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Vážení spoluobčané, rádi přivítáme
vaše postřehy, připomínky a názory
pro další číslo Zpravodaje, které
vyjde přibližně v říjnu 2011.
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použít naši e-mailovou schránku:
ou.zihle@quick.cz
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5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
5. jednání Zastupitelstva obce Žihle se konalo 21. června 2011.
Přítomno bylo 13 zastupitelů a 17 občanů
Na svém pátém jednání zastupitelstvo:
18) bere na vědomí :
a) Provedenou kontrolu usnesení ze 4. jednání zastupitelstva obce
b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 4. a 5. jednání zastupitelstva obce
c) Hospodaření obce k 30. 4. 2011
d) I. úpravu rozpočtu na rok 2011, která byla provedena v březnu
2011
19) schvaluje :
a) Zápis o průběhu 4. jednání zastupitelstva obce na základě ověření zastupitelů paní Jany Schönové a pana Jiřího Bláhy
b) Program 5. jednání zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda ing. Vlastimil Kraus,
členové Lukáš Procházka a Martina Rambousková
d) Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2010
včetně zprávy Krajského úřadu o výsledku přezkoumáni hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad
e) II. úpravu rozpočtu na rok 2011,
ve výši příjmy: 23 139,68 tis. Kč, výdaje: 25 939,53 tis. Kč.

j) Provedení stavební obnovy kostela sv. Filipa a Jakuba v Žihli –
1. etapa (střecha, krov, stropní konstrukce) z rozpočtu obce Žihle
firmou LOB Plus, s.r.o. Plzeň,
ve výši 1.427.383,-Kč vč. DPH
k) Provedení opravy střechy tělocvičny ZŠ Žihle, z rozpočtu obce
Žihle firmou: LÖW – střechy, s.r.o. Žihle,
ve výši 714.644,-Kč vč. DPH
l) Provedení opravy fasády DDM Žihle, z rozpočtu obce Žihle firmou: Josef Píša, stavební a zednické práce Žihle,
ve výši 744.926,-Kč vč. DPH
a to v termínu do 30. 9. 2011
m) Dokončení stavebních úprav sběrného dvora v Žihli firmou:
Milan Sejpka, zednické práce, Žihle,
ve výši 125.684,-Kč vč. DPH
n) Zakoupení materiálu na vybudování autobusové zastávky
v Hluboké, v hodnotě do 30.000,-Kč. Stavbu provedou svépomocí
občané z Hluboké
o) Pokračovat v pracích spojených s případnou výměnou lesních
pozemků (ocenění porostů, vytýčení pozemků apod.) mezi LČR –
lesní správa Plasy a obcí Žihle
20) pověřuje:

f) Pronájem nebytového prostoru v obci Žihle, paní Martě Duspivové, v budově č. p. 302, o výměře 18 m2, cena 2.250,-Kč/ rok

a) Radu obce k provádění, po projednání ve finančním výboru,
přesunu mezi jednotlivými oddíly rozpočtu, při dodržení schválené výše celkových příjmů a výdajů, v případě získání dotací se
zvýší celkový objem rozpočtu a to do konce tohoto volebního období (tj. do roku 2014 včetně)

g) Uvolnění finanční částky ve výši do 100.000,-Kč z rozpočtu
obce na pořádání Žihelského kulturního léta 2011 naplánovaného
na 23. července 2011.

b) Radu obce, aby zjistila zájem o domácí čistírny vod a cenové
kalkulace pro přilehlé části obce – Odlezly, Přehořov, Hluboká
a Nový Dvůr.

h) Zpracování projektové dokumentace opravy mostu na místní
komunikaci v Přehořově. Náklady na tento projekt maximálně do
výše 110.000,- Kč.
i) Zpracování pasportů veřejných komunikací včetně jejich zatřídění a aktualizace dopravního značení v obci Žihle v předpokládané výši 71.000,-Kč.

21) neschvaluje
a) Prodej pozemkové parcely č.1/2 v k.ú. Žihle o výměře 161 m2
paní Editě Havlíkové, Hluboká čp. 4, 331 65 Žihle.

Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s akcemi letošního roku, které se nám již podařilo zrealizovat, i s těmi, které se uskuteční do konce tohoto roku.
V měsíci červnu byla provedena rekonstrukce místní komunikace v Přehořově,
směrem od Tří křížů k železničnímu přejezdu, v hodnotě 419 846,-Kč.
V tomto měsíci bylo rovněž dostavěno
sportovní hřiště s klubovnou v Odlezlích,
za což patří velké poděkování místním občanům, kteří veškeré práce na této akci
provádějí ve svém volném čase a ve velice
dobré kvalitě.
V červnu byla také provedena oprava
rovné střechy Zdravotního střediska
v hodnotě 113 900,-Kč, v měsíci srpnu
proběhne v tomto středisku kompletní výměna oken v nákladu 734 827,-Kč.
V červenci bude zahájena obnova kostela
sv. Filipa a Jakuba na hřbitově v Žihli, kde
v první etapě bude provedena oprava
krovu, stropu a výměna střešní krytiny
v hodnotě 1 428 000,-Kč.

