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Vážení spoluobčané, rádi přivítáme
vaše postřehy, připomínky a názory
pro další číslo Zpravodaje, které
vyjde přibližně v lednu 2012.
Pro vaše připomínky je možné
použít naši e-mailovou schránku:
ou.zihle@quick.cz
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6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
6. jednání Zastupitelstva obce Žihle se konalo 27. září 2011.
Přítomno bylo 13 zastupitelů, 4 občané
a 1 host- Mgr. Hana Baborová-ředitelka Masarykovy základní
a mateřské školy v Žihli.

f) Prodej části pozemku - parcelní číslo 586/3 o výměře cca 15 m2
v k.ú. Přehořov, paní Anně Krausové, Přehořov 42, 331 65 Žihle.
Navrhovaná cena za prodej uvedeného pozemku je 40,-Kč za
1 m2.

22) bere na vědomí :

g) Pokračování stavebních prací na obnově hřbitovního kostela
(II. etapa), kde byla získána dotace z KÚPK ve výši 350.000,-Kč.
Podíl z obecního rozpočtu na tuto akci musí být minimálně
234.000,-Kč.

a) Provedenou kontrolu usnesení z 5. jednání zastupitelstva obce

24) neschvaluje:

b) Zprávu o činnosti rady obce v mezidobí 5. a 6. jednání zastupitelstva obce

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

c) Ústní zprávu ředitelky Masarykovy základní a mateřské školy
v Žihli, o zabezpečení výuky ve školním roce 2011/2012

25) pověřuje

Na svém 6. jednání zastupitelstvo:

d) Hospodaření obce k 31. 7. 2011
e) III., IV. a V. úpravu rozpočtu na rok 2011, která byla provedena
v červenci a v srpnu 2011
f) Nesouhlas paní Moniky Šírkové s územním plánem obce Žihle
23) schvaluje :
a) Zápis o průběhu 5. jednání zastupitelstva obce na základě
ověření zastupitelů paní Libuše Tieslové a pana Ing. Václava
Grünera CSc.
b) Program 6. jednání zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Jan Janouškovec,
členové Mgr. Vlastimil Šmídl a Jaroslav Vojtěch
d) Vydání územního plánu obce Žihle v souladu s ustanovením
§ 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu a § 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád „Územní plán Žihle“.
e) Prodej pozemku - parcelní číslo 1/2 o výměře 161 m2 v k.ú.
Žihle: panu Jaroslavu Reitmeierovi, Sady ČSA 499, 331 41 Kralovice. Navrhovaná cena za prodej uvedeného pozemku je 100,-Kč
za 1 m2

a) Starostu obce zjištěním informací k vydání vyhlášky o regulaci
hluku v obci
b) Starostu obce vyřešením vytápění v Národním domě v Žihli.

Informace starosty obce
Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s akcemi, které jsme v naší obci realizovali.
V měsíci srpnu 2011 proběhla ve zdravotním středisku kompletní výměna oken
a dveří, také byla opravena rovná střecha
na této budově.
V měsíci říjnu bude opravena střecha nové
tělocvičny v základní škole, dokončena
oprava fasády v DDM Radovánku
a oprava sběrného dvora.
V měsíci červenci 2011 byla vybudována
dětská hřiště v MŠ v Žihli, v Přehořově
a v Odlezlích. Stále pokračují práce na obnově hřbitovního kostela.
V současné době si občané Hluboké budují svépomocí autobusovou zastávku,
materiál na ni zakoupil Obecní úřad Žihle
a její novou podobu Vám přineseme v dalším čísle Žihelského zpravodaje.
František Procházka, starosta obce

Zahájení provozu nové autobusové linky
První červencová sobota přinesla ještě jednu událost, kterou bylo zahájení provozu nové autobusové linky 181 Kralovice - Žihle (vlak) - Rabštejn nad Střelou - Manětín.
Příjezd autobusu jsme společně ve 13:15
oslavili požehnáním novému autobusovému spojení, které provedl P. Pavel
Zahradníček za účasti pozvaných hostů
a médií na historickém rabštejnském
mostě. Hosté, mezi kterými nechyběl pan
farář, žihelský starosta pan František
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Procházka a zástupci dopravce, ovšem autobusem již přijeli do Rabštejna ze Žihle.
Na Rabštejně byl pro autobusovou výpravu i další návštěvníky přichystán doprovodný program, rodinný terénní kviz
plný rabštejnských otázek a perníkové překvapení. Každý, kdo předložil během so-

