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Vážení spoluobčané, rádi
přivítáme vaše postřehy,
připomínky a názory pro
další číslo Zpravodaje,
které vyjde přibližně v
lednu 2011. Pro vaše
připomínky
je
možné
použít naši e-mailovou
schránku.

19. (mimořádné) JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
19. jednání Zastupitelstva obce se konalo 13.července 2010. Přítomno bylo 10 zastupitelů. Na svém devatenáctém
jednání zastupitelstvo:
74) stanovilo:
75) schválilo:
a) V souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000
b) Provedení změny katastrálního území obce Žihle
Sb., o obcích, počet členů zastupitelstva obce Žihle
(parcela č. 1944 o výměře 155 m2 v k.ú.
pro komunální volby 2010 na 15 (patnáct)
Pastuchovice) v rámci probíhající pozemkové úpravy
obce Žihle.

20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
20. jednání Zastupitelstva obce se konalo 21. září 2010. Přítomno bylo 13 zastupitelů, jeden host a sedm občanů. Na
svém dvacátém jednání zastupitelstvo:
Rozpočtové opatření č. 3 takto:
76) vzalo na vědomí :
a) Provedenou kontrolu usnesení z 18. a 19. jednání
Celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
21.682,67
zastupitelstva obce
Financování ve výši
596,03
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 18. až
Celkové zdroje ve výši
22.278,70
Běžné výdaje ve výši
21.253,70
20. jednání ZO
c) Ústní zprávu ředitelky ZŠ Žihle o zabezpečování
Kapitálové výdaje ve výši
1.025,00
výuky ve školním roce 2010/2011
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
22.278,70
d) Hospodaření obce od 1. -7. 2010
f) Návrh na ocenění bezúplatně nabytých pozemků
podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku
77) schválilo:
a) Zápis o průběhu 18. a 19. jednání zastupitelstva
a vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb.
obce na základě ověření zastupitelů ing. Vlastimila
- oceňovací vyhláška.
Krause a paní Jiřiny Bláhové, Jaromíra Procházky a
g) Pokračovat v projektových pracích na obnově
Libuše Tieslové
hřbitovního kostela v Žihli z důvodu možnosti
získání další dotace z KÚPK na r. 2011
b) Program 20. jednání zastupitelstva obce
h) Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Pavel
Kašpar a členové MUDr. Petr Gruber a Marcela
za r. 2010
Kulíšková
ch) Pověření starosty obce k zajištění karty vozidla,
obecní autobus
d ) Pronájem části pozemku parcelní číslo 1395/1 o
výměře 130m2, v k.ú. Žihle paní Dagmar Adamové,
78) neschválilo:
Rtyně nad Bílinou 103, 417 62 Rtyně. Navrhovaná
Prodej parcely vodní plocha, parcelní číslo 775/3 o
cena za pronájem tohoto pozemku je 1,-Kč za
výměře 7477 m2 v k.ú. Nový Dvůr, Dřevařské a
1 m 2 za rok
lesnické společnosti, s.r.o., Plzeňská 420,
e) Rozpočtové opatření č. 2 takto:
270 33 Jesenice.
Celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
21.602,41
79) pověřuje:
Financování ve výši
512,29
a) Účetní provedením rozpočtových změn ve
Celkové zdroje ve výši
22.114,70
výkaznictví v termínu do 30.9.2010
Běžné výdaje ve výši
21.089,70
b) Radu obce k dojednání směny pozemku- vodní
plocha, parcelní číslo 775/3 o výměře 7477 m2
Kapitálové výdaje ve výši
1.025,00
v k.ú. Nový Dvůr, Dřevařské a lesnické společnosti,
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
22.114,70
s.r.o., Plzeňská 420, 270 33 Jesenice.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, jak jistě
všichni víte, v měsíci říjnu proběhnou
komunální volby do zastupitelstev
obcí a tím pádem končí funkční
období současného zastupitelstva.
Proto mi dovolte, abych v krátkosti
zhodnotil uplynulé volební období
2006 - 2010. Během těchto čtyř let
došlo k jedné změně ve složení
zastupitelstva, kdy po úmrtí starosty
Josefa Kozy, doplnil sbor zastupitelů
Mgr. Pavel Kašpar.
V tomto zmiňovaném období
se nám vcelku dařilo získávat finanční
prostředky
z různých
dotačních
programů ministerstva ČR, z fondů
EU a od Krajského úřadu Plzeňského
kraje. Díky těmto prostředkům se nám
podařilo zrealizovat tyto akce:
Prodloužení kanalizace pod lesem,
celková rekonstrukce školní jídelny a
kuchyně, vybudování zastávky ČSAD