Výzva občanům
Poplatek za odstraňování komunálního odpadu
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.
Výše poplatku činí 450,- Kč za osobu
na rok, u rekreačních objektů (chaty,
chalupy) je roční poplatek stanoven ve
výši 500,- Kč za objekt. V případě, že
poplatek nebude zaplacen jednorázově,
umožňuje vyhláška platit ve dvou stejných splátkách, tzn. 225,- Kč a to do
28.2. a 31.8.

Dále bude provedena oprava střechy nové
tělocvičny ZŠ v Žihli, ve výši 715 000,Kč, oprava fasády DDM Radovánek
Žihle v hodnotě 745 000,-Kč, dokončení
stavebních úprav sběrného dvora v částce
126 000,-Kč a bude zakoupen materiál
na výrobu autobusové zastávky v Hluboké
v hodnotě 30 000,-Kč. Tuto zastávku si
vybudují svépomocí občané z Hluboké.
V měsíci červenci budou rovněž vybudována nová dětská hřiště v MŠ Žihle,
Přehořově a v Odlezlích v celkové výši
448 000,-Kč.
Kromě výše zmiňovaných akcí probíhají
další práce menšího rozsahu, které zabezpečují chod obce a její další zvelebování.
Mimo těchto prací jsou připravovány projekty na rekonstrukci silničního mostu
v Přehořově a zpracování pasportů místních komunikací včetně jejich zatřídění

a aktualizace dopravního značení. K dnešnímu dni se nám podařilo získat na
všechny zmiňované akce finanční dotace,
ať již z ministerstev ČR či z KÚ Plzeňského kraje, ve výši 914 000,-Kč.
K podání jsou připraveny další žádosti
o finanční dotace ze všech různých dotačních programů (ať již se jedná o školství,
komunikace, kanalizace apod.) aby bylo
možno uskutečnit co nejvíce všeho, co přispěje k lepšímu životu nejen v Žihli, ale
i ve všech našich přilehlých obcích.
Po stručném výčtu těch nejzajímavějších
novinek mi závěrem dovolte Vám popřát
pěkné prožití léta, dovolených a našim
dětem slunečné a pohodové prožití prázdnin.
František Procházka
starosta obce

Hasičské cvičení
Dne 2. 4. 2011 se konalo hasičské cvičení u Černého rybníka
na Novém Dvoře.
Zúčastnilo se ho 23 hasičských sborů
z Plzeňského a Ústeckého kraje. Účelem
bylo prověřit taktické postupy jednotek
PO, operativní rozhodování velitelů, zdroje
požární vody, mobilní techniku a její obsluhu, činnost týlového zabezpečení JPO.
Text a foto Otto Huček a Jiří Bláha

Poplatek za psa
Upozorňujeme občany, že poplatek za
psy byl splatný do 31. 3. 2011. Prosíme
občany, kteří dosud poplatek neuhradili,
aby tak učinili v pokladně OÚ Žihle.
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu
od 9 do 12 hod. Žádáme občany, aby neukládali odpad v jeho blízkosti v jiné
dny, vzniká tím v okolí nepořádek.
Upozorňujeme občany, že uložení odpadu ve sběrném dvoře je zpoplatněno.
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Deset statečných
Devátý díl pořadu "Deset statečných" byl velkým překvapením
pro všechny zúčastněné.
V pondělí 11. dubna 2011 hosté Aleš Cibulka a Michal Jagelka totiž překvapili
vším, čím mohli.
Postiženi svým povoláním totiž hned v začátku "převzali" moderátorské veslo a celý
program od té doby jel v jejich režii. :-)
Dvouhodinový pořad byl nabitý vtipnými
historkami z divadla, dabingu, ale i z cha-

lupaření, do kterého se oba hosté nedávno
pustili. Vrcholem večera pak byla improvizovaná scénka s místní učitelkou MŠ
Martinou Rambouskovou a dabing jednoho dílu ze seriálu Třicet případů majora
Zemana. O všem ale vypovídají přiložené
fotografie.
Text a foto Otto Huček a Jiří Bláha

Pongratz rallye Střela Žihle 2011
V sobotu 23.4.2011 se konala Pongratz rallye Střela Žihle 2011. Počasí se vydařilo a tak rallye přilákala mnoho diváků.
Rallye Cup 2011
XII. PONGRATZ rallye Střela - Žihle
2011 se konala podle Zvl. ustanovení Rallye klubu Marionetta a dále dle Všeobecných pravidel Rallye Cupu 2011.
Ředitel závodu – Vladimír Slemenský
http://rallye.marionetta.cz/.
Ředitelství závodu XII. PONGRATZ Rallye Střela – Žihle, bylo umístěno v objektu
„Penzion u Zámku“ v osadě Nový Dvůr
u Žihle. V tomto objektu dne 22. 04. 2011
probíhaly administrativní a technické přejímky a byl zde zřízen dispečink.
Před objektem byla umístěna informační
tabule a proběhlo zde i závěrečné vyhodnocení nejlepších a vylosování posádky
pro hlavní cenu generálního partnera.
Objekt byl součástí servisního parkoviště.
Před startem první RZ došlo k ohlášené sabotáži ze strany ekoteroristů, kteří porazili
několik stromů, aby zablokovali trať RZ.
Naštěstí se podařilo stromy rychle odklidit
a soutěž se mohla, byť s mírným zpožděním,
v klidu odjet. Přihlášeno bylo 49 posádek.
(text - Josef Štauber-Rallyejournal.cz)
Foto: Radek Vojtěchovský