boty a neděle jízdenku z autobusu do Rabštejna, obdržel v kostele perníkový autobus a měl možnost vystoupit na kostelní
věž.
Převzato z internetových stránek města
Rabštejna nad Střelou
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Varhanní koncert Rabštejn
Víkend přinesl Varhany nad
Střelou
V sobotu 2. července se do kostela Panny
Marie Sedmibolestné sjeli varhanní nadšenci z několika českých farností, aby si
v rámci prvního ročníku akce Varhany nad
Střelou vyzkoušeli hru na barokní rabštejnské varhany a prodiskutovali možnost
záchrany tohoto unikátně dochovaného původního nástroje.
Z tohoto důvodu byl kostel v sobotu a neděli opět otevřen veřejnosti. Vyvrcholením
akce byl varhanní koncert v sobotu od 17
hodin.
Převzato z internetových stránek města
Rabštejna nad Střelou

Pohádkový les
Dne 25. června 2011 pořádal TJ Sokol další ročník pohádkového
lesa. Lesní brána otevřela svou náruč všem dětským i dospělým
nadšencům pohádek ve 13:30 hod.
Ovčí babička uvítala hlavně malé děti a popřála jim pěkné zážitky. Děti se tak mohly
těšit na vodníka, Rusalku, perníkovou chaloupku, loupežníky, Ferdu Mravence, Pata
a Mata, Červenou Karkulku, Rumcajse
s Mankou a Cipískem, Asterixe a Obelixe
a králíky v klobouku. Po absolvování pohádkové trasy bylo možné opéci si vuřty
a osvěžit se limonádou či kávou.
Poděkování patří všem nadšencům, kteří se
podíleli na přípravě této akce.
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Zvláště chci poděkovat hlavně těm aktérům, kteří hráli jednotlivé pohádky. Je to
rok od roku těžší, ve svém vlastním volnu
a zdarma dělat něco pro druhé.
Díky patří také pekárně Komi za sponzorský dar a OÚ Žihle.
PS: Ten kdo dětem den předem ukradl
dřevo na opékání vuřtů, doufám, že se
dobře ohřál.
Martina Rambousková
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Vesnice roku Plzeňského kraje
Vesnicí Plzeňského kraje roku 2011 byla vyhlášena obec Chanovice nedaleko Horažďovic.
Chanovice se sedmi sty obyvateli zvítězily v konkurenci 16 dalších obcí, které se do letošního
17. ročníku soutěže přihlásily. O titul Vesnice roku 2011 v ČR celkem soutěží 305 obcí.
Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo
15.7.2011 v Chanovicích na zámku, kde
starostům vítězných obcí předali ceny členové Rady Plzeňského kraje. Zlatou stuhu
a finanční odměnu 50 tisíc korun od Plzeňského kraje si převzal starosta Petr Klásek.
Nositel Zlaté stuhy za vítězství v krajském
kole soutěže je oprávněn užívat titul „Vesnice Plzeňského kraje roku 2011“ a postupuje do celostátního kola.
„Každým rokem úroveň soutěže roste,
hlásí se do ní stále více obcí, které mají čím
se pochlubit, co nabídnout a z toho máme
velkou radost. Zároveň nás těší, že se do
aktivit kolem zvelebování svého okolí zapojuje čím dál víc mladých lidí, kterým
není jedno, kde žijí,“ řekl při udílení cen
náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro
oblasti regionálního rozvoje, fondy EU
a informatiku pan Ivo Grüner.
Při dnešní slavnosti byly rozděleny i další
ceny. Cena hejtmana Plzeňského kraje a 40
tisíc korun putuje do obce Díly, Cena Rady
Plzeňského kraje a 30 tisíc korun do Hněvnic, Němčovice získaly Modrou stuhu za
společenský život, Bílou stuhu za činnost
mládeže obdržely Kasejovice, městys De-

šenice si vysloužil Zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní prostředí a Oranžová
stuha za spolupráci obce a zemědělského
subjektu patří Kostelci.
Hodnotitelská komise navštívila přihlášené
obce v první polovině června. 13. června
pak zasedla a hodnotila je v oblastech koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče
o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie
obce.
Krajská hodnotitelská komise Plzeňského
kraje neměla snadné rozhodování, protože
účast byla kvalitní. Letos kraj poskytl ze
svého rozpočtu na soutěž 200 tisíc korun.
Každý z účastníků soutěže dostane brožuru
Vesnice roku 2011. Brožura představí
všechny zúčastněné obce.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu
obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost

a pestrost uskutečňovaní programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Hodnotitelskou komisi letos tvořili: Petr
Uher, Václav Pergl, Naděžda Burešová,
Tamara Salcmanová, Jiří Červenka, Ladislav Walter, Irena Tolarová, Karel Foud,
Marie Halířová a Václav Baxa.
Vyhlášení již 17. ročníku soutěže Vesnice
roku v Programu obnovy venkova se uskutečnilo dne 1. března 2011 v Praze při
příležitosti konání Dne malých obcí.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy
venkova je každoročně vyhlašována již od
roku 1995.
Převzato z internetových stránek Plzeňského kraje