v Odlezlích a nákup nové zastávky
v Žihli, výměna oken v panelových
domech čp. 302,308,309 a výměna
zábradlí lodžií těchto domů včetně čp.
304 a 305. Byl otevřen sběrný dvůr
v bývalé
kotelně
na
sídlišti,
vybudování nového víceúčelového
hřiště s umělým povrchem v Žihli a
hřiště s klubovnou v Odlezlích, získali
jsme dětské hřiště od firmy
„Pampers“, nová střecha na hasičské
zbrojnici v Žihli a střecha obecního
domu v Hluboké, nové parkoviště na
sídlišti, oplocení základní školy,
rozšíření pracoviště Czech-Point na
obecním úřadě, celková rekonstrukce
podlahy tělocvičny v ZŠ, konečná
úprava dvou místních komunikací
v Žihli, zakoupení hřbitovního kostela
a zpracování projektu na jeho
záchranu, výměna oken v hasičské
zbrojnici, v obecním úřadě a oken tří

bytů v čp. 221, zpracování územního
plánu obce Žihle a jejich částí.
Kromě těchto uskutečněných akcí je
zpracován projekt na zateplení a
výměnu oken pavilonů MŠ v Žihli
podáním žádosti o finanční dotaci.
Před dokončením je i projekt na
zateplení a výměnu oken ZŠ.
Zpracován je projekt na další rozšíření
kanalizace v obci Žihle. Bohužel se
nám nepodařilo uspět s žádostí o
finanční dotaci na rekonstrukci
Národního domu v Žihli, o kterou
budeme usilovat opět v příštím roce.
Zárověň chci poděkovat členům
zastupitelstva obce a všem občanům,
kteří se aktivně podíleli na různých
akcích pořádaných naší obcí a tím
přispěli k dalšímu rozvoji všech našich
částí.

František Procházka
starosta obce

NOHEJBALOVÝ TURNAJ V ODLEZLÍCH 26.6.2010
Jak jsme již čtenáře Žihelského zpravodaje
informovali v minulém čísle, bylo v obci Odlezly
vybudováno nové víceúčelové hřiště. Dále byly
postaveny dvě buňky, které slouží domácím jako kulturní
místnost.

Hřiště bylo slavnostně otevřeno 26.6.2010 od 8,30 hodin
starostou obce a to nohejbalovým turnajem. Po celý den bylo zajištěno
kvalitní občerstvení. Od 17 hodin hostům i soutěžícím vyhrávala
hudba a od 19 hodin předvedly své vystoupení místní ženy.
Vystoupení žen secvičily Marie Worzischková, Markéta Oláhová a
Monika Franková. Celé odpoledne probíhaly soutěže pro děti.
Nohejbalového turnaje se zúčastnilo 7
družstev a turnaj skončil v tomto pořadí:
1. skončilo družstvo mužů z Pastuchovic
2. Mour Tomáš, Kučera Fanýs, Sandner Radek
3. Oláh Pavel, Klíma Pavel, Kučera Lukáš
4. Procházka Lukáš, Tureček Martin, Kalousová
Kamila
5. Šerbaum Lukáš, Šerbaum Ondra, Zeman Martin
6. Mour Václav st., Mour Václav ml., Šiml Václav
7. Šmídl Václav, Kučera Michal, Klíma Václav
Další ocenění získali:
Mour Václav starší jako nejstarší hráč
Kalousová Kamila jako nejmladší hráč a jediná žena.

