat
a nemìli tolik naplaváno jako ostatní borci,
rozhodnì se mezi nimi neztratili. Jan Huèek se
ve své kategorii mladších žákù II. umístil na
pìkném 5.místì. V kategorii starších žákù III. se
o medaile poprali Otto Huèek a Jan Kulhánek,
nakonec byl Otto tìsnì druhý a Jan tøetí.
Tímto bych chtìla chlapcùm ještì jednou

podìkovat za odvahu do tìchto závodù jít a
poblahopøát jim k výborným výsledkùm.
V sobotu 16.kvìtna a ve støedu 20.kvìtna nás
v Plzni èekají krajské pøebory v lehké atletice.
K výše zmiòovaným chlapcùm se pøidá ještì
nìkolik dìvèat. Doufám, že jim nadšení, které
mají již nyní, vydrží, a i po tìchto závodech
pojedeme z Plznì spokojení.
Za TJ Sokol Žihle
Lenka Knedlíková

RABŠTEJNSKÝ SCOTLAND YARD (pokraèování z èísla 3/2008)
Ten týden po Svatém Duchu, kdy se zase sešli, dovìdìli se výsledek
Vendova nedìlního poslání. Když prášek po mši zmerèil babku s košíèkem
vycházet zadními dveømi ze sakristie, šel kradmo za ní, a náhoda mu pøála.
Na návsi ji potkal malý chlapec a pozdravil: „Pozdrav Pámbu,
panímámo!“, a když se mu dostalo odpovìdi „I dejžto Pámbu Lojzíèku!“,
Venda nechal sledování a chytil kluka za ruku: „Tumáš, Lojzíku, na
cukrovej špalek, a povìz mi, kdo je ta paní.“
„Jo, to je panímáma Haloušková ze Stvolna, maj tam za kaplièkou
chalupu. Dìkuju!“ vyhrkl kluk, popadl tøi krejcary a rozbìhl se ke kramáøi
s tureckým medem a tìmi barevnými sladkými špalky, zatímco Venda jako
s keserem do mlejna, pøedat panu otci raport ještì za tepla.
To ovšem byla informace jak náleží, a tak se ti ètyøi amatérští Pinkertoni
dohodli na Hirschlovì plánu a rozdìlili si úkoly. Mlynáø i velebníèek už své
díly splnili a tak Hiršl zjistí pøes svého švagra Mosese Šterna ve Stvolnech
všechno o mladém Halouškovi a nadlesní Wimmer se poptá, zda a kde ten
chasník v lese pracuje.
Celý následující týden zase hoøel nedoèkavostí mlynáø Hora a v sobotu
se doèkal. Stvolenský koøaleèník potvrdil, že k nìmu opravdu mladý Vojta

Haloušek chodí dennì na ètvrtku žitné, i to, že kulhá a nosí zánovní vysoké
boty.
Foøt Wimmer se zase dozvìdìl od hajného Øeháka, že „toho lajdáka
vyhodil, protože se v lese už ètrnáct dní neukázal a chlastá, a že mu kùò pøi
stahování stoupl na nohu je lež jako vìž, pane lesní, dy s konima ani
netahal, to u mnì dìlaj Josef Krausù a Franta Janeèkù.“
To byly sice dobré zprávy, ale jako dùkaz zatím bezcenné. Zdálo se, že
pátrání je v koncích, ale po nìkolika dnech došlo v Mozesovì koøalnì ve
Stvolnech k výtržnosti, která, jako ten pøísloveèný kamínek, spustila lavinu
událostí. Haloušek se tam pohádal s nìjakým cizím èlovìkem, který si
pøišel s demižonem pro tøi litry rumu. Zpoèátku to vypadalo na nevinnou
pøi mezi dvìma opilci, ale když Haloušek zaèal vykøikovat, že chce dalších
tisíc zlatejch, na který má právo, vytáhl druhý chlap nùž, bodl ho tøikrát do
bøicha a utekl. Ukázalo se, že pøijel na bicyklu, což bylo tehdy na venkovì
ještì málo obvyklé, a tak se mu podaøilo rychle zmizet. Jen dva výrostci,
kteøí ten „stroj“ pøed krámem obdivovali, chlapa popsali a øekli kudy odjel.
Zranìného odnesli domù a poslali do Manìtína pro doktora, který sice
pøijel bryèkou trapem, ale už ho nezachránil. A tak tu byla druhá vražda.