11. ročník nohejbalového turnaje trojic 2011
T. J. Sokol Žihle ve spolupráci s Obecním úřadem Žihle pořádal v sobotu 16. července 2011 již 11.
ročník nohejbalového turnaje trojic.
Ceny za druhé místo bralo družstvo z Pastuchovic a na třetím místě skončili vítězové dvou předešlých ročníků s názvem
JKP. Na domácí T. J. Sokol Žihle zbyla
stejně jako v loňském roce bramborová
medaile.

Turnaj se odehrával na víceúčelovém hřišti
v areálu TJ Slavoje Žihle a pro zápasy
v základních skupinách bylo využito i vedlejší asfaltové hřiště. Turnaje se zúčastnilo dohromady 10 trojic.

V neposlední řadě bych na tomto místě rád
poděkoval sponzorům turnaje, kterými
byli:
T. J. Sokol Žihle, Obecní úřad Žihle,
restaurace U Kiliána, hospoda Na Hřišti,
RH Bar, Velkoobchod UNIO EX, Autoservis Jiří Staněk a pan Ivo Grüner.

Po celodenním boji se nakonec vítězem
turnaje stalo mužstvo Žatce, ve kterém na
síti exceloval Čenda Souček. Ten byl na
konci vyhlášen zároveň nejlepším hráčem
celého turnaje.

Všichni sponzoři věnovali na turnaj velmi
hodnotné ceny a patří jim z naší strany
ještě jednou obrovský dík.
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Na závěr bych rád podotkl, že úroveň turnaje byla letos velmi vysoká a každým
rokem se žihelský nohejbalový turnaj stává
pro široké okolí stále kvalitnější značkou.
Za T. J. Sokol Žihle
Martin Karnet
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SATANS BONESHAKER! 2011
20.8.2011 se konal již popáté závod o putovní pohár SATANS
BONESHAKER! Počasí všem přálo a sešla se jak početná skupina
závodníků, tak i návštěvníků, kteří zaplnili celou trať.
Výsledky:
Kategorie: Junior
Pořadí Číslo Jméno
1.
17
Kunt Filip
2.
27
Vaněček Radim
3.
16
Stehlík Jonáš
4.
26
Huml Aleš
5.
9
Brabec Tomáš
6.
35
Šmíd Daniel
7.
23
Štádler Radek
8.
36
Liška David
9.
34
Žiška Dominik
Kategorie: Hard Tail
1.
8
Brož Filip
2.
13
Kořínek Jan
3.
12
Boháček Marek
4.
29
Beneš Daniel
5.
42
Beneš Marcel
6.
6
Kusenda Filip
7.
47
Janský Tomáš
8.
41
Daněk Lukáš
9.
40
Hnát Michal
Kategorie: Hobby
1.
46
Lahoda Přemysl
2.
39
Štorek Martin
3.
7
Tomášek Lukáš
4.
15
Mareš Karel
5.
25
Kundrát Filip
6.
14
Korec Jiří
7.
28
Motl Jan
8.
24
Hampejz Jiří
9.
10
Provazník Jan
10.
38
Rendla Michal
11.
44
Vaníček Lukáš
12.
30
Mrkvička Jakub
13.
32
Dufosse Alex
14.
33
Krejčí Martin
15.
19
Kovář
16.
45
Kepka
Kategorie: Elite
1.
37
Kuneš Vlastimil
2.
55
Mitvalský Martin
3.
2
Brůžek Milan
4.
31
Červený Štěpán
5.
20
Čermák Martin
6.
18
Joza Richard
7.
11
Pytlík Jakub
8.
3
Baláž Petr
9.
4
Taišl Marek
10.
1
Vospěl Rostislav
11.
5
Krejsa Jan
12.
21
Danihell Emil
13.
666
Zíka Aleš
14.
22
Kratochvíl David
15.
43
Čermák Jiří
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Klub
Satanbikers
R.A.Ž.
Spoke
R.A.Ž.
Satanbikers
Foggy
Špičák
Foggy
Foggy

1. kolo
01:41,91
01:49,28
01:55,88
02:14,03
02:16,72
03:24,72
04:03,97
03:42,25
03:50,36