Text a foto Václav Klíma

EXHIBIČNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Na první sváteční den, pondělí 5. července
2010 pozvalo vedení TJ Slavoj Žihle
k exhibičnímu fotbalovému utkání tým plzeňských
extraligových hokejistů HC Plzeň 1929. Tým
hokejistů byl posílen o dva fotbalisty Viktorie
Plzeň - Pavla Horvátha, Jana Rezka a vicemistra
Evropy 1996 Karla Radu.
Sestava domácích:
Bronec , Kunt , Churavý, Rambousek T.,
Rambousek M., Sedlák, Čapek J., Čapek O.,
Worzischek , Otcovský, Najmon, Tiesl J.,Tureček ,
Strunz, Kováč.
Sestava hostů:
Mazanec, Heřman, Rada, Frolo , Stránský, Lev,
Kovář, Rezek, Kořínek, Horváth, Hvila ,Tvrdík ,
Benák , Jeřábek , Pitule
Branky:
Tiesl J. 2, Strunz ,Kováč - Kovář ,Hvila ,Lev,
Rezek
Rozhodčí:
Lang, Propper, Trylč
Utkání, které začalo za mírného deště po
páté hodině odpoledne, skončilo stavem 4 : 4.
Večer byl v režii bezvadné zábavy a dobré nálady.
Fotbalový den, který byl věnován jako poděkování
žihelským fotbalistům za postup do vyšších tříd
soutěže se vydařil a určitě se pobavilo i 500
přihlížejících diváků.
Text a foto Milan Böhm
MUŽI -- 1.B TŘÍDA
KOLO DATUM DEN
1.
22. 8. NE
2.
29. 8. NE
3.
5. 9.
NE
4.
11. 9. SO
5.
19. 9. NE
6.
26. 9. NE
7.
2. 10.
SO
8.
10. 10. NE

-- SK. C
ČAS
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00

9.
10.
11.
12.
13.

15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

16. 10.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.

SO
NE
NE
NE
SO

-- PODZIM 2010
ZÁPAS
ŽIHLE -- ČERNICE
HRÁDEK -- ŽIHLE
ŽIHLE -- VS PLZEŇ
MLADOTICE -- ŽIHLE
ŽIHLE -- KRALOVICE
ŽIHLE -- ROKYCANY „B“
BEZDRUŽICE -- ŽIHLE
ŽIHLE
-RAPID PLZEŇ
„B“
DOBŘÍV -- ŽIHLE
ŽIHLE -- RAKOVÁ
ZČE PLZEŇ „B“ -- ŽIHLE
ŽIHLE -- MANĚTÍN
DRUZTOVÁ -- ŽIHLE

MUŽI -- IV TŘÍDA -- SK. B -- PODZIM 2010
KOLO DATUM DEN ČAS
ZÁPAS
1.
4. 9.
SO
17:00
ŽIHLE „B“ -- ŽICHLICE
2.
12. 9. NE
14:30
KRALOVICE „B“ -- ŽIHLE
„B“
3.
18. 9. SO
-------ŽIHLE „B“ -- volno
4.
25. 9. SO
16:30
ŽIHLE „B“ -- D. BĚLÁ „B“
5.
3. 10.
NE
16:00
NEKMÍŘ -- ŽIHLE „B“
6.
9. 10.
SO
16:00
ŽIHLE „B“ -- ÚNĚŠOV „B“
7.
17. 10. NE
15:30
PLASY „B“ -- ŽIHLE „B“
8.
23. 10. SO
15:30
ŽIHLE „B“ -- MLADOTICE
„B“
9.
31. 10. NE
14:30
HADAČKA -- ŽIHLE „B“
10.
6. 11.
SO
14:00
ŽIHLE „B“ -- V. LIBYNĚ
11.
14. 11. NE
14:00
KUNĚJOVICE
-ŽIHLE
„B“

DOROST -- KRAJSKÁ SOUTĚŽ
KOLO DATUM DEN ČAS
1.
22. 8. NE
10:00
2.
29. 8. NE
16:00
3.
5. 9.
NE
13:30
4.
12. 9. NE
10:00
5.
19. 9. NE
13:00
6.
26. 9. NE
13:00
7.
3. 10.
NE
12:15
8.
10. 10. NE
12:30
9.
17. 10. NE
10:30
10.
24. 10. NE
12:00
11.
30. 10. SO
10:00
12.
7. 11.
NE
10:30
13.
13. 11. SO
10:00

-- PODZIM 2010
ZÁPAS
HORNÍ BŘÍZA -- ŽIHLE
SŠ PLZEŇ „B“ -- ŽIHLE
ŽIHLE -- SPARTA PLZEŇ
RADNICE -- ŽIHLE
ŽIHLE -- KRALOVICE
ŽIHLE -- ROKYCANY „B“
DOUBRAVKA „B“ -- ŽIHLE
ŽIHLE -- ZBIROH
BOR -- ŽIHLE
ŽIHLE -- ZBŮCH
NÝŘANY -- ŽIHLE
ŽIHLE -- STŘÍBRO
PLANÁ -- ŽIHLE

