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3. (mimořádné) JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
3. jednání Zastupitelstva obce Žihle se konalo 26. ledna 2011.
Přítomno bylo 12 zastupitelů.
Na svém třetím jednání zastupitelstvo:

13) schvaluje:
a) Plán akcí roku 2011
b) Úpravu měsíčních odměn zastupitelů neuvolněných pro výkon
funkce od 1. 1. 2011 dle novely k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
4. jednání Zastupitelstva obce Žihle se konalo 22.března 2011.
Přítomno bylo 15 zastupitelů a 7 občanů
Na svém čtvrtém jednání zastupitelstvo:
14) bere na vědomí:
a) Provedenou kontrolu usnesení z 2. a 3. jednání zastupitelstva
obce
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 2. a 4. jednání zastupitelstva obce
c) Informativní zprávu o organizaci Žihelské národní pouti
d) Zprávu o svobodném přístupu k informacím dle zák.
č. 106/1999 Sb. za rok 2010
15) schvaluje:
a) Zápis o průběhu 2. jednání zastupitelstva obce na základě ověření zastupitelů Václava Pekárka a Lukáše Procházky a zápis
o průběhu 3. jednání zastupitelstva obce na základě ověření zastupitelů Mgr. Vlastimila Šmídla a Martiny Rambouskové.
b) Program 4. jednání zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Jaroslav Vojtěch, členové Libuše Tieslová a Václav Pekárek
d) Rozpočet na rok 2011 s tím, že příjmy jsou ve výši 21.213,98
tis. Kč a výdaje jsou ve výši 24.559,84 tis. Kč. Čerpání z úspor
obce 3.345,86 tis. Kč.
e) Obecně závaznou vyhlášku Obce Žihle o místních poplatcích
f) Pořízení dětských hřišť do MŠ Žihle, Odlezel a Přehořova
v rámci dotačního titulu MMR ČR, kdy při hodnotě hřišť cca
570.000,-Kč by dotace činila 400.000,-Kč.
g)Finanční odměnu členům komisí (nezastupitelům) za rok 2010
h)Podání žádosti z PSOV PK o finanční dotaci na výměnu oken ve
zdravotním středisku v Žihli.
ch) Finanční příspěvek Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti na rok 2011 ve výši 88.380,-Kč.

i) Přílohu č. 1 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby na r. 2011
j) Žádost TJ Slavoj Žihle o finanční dotaci na činnost v roce 2011
ve výši 250.000,-Kč
k) Prodej části pozemku – parcelní číslo 1503/1 o výměře 24 m2
v k.ú. Žihle, manželům Zdeňce a Josefu Vránovým Žihle čp. 98,
331 65 Žihle. Navrhovaná cena za prodej uvedeného pozemku je
40,-Kč za 1 m2
l) Žádost Mysliveckého sdružení Žihle o pronájem rybníka Plivátko za 3.000,-Kč ročně
m) Zpracování energetického auditu pro Národní dům v Žihli, z důvodu možnosti získání dotace na výměnu topení a zateplení budovy.
n) Opravu rovné střechy zdravotního střediska od firmy LÖW –
střechy s.r.o., ve výši 120.000,-Kč, včetně DPH
o) Zakoupení materiálu na vybudování přístřešku k současným
buňkám v Odlezlích a oplocení tamního hřiště, ve výši cca
55.000,-Kč včetně DPH
p) Nabídku od státního archivu v Plasích na digitalizaci obecních
kronik pro naši obec zdarma, pokud budou naše kroniky uloženy
v archivu. I poté by však byly naší obci kdykoliv k dispozici.
q) Výměnu oken a dveří zdravotního střediska firmy:
Profifenster Most 760.340,-Kč včetně DPH
r) Žádost TJ Sokol Žihle o finanční dotaci na činnost v roce 2011
ve výši 50.000,-Kč
16) zmocňuje:
Starostu obce k zastupování obce jako akcionáře na valné hromadě
Vodárenské a kanalizační a.s., Nerudova 25, Plzeň, která se uskuteční 2. června 2011 v Nýřanech
17) pověřuje:
a) Radu obce k dořešení problému počtu popelnic vzhledem
k počtu členů rodiny.
b) Starostu obce k jednání o bezúplatném převodu kaple v Obci
Přehořov do majetku Obce Žihle.

Výzva občanům
Poplatek za TDO
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je každý občan povinen zaplatit
poplatek 450,- Kč. Poplatek za TDO na
rok 2011 měl být uhrazen do 28.2.2011.
V případě, že jste poplatek ještě nezaplatili, učiňte tak co nejdříve, neboť bez
řádné známky na odvoz TDO, nebude
firma Becker s.r.o. Váš odpad nadále
vyvážet.
Poplatek za psa
Upozorňujeme občany, že poplatek za
psy byl splatný do 31.3.2011. Prosíme
občany, kteří dosud poplatek neuhradili,
aby tak učinili na pokladně OÚ Žihle.

Maškarní bál - DDM Radovánek Žihle
Tak se nám sešel rok s rokem a už je tady opět čas maškarních
bálů. V sobotu 29. 1. 2011 jsme pořádali pro všechny děti a rodiče zábavné odpoledne v maskách.
Akce se konala na sále v Národním domě
v Žihli a měla velký úspěch. Přišlo 80
dětí v různých maskách a doprovázelo je
90 rodičů a prarodičů. Kromě indiánů, pirátů, princezen a vodníků přišel i kostlivec, král s celou družinou, zástupci
hmyzí říše jako beruška, včelička či
Ferda mravenec. Nechyběla ani Sněhurka
s trpaslíky, Červená karkulka i s kamarádem vlkem nebo čarodějnice, fotbalista,
břišní tanečnice, vězeň či upír. Průvod
masek byl rozmanitý a vybrat z tolika
masek dvanáct nejkrásnějších byl nadlidský úkol. Vše se nakonec podařilo a ceny
za nejkrásnější masky byly v závěru
úspěšně předány.