2. kolo
01:37,27
02:01,48
01:51,34
01:56,60
02:09,90
02:53,17
03:08,59
03:32,40
03:47,20

Nej. kolo
01:37,27
01:49,28
01:51,34
01:56,60
02:09,90
02:53,17
03:08,59
03:32,40
03:47,20

Spoke

01:49,13
01:56,04
01:56,40
02:06,30
02:04,08
02:06,32
02:17,17
02:19,11
02:25,74

01:49,00
02:06,77
02:17,25
02:03,80
03:17,32
02:14,02
02:09,76
02:12,20
02:12,20

01:49,00
01:56,04
01:56,40
02:03,80
02:04,08
02:06,32
02:09,76
02:12,20
02:17,42

01:50,41
01:51,66
02:18,96
01:52,79
02:04,06
01:59,38
02:06,88
02:06,47
02:25,40
02:07,26
02:13,84
02:14,31
03:07,62
03:05,65
Odstoupil
Odstoupil

01:48,46
01:50,18
01:50,47
02:04,16
01:56,13
01:58,87
02:04,94
02:11,34
02:06,56
DNF
02:25,18
02:23,04
02:48,98
DNF
Odstoupil
Odstoupil

01:48,46
01:50,18
01:50,47
01:52,79
01:56,13
01:58,87
02:04,94
02:06,47
02:06,56
02:07,26
02:13,84
02:14,31
02:48,98
03:05,65
Odstoupil
Odstoupil

01:30,97
01:31,26
01:34,01
01:34,84
01:47,44
01:42,69
01:40,84
01:42,47
DNF
01:50,63
01:48,14
01:52,51
01:50,97
02:16,14
02:29,82

01:32,98
01:32,20
02:16,92
01:53,74
01:35,62
01:39,66
01:51,15
01:45,47
01:43,09
01:46,37
01:51,26
01:49,22
01:51,45
01:54,13
DNF

01:30,97
01:32,20
01:34,01
01:34,84
01:35,62
01:39,66
01:40,84
01:42,47
01:43,09
01:46,37
01:48,14
01:49,22
01:50,97
01:54,13
02:29,82

Doperider
Satanbikers
Herbalife

Hello Kitty

Rypáci
Satanbikers
Doperider
Specialized
Commencal
Hello Kitty
Doperider
Theosport

Theosport
Mikmak
Cyklo Klematek
Spoke
Spoke
Transition
Cyklobartoníček
Spoke
Spoke
Cyklo Klematek
Spoke
Heaven extreme
Satanbikers
Šaman
Hello Kitty

Večer se od 20 hodin konala v místním kulturním domě afrerparty, kde vystoupily skupiny - Status praesents, Apple juice, Magma
hotel a Pop-porn.
Po celý den bylo zajištěno občerstvení.
Text a foto Huček Otto
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Žihelské kulturní léto 2011
Letos jsme si to vymodlili! Asi tak by se dalo shrnout letošní Žihelské kulturní léto, které se na hasičském cvičišti u Plivátka konalo v sobotu 23. července. Po totálně propršeném týdnu se v pátek
protrhala obloha, a i když nebyly zrovna třicítky - v sobotu se teplota držela kolem příjemných
23 stupňů a sluníčko ukázalo, že ještě existuje.
Pro všechny byla opět přes rybník připravena lávka, která čekala na odvážlivce na
kole a v trakařích. Ačkoliv voda nebyla vařící, našlo se letos nečekaně 13 odvážlivců,
kteří po dvou jízdách přejížděli 40-ti metrovou lávku opatřenou jednou houpačkou.

9 dvojic se pak vystřídalo na trakaři. Výsledky mluví jasně. Letos vše převálcoval
chrašťovický rodák Martin Tureček. Sám
vyhrál jízdu na kole a ve dvojici s Kubou
Brabcem o šest desetin vyhráli i jízdu na
upraveném kolci. Druhé místo v trakařích
pak obsadil Tomáš Tiesl s dcerkou a třetí
místo dvojice Karchňák - Deus. Co se týče
kol - tak na druhém místě skončil Vojta
Bendář a třetí byl Tomáš Hauner (obhájce
prvního místa z roku 2009). Na celé klání
nad vodou dohlíželi žihelští hasiči v loďkách, za což jim patří velký dík.
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V odpoledním programu si snad každý
našel, co chtěl. Nejvíce diváků přitáhlo vystoupení malých i starších dětí z DDM Radovánek pod taktovkou Lenky Kozové. Své
příznivce si našla i kouzelnice, která zatáhla
během 40-ti minutového programu do hry
nejen děti, ale i dospělé. Vrcholem odpoledne bylo pro starší publikum vystoupení
rodiny Pospíšilových, kteří do Žihle přivezli
nejen spoustu lidové muziky, ale i dávku
světových evergreenů. Pro děti pak byla
celé odpoledne k dispozici zadarmo skluzavka a trampolína.