ŽÁCI -- OKRESNÍ PŘEBOR -- PODZIM 2010
KOLO DATUM DEN ČAS
ZÁPAS
1.
4. 9.
SO
10:00
ŽIHLE -- PLASY
13.
8. 9.
ST
17:00
ÚNĚŠOV -- ŽIHLE
2.
11. 9. SO
10:00
KOŽLANY -- ŽIHLE
12.
15. 9. ST
17:00
ŽIHLE -- KOZOJEDY
3.
18. 9. SO
10:00
ŽIHLE -- SULKOV
4.
25. 9. SO
10:00
ŽIHLE -- KAZNĚJOV
5.
2. 10.
SO
13:30
VŠERUBY -- ŽIHLE
6.
9. 10.
SO
10:00
ŽIHLE -- ZBŮCH
7.
16. 10. SO
13:00
CHOTÍKOV -- ŽIHLE
8.
23. 10. SO
10:00
ŽIHLE -- TLUČNÁ
9.
30. 10. SO
10:00
K. ÚJEZD -- ŽIHLE
10.
6. 11.
SO
10:00
ŽIHLE -- KRALOVICE
11.
13. 11. SO
11:30
DOLNÍ BĚLÁ -- ŽIHLE

TURNAJ V NOHEJBALU
V Žihli se utkali nohejbalisté již podesáté
V sobotu 17. července se v Žihli na severním
Plzeňsku konal jubilejní 10. ročník tradičního
nohejbalového turnaje trojic. Turnaje se zúčastnilo
dohromady 12 týmů, které se ve dvou skupinách
utkaly o hlavní cenu turnaje – dvoulitrový keramický
džbán. Vítězem se nakonec poměrně přesvědčivě
stalo už podruhé za sebou mužstvo s názvem JKP,
které neprohrálo za celý den ani jeden zápas. V jeho
řadách úřadoval na síti Pavel Kerešťan, který byl
zároveň ostatními soupeři zvolen nejlepším hráčem
turnaje. Druhý skončil tým Mazani složený z
novostrašeckých nohejbalistů a cenu za třetí místo
braly Pastuchovice. Čest domácích zachraňoval
Sokol Žihle, který skončil na čtvrtém místě.
Organizátorům akce přálo také počasí, které bylo pro
nohejbal ideální. Hráči i přítomní diváci hodnotili
akci velmi kladně a všichni se už mohou těšit na
příští rok, kdy turnaj jedenáctým ročníkem odstartuje
svou druhou desítku.
Pořadí finále:
JKP, Mazani, Pastuchovice, Sokol Žihle, SDH
Přehořov, Bílý balet,
Text Martin Karnet,Foto Otto Huček

ŽIHELSKÁ LÁVKA
Prokletá sobota - tak by se dal jednoduše nazvat 24.
červenec 2010, kdy se na žihelském hasičském cvičišti u
Plivátka mělo konat další, již tradiční kulturní léto spojené s
přejezdem na kolech a trakařích přes rybník.
Počasí nám letos opravdu nepřálo, a i když ještě ve
čtvrtek odpoledne někteří ze žihelských spoluobčanů doslova
nasazovali životy při stavbě lávky, tentýž den v devět večer
bylo jasné, že tak jednoduchá nadcházející sobota zase
nebude… A také nebyla. Pršelo ještě skoro celý pátek,
nakonec i v noci z pátku na sobotu. A tak se stalo, že lávka
skončila prakticky celá pod vodou a cvičiště u rybníka bylo
pěkně podmáčené. Krizový štáb v sobotu kolem osmé ráno
rozhodl, že akce na Plivátku se pro rok 2010 ruší.
Aby z programu alespoň něco zbylo, přesunulo se
odpolední vystoupení dechovky Cheznovanka a večerní
zábava s Repelentem do Národního domu. Dechovka
vyhrávala skvěle celé dvě hodiny, poté měli organizátoři čas
připravit sál na večerní akci. Repelent do toho třískl ve čtvrt
na devět a netrvalo dlouho a parket se zaplnil tancujícím
davem. Muzikálový zpěvák a sólista divadla J.K.Tyla v Plzni
Petr Kukla vystoupil před desátou večerní a sklidil obrovský
úspěch. Nechal se společně s Jiřím Bláhou vyhecovat ke
společnému zpívání se skupinou Repelent v zádech. Večerní
zábava se povedla, i když popravdě, venkovní atmosféra by
byla zkrátka k neporovnání. Snad se v roce 2011 s Žihelskou
lávkou setkáme za lepších podnebních podmínek.
Text a foto Otto Huček