V průběhu odpoledne děti lovily rybičky
z tůně, stavěly věže z kostek, tančily pod
provazem, skládaly básně, ochutnávaly
poslepu různé potraviny a také si hrály na
rychlou spojku. Do řady soutěží jsme zapojili i rodiče. Velkým překvapením pro
všechny bylo uprostřed odpoledne vystoupení děvčat z tanečního kroužku
z Radovánku. Děvčata si dala název Šílený holky a od října udělala velký kus
práce pod odborným vedením paní Kozové Lenky, která jim věnuje každou volnou chvilku.
Dobrým slovem a hudbou nás celým odpolednem provázel Jiří Bláha, který svým
umem dotvořil příjemnou atmosféru na
sále. Celou akci by nebylo možno úspěšně
zvládnout bez našich spolehlivých partnerů
v činnosti. Touto cestou jim ještě jednou
děkuji za spolupráci.
A teď už nezbývá nic jiného, než se pečlivě připravovat a hlavně těšit na příští rok,
kdy nám zase nastane čas maškarních
plesů.
Text a foto Jitka Mikutová

90. narozeniny Jiřího Kemeně
Dne 16. února 2011 se dožil
devadesáti let pan Jiří Kemeň.
Oslava se konala již 15. února 2011 s pracovnicemi Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb v Žihli, s manželkou
Olenou, se starostou obce panem Františkem Procházkou, se svými spoluobčany
a nechyběl ani zástupce tisku pan Pavel
Korelus, který zprávu z této oslavy uveřejnil v Plzeňském deníku.
Pan Jiří Kemeň se do městečka Rabštejna
nad Střelou přistěhoval v roce 1937 z Podkarpatské Rusi a po odchodu do důchodu
v roce 1981 převzal jeho práci pan Jiří
Hruška, který se do Rabštejna přistěhoval
z Prahy.

Nejlépe vyjádřil vztah pana Jiřího Kemeně
k jeho celoživotní práci s koňmi pan Josef
Vorel v brožurce Průvodce Rabštejnem ve
které píše:
Na vyhlídce v Rabštejně, kde je dnes panel
č. 8 naučné a turistické stezky – Hraběcí
kříž, stával dříve vysoký dřevěný kříž. Byl
zdaleka vidět a také odtud byl kouzelný
pohled do romantického údolí říčky Střely,
na rabštejnský zámek, město a ztichlé,
opuštěné břidlicové lomy. Byl to takový lesácký kříž ze sukatého smrku, přesto povětrnosti neodolal.
Po svém odchodu do důchodu, rozhodl se
lesní kočí, Jiří Kemeň, že ten dominantní
kříž vlastními prostředky obnoví. Nový,
asi 4,5 m vysoký kříž napustil bezbarvým
lakem a za pomoci svých kamarádů - lesních dělníků tu na jaře 1985 kříž znovu
vztyčil. Vpředu na dřevěnou tabulku se
stříškou ozdobným písmem vypálil V. Šafránek z Rabštejna nápis:
„Tento kříž byl postaven jako symbol vděčnosti člověka k věrnému zvířeti. Jedna z legend vypráví, že za tmy a husté mlhy
odmítl hraběti Lažanskému poslušnost
jeho jinak věrný kůň. Hrabě zde vyčkal do
rozednění a u nohou spatřil propast. Za zá-
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chranu svého života dal tu pak postavit
dřevěný kříž“.
Na zadní straně kříže je do dřeva opět vypálen nápis:
„Obnoveno Jiřím Kemeněm M C M L X X
X V “ /1985/
Co je pravdy na pověsti o záchraně života
pana hraběte – nevíme, ale dnešní pravdou
je, že nynější „donátor“ většinu svého života svážel s koňským potahem k složištím dlouhé lesní kmeny. Kdo zná tuto
nebezpečnou práci, při které je nezbytná
souhra člověka s koněm pochopí, proč Jiří
Kemeň, nyní na odpočinku, projevil tímto
svoji vděčnost člověka za věrnost lesáckým koním.
Podle brožury „Průvodce Rabštejnem“, od
Josefa Vorla, zapsala Dana Procházková,
foto Pavel Korelus

Duben 2011

Setkání s písničkou a MDŽ
Plesová sezona je za námi
a tentokrát byla opravdu
úrodná. Především příznivci
české písničky si přišli na své.
Od listopadu do března totiž Obecní úřad
Žihle pořádal pro žihelské občany pravidelné sobotní dýchánky, které vyvrcholily
v neděli 6. března 2011 oslavou Mezinárodního dne žen v Hasičské zbrojnici
v Žihli. Účast na prvním posezení nebyla
příliš velká, ale místní tam-tamy nezůstaly
dlouho spát a už při vánočním setkání
s ochutnávkou cukroví byla hasičárna
téměř plná. Když na lednové akci hostoval
heligonkář Jan Kubík z Obory, prázdných
míst u stolu bylo pramálo. A na závěr - kdo
na MDŽ v březnu přišel pozdě, měl velký
problém najít volnou židli. Tak snad, dá-li
Pánbůh, v listopadu zase na viděnou.
Text Jiří Bláha, foto Huček Otto

Masopust Žihle 2011
Už sedmým rokem se 26. února 2011 prohnal obcí Žihle masopustní průvod vedený ženichem Vlastou a nevěstou Vlastou letos v podání Jiřího Bláhy a Martina Karneta.