Červenec 2011

Výsledky:
1. Šikl – Pecina
Mitsubishi Lancer IX
2. Zabloudil-Plocek
Subaru Impreza STi
3. Plašil-Bárta
Honda CRX1.6
4. Brousek-Sloup
Škoda Fabia 1.9 TDI
5. Bis-Misiarz
Peugeot 206
6. Mareš-Šmíd
Škoda Favorit1.4
7. Šmidlík-Vrba
Peugeot 106br Škoda
8. Fiala-Fiala
Škoda Fabia 2.0
9. Kolář – Penc
Škoda 130 LR
10. Steiner-Poplštejn
Suzuki Swift
http://www.rallyejournal.cz/2011/cr/strela/index.html

27´17˝8
+ 59˝6
+ 1´44˝7
+ 1´48˝1
+ 2´31˝8
+ 2´37˝2
+ 2´41˝3
+ 2´45˝4
+ 3´06˝1
+ 3´38˝7
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Žihelská májka 2011
Bylo 30. dubna 2011, když v 15 hodin zazněla znělka žihelského
rozhlasu a starosta obce vyzval účastníky čarodějnického průvodu k pochodu od DDM Radovánek až k Národnímu domu, kde
se téhož večera vztyčila májka.
Za tónů písní od Petry Černocké - Saxana
a Václava Neckáře - Čaroděj dobroděj, se
průvod přesunul k sokolskému hřišti, kde
pomohl spolku Satan Bikers ozdobit ležící
strom fáborkami. Děti se do toho pustily
s vervou a za chvilku byla májka připravena ke vztyčení. K němu došlo zhruba
kolem páté hodiny odpolední. Hrdinou dne
se pak stal Dušan Píša, který po kmeni vylezl skoro až ke špičce, aby odvázal popruhy sloužící ke vztyčení májky.

Během odpoledne probíhaly různé soutěže,
které organizovaly vedoucí Radovánku
paní Jitka Mikutová a paní Věra Cepková.
Než si děti opekly posledního buřta, začalo
se porcovat i grilované prase. Kolem 21.
hodiny pak došlo na pálení sataňácké čarodějnice, a pak už zábava jela do ranních
hodin. I přes nepřízeň počasí byla účast na
letošní májce velmi vysoká.
Text a foto Jiří Bláha a Huček Otto

Předávání pamětní plakety za péči o válečné hroby
Dne 4. května 2011 na Krajském úřadě Plzeňského kraje předali hejtman Plzeňského kraje Milan
Chovanec a zástupce Ministerstva obrany ČR, Ing. Vladimír Karaffa, CSc. zástupcům měst, obcí
a občanům kraje pamětní plakety péče o válečné hroby, jako výraz ocenění jejich příkladné a záslužné práce v této oblasti.
Oceněno bylo celkem 15 subjektů včetně
naší obce. Dále byla spolu s plaketou předána kniha Svědectví pamětníků druhé
světové války. Knihu vydal Krajský úřad
Plzeňského kraje v roce 2010.
Text a foto převzato z portálu Plzeňského
kraje

4

Červenec 2011

Žihelská pouť 2011
Národní pouť 2011 byla v Žihli po dlouhých letech prosluněná.
Přestože ještě pár dní před sobotou 7. května mrzlo, v osudný
den teploměr ukazoval neuvěřitelných 25 stupňů.
Celý sobotní den zahájil v 9:00 hodin koncert dechové hudby před obecním úřadem.
O hodinu později pak vyrazil tradiční průvod k hrobu 273 obětí fašismu, kde zástupci jednotlivých žihelských složek
položili věnce. Po projevu starosty obce
Františka Procházky se slova ujal i hejtman
Plzeňského kraje Milan Chovanec. Když
zazněla státní hymna, účastníci se přesunuli k hrobu neznámého sovětského vojína.
O pár metrů dál se pak začal hrát fotbal,
který odpoledne vyvrcholil zápasem starostů okresu Plzeň-sever proti starostům
okresu Greiz ze Spolkové republiky Německo. Ač se nám to může zdát divné, naši
západní sousedé byli lepší...
Během celého sobotního i nedělního dne
probíhal po Žihli stánkový prodej a děti se
vyřádily na pouťových atrakcích.

Vrcholem dne pak byla "Retropárty" v Národním domě, kam našlo cestu 300 návštěvníků, aby si zatancovali ve stylu 60.,
70. a 80.let. Našlo se i dost takových, kteří
přišli i v "retrooblečení". Během večera
vystoupil např. imitátor Michaela Jacksona, žihelský Elvis Presley (asi málokdo
poznal, že pod skvělou maskou se ukrýval
Petr Brabec), desátá večerní patřila hitmakerovi Jaroslavu Uhlířovi a půl hodinky
před půlnocí to na sále rozjel Olympic revival. Tančilo se bezmála do čtvrté hodiny
ranní.
Neděle už probíhala v klidnějším duchu.
Na střelnici u Plivátka se konal 4. ročník
memoriálu Josefa Kozy ve střelbě na asfaltové terče a celý víkend zakončilo derby
Žihle "A" - Bezdružice, ze kterého vyšli vítězně domácí - 3:1.
Text a foto Huček Otto