ZÁVOD VE SJEZDU NA HORSKÝCH KOLECH
Žihelský klub Satan Bikers pořádal 28.8.2010 v Žihli nad bývalou
starou cihelnou závod ve sjezdu na horských kolech.
Trať měřila 800 m s převýšením 80 m. Každý závodník měl dvě
jízdy, počítala se rychlejší.
Od devíti do dvanácti hodin probíhala prezentace a volný trénink,
od 13 hodin odstartoval samotný závod.
Kategorie: Žehličky, Ratatáci, Women
Špatné počasí, jen 15°C a deštivo, se krutě podepsalo jak na
návštěvnosti, tak na startovací listině.
Suma sumárum se ukázalo a zaregistrovalo 25 bikerů a jedna
bikerka! Což je o 15 méně než vloni. A diváků bylo snad jen 30,
vloni tak 300!

Satans Boneshaker Cup vol.4 2010
Kategorie žehliček (full suspension)
Poř.

Jméno, start. číslo

Čas první
kolo

Druhé kolo Nejlepší čas

1

Mitvalský Martin 99

1:28:94

1:31:93

1:28:94

2

Čermák Martin 7

1:29:12

1:33:48

1:29:12

3

Kratochvíl David 1

1:34:17

1:31:80

1:31:80

4

Richard Gasperotti 11 1:34:96

1:33:08

1:33:08

5

Danihel Emil 8

1:38:55

1:38:00

1:38:00

6

Čermák Jiří 21

1:40:60

1:38:52

1:38:52

7

Lemon Jan28

1:41:36

1:38:65

1:38:65

8

Joza Richard 5

1:38:67

1:38:84

1:38:67

9

Černý Jan17

1:40:51

1:38:67

1:38:67

10

Korabečný Václav 27 1:49:89

1:39:15

1:39:15

11

Bušek David 26

D.N.F.

1:42:89

1:42:89

12

Storek Martin 29

1:43:51

1:43:88

1:43:51

13

Svoboda Marek 30

1:55:40

1:44:70

1:44:70

14

Kepka Pavel 25

1:51:22

1:45:63

1:45:63

15

Šimánek David 2

1:49:98

1:47:40

1:47:40

16

Koval Matúš 24

1:56:60

1:51:65

1:51:65

17

Uxa Jaromír 23

1:52:92

1:53:17

1:52:92

18

Dufosse Alexander 18 3:14:98

2:30:52

2:30:52

Kategorie: Rataták (Hardtail)

Děkuji všem, kteří si přišli zazávodit i zafandit a
doufám, že se vám to líbilo natolik, že se příště
sejdeme minimálně ve stejném počtu apropo: víc lidí
znamená, víc srandy!
Ali za Satan Bikers gang

1

Mahdal Petr 14

2:04:20

1:48:78

1:48:78

2

Kunt Filip 20

1:51:17

1:49:50

1:49:50

3

Krejsa Jan 9

1:57:35

1:49:86

1:49:86

4

Kusenda Filip 3

1:59:21

1:56:72

1:56:72

5

Brabec Tomáš 12

2:10:64

2:14:51

2:10:64

6

Marek Václav 13

2:35:71

2:25:32

2:25:32

7

Brabec Lukáš 16

nejel

2:29:26

2:29:26

8

Brabec Jakub 16

D.N.F.

nejel

---------

2:21:55

2:23:19

2:21:55

Kategorie: Žensk ý/á (women)
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Strolená Lenka 10