6

Policii se nepodaøilo nalézt na místì žádnou stopu, protože tøílitrový
demižon se zaplaceným rumem Štern pohotovì zatajil. A bylo dobøe, že se
ho nezbavil, protože jeho švagr Nathan a nadlesní Wimmer, kteøí se
k nìmu druhý den vypravili, nalezli na dnì nádoby nálepku s jménem
žihelského drogisty Hamánka.
A tak když tu zprávu v sobotu povìdìli ostatním, radili se jak dál. „To je
dobrá stopa“, poznamenal foøt, „jedu v outerý do Pøehoøova na pilu, tak se
v Žihli u toho materiálisty poptám. Snad si bude pamatovat, komu ten
demižon prodal“. To bylo jednomyslnì schváleno, Wimmer slíbil, že si pøi
tom povede zcela nenápadnì, a spoleènost pro ten veèer zapomnìla na
všechny vraždy a vìnovala se už jen své oblíbené vášni.
＊
V úterý odpoledne vyrazila z vrat novodvorské lesovny bryèka s foøtem
na kozlíku a zatoèila doleva na silnici k Žihli. To je dnes dost velká, pøes dva
kilometry dlouhá obec s více než dvanácti sty obyvatel, ale pøed sto lety
tomu tak zdaleka nebylo. Proto to k zámku, pod nímž mìl v jedné ulièce
drogista svùj krám, nebylo daleko a tak u nìho zastavil lesník už po
nìkolika minutách. Zvedl z košatinky za sebou tu osudnou nádobu a vešel
dovnitø. Za pultem stál majitel a po stranì jakýsi mladík rovnal bednièky
s mýdlem.
„Pozdrav Bùh! Mám k vám takovou prosbu, pane Hamánku“, oslovil
šéfa foøt, „nedávno u nás hauzíroval nìjakej chasník s malinovou šávou.
Žena si od nìho tøi litry koupila a on si u nás v senci zapomnìl tuten
demižon, co v nìm tu šávu pøinesl, a taky èepici. Ponìváè je na tej flašce
vaše jméno, tak si moje žena myslí, že byste moh vìdìt, komu jste ho
prodal, abych mu ho moh i s tou jeho pajdou vrátit.“
„Mile rád, pane, ale to opravdu nevím. Je to demižon od estragonovýho
octa, který jsme asi prodali i s tou nádobou, ale komu, to vám opravdu
nepovím. Raète, prosím, vìdìt, že naše firma dodává nìkteré zboží ve
vìtším množství jen na zámek, ale v poslední dobì si ho zde pan správce ani
nikdo jiný nekoupil.“
„Dovolte, vašnosti“, oslovil lesníka pøíruèí, „myslím, že vím komu jsem
ho prodal. Je to asi týden, co ho koupil ten koèí z panskýho dvora
v Podboøánkách, kterej od nás kupuje kolomaz, nìjakej Kunc. Prodal jsem
mu ho, prázdný, za pìt krejcarù, za víc nestál protože mìl kus hrdla
odštípnutýho a všechen ocet z nìho jsme rozlili do jinejch lahví. Já si to
pamatuju taky proto, že ten Kunc sem pøijel na novým bicyklu vod Laurina
a Klementa a kluci mu ho pøed krámem obdivovali. Byl jste tehdá, pane
šéf, v Plzni objednat zboží a tak o tom nevíte, ale milostpaní dala ty krejcary
do kasy.“
„Dìkuju vám, pánové, to jsem rád, že mu jeho vìci mùžu vrátit. Moc jste
mi pomohli. A teï mi ještì zabalte tucet svíèek do lucerny.“, skonèil
radostnì Wimmer, vzal balíèek svic a demižonek, zaplatil a naskoèil do
vozu. „Hyjá, Fuchsa“, práskl bièem, vyjel na silnici a zatoèil na cestu
k pøehoøovské pile. Tam svou záležitost rychle vyøídil a vzal to pøes Žihli
k myslivnì svého kolegy u Chvojkovského mlýna, nadlesního Korèáka.
„No to je dost Huberte, že sem taky nìkdy zavítáš!, pøivítal ho kamarád.
„Èemu vdìèím za tu návštìvu?“
„Ále náhodì, Franci, náhodì. Jedu z Pøehoøova a tak jsem si øek,
podíváš se na kamaráda, jak žije a jestli má ještì trochu tý svý dobrý
jalovcový!“
„No to, abych pro tebe nemìl, jen pojï dál, moje tì taky ráda uvidí!“,
hlaholil Korèák a vedl hosta ke stolu v kuchyni, který se, jako ten
pohádkový, vzápìtí prostøel laskominami paní domu. Povídat si toho mìli
dost, nevidìli se pár týdnù, a tak jak šla øeè, tekla jalovcová a vonìlo uzené,
jelení paštika a malinový koláè, zmínil se Wimmer opatrnì o koèím
Kuncovi a jeho zapomenutém rumu u Žida ve Stvolnech.