Už sedmým rokem se 26. února 2011 prohnal obcí Žihle masopustní průvod vedený
ženichem Vlastou a nevěstou Vlastou letos v podání Jiřího Bláhy a Martina Karneta. Po vyslovení svolení Františka Procházky o pořádání masopustu, se průvod
vydal do horní části obce, odpoledne při-

Duben 2011

šel na řadu "spodek". Ve směsici masek
jste mohli zahlédnout Jožina z Bažin, dvě
žlutá kuřátka, mochomůrku, Asterixe s
Obelixem nebo nejvděčnější letošní seskupení - salon krásy, který pořádně "upravil"
každého, kdo šel kolem. Počasí letos nemohlo být lepší - sluníčko, bezvětří, sucho
a 5 stupňů nad nulou dodalo tu správnou
náladu úplně každému. Povedla se i tradiční večerní zábava, při které doslova
praskala hasičárna ve švech. Do historie
vstoupilo další vystoupení Petra Brabce,
který každý rok překvapí něčím originálním - letos došlo na Elvise Presleyho. Báječná parta, báječní lidé, báječná zábava.
To byl masopust 2011.
Text a foto Otto Huček

Žihle v televizi
Televize Barrandov obnovila
nedávno kdysi úspěšný pořad
Videostop s moderátorem
Janem Rosákem. To by to nebyla Žihle, aby nevyslala své
zástupce do klání o cestu do
Hollywoodu.
A tak 19. února usedli do horkých křesel v
soutěži ze znalostí českého filmu tři odvážlivci – Mirka Kolářová, Martina Rambousková a Otto Huček. Ten den se natáčel
10. díl tohoto pořadu. Diváci v televizi
mají možnost pořad vidět 7. května večer a
v repríze 8. května kolem poledne, nebo na
internetu www.barrandov.tv. Kdo ze tří
soutěžících vyhrál, prozrazovat nebudeme,
ale jeden ze žihelských postoupil do semifinále, které se bude na obrazovkách TV
Barrandov vysílat 21. května večer.
Na co můžete vzít ale jed, že žihelští ostudu své obci určitě neudělali.
Text a foto Jiří Bláha a Otto Huček
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Úspěch Masarykovy ZŠ A MŠ v Žihli
Žáci naší školy zvítězili v celorepublikové internetové soutěži
„Hravě žij zdravě 2010“
Jako třída s absolutně nejvyšším počtem
bodů na žáka v republice - vyhráli žáci 5.
třídy nafukovací trampolínu pro svoji
školu a navíc ještě výlet vlakem na tajné
místo v České republice, kde je čeká
prima program. Žáci prokázali, že rozvoj
vědomostí a dovedností v oblasti počítačové gramotnosti a výchova ke zdravému
životnímu stylu, má na naší škole své nez-

bytné místo. Blahopřejeme páťákům k tak
mimořádnému úspěchu v celostátní konkurenci.

Text a foto paní učitelka Jiřina Kovařovská

Vítězné třídy soutěže, které vyhrávají pro svou školu nafukovací trampolínu.
Pořadí

Škola

1.

Masarykova základní škola
a Mateřská škola
Základní škola Školní ulice 440
Základní škola Sokolská 211

2.
3.

Město

Žihle 178
Krucemburk
Zborovice

Třída

Počet
bodů na
1 žáka

Body
celkem

Počet
žáků
ve třídě

Počet žáků
registrovaných

Kraj

5.A
5.A
5.A

1330
1192
1159

19950
25032
11591

15
21
10

15
21
10

Plzeňský
Vysočina
Zlínský

DDM Radovánek Žihle
Jarní prázdniny v Radovánku
V letošním roce jsme výběr aktivit na jarní
prázdniny nechali na dětech. V rámci spontánní činnosti mohly děti navštívit Radovánek a zvolit si libovolnou aktivitu.
V nabídce byly hry na PC, pohádky na
DVD, stolní a společenské hry, skládání
z papíru, pletení z bužírek, sportování v tělocvičně, stolní tenis, výroba zvířátek z korálků, malování apod..

věl hrad z barevných obrazců. Forma odpočinku po sportování byla různá – hry na
PC, skládání z papíru, navlékání korálků
nebo různé společenské hry.
Během dne se děti posilnily svačinou od
maminek, vypily celé pití a než se stačily
rozkoukat, tak odcházely domů se slovy na
rtech: „Zítra ráno zase přijdu“. A skutečně
ráno přicházely po celý týden jarních
prázdnin.

Spontánní činnost ve školní
družině
V průběhu týdne nás pravidelně navštěvovalo několik školních dětí a také přišly maminky s malými dětmi. Nejvíce byla
využita tělocvična, kde se stavělo z kostek,
soutěžilo na překážkové dráze nebo se sta-
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V měsíci březnu se nám podařilo uskutečnit první návštěvu u dětí ve školní družině
při ZŠ v Žihli. Téma týdne bylo „Knížka
je náš kamarád“ a tak bylo celkem jasné,
co si vyrobíme. Samozřejmě ke každé rozečtené knížce nerozlučně patří krásná záložka. A když si takovou záložku děti
vyrobí, tak to je dvojnásobná radost.
Kousek kartonu, hezký balící papír, lepidlo, pár barevných ozdob, stužka, šikovné ruce dětí a záložka je na světě.
Dětem se práce opravdu podařila. Výsledek jejich práce můžete posoudit na fotografiích.
Těšíme se na pravidelnou návštěvu školní
družiny.