STŘELBY V ŽIHLI
První sobotu v září 2010 uspořádalo Myslivecké sdružení Žihle o.s.
ve spolupráci s OÚ Žihle a sponzory již několikátý ročník střeleckých
závodů na Plivátku.
Po týdenních přípravách nastal pro naše sdružení onen den. Již od časného
rána se vše začalo připravovat na celou akci.Kolem osmé hodiny se začali
scházet
první
soutěžící.
Zahájení
střeleb a seznámení
s pravidly proběhlo
kolem půl deváté.
Střílelo
se
celé
lovecké kolo, které
čítá
dvacet
asfaltových terčů a zajíc na průseku v počtu deseti kusů.Do závodů
se přihlásilo celkem třicet šest závodníků z různých částí republiky.
Střelby probíhaly hladce a pomalu se blížil konec a vyhlášení vítězů
celých závodů . Jako první se umístil Jan Potůček s nástřelem 27 bodů ze 30, na druhém místě skončil pan František Ficek
s nástřelem 27 bodů a třetí skončil pan Václav Hošta s 26 body. Ceny dostal díky štědrosti sponzorů každý z účastníků
závodů.Ještě jednou děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a při další akci se těším na viděnou.
MS Žihle o.s. Jan Janouškovec Foto Václav Klíma

URŠULA KLUKOVÁ A DESET STATEČNÝCH
Na sv.Václava se v Žihli konal již osmý díl
pořadu Deset statečných. Pozvání přijala legenda
českého humoru, herečka Uršula Kluková. Od
vstupu Uršuly na jeviště bylo jasné, že půjde o
výjimečný večer, ale že herečka nepůjde zkrotit,
nikdo nečekal. První dáma českého smíchu se ujala
slova a byl problém se do nich vmísit s
předtočenými anketami se žihelskými občany.
Diváci řvali smíchy a už první polovina pořadu se
protáhla o bezmála dvacet minut. V druhé části už se
na čas nehledělo vůbec. Nemělo to totiž význam.
Uršula Kluková se neváhala převléct za sestřičku a
prohlédnout moderátora večera. Během večera
zazpíval i tři muzikálové árie zpěvák Petr Kukla z
plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla. Další díl
pořadu plánujeme na jaro 2011.
Text a foto Otto Huček

ŠKOLY V OBCI HLUBOKÁ
Málokdo dnes ví o historii německé a české
školy v obci Hluboká, přesto se hlavně rekreanti o
českou školu zajímají a ptají se na ni.
Obec Hluboká od zavedení povinné školní
docházky patřila školou do Strážiště, kde byla r.
1787 zřízena stálá fara a současně s ní v obci škola,
kam docházelo z Hluboké 24-30 dětí.
V roce 1875 byla povolena škola v Hluboké
a obec začala se stavbou školní budovy uprostřed
návsi č.p. 25 (dnes kulturní dům). Ta byla
dokončena již za rok, tj. v roce 1876 a bylo v ní
zahájeno vyučování s 84 žáky. Kromě žáků
z Hluboké docházely do školy i děti z Kalce a
z Odlezel. Prvním učitelem byl Prokop Böhm, ve
školním roce 1881-1882 je uváděn učitel Josef
Kroner a od roku 1882 Václav Tesař. Ten zde
působil více let a byl české národnosti. V létech 1892 a 1918 učil v Hluboké učitel Emilian Trautmann. Počet dětí
v německé škole v Hluboké začal klesat, když v roce 1886 byla v Přehořově otevřena expozitura německé školy ze Žihle.
Do ní přešly děti z obce Odlezly. Roku 1898 byla v Přehořově zřízena česká menšinová škola a do ní chodily české děti
z Přehořova, z Odlezel a z Hluboké. Jak narůstalo národní uvědomění, děti z Kalce přestávaly docházet do Hluboké a
chodily do českých škol, pravděpodobně do Strážiště. V roce 1883 bylo v německé škole v Hluboké 83 dětí, roku 1886 po
odchodu odlezských již jen 74 a v roce 1913 pouze 24 dětí. V období mezi oběma světovými válkami měla německá škola
v Hluboké stabilní počet dětí kolem 30.
Historie české školy v Hluboké začíná roku 1919, kdy za
četnické asistence byla otevřena v budově staré německé školy č.p.
25 jednotřídní česká škola v bytě uvolněném po německém učiteli
Emilianu Trautmannovi. Česká i německá škola byly v jedné
budově odděleny pouze chodbou a po čase německá škola byla
přemístěna na určitou dobu do č.p. 1, bývalého hostince.
Prvním českým učitelem byl v roce 1919 Václav Maleček
z Kralovic, demobilizovaný voják rakouské armády. V Hluboké
působil pouze několik měsíců. Po něm nastoupil r. 1919-1920
Stanislav Jelínek, který poté 4 roky působil v Žihli na měšťanské
škole jako odborný učitel českého jazyka. V roce 1920-1928