Mezi šestou a osmou hodinou se areál přestavěl a připravil na večerní zábavu. Tu přesně v osm odstartovala populární plzeňská
skupina Desperados.
Netrvalo dlouho a taneční trávník se zcela
zaplnil. Hlavní host ale teprve čekal v zá-

kulisí. Přesně ve 22:00 hodin vstoupil na
nové žihelské jeviště (které zkonstruoval
Pepa Pírko a Karel Šírek) vynikající zpěvák
Bohuš Matuš. Při jeho vystoupení nejednomu žihelákovi běhal mráz po zádech.
Bohuš v Žihli ochotně rozdával autogramy
a prodal několik svých CD.
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muži. A na přetřes si vzali známou pohádku
- Sněhurka a sedm trpaslíků. Stárnoucí Sněhurku ztvárnil Otto Huček, trpaslíky Libor
Kulhánek, Pavel Kolář, Jiří Bláha, Leon
Dvořák, Míra Procházka, Vlastík Šmídl
a Pavel Kašpar. Roli ježibaby na sebe vzal
Jarda Vintr. Pohádka s překvapivou pointou
vygradovala v přídavek Láska je láska, kterou zpívali snad všichni přítomní.

Po jedenácté hodině by se napětí v šatně
umělců dalo krájet. Nové žihelské seskupení Allardet, vystupující s ohňovou show,
totiž čekala premiéra. Daniela Procházková,
Michal Kanický a Míša Albrechtová si ale
ostudu určitě neudělali. Naopak - svým vystoupením vrcholícím šleháním plamenů
z Michalových úst nadchli úplně každého.
Pak už všechno směřovalo k půlnočnímu
překvapení. O to se letos postarali žihelští

Na Plivátku se řádilo až do půl třetí do rána.
Velký dík patří sponzorům, kteří poskytli finanční pomoc při organizaci takto nákladné
akce: firmy Havlík Žihle, Mene Industry
s.r.o. Plzeň, Löw - střechy s.r.o., Becker Bohemia s.r.o.
S velkým ohlasem se letos shledalo i rozšíření občerstvení TJ Slavoj o pojízdnou prodejnu s uzeninami pana Procházky. Stejně
vřelý ohlas měl i stánek s cukrovou vatou
a jak bylo vidět, frčela i zmrzlina. Velkou
zásluhu na hladkém průběhu má i firma

MUSIC PRO z Plzně, která kvalitně ozvučila a nasvítila celou akci. Hlubokou poklonu má pak čtveřice brigádníků u vstupu,
která i přes občasný chladný vítr dokázala
skoro 12 hodin sedět u vstupu a prodávat
upomínkové předměty. Nafukovací oblouk,
který kryl jeviště, i letos zapůjčil pan Zdeněk Zajíček z Plzně.
Na Žihelské kulturní léto dorazilo v roce
2011 přes 600 lidí. Děkujeme za návštěvu
a podporu takových akcí, které zvyšují kredit naší obce v očích ostatních. Myslím, že
se ze Žihelského kulturního léta stává velmi
hezká tradice.
Jménem Kulturní a školské komise
Jiří Bláha

Říjen 2011

7

Zahájení nového školního roku 2011/2012
Začíná nový školní rok, tentokrát rok 2011/2012.
Ve škole jsme přivítali 141 žáků a především 18 žáků první třídy, což je v posledních letech nejvyšší počet. Celkově se ale
stav žactva snížil. I přesto, že pro žáky naší
školy nabízíme individuální přístup, nadstandardní výkony pedagogických pracovníků, odpovídající vybavení tříd
a především školní autobus, nedaří se nám
zabezpečit počet žáků tak, abychom nemuseli žádat zřizovatele o výjimku.
V letošním roce zažádáme o výjimku
z počtu žáků, kteří nám chybí. Zřizovatel
školy, obec Žihle, přislíbil, že zvýšené náklady na chybějící žáky uhradí.
Přeji všem, kteří vstupují do nového školního roku, aby vykročili pravou nohou
a aby se jim splnila všechna přání, se kterými do nového školního roku vstupují.
Mgr. Hana Baborová, ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ v Žihli