Kreativní večery
Kreativní večery pro ženy se konají pravidelně jednou za čtrnáct dní. Téma jednotlivých setkání se mění podle zájmu
účastníků. Pravidelně jednou měsíčně se
plete z pedigu, který má největší oblibu.
Každý si může přijít vyzkoušet práci
s tímto přírodním materiálem. Pokud vás
pletení nadchne, tak můžete docházet pravidelně a stále rozvíjet své pletařské dovednosti a učit se nové a nové techniky
výpletu či uzavírky. Těšíme se na Vás.
Jitka Mikutová vedoucí DDM Žihle

Duben 2011

DDM přehled aktivit na měsíc Masopust
v obci Odlezly
duben – červen 2011
a v Přehořově
6. 4.
6. 4.
8. 4.
13. 4.
15. 4.
16. 4.
20. 4.
20. 4.
21. 4.
29. 4.
30. 4.

Metodická činnost ZŠ Lubenec 1. tř. - keramika
Spontánní činnost v družině ZŠ Žihle – od 14.00 hodin
Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
Metodická činnost ZŠ Lubenec 2. a 3. tř. - keramika
Ukončení soutěže ve sběru hliníku
Zumba párty s Věrkou – akce pro veřejnost v tělocvičně DDM
Spontánní činnost v družině ZŠ Žihle – od 14.00 hodin
Kreativní večer – Velikonoční dekorace – akce pro ženy
Velikonoční tvoření pro děti – od 9.00 do 14.00 hodin
Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
Pochod čarodějů a čarodějnic – akce pro veřejnost

4. 5.
13. 5.
18. 5.
20. 5.
21. 5.
27. 5.
28. 5.

Spontánní činnost v družině ZŠ Žihle – od 14.00 hodin
Den rodiny – akce pro veřejnost od 17.00 hodin
Spontánní činnost v družině ZŠ Žihle – od 14.00 hodin
Kreativní večer –strašák z květníků – akce pro ženy
Májový den řemesel v Mariánské Týnici
Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
Zumba párty s Věrkou – akce pro veřejnost v tělocvičně DDM

1.6.
1. 6.
10. 6.
15. 6.
17. 6.
17. 6.
24. 6.

Den dětí pro Masarykovo ZŠ a MŠ v Žihli
Spontánní činnost v družině ZŠ Žihle – od 14.00 hodin
Kreativní večer – obrázky – akce pro ženy
Spontánní činnost v družině ZŠ Žihle – od 14.00 hodin
Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
Ukončení všech zájmových útvarů
29. 6. – Minitábor „ Na Oblátku“ pro maminky a děti

Na všechny akce je nutné se předem přihlásit z důvodu materiálního zajištění. Bližší
informace můžete získat ve vývěskách, na webových stránkách Radovánku nebo
v DDM Žihle.
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

Tradiční masopust v obcích Olezly a v Přehořově se uskutečnil dne 12.3.2011 a jako
každoročně průvod vyšel v 10 hodin od
přehořovského sálu, kde byl sraz pro
všechny maskované i nemaskované, kteří
se ale museli smířit s krémem na boty, namazaným pro štěstí na obličej od kominíků
a s malůvkou od malíře.

Masek se sešla spousta hlavně proto, že po
dlouhé době vysvitlo sluníčko, byl opravdu
krásný a sluneční sobotní den a lidé si přišli udělat ze sebe tradiční legraci.
Nejvíce mě zaujala maska „Ozzáka“, který
vypadal skoro jako ten z televize, ale nechyběly ani tradiční masky jako ženich
s nevěstou, medvěd nebo páni doktoři,
kteří lovili lidi na ulici a kupodivu ani nevyžadovali poplatek 30,-Kč za ošetření.
Večer se samozřejmě uspořádala tradiční
masopustní veselice, na které bylo jistě minimálně stejně veselo, jako v průvodu přes
den.
Text Daniela Procházková, foto Václav
Klíma

Nohejbalový oddíl T. J. Sokol Žihle bude hrát okresní přebor
V Žihli funguje nohejbalový tým už několik let. Zatím se však scházel převážně při sobotních
trénincích bez větší snahy poměřit své síly s okolím. Od letošního roku však budou moci žihelští
nohejbalisté změřit své dovednosti nad nízkou sítí s ostatními týmy v rámci okresu Plzeň-sever.
V Žihli funguje nohejbalový tým už několik let. Zatím se však scházel převážně při
sobotních trénincích bez větší snahy poměřit své síly s okolím. Od letošního roku
však budou moci žihelští nohejbalisté změřit své dovednosti nad nízkou sítí s ostatními týmy v rámci okresu Plzeň-sever.
První zápas odehrají žihelští v neděli 24.
dubna 2011 od 9:00, soupeř ani místo konání zápasu zatím není známo. Jako domácí hřiště budou žihelští se svolením
obce využívat víceúčelový kurt s umělým
povrchem v areálu T. J. Slavoj Žihle.
V průběhu sezony se T. J. Sokol Žihle utká
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s těmito týmy: AC Zruč-Senec „C“, NK
Kralovice, NK Žebnice, SDH Chrašťovice
„A“ a SDH Chrašťovice „B“-Odlezly. Začátek každého utkání je naplánován na neděli v 9 hodin. S každým zmíněným
týmem se Žihle utká jednou doma a jednou
venku. Dohromady tedy sezona čítá deset
zápasů.
Velké poděkování patří v první řadě vedení T. J. Sokol Žihle, které poskytlo
především finanční pomoc. S jistou dávkou nadsázky však jde mluvit i o podpoře
psychické, protože zařízení všech byrokra-