působil v Hluboké Jindřich Kudrhalt, který bydlel ve staré škole č.p. 25. 1928-1929 František Vojtíšek.
V roce 1930 byla postavena nákladem čsl. státu nová budova č.p. 36, na tehdejší dobu velmi moderní. Státní
menšinová škola byla postavena podle projektu architekta Josefa Hlaváčka firmou Prokop a Chrudimský z Plzně. Skutečné
náklady byly vyúčtovány v částce 388 000 Kčs, i když rozpočet zněl na 550 000 Kčs. Vedle jednotřídní obecné školy zde
byla i třída mateřské školy. Docházely sem děti z Hluboké, z Kalce a polovina dětí z Chrašťovic (druhá polovina chodila
do Strážiště). Ve škole byla také školní
knihovna, která půjčovala v roce 1930
250 knih. V letech 1929-1931 zde učil
Václav Ulrych, 1931-1938 se stal řídícím
učitelem František Janeček (viz foto),
ten také v budově bydlel a do Hluboké
přišel ze školy v Rabštejně.
V roce 1938 byla česká škola uzavřena a
do budovy se nastěhovala škola německá
s učitelem Franzem Stallou. Němci
převzali i mateřskou školu. Na jaře 1945
byli ve škole umístěni uprchlíci ze
Slezska. 1.9.1945 byla znovu otevřena
česká škola v Hluboké s devíti žáky a
jejich počet se zvyšoval až na 26 v roce
1953. Prvním učitelem po válce byl
Vojtěch Kepka 1945-1947 ze Zruče.
V roce 1947 přišel na školu František
Kraus z Plas, který před tím působil na
Pan učitel Janeček, paní učitelka MŠ Ptáčková, děti: Marie Bouchalová,
jednotřídní škole v Březíně. Oženil se
Helena Boucharová, Jaroslav Hlous, Marie Čechová, Anna Čechová,
s Bedřiškou Pešíkovou z Hluboké a
Věra Štocková, Václav Široký, Růžena Soušková, Věra Štorková,
hlubocké škole zůstal věrný až do roku
Marie Boudová, Josef Pešík, Zdeňka Mikutová, Jiří Mikuta a další.
1961, kdy 1.10.1961 byla škola uzavřena,
jelikož v ní zůstalo jen 13 žáků a výhled ukazoval na další pokles. Žáci i jejich učitel přešli do žihelské školy, kde pan
učitel František Kraus vyučoval na vyšším stupni až do svého odchodu do důchodu v roce 1981.Uzavřenou školní budovu
převzal Okresní ústav národního zdraví v Plzni a používal ji řadu let jako sklad medikamentů a zdravotnických potřeb.
Dnes je v prvním patře byt ve kterém žije rodina Františka Krause.
Zapsáno podle kroniky pana učitele Františka Krause
Foto zapůjčila paní Jana Pešíková. Jména dětí a učitelů sdělila paní Marie Procházková ze Žihle a paní Marie Procházková
z Odlezel

DDM RADOVÁNEK ŽIHLE
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
LT Nové Hamry – 10. – 17. 7. 2010 - Neptun a piráti
Neptun, vládce všech moří, přichystal trest pro piráty, kteří páchají zlo na jeho mořích. Piráti museli splnit
zatěžkávací zkoušky, aby získali zpět lodě k další plavbě a také písmena k vyluštění svitků – klíčů od truhly plné
pokladu. Každý den vládce moří nasměroval jejich lodě k určitému ostrovu, kde plnili úkol pro záchranu nejen svého
života, ale i ostatních kamarádů.
Postupně piráti navštívili bohyni moudrosti Athénu, která jim dávala přetěžké úkoly nebo hledali pitnou vodu, tak
potřebnou k přežití na pustém ostrově. Dostali se až do podsvětí, kde museli vyluštit kouzelnou formuli pro probuzení
Hesperidek. Vyšplhali na skálu až k hnízdu ptáka Dodo a museli mu vzít vajíčka tak, aby se nedostali do zajetí
Harpyjím, které bedlivě hlídaly hnízda. Neptunovy sportovní hry zase prověřily fyzickou zdatnost každého piráta a
návštěva prokletého města vyzkoušela, jak celý oddíl spolupracuje. Gorgony potrápily piráty tím, zda vydrží nepodívat
se do jejich zrůdné tváře, protože by jinak navždy zkameněli.
Dále si vyzkoušeli, jak dobrou mají paměť a zapamatují si co nejvíce skalních maleb. Běh pirátů prověřil stmelení a
spolupráci celé tlupy a láhev nalezená v moři odhalila zašifrovaný dopis starého piráta. Tato šifra po vyluštění dovedla
všechny k mapě ostrova a podle mapy snadno našli sladký poklad. Noční cestou za Charónem každý pirát dokázal, že je
odvážný a statečný a nic jej nezaskočí.
Závěrečné tajemné svitky dovedly piráty na cestu k odpuštění a propuštění ze služeb Neptuna a hlavně k truhle
s pokladem. Děti navštívil sám vládce všech moří, Neptun a sdělil jim, že už je nepovažuje za piráty a mohou bez obav
odplout z jeho ostrovů.
Letního tábora v Nových Hamrech se zúčastnilo 20 dětí z Nejdku, Karlových Varů, Žihle a okolí. Krásné počasí
nám přálo víc než dost. Sluníčka jsme si užívali každý den a chladit jsme se chodili do řeky Rolavy. Společný výlet do
centra Karlových Varů se vydařil. Vyjeli jsme si lanovkou na rozhlednu Dianu, navštívili několik dalších vyhlídkových
míst a prohlédli si celé město.
Těšíme se na Vás v novém školním roce opět na letním táboře v Nových Hamrech.