„S Pánembohem, Huberte a nebuï takovej vzácnej. Pøijeï i s paní
Anièkou, Božka si s ní ráda popovídá!“, podává mu ruku kamarád,
„A šastnou cestu!“
＊
Byl to už sedmý týden od první vraždy, když nadlesní vyložil pøátelùm
všechno co zjistil, a ètveøice samozvaných detektivù usoudila, že je èas
srovnat sebrané poznatky a vytvoøit o obou zloèinech pravdìpodobnou
teorii.
„Takže, pánové“, zaèal pan otec, jako nejstarší, „víme, že Vojta
Haloušek ze Stvolna pøišel druhej den po tom mordu domù v juchtovejch
botách, vo kterejch nevìdìla ani jeho máma, pøestal chodit do práce,
kulhal na pravou nohu a lhal, že mu na ni stoupl kùò pøi práci, že mìl
najednou peníze na tolik chlastu a že v koøalnì chtìl po cizím chlapovi tisíc
zlatejch, než ten mu tøikrát propích bøicho. A kdopak byl ten grázl a jezdec
na bicyklu, jediným v celým vokolí, kterej nakonec nechal v koøalnì ten
demižon? Koho oznaèil materiálistùv komí jako kupce tý nádoby? No
pøece ten panskej koèí Kunc, co mìl zdìdit po tetièce majlant! Teï už chybí
do tý mordýøský trojice jen ten libyòskej Šimsa, co se na nìj tak najedenou
vobrátilo štìstí v lotynce, a vyhrál hned terno. Kamarádi, já vám povídám,
že ty mordýøe máme na øemínku jako korotve. Teï se jen musíme
domluvit, jak a komu to povíme.“

„Co takhle dopis rovnou komisaøi Übermannoj. Anonýmní,
samozøejmì, abysme se do toho nezamíchali a nakonec nemuseli,
prokristapána, k soudu.“, navrhl foøt.
„Ne, ne, myslím, že by bylo lepší øíct to všechno starostovi. On, jako
úøední osoba to mùže poslat paketem do Plznì líp než my, žeáno,“, namítl
páter Martínek, „a bude to taky èestnìjší!“
„Richtig, to je vono, velebnosti“, potvrdil ten návrh Hirschl, „tøeba
dostaneme od eráru nìjakou odmìnu, to se pøece stává, a propijem ji tady
na památku toho ubohýho postiliona.“
„Souhlasím, pane Hirschl, ale myslím, že odmìnu pošleme jeho vdovì.
Zùstaly jí na krku ètyøi dìti.“, protestoval velebníèek.
„Tak je dohodnuto,“ uzavøel konferenci mlynáø, „já zajdu zejtra na
radnici za Krulichem a všechno mu vyklopím. Jenom mi musíte slíbit, že mi
ten raport potvrdíte, kdyby mi jako starosta nevìøil!“ Pánové si na to podali
navzájem ruce, dopili, zaplatili rozešli se, šastni, domù.
Následující støedu dostal plzeòský policejní komisaø tlusté rekomando,
které jakoby píchlo do vosího hnízda a den nato byly provedeny domovní
prohlídky u všech tøech podezøelých.
Výsledkem bylo nalezení pošákových holínek, které Haloušek ukradl,
protože mu jeden z koní, když se je snažil zastavit, šlápl na nohu a znièil mu
jeho baganèe (které se dodateènì našlo na místì èinu), nález balíku
s tøinácti tisíci zlatých ve slamníku koèího Kunce a krabice s deseti tisíci,
ukryté spolu s revolverem obìti za trámem na pùdì Šimsova domku
v Libyni.
Oba pachatelé se nakonec k èinu pøiznali, byli odsouzeni k trestu smrti a
po ètvrt roce Na Borech povìšeni. Je tøeba ještì øíct, že ti ètyøi hrdinové
sice žádnou odmìnu nedostali, ale Nathan Hirschl dodržel slovo a zaplatil
to slíbené štìnì plzeòského, které s radostí nad svým úspìchem spoleènì
vypili.
A tak tedy skonèil kriminální pøípad plzeòské c. a k. policie, na jehož
vyøešení mìla lví podíl malá karetní spoleènost v nejmenším mìstì
monarchie.
Luïek opka