tických záležitostí ohledně přihlášení do
soutěže byl někdy poměrně tvrdý oříšek.
Tým T. J. Sokol Žihle bude k mistrovským
zápasům nastupovat v této základní sestavě: Martin Karnet, Petr Karnet, Darin
Görner, Petr Souček, Jan Čapek a Martin
Tureček. Časový rozpis domácích utkání
bude zveřejněn co nejdříve. Zároveň bych
chtěl tímto vyzvat fanoušky žihelského
sportu, aby nás přišli v domácích zápasech
podpořit.
Za nohejbalový tým T. J. Sokol Žihle
Martin Karnet
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DĤm dČtí a mládeže RADOVANEK, KaznČjov, Pod Továrnou 333, 331 51 KaznČjov,
Místo poskytovaného vzdČlávání Žihle 65, 331 65, e-mail : zihle@radovanek.cz,
Bankovní spojení: þ.ú. 9134371/0710- ýNB PlzeĖ, Iý 69977836

LETNÍ TÁBOR PRO DċTI V NOVÝCH HAMRECH
8. 7. – 15. 7. 2011 – hlavní vedoucí –Jitka Mikutová, þíslo tábora - 20041
tel. 731 949 469 , 373 313 245
Název tábora – Harry Potter - zajišĢuje DDM Žihle.
Kapacita tábora 30 míst vþetnČ vedoucích.
PĜihlásit mĤžete své dítČ osobnČ nebo telefonicky v kanceláĜi DDM Radovánek Žihle.
Dopravu dČtí na letní tábor i z tábora si zajišĢují rodiþe na vlastní náklady.
Ubytování: zdČná budova, spaní na molitanových matracích.
POZOR!!!! - S sebou: - povleþení na polštáĜ, deku a prostČradlo
nebo spací pytel, prostČradlo a polštáĜek!!!!
Program tábora:
Tábor je zamČĜen na ekologii, turistiku, sport a zdravý životní styl.
- celotáborová hra – soutČže, hry v pĜírodČ i budovČ
- výlety do okolí, sportovní a atletické hry
- výtvarná þinnost a kreativní techniky
Cena tábora: 2.600,-Kþ
.
Jitka Mikutová vedoucí DDM Žihle

PěÍMċSTSKÝ LETNÍ TÁBOR PRO DċTI ZE ŽIHLE A OKOLÍ
Název tábora – Indiánské léto
22. 8. – 26. 8. 2011 – hlavní vedoucí – VČra Cepková, þíslo tábora - 20042
tel. 731 949 469 , 373 313 245
Kapacita tábora 15 míst vþetnČ vedoucích.
PĜihlásit mĤžete své dítČ osobnČ nebo telefonicky v kanceláĜi DDM Radovánek Žihle.
Strava zajištČna 3x dennČ (svaþina, obČd, svaþina) a pitný režim po celý den.
Program tábora:
8. 00 až 9.00 hodin - nástup na tábor každý den
9.00 – 12.00 hodin – práce s keramickou hlínou
12.00 – 14.00 hodin – obČd a polední klid
14.00 – 17.00 hodin – turistika, cykloturistika do okolí Žihle a sportovní hry
17.00 hodin – odchod domĤ
Tábor je zamČĜen na turistiku a práci s keramickou hlínou:
- celotáborová hra – soutČže, hry v pĜírodČ i budovČ, výlety do okolí
Cena tábora: 1.500,-Kþ
Jitka Mikutová vedoucí DDM Žihle
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Pan učitel František Kraus - kronikář
V Žihlelském zpravodaji bych dnes ráda připomněla práci kronikáře pana Františka Krause z Hluboké, který by se 14. 12. 2010 dožil 90-ti let a také vyslovila poděkování za jeho práci. Kdokoliv,
kdo hledá nějaké starší informace ze Žihle a jejího okolí, se obrací na zápisky, ať již z kronik
nebo z brožurek, které napsal pan Kraus.
V únoru letošního roku nabídla paní
Mgr. Šárka Babincová, archivářka Státního
okresního archivu Plzeň-sever, pobočka
Plasy, starostovi obce, panu Františku Procházkovi, vydání kroniky na CD. Poté by
mohla být zveřejněna na internetových
stránkách naší obce. Jelikož se kronika nepůjčuje, byla by tímto způsobem zprostředkována všem našim občanům, kteří si
ji určitě rádi přečtou.
Z úvodu kroniky:
Pan učitel František Kraus, začal psát kroniku v r. 1973 se zpětnou platností od
r. 1971.
Stručný životopis: Narodil se 14.12.1920
v Mlečicích, okres Rokycany. Od r. 1926
žil s rodiči na zemědělské usedlosti v bývalém Rabasovském mlýně Mozolíně
u Plas. Vystudoval učitelský ústav v Plzni
a do zdejší krajiny přišel poprvé na přechodnou dobu v r. 1945 jako učitel na jednotřídní školu v Hluboké. Jako mladého
začínajícího učitele jej tehdejší Okresní
školský úřad v Kralovicích posílal
v prvních poválečných letech na různá
místa v okrese, zejména v pohraničí.
Krátce tehdy působil i v Kralovicích, Potvorově, potom učil v Březíně (za Nečtinami). Roku 1947 se vrací a působí
v Hluboké trvale, až do uzavření školy
r. 1961, kdy pracovně přechází do Žihle
a denně dojíždí. Vyučuje v 6. - 9. postupných třídách matematice, zeměpisu, ob-