DDM Radovánek Žihle
PŘEHLED AKTIVIT NA MĚSÍC
ŘÍJEN - PROSINEC 2011
3. 10. – Zahájení činnosti všech kroužků
dle rozpisu
8. 10. – Farmářské trhy v Hedecku – výtvarné stolečky – akce pro veřejnost
13. 10. – Kreativní večer pro ženy v ZŠ
Mladotice – adventní věnec
z keramické hlíny od 17.00 hod.
14. 10. – Kreativní večer pro ženy – pletení z pedigu – od 19.00 hodin
21. 10. – Kreativní večer pro ženy – adventní věnec z keramické hlíny
– od 19.00 hodin
26. – 27. 10. – Podzimní prázdniny v Radovánku – akce pro žáky zaměřená na výtvarné tvoření
a turistiku spojená se spaním
9. 11. – Výroba lampionů – akce pro
žáky
11. 11. – Kreativní večer pro ženy – keramika - od 19.00 hodin
25. 11. – Kreativní večer pro ženy – pletení z pedigu – od 19.00 hodin
4. 12. – Mikulášská nadílka – akce pro
veřejnost od 14.00 hodin
9. 12. – Kreativní večer pro ženy – pletení z pedigu – od 19.00 hodin
9. 12. – Ukončení činnosti všech zájmových útvarů v tomto roce
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12. – 15. 12. – Adventní tvoření – výroba
drobných dárečků – akce pro
žáky každý den od 14.00 hodin
9. 1. 2012 – Zahájení činnosti všech zájmových útvarů v novém roce
Bližší informace můžete získat ve vývěskách, na webových
stránkách Radovánku nebo v DDM Žihle.

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
A VZPOMÍNKA NA SLUNÍČKO
LT Oblátek
Třetí běh tábora na Oblátku pro maminky
a děti se konal ve dnech od 24. 6. – 29. 6.
2011. Letošní táborová hra byla na téma
„Království Oblátkov“. Děti i maminky se
během hry oblékaly za princezny, královny, prince, vědmy a rytíře.

Každé dopoledne na děti čekalo společné
cvičení. Dále byla na programu výtvarná
činnost, při které si vyrobily záložku do
knihy, zvířátko z látky, zrcátko a žabáka
jako stojánek na tužky. Po dobrém obědě
následoval zasloužený polední klid, který
některé děti aktivně využívaly k cachtání
v řece.
Odpolední pohádkové stezky byly zaměřeny na plnění různých úkolů, které jim na
cestě zanechaly pohádkové postavičky.
Děti se snažily pomáhat princezně z místního království najít si hodného prince,
který by ji měl opravdu rád. V pozdních
odpoledních hodinách však nesměly chybět sportovní soutěže plné běhání a skákání.
Na závěr tábora se podařilo dětem najít prince, který se zasnoubil s princeznou z království Oblátkov. A byla veselice, zásnubní
hostina a všichni se radovali. Když tu najednou přiletěl zlý drak a princeznu odnesl
do svého doupěte. Celé království se zaha-

Říjen 2011

lilo do černého. Pro děti nastal čas jít společně s princem vysvobodit princeznu od
zlého draka. Všechno nakonec dobře dopadlo a byla svatba.
Každý večer měly maminky možnost si
v rámci kreativních večerů něco vyrobit
pro sebe. Během týdne si zdobily trička sítotiskem, malovaly obrázky horkým voskem, vyráběly spirálové šperky, pletly
z pedigu a dělaly prostírání ze sáčků od
čaje nebo ubrouskovou technikou.
Počasí nám všem přálo. Děti i maminky
byly spokojené a už se těší na další tábor.
LT Nové Hamry
Letní tábor v Nových Hamrech se konal od
8. 7. – 15. 7. 2011. Přihlásilo se 22 žáků
z okolí Žihle, Nejdku a Karlových Varů.
Letošní tábor byl na téma Harry Potter
a tak všichni přijeli vybaveni kouzelnickými kostýmy. První večer je Moudrý klobouk rozdělil do kolejí Nebelvíru
a Zmijozelu. Během tábora si vyrobili kou-

NÁZEV ZÚ
Český jazyk trochu jinak
Tancování pro děti a žáky I. začátečníci
Ferdové a Berušky – předškoláci, 1. a 2.tř
Tancování pro žáky II. pokročilí
Keramika I. – 1. - 2. třída
Keramika II. – 2. – 5. třída
Keramika III. – 6. – 9.třída
Matematika převážně vážně
Cvičení pro maminky a děti
Ateliér I. a II. + Bavlnka
Ježek Kubík – cvičení pro děti od 4 let
AJ-dospělí začátečníci a pokročilí
Fučílek
Keramika II. 2. – 5. tř. pro dojíždějící
Flétna
Kreativní večery pro ženy
– pedigu, encaustika, keramika,
kreativní techniky, šperky apod.

