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

18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z 18. jednání zastupitelstva obce Žihle,
konaného dne 22. června 2010.
Zastupitelstvo obce po projednání schváleného
programu
71) bere na vědomí :
a) Provedenou kontrolu usnesení ze 17. jednání
zastupitelstva obce
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 17. a 18.
jednání zastupitelstva obce
c) Hospodaření obce k 30.4.2010
d) I. úprava rozpočtu r. 2010, která byla provedena v
květnu 2010
72) schvaluje :
a) Zápis o průběhu 17. jednání zastupitelstva obce
na základě ověření zastupitelů MUDr. Petra Grübera
a Jaromíra Procházky

d) Prodej části pozemkové parcely č. 1163/1 o výměře
cca 100 m2,v k.ú. Žihle. Manželům Pavlíně a
Vlastislavovi Cafourkovým, Žihle 356, 331 65 Žihle.
Navrhovaná cena za prodej uvedeného pozemku je
40,- Kč za 1 m2.
e) Prodej části pozemkové parcely č.798/1, cca 400 m2
v k.ú. Nový Dvůr u Žihle. Manželům Ivetě a Pavlovi
Nevludovým, Dreyerova 595/16, 152 00 Praha 5.
Navrhovaná cena za prodej uvedeného pozemku je
100,- Kč za 1 m2.
f) Nákup dvou kusů obytných buněk v hodnotě
80.000,-Kč+doprava

j) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemena na kostel sv. Filipa a Jakuba k církevním
účelům
k) Uzavření smlouvy s firmou Podlahářství Klíma
s.r.o. Plzeň, na rekonstrukci podlahy tělocvičny ZŠ
v ceně cca 650.000,-Kč
l)Zpracování projektu pro stavební povolení na
obnovu střechy a stropu kostela sv. Fipipa a Jakuba
firmou Mene Industry Plzeň, ve výši 94.000,-Kč
m) Zpracování projektu pro stavební povolení na
zateplení a výměnu oken ZŠ od ing. Jiřího Dolejše,
Plzeň, v ceně 250.000,-Kč

g) Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
73) neschvaluje :
h) Nákup indikátorů tepla v hodnotě 185.000,-Kč a
následně roční náklady spojené s vyúčtováním za otop
v ceně cca. 22.000,-Kč
ch) Vnitřní norma (Směrnice) č. 1/2010 Směrnice pro
časové rozlišování k § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

a) Prodej pozemkové parcely - vodní plocha č. 40
o výměře 529 m2 , v k.ú. Hluboká u Žihle, panu Otto
Kobylákovi, Mečislavova 224/12, 140 00 Praha 4Nusle. Navrhovaná cena za prodej uvedeného
pozemku je 100,- Kč za 1 m2.

b) Program 18. jednání zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Jaroslav
Weber a členové Kateřina Fúdorová a Libuše Tieslová

i) Dodatek č. 1 Opravné položky k pohledávkám
k vnitřní normě č. 1/2010 - Nakládání s pohledávkami

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, jak jste si jistě všimli, v měsíci
dubnu jsme dokončili výstavbu nového oplocení naší
základní školy a předali do užívání dvě místní
komunikace s konečnou povrchovou úpravou
s asfaltovým kobercem.
Náklady na oplocení školy byly ve výši 360.000,-Kč,
z toho dotace z KÚ PK činila 280.000,-Kč. Dokončení
místních komunikací vyšlo na 3.555.000,-Kč a dotace
z Ministerstva financí činila 2.200.000,-Kč.
V tomto měsíci jsme rovněž vybudovali hřiště
v Odlezlích a zakoupili dvě obytné buňky jako součást
vybavení hřiště, které budou zároveň sloužit jako
klubová místnost pro tamní občany. V budoucnu
se plánuje ještě umístění dětského hřiště a pískoviště.
V měsíci květnu byl schválen lesní hospodářský
plán, podle kterého se bude hospodařit v obecních
lesích v letech 2010-2019. Před dokončením
je zpracování územního plánu obce Žihle a jejich částí,
rovněž probíhá pozemková úprava Žihle.