Den dětí 2011

Česká strana sociálně demokratická. Úderem druhé odpolední, po přestavbě areálu
a úklidu nedojedených a pohozených koláčků, začala hasičská soutěž.
Výsledky :
poř. Družstvo
útok č.1 útok č.2
1
Pastuchovice 44,15
40,76
2
Žihle
44,81
0
3
Bukovina
73,12
58,70
4
Přehořov
100
73,40
5
Velečín
0
106

Sobota, 4. června, byla velkým
dnem. Na hasičském cvičišti
u Plivátka se totiž konalo několik akcí najednou.
Dopoledne si na své přišly děti všeho
druhu, věku a pohlaví. Dětský den tradičně
ve spolupráci s hasiči a OÚ Žihle pořádala

Červenec 2011

Od 18:00 hodin se začaly pomalu ale
jistě plnit lavičky v připravených párty stanech a začala večerní zábava pod širým
nebem.
Ačkoliv to ještě kolem 16. hodiny vypadalo, že začne pěkná bouřka, počasí se
umoudřilo a Plzeňský expres vyhrával
jako o život.
Škoda jen, že tanec se o slovo přihlásil až
hodinu před ukončením akce...
Text a foto Huček Otto
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Koncert 2011
V pořadí již čtvrtý koncert Žihelského pěveckého sboru se
na domácí půdě konal v neděli
12. června 2011.
Opět zcela zaplněný kostel sv. Václava si
letos vychutnal nejúspěšnější písně z loňského koncertu doplněné o novinky jako
například píseň Co je to láska v podání
Leona Dvořáka a Rudy Kouby; Malý vůz
Petry Rambouskové a Mileny Tieslové
nebo trojhlasý kánon Hvězdná obloha.
Text a foto Huček Otto

Školní akademie 1. stupně ZŠ Žihle
17. června 2011 proběhla od 16,30 hodin ve velké tělocvičně ZŠ
Žihle akademie žáků 1. stupně.
Díky pečlivé přípravě vyučujících i žáků
měla školní akademie velmi dobrou úroveň.
Celý program svižně moderoval bývalý
žák naší školy Jiří Bláha.

Na závěr akademie předala IX. třída svůj
znak budoucí VI. třídě a žáci IX. třídy předvedli svoje taneční vystoupení „REBELOVÉ“. Text a foto Mgr. Vlastimil Šmídl

Turnaj v nohejbalu v Odlezlích
V sobotu 25. června 2011 se v obci Odlezly uskutečnil za velké účasti občanů jak místních, tak těch
z okolních vesnic, 2. ročník turnaje v nohejbalu a ve vybíjené.
Turnaje se zúčastnilo jedenáct družstev. Vítězné družstvo „Karneti“ získalo od Sboru
občanů Odlezel pohár. Druhé se umístilo
družstvo Chrášťovice A a na třetím místě
skončily Kralovice. Od 19-ti hodin vystoupila taneční skupina „Ženský krev a mlíko“
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a předvedla tanec na motivy spartakiádní
hudební skladby Michala Davida, Poupata.
Toto kulturní vystoupení již tradičně nacvičily Marie Černá, Monika Franková, Marie
Worzischková a Markéta Oláhová. Ve večerních hodinách předvedla vynikající hru

na saxofon Tereza Pulcová. K poslechu hrál
Zdeněk Kuchař a spol. až do jedné hodiny
do rána.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení
a účastníci se postarali o dobrou náladu.
Text a foto Václav Klíma

Červenec 2011

Hot Rod Drag Stripe Contest vol.1
Od 17. do 19. června 2011
se na letišti u Hluboké konal
1. ročník závodů veteránů motocyklů a automobilů.
Součástí závodů byla i výstava strojů do
roku výroby 1961.
V pátek proběhla registrace a technická
prohlídka strojů. V sobotu přesun na letiště. Závod byl odstartován v 11 hodin.
Po skončení závodů následoval kulturní
program v areálu firmy Praetoria v Žihli,
za doprovodu rock“n“rolu.

Výsledky:
Motocykly 125-250 ccm
Závodník:
1. Roman Trylč
2. Radomír Löw
3. Marián Kozlok
4. Dušan Píša

R.v:
1959
1939
1949
1934

Stroj:
ČZ 175 - 501
Triumph Jawa 175 speciál
ČZ 125 T
ČZ 175

Čas:
15,74
16,51
17,11
19,66

Motocykly 250 ccm
Závodník:
1. Tomáš Tiesl
2. Jaromír Löw
3. Petr Hostaš
4. Jiří Plánek

R.v:
1957
1958
1961
1955

Stroj:
Jawa 250
Jawa 250 MOTOKROS
Jawa 250 -353
ČZ 250 speciál

Čas:
12,43
13,05
14,10
15,50

Motocykly 350 ccm
Závodník:
1. Ivan Galovič
2. Karel Kubíček

R.v:
1961
1947

Stroj:
Jawa 350 - 360
Jawa 350 Pérák Side

Čas:
11,68
12,72

Motocykly SV 750 ccm
Závodník:
1. David Kohout
2. Daniel Fiala
3. Michal Ptáčník
4. Martin Pok
4. Štěpán Míra