zelnickou hůlku, ducha a erb své koleje.
Pro kouzelníky byly připraveny různé soutěže plné zábavy. Postupně všichni zápasili
s kouzelnou rostlinou, bojovali s Trollem,
hráli Famfrpál, učili se lektvary, přeměňování, zaklínadla a věštění. Putovali podle
pavouků, kde na ně čekal oslepený Bazilišek, luštili latinské nápisy a četli ze zrcadla
Erisedu. Největší zážitek všichni měli
z noční hry, kde museli na cestě pod svíčkami hledat slova, pamatovat si je a složit
z nich kouzelnickou pohádku, kterou pak
koleje předvedly na závěrečném táboráku.
Večer si žáci vyráběli prostírání ze sáčků
od čaje, zdobili trička sítotiskem a každé
dítě si vyrobilo několik zvířátek z látky.
V polovině týdne se konal celodenní výlet
vlakem do Horní Blatné. Zde nás čekala
pěší túra na Blatenský vrch na rozhlednu,
na Vlčí jámy a cesta zpátky do Nových
Hamrů. Počasí nám velice přálo a všichni
dlouhou cestu zvládli bez zdravotních obtíží. Během tábora jsme společně hráli

MÍSTO
základní škola
tělocvična
kuchyňka
tělocvična
keramika
keramika
keramika
základní škola
tělocvična
kuchyňka
tělocvična
učebna jazyků
učebna jazyků
keramika
učebna jazyků
kuchyně

různé míčové i společenské hry, ušli jsme
několik desítek kilometrů v krásné přírodě
a užili si mnoho legrace.

Výtvarné tvoření - sítotisk
Ve čtvrtek 29. 9. 2011 se konalo v DDM
Žihle výtvarné tvoření na téma sítotisk na
trička nebo plátěné tašky. Práce se všem
děvčatům opravdu povedla. Výsledek jejich práce můžete vidět na přiložených fotografiích.

DEN
pondělí
liché pondělí, sudý čtvrtek
pondělí
liché pondělí, sudý čtvrtek
úterý
úterý
úterý
středa
středa
středa
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
1x za 14 dní

ČAS
7.00 – 8.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.30
17.00 – 19.00
7.00 – 8.00
10.00 – 11.00
15.00– 16.00
16.00– 17.00
17.30 – 19.00
13.30 – 14.30
14.00 – 15.30
14.45 – 15.45
19.00-22.00

VEDOUCÍ ZÚ
M. Šmídlová
L. Kozová
T. Kučerová
L.Kozová
V. Cepková
V. Cepková
V. Cepková
H. Baborová
J. Mikutová
V. Cepková
J. Mikutová
J. Šikýřová
J. Mikutová
V. Cepková
J. Mikutová
J. Mikutová
V. Cepková
V. Soprová

Bližší informace obdržíte v DDM Žihle nebo na tel. 373 313 245, 731 949 469.
Ostatní kroužky se otevřou v průběhu října po naplnění minimální kapacity. Hlaste se, ať můžeme rozšířit nabídku činnosti.
Tancování bude v pondělí 3. 10., čtvrtek 13. 10., pondělí 17. 10. 2011.
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Co je nového v oblasti přípravy hlubinného úložiště?
Prezident Václav Klaus v srpnu podepsal
novelu atomového zákona a definitivně tak
potvrdil její platnost.

hlavní a záložní lokality.
Přesný způsob výpočtu příspěvku pro jednotlivé obce bude stanoven v nařízení
vlády. Vliv na jeho výši bude mít velikost
plochy průzkumného území v katastru jednotlivých obcí.

Díky změně zákona nyní mohou obce, na
jejichž území bude probíhat geologický
průzkum ověřující možnost výstavby hlubinného úložiště, obdržet finanční příspěvky ve výši až 4 000 000 Kč ročně, a to
po celou dobu platnosti průzkumu. Stejnou
částku pak mohou obdržet obce dotčené
výběrem, respektive průzkumem tzv.