V měsíci červenci proběhne celková rekonstrukce
podlahy v tělocvičně ZŠ v Žihli v nákladech 650.000,Kč, z této částky je 400.000,-Kč dotace z KÚ PK. Pokud
se podaří získat další dotaci z programu obnovy
venkova, budou vyměněna okna ve třech bytech čp.
221 a v hasičské zbrojnici.
Kromě výše zmiňovaných obcí jsou hotové projekty
na dokanalizování obce Žihle a zateplení a výměnu
oken pavilonů MŠ v Žihli.
V současnosti se zpracovává projekt
na rekonstrukci střešního pláště a stropu kostela
sv. Filipa a Jakuba na hřbitově, kde se počítá
s nákladem cca. 1.000.000,-Kč. U všech těchto akcí se
žádá o finanční podporu z různých dotačních
programů. V nejbližších měsících by měla začít
rekonstrukce silnice Žihle-Mladotice, kde naše obec
zaplatila 128.000,-Kč za projektové práce na průtah
komunikace Odlezly.
Od měsíce dubna naši čtyři zaměstnanci postupně
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sekají trávu na obecních pozemcích nejen v samotné
Žihli, ale i v přilehlých částech naší obce. Bohužel
v tomto roce nám počasí ohledně těchto prací není
příliš nakloněno a neumožňuje každodenní sečení.
Proto bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se
vzorně starají i o obecní pozemky před jejich domovy
a tím nám velice pomáhají při údržbě pěkného vzhledu
naší obce. Velmi si cením přístupu obyvatel
a chalupářů z Hluboké, kteří vysekali a uklidili trávu z
celé tamní návsi, na velmi dobré úrovni.
Závěrem mi dovolte popřát vám pěkné prožití léta,
dovolených a našim dětem slunečné a pohodově
prožité prázdniny.
František Procházka
starosta obce

VOLBY 2010

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Významná životní výročí oslavili tito občané:

Informace o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny

Bořík Václav
Brček Petr
Davídková Antonie
Gondáš Josef
Havel Ladislav
Havlíková Božena
Hrubý František
Jurečková Marie
Krausová Bedřiška
Muchnová Zdeňka
Šebková Květoslava
Šmídová Anna
Tolmanová Olga
Václavová Marie
Zhouf Miroslav

Parlamentu České republiky.

Česká republika- Plzeňský kraj- Plzeň-sever-Žihle
Plzeň-sever, Žihle- podrobné výsledky
Strana

Hlasů

Procent

ČSSD

169

24,42

ODS

116

16,76

KSČM

101

14,59

TOP 09

98

14,16

VV

76

10,98

Suveren.

35

5,05

SPOZ

34

4,91

DSSS

17

2,45

PB

10

1,44

SZ

9

1,30

KDU-ČSL

8

1,15

ČPS

7

1,01

ČSNS 2005

4

0,57

KČ

4

0,57

Svobodní

3

0,43

Blahopřejeme
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NÁRODNÍ POUŤ 2010
Bývá zvykem, že květnové oslavy v Žihli
většinou proprší... letos si ale počasí vybralo
déšť přes týden a na klíčové dva dny - 8. a
9.května 2010 nadělilo Žihli sluníčko.
Tradičně v deset hodin dopoledne vyrazil
od Obecního úřadu průvod na místní
hřbitov k památníku 273 obětem fašismu.
Důležitou novinkou u památníku letos
bylo, že proslov starosty Františka
Procházky byl slyšet - a to díky mikrofonu...
tento vynález si tak posléze pochvalovali
všichni přítomní, i ti v zadních řadách...
Od 13 hodin se pak na místním
fotbalovém hřišti uskutečnil další ročník
"srandaturnaje". Letos se utkaly čtyři týmy Staré větve (ženy), Vyschlé krky (muži), To
je dobrý (dívky) a Cikáni (chlapci). Po