čanské výchově a německému jazyku. Od
r. 1966 je zástupcem ředitele školy.
Žihelskou kroniku po Františku Krausovi
přebírá pan učitel Václav Kůsa.
Pan učitel Kraus ji předal spolu s dopisem,
který je založen v kronice.
Pár slov o kronikáři Františku Krausovi napsal jeho nástupce pan Václav Kůsa, rovněž učitel v žihelské škole. Po převzetí
kroniky navštívil nemocného kolegu
v Hluboké, kde pan František Kraus bydlel
v bývalé škole.
Píše:
… přijal mne velice vlídně, s vlastností
jemu vrozenou. Byl již na moji návštěvu
připraven panem starostou Jiřím Procházkou. Předal mně nějaké materiály, které nashromáždil za roky 1996 až 1997 s tím, že
mu jeho vážná nemoc nedovoluje v psaní
obecní kroniky pokračovat.
Spolu jsme zavzpomínali na léta společně
strávená v Základní škole v Žihli. Kolega
Kraus byl od roku 1966 zástupcem ředitele
školy až do odchodu do důchodu dne 30. 6.
1981. Byl to pracovitý člověk, který se na
vyučování pravidelně připravoval písemně, aniž by byl musel. Byl kamarádský, tolerantní a podle mého názoru
nikomu nikdy ani slovem neublížil.
Velkým jeho koníčkem bylo cestování
hlavně pěšky, nebo vlakem. Znal každé
městečko v okolí Žihle, k nim sháněl his-

torické materiály, které potom zúročil
v útlé knížce nazvané „Za Dědkem
a Bábou Žihelskem“. Ta se stala pro mne
a moje žáky regionální učebnicí při výuce
prvouky a vlastivědy na nižším stupni základní školy.
Moje setkání v březnu letošního roku na
mne zapůsobilo jako loučení z jeho strany,
zejména tehdy, když jsem od něho v dubnu
dostal dopis, který do kroniky přikládám
(viz níže).
Jako by končil školní rok, zemřel koncem
června 1998, tedy sbohem vážený kolego.
V Hluboké 13. dubna 1998
Vašku!
Posílám něco do kroniky, co jsem si opsal
z kalendáře- tam jsem si ještě počátkem
roku 1997 dělal poznámky. Pak přidávám
na co si trochu vzpomínám.
Snad se Ti bude něco ještě hodit. Jsem moc
rád, že ses ujal kroniky. Já už od listopadu
nevycházím z bytu. I změna kronikáře je
nutná, vstupuje do ní nová osobnost, nový
styl a nové pohledy na dění v obci a v celé
společnosti.
František Kraus
Hluboká
Podle poznámek a informací pana Jaroslava Vintra, Františka Půty, Václava Kůsy,
Ing. Vlastimila Krause a kroniky, zapsala
Dana Procházková.

Učitelský sbor v červnu 1969
Zleva:
pan učitel Vladimír Křivánek,
Václav Kůsa,
pan ředitel Jiří Šlemr,
paní učitelka Helena Šlemrová,
vychovatelka – Hana Kůsová-Jandáčková,
Miloslava Janoušková-školnice,
paní učitelka Karla Buchtová,
Vladana ováková,
Anna Šmídová,
Martina Křivánková,
Marie Čečilová,
Marie Kierová,
zástupce ředitele - František Kraus.
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Vážení a milí čtenáři!
Abychom mohli zodpovědně plnit naše poslání, chceme otevřeně komunikovat s veřejností
a obcemi. Účast obcí a občanů při všech důležitých rozhodnutích, transparentnost aktivit
a otevřený dialog jsou neoddělitelnou a významnou součástí celého projektu výstavby
hlubinného úložiště. Proto bychom vás rádi pravidelně informovali i prostřednictvím několika
stránek tohoto zpravodaje.
Pro plnohodnotný dialog uvítáme od vás, čtenářů, tipy na témata i otázky. Veškeré náměty, připomínky a názory můžete posílat
e-mailem na adresu info@surao.cz, příspěvkem na Facebook nebo se přímo telefonicky ptát pracovnice našeho oddělení komunikace Ivany Škvorové, tel. 221 421 539.
Za Správu úložišť radioaktivních odpadů RNDr. Jiří Slovák, zástupce ředitele

SÚRAO se stručně představuje
Správa úložišť radioaktivních odpadů
(zkráceně SÚRAO) byla zřízena v roce
1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR na základě atomového zákona.
Naším posláním je zajišťovat na území
České republiky bezpečné ukládání
radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního
prostředí. Jedním z mnoha našich úkolů
je i výběr místa pro ukládání vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného
paliva. Experti z celého světa se shodli
na tom, že nejvhodnějším místem pro
uložení těchto odpadů budou takzvaná
hlubinná (geologická) úložiště hluboko
pod povrchem země.

Postup vyhledávání vhodné lokality se
dělí na dvě základní etapy – výzkumnou
a průzkumnou. Etapa výzkumu vytipovává vhodná území a zjišťuje vlastnosti
horninového prostředí. Začala již v osmdesátých letech 20. století a v současné
době je už dokončena. Výsledkem je

vybraných 6 potenciálně vhodných lokalit, které je třeba dále ověřit ve druhé
etapě. Na 2 dalších lokalitách se tyto
předběžné výzkumy dokončují. Etapa
průzkumu, čili získávání a ověřování
údajů o geologických strukturách a podzemních prostorech přímo v terénu na
vytipovaných lokalitách, je plánována od
roku 2011 dále.

Hlubinné úložiště musí splňovat řadu
technických, bezpečnostních a ekonomických podmínek diktovaných českými
zákony i doporučeními mezinárodních
institucí. Naší snahou při hledání vhodné
lokality je nalézt shodu a řešení přijatelné pro všechny zúčastněné, tedy
i místní občany a samosprávu.