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou
333, 331 51 Kaznějov
Místo poskytovaného vzdělávání Žihle 65, 331 65
www.radovanek.cz, zihle@radovanek.cz
tel.: 731 949 469, 373 313 245

Fotografie z LT

- PŘEHLED AKTIVIT
1.10. – Kreativní večer - pletení z pedigu – akce pro ženy
4. 10. - Zahájení činnosti všech zájmových útvarů dle rozpisu
13. 10. – Vyhlášení soutěže o nejkrásnější strašidlo z přírodního
materiálu – akce pro rodinné týmy
15. 10. – Kreativní večer – enkaustika – akce pro ženy
23. 10. – Oživlé prohlídky v Mariánské Týnici – akce pro veřejnost
27. 10. – Výroba lampionů – akce pro školní děti
27. 10. – Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
29. 10. – Plavání v Mostě – akce pro školní děti
12. 11. – Kreativní večer – spirálkové šperky – akce pro ženy
19. 11. – Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
25. 11. – Bludička v Plasích – návštěva na předvánoční akci
26. 11. – Rozsvícení stromečku – vystoupení ZÚ Flétničky
4. 12. – Mikulášská nadílka pro děti v Žihli
10. 12. – Kreativní večer – vánoční téma – akce pro ženy
13. – 16. 12. – Adventní tvoření v Radovánku – akce pro děti
Bližší informace můžete získat ve vývěskách, na webových
stránkách Radovánku nebo v DDM Žihle.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Ludovít Bunatický
Růžena Hahnová
Marie Holá
Zdeněk Churavý
Olena Kemeňová
Anežka Knedlíková
Vladimír Kopřiva
Vladimír Litvín

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 2.října 2010 se uskutečnilo vítání nových
občánků naší obce. Na vítání bylo pozváno sedm dětí se
svými rodiči, které se narodily v období od ledna 2010 do
května 2010. Do obřadní síně se k vítání dostavilo všech
sedm dětí.
V úvodu vystoupily děti z mateřské školy s pásmem
básniček. Poté byli panem starostou Františkem
Procházkou 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.

Foto z leva :
Jakub Čapek, Michaela Boudová, Štěpánka Sutová,
Martina Chejlavová, Alžběta Jakešová, Adam Rožeň,
Lukáš Doležal.

Anna Pešková
Josef Půta
Adela Sejpková
Jana Svobodová
Václav Zeman
Josef Zoerner
Jaroslav Zoul
Jiřina Wolfová

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ V ROCE 2010
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se budou konat volby
do zastupitelstev obcí.
V naší obci se bude volit ve dvou volebních okrscích.
Okrsek Žihle I. bude v zasedací místnosti OÚ Žihle a
Okrsek Žihle II. v místní knihovně v areálu MŠ.
Volič obdrží nejpozději 12.října 2010 hlasovací
lístky.
V první den voleb budou volební místnosti otevřeny
od 14.00 hod do 22:00 hod., druhý den od 8:00 hod.
do 14:00 hod.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

..