urputném boji, ke kterému celé odpoledne bubeník Pepa Pavka na webových stránkách
vyhrávala country kapela Futrál, vyhrál kapely:
poprvé v historii tým Starých větví a odnesl http://www.argema.cz/index.php?mod=ak
si krásný fotbalový dort...
tuality&clanek_id=178
Večer patřil v Žihli rocku. Po osmé
Neděle byla ve znamení Memoriálu
hodině začala v Národním domě diskotéka Josefa Kozy - čili soutěži ve střelbách na
pod taktovkou Davida Havleny a úderem pohyblivý cíl na místní střelnici u rybníka
čtvrt na jedenáct vtrhla na jeviště rocková Plivátko. Po oba dva dny bylo náměstí
kapela Argema i se svými dnes již zaplněné atrakcemi a desítkami stánkařů legendárními hity jako Jarošovský pivovar, převážně vietnamských... Pouť se letos
Tohle je ráj nebo Prohrát není žádná hanba. vydařila, uvidíme, jak to bude příště...
Skupina vyhrávala zhruba dvě hodiny
a až do půl páté ranní obveseloval přítomné
DJ David. I přes vyšší vstupné, než je v Žihli
obvyklé, si do sálu našlo cestu přes 200 lidí,
kteří vytvořili skvělou atmosféru... (ostatně
líbilo se zde i skupině Argema - jak popsal

HASIČI ŽIHLE
Proběhla Okrsková soutěž Sborů dobrovolných hasičů okrsku Žihle – Bílov
V sobotu 22.5.2010 proběhla jako tradičně na Plivátku Okrsková soutěž
hasičů „O pohár starosty obce Žihle“. Soutěž se konala po 2 létech, protože vloni
se nepodařilo její konání, které měl zajistit SDH Pastuchovice, uskutečnit.
Následné termíny už nebylo možné z různých důvodů využít.
Letošní soutěže se zúčastnilo 8 družstev, 2 ze Žihle, po jednom z Velečína,
Pastuchovic, Přehořova a také z Bukoviné. Jako hosté se zúčastnili hasiči z
Hradecka, kteří startovali s jedním družstvem mužů a jedním družstvem žen.
Každé družstvo mělo 2 pokusy v požárním útoku a započítával se nejlepší
dosažený čas. Po spočítání výsledků zvítězili hasiči z Pastuchovic, druhé bylo
družstvo mladších hasičů ze Žihle a třetí hasiči z Bukoviné. Na dalších místech se
umístilo starší družstvo ze Žihle, Přehořova a Velečina. Hasiči z Hradecka
soutěžili mimo okrskovou soutěž, ale v celkovém součtu by obsadili muži 6. místo
a ženy 8. místo.
Po absolvování požárních útoků, byla jako každý rok provedena netradiční
hasičská disciplina pro pobavení diváků. V této disciplině, kde bylo zařazeno
například probíhání pneumatik, podlézání sítě, střelba, plavba na loďce a také
jízda na koloběžce zvítězilo družstvo z Bukoviné, druhé bylo družstvo Žihle
mladší a třetí družstvo z Přehořova. Je potřeba vyzdvihnout snahu všech
závodníků a především družstva žen, které drželo krok s družstvy mužů. Po celý
den bylo pro návštěvníky zajištěno občerstvení, o které se postaraly členky SDH
Žihle za pomoci dalších členů.
Počasí nám přálo a tak nic nebránilo dobrému pocitu z úspěšné soutěže
a přesvědčení, že se zase za rok sejdeme a předvedeme veřejnosti dovednosti
hasičů.
Josef Fila
Velitel okrsku Žihle – Bílov

3

Text Jiří Bláha
Foto Otto Huček

HŘIŠTĚ ODLEZLY
Výstavba hřiště v Odlezlích
V měsíci dubnu 2010 začala v obci Odlezly výstavba
víceúčelového hřiště. Dále byly zakoupeny dvě stavební buňky,
jejímž propojením vznikne jedna větší místnost, ve které se
mohou domácí scházet.
Do výstavby hřiště a úpravy nové klubovní místnosti se již
občané aktivně zapojili a 30.4.2010 zde oslavili pálení čarodějnic
a stavění májky. 26.6.2010 bude hřiště slavnostně otevřeno
turnajem v nohejbalu.
Věříme, že turnaj založí tradici dalších ročníků a hřiště
i klubovní místnost budou hojně využívané.
Foto Václav Klíma