„Jo Lojza Kunc, ten koèí ze dvora v Podboøánkách“, chytil se hostitel,
„ten je teï bohatej, kamaráde. Povídali v hospodì, že prej zdìdil po tetì
z Moravy vosum tisíc zlatejch a chalupu nìkde u Brna. Však si taky koupil
bicykla, z kterýho prej mockrát spad, než se na tom nauèil jezdit a teïkom
s tím rejdí po okolí a ve dvoøe dal výpovìï. Prej se vodstìhuje do tej
moravskej chalupy. Bejval to docela dobrej chasník, ale co se dal
dohromady s nìjakým Šimsou, takovým ožralou z Libynì, stal se z nìj
lajdák. A ten Šimsa nemlich tak. Ten prej zase vyhrál v lotynce terno,
koupil si rajtferda, chlastá a rajtuje po vokolí jako ten Lojza. Jo, tak to
v životì chodí. Štìstí maj takoví, co si to nezasloužej a dobrej èlovìk
vostrouhá.“
„Jo, jo, to máš recht, kamaráde, ale já už budu muset jet. Za chvilku se
smrkne a já musím ještì nakrmit kobylu a tu svou vostatní menažerii a
spoèítat tejdenní tìžbu. Dùchodní ve Vranovì už na to èeká. Dìkuju za
pohoštìní a buïte tu s Bohem!“ louèil se Wimmer.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚØADU (dokonèení ze strany 1 a 2)
Poplatek za TDO
Dle obecnì závazné vyhlášky è.2/2004 o místním poplatku
za provoz systému shromažïování, sbìru, tøídìní, využívání a
odstraòování komunálních odpadù, je každý obèan povinen
zaplatit poplatek 450,- Kè. Poplatek za TDO na rok 2009 mìl
být uhrazen do 28.2.2009. V pøípadì, že jste poplatek ještì
nezaplatili, uèiòte tak co nejdøíve, nebo bez øádné známky na
odvoz TDO nebude firma Becker s.r.o. Váš odpad nadále
vyvážet.

Oprava národního domu
Kompletní oprava a rekonstrukce národního domu, která
je více než nutná, by dle odborného posudku mìla vyjít na
32,5 mil Kè. Obecní úøad podal na zaèátku tohoto roku žádost
o dotaci z programu ROP NUTS II. O tom, zda se nám dotaci
získat podaøí èi ne, budeme informováni v mìsíci øíjnu.

Poplatek za psa
Upozoròujeme obèany, že poplatek za psy byl splatný do
31.3.2009. Prosíme obèany, kteøí dosud poplatek neuhradili,
aby tak uèinili na pokladnì OÚ Žihle.

Rozšíøení prostor v zasedací místnosti hasièské zbrojnice
V mìsíci bøeznu rozšíøil SDH Žihle prostor v zasedací
místnosti hasièské zbrojnice vybouráním pøedsednického
pultu.

se našemu OÚ podaøilo získat, dojde bìhem letošního roku
k opravì místních komunikací.

Vybudování shromažïovacího místa
V èervnu tohoto roku dojde díky daru od RWE Transgas
NET ve výši 500.000,- Kè k nakoupení nìkolika kontejnerù
na tøídìný odpad. Shromažïovací místo bude vybudováno
v prostorách bývalé kotelny v sídlišti. O zahájení jeho provozu
budou obèané informováni prostøednictvím místního
rozhlasu a z vývìsek OÚ.
Pøevod kostela sv. Filipa a Jakuba
Kostel sv. Filipa a Jakuba, který se nachází na místním
høbitovì a jehož vlastníkem je momentálnì øímskokatolická
církev, bude patøit obci Žihle. V souèasnosti je odbornì
posuzován jeho celkový stav, aby v budoucnu mohlo dojít
k podpisu smlouvy o pøevodu. Po získání tohoto objektu do
majetku obce bude zažádáno na KÚPK o dotaci na jeho
opravu a rekonstrukci.

Májka
Centrální májka se tentokrát bude 30.dubna stavìt na
høišti TJ Slavoj Žihle, který má celou akci pod patronací
spoleènì s OÚ. Spolupracuje také DDM Žihle, jehož
prostøednictvím je bìhem veèera zajištìn doprovodný
program pro dìti ve formì rùzných her a soutìží.
Územní plán
Zastupitelstvo obce na svém 12.jednání dne 24.bøezna
2009 vybralo zhotovitele územního plánu pro obci Žihle.
Plán by mìl být hotov do dvou, nejpozdìji však do tøí let. Jeho
zhotovení je nutné a potøebné pro další rozvoj naší obce.
Oprava místních komunikací
Díky dotaci z Ministerstva financí ve výši 2,2 mil Kè, kterou
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