R.v:
1942
1942
1943
1937
1942

Stroj:
HD750 Us. Navy
HD 750
HD 750
DKW 500 SB
HD 750

Čas:
10,89
11,81
12,16
13,31
13,65

Automobily
Závodník:
1. Jan Tomek
2. Jan Holakovský

R.v:
1930
1929

Stroj:
Opel Racer
Nash V8

Čas:
10,47
11,17

Převzato ze stránek Satan Bikers : http://www.satanbikers.cz/index.html

Rozloučení s žáky IX. třídy Masarykovy ZŠ v Žihli
Dne 30. 6. 2011 jsme prožili velice krásnou hodinu na Obecním úřadě v Žihli při slavnostním předávání vysvědčení vycházejícím žákům IX. třídy naší školy.
Na předávání byli přítomni kromě vycházejících žáků i jejich rodiče a prarodiče, dále
pak bývalí žáci školy a samozřejmě představitelé obce a školy.
Při proslovu třídní učitelky Jany Šikýřové
ukápla nejedna slza a vše umocnil i spontánní potlesk hostů při odchodu absolventů.
Tito naši žáci sice nedosahovali výborných
výsledků ve vzdělávacích soutěžích, ale byli
velkým přínosem v aktivitách sportovních
a především lidských.
Stali se pomocníky učitelům při akcích pořádaných pro mladší spolužáky a hlavně
utvořili partu lidí, kteří drží při sobě a vzájemně si pomáhají. Pokud v naší škole získali vše potřebné pro svůj další život
a pokud se dokážou uplatnit ve velké konkurenci dnešní společnosti, pak má naše
práce smysl.
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Děkujeme panu starostovi obce Žihle za příjemné přijetí našich žáků a za vytvoření
důstojné tečky při skončení školního roku.
Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců školy
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Finanční příspěvky za průzkum se blíží ke schválení
Na konci dubna Poslanecká sněmovna
schválila v prvním čtení návrh novely atomového zákona a poslala jej k dalšímu
projednání do sněmovních výborů. Hospodářský výbor bude novelu projednávat
pravděpodobně koncem května. Novela
počítá s finančními příspěvky obcím, na
jejichž katastrálním území se uskuteční
průzkum ke stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Všechny obce, kterých se průzkumy tý-

kají, by podle ministra obchodu a průmyslu Martina Kocourka mohly dostávat
400 tisíc korun ročně a navíc 20 haléřů
z každého metru čtverečního průzkumného území.
Pro lokalitu Čertovka – Lubenec/Blatno,
kde navrhované průzkumné území zasahuje do 4 obcí a je velké 29 184 000 m2,
by tedy finanční příspěvek činil celkem
7 315 000 korun ročně.

Připravované průzkumné práce povedou
v první fázi ke stanovení dvou lokalit pro
vybudování hlubinného úložiště. V těchto
dvou lokalitách budou následně probíhat
další podrobnější průzkumy k výběru
finální lokality do roku 2025. Do doby
výběru finální lokality by každá obec
na obou zkoumaných lokalitách podle
projednávané novely zákona mohla
dostávat příspěvek až 3 miliony korun
ročně.

Proč potřebujeme v ČR hlubinné úložiště?
Česká republika využívá jadernou energii
již přes 25 let. Elektřina z jádra má své nesporné výhody: je jí hodně, je levná a ekologicky šetrná. Protože jsme to my, kdo
z těchto výhod těží, je také na nás, abychom se postarali o jaderný odpad, který
při výrobě vzniká. Je ho nesrovnatelně
méně než u uhelných či plynových elektráren (cca 80 tun ročně), ale je vysoce radioaktivní. Vyhořelé jaderné palivo a jiné
radioaktivní zbytky je potřeba bezpečně
izolovat od životního prostředí na desítky
tisíc let.
Existuje řada teorií, kam by se tyto odpady daly uložit, abychom nepřesunuli

zodpovědnost za jejich bezpečné uložení
či zpracování na naše potomky: pod zem,
do věčného ledu v Antarktidě, do zmrzlé
půdy na Sibiři, pod mořské dno, do sopek,
ve vesmíru apod. Experti z celého světa
se ale shodují na tom, že nejvhodnějším
místem pro uložení vyhořelého jaderného
paliva a vysokoaktivních odpadů budou
hlubinná neboli geologická úložiště.
Také v České republice je projekt hlubinného úložiště technicky i ekonomicky přijatelný a proveditelný za dodržení
mezinárodně závazných pravidel bezpečnosti. V současnosti v naší zemi úspěšně
funguje několik úložišť nízko a středně ra-

dioaktivních odpadů. Tyto jsou bezpečně
provozovány pro ukládání odpadů z provozu jak jaderných elektráren, tak z průmyslu, zdravotnictví a z výzkumu. Nejsou
vhodné pro uložení vyhořelého jaderného
paliva.
Při budování hlubinného úložiště se můžeme inspirovat a přiučit od zemí jako je
Finsko a Švédsko, které jsou s přípravou
výstavby mnohem dál. Hlubinné úložiště
bude něco jako kontejner, bezpečně uzavírající v několika bariérách včetně té horninové, vyhořelé jaderné palivo po mnoha
tisíc let. Díky tomu bude u nás čisto pro
nás i pro příští generace.