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín
Na podzim 2010 jsme pro občany Lubence, Žihle a Blatna uspořádali čtyři
exkurze do jaderné elektrárny Temelín
(JETE). Cílem bylo blíže poznat toto
majestátní jaderné zařízení a podívat se
přímo do provozu. Z Blatna a Tisu
u Blatna vyrazila skupina zvídavých zájemců na celodenní výlet v sobotu
10. října časně ráno.
Informační středisko JETE je umístěno
v malebném renesančním zámečku Vysoký Hrádek. Nabízí řadu interaktivních
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exponátů, které mapují celou jadernou
elektrárnu a její hlavní zařízení. Zájemci si
například mohli vyzkoušet provoz výrobního bloku na počítačovém simulátoru.
Vstupní opatření do samotné elektrárny
jsou velmi přísná. Vstup do střeženého
prostoru je zakázán při požití alkoholického nápoje, proto byla v naší skupince
provedena namátková kontrola. Pozitivní nález by znamenal zákaz vstupu
pro celou skupinu. V našem případě vybraný účastník testem bez problému prošel. V jaderné elektrárně Temelín jsme
dostali výklad o tom, jak elektrárna pra-

cuje, a mnoho dalších informací. Prohlídka strojovny, kde se nachází turbíny
a čerpadla, je fyzicky obtížnější: prochází se cca 3 km trasy, často po ocelových schodech.
Po zaslouženém obědě v Budějovickém
pivovaru následovala beseda nejen na
téma absolvované exkurze, ale pochopitelně i k plánovanému hlubinnému úložišti v České republice. Na otázky
odpovídali zástupci SÚRAO Ing. Vítězslav Duda a RNDr. Jiří Slovák. Na závěr
jsme si prohlédli i zajímavou expozici
samotného pivovaru.

Časté dotazy z besed aneb co vás zajímá
Jaký je současný stav příprav kolem
umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva?

Kde mohou občané ve vytipovaných lokalitách získat k hlubinnému úložišti
informace?

V roce 2009 skončilo pětileté vládní moratorium na průzkumné práce. V souladu
s platným harmonogramem přípravy vybudování úložiště by SÚRAO ráda průzkumné práce v lokalitách obnovila.

SÚRAO komunikuje jak s místními zastupiteli, tak i širokou veřejností. Představitelé lokalit měli několikrát příležitost
navštívit stavby úložišť v zahraničí a vyměnit si zkušenosti se zástupci tamních
samospráv.

Sběr konkrétních geologických dat
umožní do roku 2015 identifikovat
vhodné a vyloučit nevhodné lokality.
Z vhodných lokalit bude na základě hodnocení bezpečnosti, technické proveditelnosti, ekonomické výhodnosti
a možných dopadů na životní prostředí
navržena jedna hlavní a jedna záložní lokalita.
SÚRAO prosazuje, aby se dotčené obce
účastnily všech stádií tohoto procesu
a aby součástí kritérií výběru vhodné lokality byla i její přijatelnost pro dotčené
obce.
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SÚRAO také v jednotlivých lokalitách
uspořádala veřejné diskuse a setkání na
téma hlubinného úložiště a geologického
průzkumu. Distribuovány byly rovněž
písemné materiály. Ty je možné získat
přímo na SÚRAO nebo v některých
z našich informačních střediscích (v lokalitě Čertovka je to v informačním
středisku v Lubenci).
Zastupitelé se také v roce 2009 zúčastnili
pražské konference a besedy u kulatého
stolu, zaměřené na přípravu hlubinného
úložiště.

V budoucnu plánujeme v jednotlivých
lokalitách zřídit další stálá informační
centra, kde se občané mohou o úložišti
dozvědět vše podstatné.
SÚRAO i ministerstvo průmyslu a obchodu několikrát zdůraznily, že lokality by
mohly získat od státu finanční příspěvek
i během průzkumných prací. O jakou
částku se jedná a odkud by byla čerpána?
Vláda schválila návrh novely atomového
zákona, který předpokládá platby obcím,
na jejichž katastru je vymezeno průzkumné území pro hlubinné úložiště.
Obce by si tak mohly rozdělit částku od
5 do10 milionů korun ročně. Tato částka
by byla čerpána z tzv. jaderného účtu,
kam ze zákona přispívají všichni původci radioaktivních odpadů a provozovatel jaderných elektráren.
V současnosti je na účtu kolem 15 miliard
korun.
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Obecní ples v Žihli
Plesovou sezonu roku 2011 ukončil v Žihli tradičně Obecní ples.
K tanci skvěle hrála rakovnická skupina
Jan Fernet a spol. a vrcholem večera pak
bylo vystoupení kouzelníka Jana Vaidiše,
který například nechal levitovat stolek
nebo zmizet svojí asistentku. Hlavní cenou
byla letos videokamera, která po dlouhém
boji s nalezením ztraceného výherního
lístku, našla svou majitelku. Přesto (nebo
právě proto), že ze soboty na neděli 26.27.3.2011 probíhala změna času, tancovalo
se v žihelském národním domě do půl páté
ráno.
P.S. – Ještě před zahájením plesu si pan Jaromír Procházka postěžoval, že už 30 let
před každým plesem hraje na sále karty
a ještě ho u toho nikdo nikdy nevyfotil.
A tak tuto unikátní fotografii přinášíme
právě teď v Žihelském zpravodaji.
Text a foto Jiří Bláha

Významná
životní výročí
Richard Forman
Marie Hahnová
Jiřina Havlíková
Miroslav Ivánek
Jiří Kemeň
Josef Kimpl
Eleonora Komáčková
Marta Půtová
Jiřina Schierlová
Stanislava Tieslová
Josef Tolman
Irma Tóthová
Anna Tvrdá
Anna Týrová
Stanislav Vladyka
Marie Vojtěchová
Alžběta Voříšková
Blahopřejeme

Knihy v naší knihovně
Kocour v botách
Pohádky a bajky o zvířátkách z celého Světa.

vilu i zemi opustit. Život vily se s odchodem jejích majitelů ale nezastaví.