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PŘEHOŘOV
Přehořovské klání rybářů
Tradice je tradice. Tak jako každý rok v květnu tak i letos
uspořádalo Sdružení dobrovolných hasičů v Přehořově
rybářské závody na místní vodní nádrži.
V sobotu 29. května na sedmou hodinu ranní se sjely příznivci
Petrova cechu na malý vesnický rybník. Počasí nám přálo již
od brzkého rána a ani úlovky na sebe nenechaly dlouho čekat.
Na závody bylo připraveno celkem 45 míst pro závodníky.
Po zahájení nezůstalo ani jedno místo volné. Střídání míst
v 10 hodin závod trochu zpestřilo. Na 13 hodinu bylo
plánováno ukončení s následným počítáním výsledků.
Hodnocení výsledků závodů s vyhlášením výsledků proběhlo
o chvíli později.
Prvním s 333 cm ulovených ryb se stal Filip Frank ze Žihle,
druhé místo s 331 cm obsadil Zdeněk Smrt z Plzně a na třetím
místě se umístila Kristýna Koubková ze Stražiště s 296 cm.
Ceny byly připraveny až do 20 místa. Na koho se nedostalo
nebo nic nechytil byla připravená alespoň malá sladkost.
Sbor dobrovolných hasičů děkuje OU Žihle a sponzorům
za materiální či věcnou pomoc při pořádání závodů.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Dne 13. června 2010 pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Žihle, MO ČSSD, TJ Slavoj Žihle, OÚ Žihle VIII. oslavu
mezinárodního dne dětí.
Oslava se uskutečnila na Plivátku a to od 13 do 16 hodin.
Děti soutěžily o věcné ceny. K vidění bylo vystoupení leteckých
modelářů a ukázky hasičů.
Foto Otto Huček

V květnu 2011 Petrův Zdar
Text Jan Janouškovec
Foto Václav Klíma
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KONCERT V KOSTELE
Druhý koncert žihelského smíšeného písničky jako například Batalion, Boty proti klavír: Jiří Bláha,
pěveckého sboru
lásce, Ta naše písnička česká nebo Abych tu žil.
kytara: Vlastimil Šmídl,
Po vánočním úspěchu koncertu žihelského
kontrabas: Martin Pok
smíšeného pěveckého sboru je tady koncert 30-ti členné pěvecké těleso vede paní Martina
a housle: Pavel Kolář.
druhý. Ten se uskutečnil v kostele sv. Václava Rambousková a na nástroje hrají
v neděli 13.června od 17.00 hodin. Zazněly

Foto Otto Huček

TJ SLAVOJ ŽIHLE
Vážení sportovní přátelé. Skončil fotbalový Ivo Grüner, dorost – Martin Tureček, žáci –
ročník 2009-2010. Právě tento ročník skončil Jakub Brabec .
největším úspěchem žihelské kopané v její
V této sezóně se také udělalo mnoho věcí
historii.
v areálu hřiště např. kompletní výměna
Muži „A“ vyhráli poprvé v historii okresní poškozené střechy, výstavba tribuny pro 100
přebor Plzeň-sever a postupují do krajské I. B. diváků nebo umístění solárních panelů na ohřev
tř., která bude okořeněna i několika derby vody na kabinách v rámci projektu „Přihraj
zápasy a to s Kralovicemi, Mladoticemi životnímu prostředí“, realizované ve spolupráci
a Manětínem. Tohoto úspěchu dosáhlo všech s Duryňským zemským sportovním sdružením
21 hráčů, kteří se v průběhu sezóny v mužstvu a Plzeňským krajem.
vystřídali a díky hrajícímu trenérovi Robertu
Toto a další věci a i sportovní úspěchy by se
Otcovskému a vedoucímu mužstva Jiřímu nepodařilo dosáhnout bez našich partnerů.
Sedlákovi st. Muži „B“ skončili na krásném
3. místě ve IV. tř. sk. B pod vedením Ivo Grünera. Jsou to: Obec Žihle, Plzeňský kraj, OTSS-ČSTV
Plzeň-sever, Řeznictví Balín, Lesnická
Dorost vyhrál okresní přebor dorostu a to a dřevařská společnost, UNIO s.r.o. Podbořany,
s velmi mladým kádrem, kdy k zápasům Škola v přírodě Sklárna, Penzion Chvojkovský
pravidelně nastupovali i 3 st. žáci. Dorost bude Mlýn, Coradia s.r.o., Zámečnictví Martin
hrát v nové sezóně krajskou soutěž dorostu. Havlík, Enerfin Plus s.r.o. Plzeň, Betonárka
Mužstvo bylo vedeno Jaroslavem Vojtěchem Bláha a Komi Žihle.
a Zdeňkem Fidlerem. Mužstvo žáků bylo
Velké poděkování patří panu starostovi obce
v podzimní části vedeno Karlem Šírkem a v jarní
Františku
Procházkovi a dále všem, kteří se
části Jiřím Tieslem. Obsadilo v okresním
přeboru žáků velmi pěkné 4. místo. Nejlepšími kolem fotbalu v Žihli pohybují. Jedná se o hráče,
střelci byli: muži „A“ – Jan Najmon, muži „B“ – funkcionáře, oddílové hlavní i pomezní
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rozhodčí, pořadatele a ostatní a také o výborné
diváky, kteří nás velmi podporovali.
Na velmi dobré úrovni je také spolupráce se
ZŠ Žihle, kde se snažíme o vzájemnou
spolupráci a myslím, že se to daří k oboustranné
spokojenosti. Také chci poděkovat Jiřímu
Bláhovi, který nám pomáhá kde to jen jde.
Takových lidí je jistě více a dalo by se psát ještě
déle.
V nové sezóně nás určitě čeká ještě více práce
pro úspěch sportu a fotbalu a pro reprezentaci
naší obce a to ne již jen v rámci okresu, ale nyní
i v rámci kraje.
Takže všem velmi děkuji za pomoc a za
podporu TJ Slavoje Žihle.
Jaroslav Vojtěch
předseda TJ Slavoj Žihle