Jak vlastně hlubinné úložiště bude vypadat?
Koncept hlubinného úložiště lze s nadsázkou přirovnat k ledovci: viditelná je
pouze špička, největší část se skrývá
pod hladinou, tedy v tomto případě pod
zemí.
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Hlubinné úložiště se skládá ze tří hlavních částí: povrchového areálu, přístupových šachet a z podzemních úložných
prostor. Celková plocha nadzemního
areálu je variabilní – záleží na podmín-

SÚRAO

kách v konkrétní lokalitě. Tak například
současná nejnovější verze Referenčního
projektu 2011 předpokládá povrchový
areál o rozsahu 23,4 hektarů, z toho ale
jen necelé 3 hektary zabírají objekty, kde
se skutečně bude s dopraveným kontejnerem s vyhořelým palivem manipulovat.
Bude to objekt příjmu, transportní kontejner Castor, tak jak jej známe ze skladu
v Dukovanech nebo v Temelíně se zde
pouze sejme z vagonu a přesune do podzemí k dalším činnostem. Povrchový areál
tak může však být i méně než poloviční,
bude záviset na skutečných možnostech
lokality. Také rozlehlost podzemních ukládacích prostor bude záviset na zvoleném
pojetí výstavby (jednopatrová či vícepatrová), může se rozkládat až na několika
kilometrech čtverečních. Podzemní prostory a v nich probíhající ukládací činnost
však nikterak neovlivní ani neomezí dění
a život na povrchu.

Červenec 2011

Povrchový areál úložiště bude
obsahovat prostory pro manipulaci s kontejnery, v nichž se
převáží vyhořelé palivo, železniční vlečku, plochu pro
manipulaci s vytěženou horninou, administrativní budovy, technické a sociální
zázemí pro pracovníky, ale
také třeba informační středisko pro návštěvníky.
Zóna, kde se budou přivezené
kontejnery s odpadem přijímat a připravovat k uložení,
bude zabírat jen cca 10 % povrchového areálu.

Podzemní systém ukládacích
šachet a tunelů bude vybudován v hloubce kolem 500 m
pod povrchem. Hloubení nových prostor bude postupné
a bude pokračovat i po zprovoznění úložiště. Přístupové
cesty k již zaplněným šachtám se utěsní. Odpad bude
od životního prostředí izolovat několik bariér: kontejner,
těsnění a půl kilometru stabilní horniny.

Časté dotazy z besed aneb co vás zajímá
eskrýváte, že výstavba hlubinného úložiště bude pro obce i krajinu jistou zátěží.
Může mít hlubinné úložiště pro lokalitu
nějaký přínos, až bude v provozu?
Parametry hlubinného úložiště jsou navrženy tak, aby zátěž pro obyvatele a životní prostředí ve vybrané lokalitě byla co
nejmenší. V rámci dialogu je také možné
s obcemi dohodnout oboustranně přijatelný režim při výstavbě.
Samotný provoz úložiště může mít pro
danou lokalitu nezanedbatelný přínos:
vzniknou nová pracovní místa a plánované informační středisko přiláká do kraje
další turisty.
Na základě atomového zákona budou
obce dostávat pravidelné finanční příspěvky na svůj rozvoj. Navíc díky po-
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drobnému geologickému průzkumu před
samotnou výstavbou úložiště získají obce
detailní dokumentaci mapující podloží,
zdroje pitné vody apod., již mohou využít
pro své rozvojové plány.
Před několika lety obyvatelé vytipovaných lokalit odmítli výstavbu hlubinného
úložiště v obecních referendech. Proč
tedy stále trváte na jednání?
Výsledky referend respektujeme. Byl to
pro nás signál, že tehdejší podmínky
a způsob jednání nebyly pro obce přijatelné, a zapracovali jsme na jejich zlepšení.
Vypracovali jsme například novou podobu referenčního projektu, která významně zmenšila plochu povrchového
areálu, zasadili jsme se o novelizaci ato-

SÚRAO

mového zákona, aby obce měly nárok na
příspěvky i během průzkumných prací,
uspořádali jsme několik setkání se zástupci obcí. Také jsme jasně stanovili kritéria pro transparentní jednání s obcemi
a nepřekročitelnost jejich nesouhlasu
s průzkumem.
V případě referend je možné se inspirovat
opět v severských zemích. Tam byla situace a odpor s přípravou hlubinného úložiště obdobná jako v naší zemi v roce
1985. I tam byla zvolena cesta k transparentnosti všech kroků vedoucích k výběru
lokality budoucího hlubinného úložiště za
účasti obcí a s jejich souhlasem. SÚRAO
se o tento přístup snaží, včetně toho, že
tento přístup je podporován i z úrovně
vlády a politiků. Pouze tento přístup může
vést ke skutečnému veřejností široce akceptovatelnému výsledku.
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SATANS BONESHAKER! 20. 8. 2011
Zdar člověče! ......... přijď, přijeď nebo přileť si zazávodit na tento sranda-vážný závod, který se
koná už po páté u nás v Žihli.
Přijď a vyhraj super ceny nebo zajeď nejrychlejší čas dne a odnes si na rok domů
originální putovní pohár SATANS BONESHAKER! A když ne zazávodit, tak
aspoň pekelně zafandit! Bude tam opět
super-polní bufet a spousta skvělé nálady
ostatně jako každý rok!
LETOS NOVINKA!! Afterparty večer po
závodě! V místním kulturáku vystoupí ka-

pely STATUS PRAESENTS, APPLE
JUICE, MAGMA HOTEL a POP PORN!!
Plac pro stanování bude připraven, možnost bezpečně si uzamknout kola v Satanský klubovně je samozřejmostí!
Sleduj stránky www.satanbikers.cz ať jsi
v obraze!
Těší se celá Satan Bikers crew

DDM Radovánek Žihle
Jarní výstava dětských výrobků
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.