Skleněný pokoj
Román inspirovaný skutečným osudem
vily Tugendhat, který zaujme od první
věty. Na pozadí příběhu jejích majitelů
zrcadlí tragédii celého českého národa. Vysoko na kopci nad Brnem ční zázračný
dům. Postaven na míru židovsko-křesťanskému novomanželskému páru vyzařuje
bohatství, sebevědomí, krásu a majestátnost. Avšak jen do chvíle, než do země
vstoupí nacistické vojsko a manželé musí

Znamení rožmberské růže
Oldřich z Chlumu narazí nedaleko hradu
Bezdězu na umírajícího mnicha. Od něho
se dozví, že se připravuje zavraždění Přemysla II. Otakara. Okamžitě odjíždí krále
varovat.
Pyšná princezna a zázračná jablka
Pohádky národů celého světa.
Autor: Vítězslav Kocourek, ilustrace Helena Zmatlíková.

Vítání občánků
V sobotu 9.dubna 2011 se v obřadní místností Obecního úřadu Žihle uskutečnilo vítání nových občánků naší obce. Na vítání
bylo pozváno devět dětí se svými rodiči,
které se narodily v období od července
2010 do prosince 2010. Do obřadní síně se
k vítání dostavilo pouze osm dětí.
V úvodu vystoupily děti z místní mateřské
školky 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. Na závěr proběhlo focení dětiček
v kolébce, někteří se nechali vyfotit s celou
rodinou.
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Foto z leva : Filip Lendel,Tadeáš Kindl, Simona Jírová, Tomáš Fujan, Simona Molcarová,
Johanka Tieslová, Andrea Žákovcová, Anna Nicol Rozmarová

Duben 2011

Nový Žihelský film
V roce 2008 byla v Žihli skupinkou nadšenců natočena letní komedie Včera, dnes a zítra, která se setkala s mimořádným úspěchem a ohlasem jak za hranicemi Žihle, tak i za hranicemi
okresu a dnes již můžeme říct, že i za hranicemi České republiky
(několik DVD totiž skončilo i ve Spojených státech amerických,
kam si je odvezli krajani).
Po dlouhých diskusích jsme se rozhodli, že
pro vás natočíme pokračování tohoto dílka.
V létě 2011 by tak měla v Žihli vzniknout
komedie Včera, dnes a pozítří, která bude
volně navazovat na první díl. Obsazení
zůstává stejné, přibude něco málo postav
a děj se bude opět točit kolem osudů dvou
sousedských rodin Komorousů a Janíčků.
V hlavních rolích se tak opět můžete těšit

na Miladu Sandnerovou, Ottu Hučka, Martinu Rambouskovou a Libora Kulhánka.
Máme přichystáno i nejedno překvapení
v obsazení rolí, ale to už bychom, myslím,
velmi předbíhali.
Premiéra nového filmu by mohla být na
podzim tohoto roku.
Text Jiří Bláha, foto Huček Otto

MÁJKA – 30.
dubna 2011

Pouťová retropárty
V rámci Žihelské národní pouti bychom Vás rádi pozvali na večerní akci v Národním domě. Jedno je jisté už teď – tohle tady
ještě nebylo!
Pouťová „retropárty“ nabídne hity od
60.let po léta devadesátá a představí vám
unikátní hosty – do Žihle zavítá sám král
Michael Jackson, premiérově zahraje skupina Olympic revival a hlavním hostem
večera bude se svými největšími hity Jaroslav Uhlíř. Dobové oblečení 60. – 80.let je
vítáno, ale není podmínkou. Přijďte si naplno užít dobu, kdy diskotékám vévodila
Abba nebo Michal David.
V sobotu 7.května od 20:00 hodin
v árodním domě v Žihli.
OÚ Žihe, Jiří Bláha a Martin Karnet

Duben 2011

Zveme Vás na letošní stavění centrální
májky, kterou si tentokrát vzali na starost
„Satan Bikers“. Májka i s občerstvením
bude stát v prostoru za Národním domem,
kde budou připraveny i soutěže a hry pro
děti. Nebude chybět ani průvod čarodějnic
pořádaný DDM Radovánek. Čas bude
upřesněn na plakátových plochách v průběhu dubna.
Otto Huček a Jiří Bláha

Vychází DVD
„ŽIHLE 2010“
Loňský zájem obyvatel Žihle o obrazovou
kroniku obce nás přesvědčil, že má smysl
pokračovat v jejím tvoření. V průběhu
dubna si tak budete moci koupit v Jednotě
v Žihli nové DVD, díky kterému si budete
kdykoliv připomenout, kdy a jak která
akce v Žihli probíhala. Pozornosti žihelských kamer neunikly školní akce, vítání
občánků, sportovní události ani události
z kultury a společenského dění. Unikátním
materiálem na DVD pak je odstřelování
komínů bývalé žihelské cihelny.
Otto Huček a Jiří Bláha
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Kdo navštěvuje internetové stránky Obce Žihle
Výsledky ankety od 16. 2. 2011 do 27. 3. 2011

32 %

18 %
Jsem obyvatel obce Žihle
Jsem obyvatel Hluboké,
Přehořova, Odlezel, N. Dvora
Jsem zdejší chalupář
Jsem z jiných měst

29 %

12

21 %

BŘEZEN 2011