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŽIHLI
V sobotu 10.dubna 2010 se uskutečnilo vítání nových
občánků naší obce. Na vítání bylo pozváno deset rodičů
s dětmi, které se narodily v období od srpna 2009
do prosince 2009. Do obřadní síně se dostavilo pouze devět
rodičů s dětmi.
V úvodu vystoupily děti z mateřské školy s pásmem
básniček. Novým občánkům obec věnovala Mini účet
od ČSOB spořitelny se základním vkladem 2.000,- Kč,
pamětní knížku s dárečky a maminkám kytičku.
Na snímku zleva: Karolina Krynesová, Helena Grünerová,
Adriana Propperová, Karolína Čapková, René Majer,
Adéla Bártíková, Rozálie Pelcová, Tadeáš Marek, Táňa
Procházková.
Foto Otto Huček

OBECNÍ KNIHOVNA ŽIHLE
Nataša
Žárlivost má mnoho tváří. Vždy však v partnerovi vyvolává
pocity beznaděje, přináší slzy a bolest. Důkazem toho je
i příběh Nataši, dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy
a matky dvou synů.

Nové knihy zakoupené pro čtenáře Obecní knihovny Žihle
Kontakt :
tel.:373395686
e -m a i l : m l k z i h l e @ q u i c k . c z
http://knihovna.zihle.cz

O hrbáčkovi Alenovi
Dvanáct pohádek národů z celého světa plných překvapení,
napětí i legrace potěší a snad i překvapí každého milovníka
klasických pohádek.
S ilustracemi Heleny Zmatlíkové.
Pro děti od 5 let.

Střípky
Román Střípky, s přímo symbolickým názvem, ukazuje dvě
tváře života. Na jedné straně život jako křišťálová váza, která
se i při tom nejnepatrnějším nárazu může roztříštit na milion
střípků, a na druhé straně život jako skládačka složená
z obyčejných věcí, které člověk nevnímá, pokud je neztratí.
Hlavní hrdinkou neobyčejného příběhu je šestatřicetiletá
Ivana, manželka úspěšného chirurga a matka dvou
dospívajících synů.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Od 19. února 2010 chodí žáci sedmé a osmé
třídy s paní učitelkou Marcelou Šmídlovou
pravidelně jednou týdně do Obecní knihovny
Žihle, kde čtou při literární výchově knihu podle
vlastního výběru. Na závěr hodiny zhodnotí
jednání některé postavy z knihy, nebo vypíší
větu, která je zaujala. V četbě pokračují žáci i
doma. Cílem projektu je získat hezký vztah ke
knihám.
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