úkoly se odehrávaly v duchu čarodějnickém. Všichni si mohli vyzkoušet let na
koštěti kolem černého kocoura, hod koštětem do dálky, lov bílé kozy, hod míčkem
na hada apod.
Stavba ozdobené májky neušla pozornosti
ani právě soutěžícím čarodějům, protože to
byla neopakovatelná podívaná. Vše se na
okamžik zastavilo, proběhlo několik minut
velkého napětí, kdy snad nikdo ani nedýchal a už májka krásně stála a rozhlížela se
do okolí. Jako odměna šikovným tatínkům
zazněl bouřlivý potlesk.
A nastal čas zapálení ohně a opékání voňavých špekáčků, které byly pro děti i jejich rodiče zaslouženou odměnou.

Den rodiny

Pochod čarodějů a čarodejnic
V sobotu 30. 4. 2011 se konal pochod
všech žihelských čarodějů a čarodějnic.
Vycházelo se od Radovánku směrem k vlakovému nádraží a do veselého kroku nám
vyhrávaly písničky z obecního rozhlasu.
Celkem se přišlo proletět a zasoutěžit si 37
čarodějů a čarodějnic. Někteří přišli ještě
za doprovodu rodičů, ale o to víc ve svátečním oděvu. Na všechny účastníky čekal
první nelehký úkol - ozdobit májku barevnými fáborky. Tohoto úkolu se zhostili
znamenitě. A další připravené sportovní

Letos se konal již druhý ročník akce s názvem Den rodiny. Tato akce je určená
všem rodinným příslušníkům, kteří chtějí
vědět a hlavně vidět, co se jejich ratolesti
naučily během školního roku v našem zařízení. Akce se konala v pátek 13. 5. 2011
a program byl pestrý.
Na všechny rodiče čekalo několik tanečních vystoupení, která s děvčaty nacvičila
paní Lenka Kozová a řada známých písniček, které na zobcovou flétnu předvedla
děvčata z kroužku Fučílek. Samozřejmě
nesmělo chybět ani cvičení dětí s ježkem
Kubíkem. Všem dětem se to povedlo
a sklidily od rodičů zasloužený potlesk.
Na závěr jsme společně slavnostně zahájili
jarní výstavu dětských výrobků z výtvarných a keramických kroužků.

Den dětí
Už se stalo tradicí, že prvního června pořádáme den dětí přímo pro základní a mateřskou školu. V letošním roce jsme si hráli
na indiány. Počasí nás ráno postrašilo černým mračnem a tak se celá akce pro jistou
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odehrávala v prostorách školy. Chodba
školy, obě tělocvičny a družina se rázem
proměnily v indiánské osady, kde si každý
mohl vyzkoušet svoje znalosti a zručnost.
Nebylo to vůbec jednoduché ulovit sledě,
kobru nebo medvěda. Svoje znalosti si
ověřili při sběru bylinek a pevnou ruku
zase každý předvedl při stavbě pyramidy.
V průběhu dopoledne se chodba školy naplnila indiánskými rody, které se válečně
nalíčeni vydaly vyrábět barevné čelenky
a náhrdelníky. Každý člen indiánského
kmene měl pravé indiánské jméno. Jména
rodů byla rozličná – TANKA TOTO

ČOKAN, AKIČITA SAPA WOOKIHI ČI
WITKO TOTO OGLI.
To je jenom několik názvů indiánských
kmenů, které navštívily naši krásnou zem,
aby si společně zatančily, vykouřily dýmku
míru a opět se vrátily do svých lovišť.
Kdoví, třeba nás příští rok opět navštíví.

Slunce, louka, borůvky, někdy
déšť a přezůvky.
Všechno přece patří k létu a to
léto zrovna je tu.
Pracovnice DDM Radovánek Žihle přejí
všem krásné léto plné sluníčka a pohody.
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sobota – 20:00
2.7.2011
sobota – 9:00
16.7.2011
sobota – 20:00
16.7.2011

Diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec

sobota – 13:00
23.7.2011
sobota – 20:00
23.7.2011
sobota – 20:00
30.7.2011
sobota – 17:00
13.8.2011
sobota – 20:00
13.8.2011
sobota – 13:00
20.8.2011
sobota – 20:00
20.8.2011
sobota – 20:00
27.8.2011

Žihelské kulturní léto 2011 Hasiské cviišt u Plivátka, poádá OÚ Žihle

nedle – 17:00
28.8.2011
sobota – 20:00
17.9.2011
pondlí
3.10.2011
pondlí
3.10.2011
íjen 2011
19:00
sobota – 20:00
15.10.2011
sobota – 20:00
22.10.2011
tvrtek – 18:00
17.11.2011
sobota – 20:00
19.11.2011
nedle – 14:00
4.12.2011
prosinec 2011
18:00
prosinec 2011
17:00
nedle – 20:00
25.12.2011

Fotbal Hišt TJ Slavoj Žihle

11.ro ník nohejbalového turnaje trojic Hišt TJ Slavoj, poádá TJ Sokol Žihle
Zápis družstev od 8:00 hodin, startovné 150,-K
Diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec

Pejezdy lávky na kole a trakai, vystoupení pro dti, Harmonikové Duo J. a R.Pospíšilovi
Žihelské kulturní léto 2011 – Ve erní program Plivátko, poádá OÚ Žihle
Hraje skupina Desperados, vystoupení Bohuše Matuše, ohová show Allardet, plno ní pekvapení

Diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec
Fotbal Hišt Nepomuk, poádá TJ Slavoj Žihle

1.zápas v nové sezon – Nepomuk : I.A tída Muži Žihle
Diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec

Satans Boneshaker Cup tra v lese nad Žihlí, poádá Satan Bikers
5.ro ník sjezdu na horských kolech, prezentace od 9:00, startovné 150,-K
Satanská Afterparty Národní d m, poádá RH Bar
Vystoupení kapel: Status Preasents, Apple Juice, Magma Hotel, Pop Porn
Diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec

1.zápas v nové sezon na domácí pd – I.A tída Muži Žihle : Blovice
Diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec

Životní výročí
Cihelka Oldřich
Davídková Antonie
Fila Jan
Havlíková Božena
Hrubý František
Jurečková Marie
Krajčovič Ján
Krausová Bedřiška
Kučera Jaroslav
Künstnerová Erika
Martinovská Marta
Muchnová Zdeňka
Müllerová Jiřina
Půtová Zdeňka
Šebková Květoslava
Šmídová Anna
Šůna Ivan
Švihovec Jiřina
Tolmanová Olga
Václavová Marie
Blahopřejeme

Kroužky DDM Radovánek

Od pondlí 3.íjna za ínají v DDM Radovánek tradi ní kroužky pro dti a dosplé
aj u pana senátora – zájezd Stavovské divadlo, poádá OÚ Žihle
Komedie, hrají: V.Postránecký, F.Nmec, A.Švehlík… vstupenky na Obecním úad
Deset state ných Národní d m, poádá TJ Sokol Žihle
Jubilejní 10.poad Jiího Bláhy se speciálním hostem
Diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec

Punková noc v Žihli Národní d m, poádá RH Bar

Vystoupení kapel: Plexis, Šanov 1, Do ady!, Sputnik
Lampionový prvod obcí poádá OÚ Žihle
Tradi ní prvod s lampiony a ohostrojem, sraz u RH Baru
Diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec

Výsledky ankety
Od 9. 5. 2011 do 31 .5 .2011
Jak se vám líbila pouťová retropárty?
Líbila se mi, příště by se mohla tato
akce konat znovu
Líbila se mi, ale příště bych uvítal/a
změnu
Nelíbila se mi
Nezúčastnil/a jsem se

Mikulášská nadílka

Hasiská zbrojnice, poádá DDM Radovánek
Každoro ní návštva Mikuláše, Andla a erta v Žihli
Rozsvícení váno ního strome ku ped budovou ZŠ Žihle, poádá OÚ Žihle
Vystoupení dtí MŠ a ZŠ Žihle, DDM Radovánek aj…
Váno ní koncert žihelského pveckého sboru kostel sv.Václava, poádá TJ Sokol
5.koncert Žihelského sboru na domácí pd
Váno ní diskotéka Národní d m, poádá Václav Koínec

31 %

18 %

30 %

21 %

Knihy v naší knihovně
Bílá samota
Kniha přináší vyznání horolezce, jemuž jsou
hory vším, ačkoliv zavinily smrt bratra a byly
příčinou rozpadu jeho manželství. Od roku
1970, kdy poprvé stanul na úpatí Nanga Parbatu, zlezl Reinhold Messner všechny osmitisícovky a stal se jedním z nejznámějších
světových horolezců. Kniha je plná autorových vzpomínek, ve kterých dává nahlédnout
do zákulisí horolezeckých expedic, ale také
zde oslavuje hory a jejich krásy.
Biomanželka
„Od začátku jsem přesvědčena, že Mojmírovo manželství s Hedvikou je moderní
soft verzí pradávného příběhu o Modro-
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vousovi, který vraždí své ženy. Jistě jej
znáte: nezkušená kráska se provdá za
chlípné bohaté monstrum, které jí naoko
poskytuje svobodu, ale ve skutečnosti zabíjí její přirozenou krásu, talent a nespoutanost,“ říká Dula, vypravěčka nové knihy
Michala Viewegha Biomanželka.
Matka v krizi
Říká se, že mateřská láska je ten zvláštní
příjemný pocit, který žena vnímá, když
všechny její děti spí. Simona Monyová zastává názor, že mateřská láska je naopak
věrným odrazem toho, co jsme pro děti
ochotné udělat, obětovat i vydržet, když
jsou vzhůru.

Mezi nebem a peklem
Humorný pohled Ivanky Deváté na ženu v
různých životních situacích a na různých
místech. Z předmluvy: „Prosím laskavé
čtenářky, aby si před název každé kapitoly
dosadily slovo Žena, jelikož následující
stránky jsou hlavně o ženách. O jejich radostech a strastech, přednostech a vadách.
Pokud na ně zabloudí nějaký muž, je to
proto, že polovinu populace se zarostlou
hrudí prostě nelze přehlédnout. A rovněž
proto, že právě muži jsou hlavním zdrojem
ženského potěšení i trápení. Mají moc zavést nás do sedmého nebe nebo do pekla.
Čtěte a posuďte, čeho je víc.“
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