„Správa úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO) o tuto změnu usilovala několik
let. Jsme rádi, že se v průběhu schvalování
podařilo navýšit limit pro jednotlivé obce
z původně navrhovaných 3 milionů na stávající hodnotu 4 miliony korun“, komentuje novelu zákona Jiří Slovák zodpovědný
za program vývoje hlubinného úložiště.

ovela atomového zákona: Obce mohou
získat až 4 miliony korun ročně

A dodává: „Stát prostřednictvím Správy
úložišť nyní může přijít jako seriózní partner do jednotlivých obcí s nabídkou k jejich zapojení do výběru lokality.
Nechceme jen žádat o souhlas s průzkumy,
ale rovněž nabídnout odpovídající příspěvek k rozvoji obcí. Bude pak na jejich uvážení, zda je tato nabídka zaujme a přijmou
ji, nebo naopak“.
Novela také umožní Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost nově vybírat poplatky
od firem, které provozují na území ČR jaderná zařízení.
MIK

Deváťáci z Lubence jeli na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín
Správa úložišť pomohla se zajištěním
exkurze pro žáky 9. tříd základní školy
v Lubenci. Ti se v pátek 23. září vypravili do informačního centra Jaderné
elektrárny Temelín.
Čekal na ně poutavý program: Shlédli 3D
film Cesta za sluncem, při besedě s průvodkyní se prostřednictvím počítačových
ukázek a animací seznámili s funkcí jaderné elektrárny, s jejími hlavními zaříze-

ními i se základy reaktorové fyziky a bezpečnosti. Diky filmu Uskutečněná utopie
nahlédli do nejzajímavějších částí elektrárny – skladu čerstvého paliva, reaktorového sálu a strojovny výrobního bloku.
V mlžné komoře se pak mohli na vlastní
oči přesvědčit, jak je naše okolí doslova
prošpikováno částicemi přírodního ionizujícího záření. Celodenní výlet zakončili
prohlídkou zámku Hluboká.
HEJ

Zdroj: Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín.

V Tisu u Blatna proběhla debata o hlubinném úložišti
a možnosti průzkumu lokality Čertovka
Potřebuje Česká republika hlubinné
úložiště? To byl název neformálního
setkání občanů Tisu u Blatna
a zástupců Správy úložišť (SÚRAO),
které proběhlo v sobotu 23. července.
Na otázky místních obyvatel i chalupářů
odpovídal vedoucí oddělení hlubinného
úložiště Jiří Slovák. Podstatná část debaty
se týkala průzkumných geologických prací
souvisejících s vyhledáváním vhodné lokality pro hlubinné uložení radioaktivních
odpadů. Průzkum by se mohl dotýkat nejen
katastru obce Tis, ale i dalších obcí v lokalitě nazvané Čertovka – Lubence, Blatna
a Žihle.

prostředně dotýká. Všechny náměty či
obavy bereme velmi vážně a snažíme se je
co nejvíce zohlednit v dalších aktivitách.
Doufám, že setkání bylo zajímavé i pro
druhou stranu. Chtěli bychom v takovýchto
diskuzích pokračovat,“ shrnul své dojmy
na konci večera Jiří Slovák.

Jak vzniklo jméno lokality Čertovka?
Jedna z otázek se týkala změny názvů
některých lokalit, v nichž se ověřuje vhodnost umístění hlubinného úložiště. Místo
geologických průzkumů (například při
ověřování ložiska nějakého nerostu, stavebního kamene a podobně) se často

Hovořilo se například také o bezpečnosti
budoucího hlubinného úložiště či o možnosti finančního příspěvku obcím podle
novely atomového zákona.
„Myslím, že podobná setkání jsou důležitá.
Pro nás je velmi cenné slyšet názory
a otázky lidí, kterých se naše práce bez-
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Pohled na vrchol Čertovka nasvícený ranním sluncem na konci srpna.

SÚRAO
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označuje názvem obce, v jejímž katastru
leží zkoumaná oblast či její větší část. Obdobně se rozhodli i geologové a SÚRAO
na začátku vyhledávání lokalit pro hlubinné úložiště. S dalším postupem prací se
ale ukázaly nevýhody tohoto pojmenování:
V našem případě totiž oblasti vytipované
k detailnějšímu průzkumu leží na více katastrech. Rozloha, tvar i přesné umístění
zkoumaného žulového masivu se budou

zpřesňovat teprve s přibýváním výsledků
průzkumů. Navíc například oblast, pod
kterou leží podzemní žulový masiv, může
být značně vzdálena od místa, které je
předběžně zvažováno pro povrchový areál
úložiště. Z těchto důvodů může být pojmenování zkoumané lokality podle jedné
obce zavádějící. Odvození názvu z některého místního geografického útvaru (např.
kopce, strže, potoka) se proto zdá vhod-

nější. Název Čertovka je tak odvozen od
nejvyššího vrcholu Malměřického lesa
a skalnatého okraje Liščích skal.
Nová jména všech zvažovaných lokalit
jsou: Březový potok (dříve Pačejov), Čihadlo (Lodhéřov), Horka (Budišov), Čertovka (Blatno), Magdaléna (Božejovice),
Hrádek (Rohozná).
JIS

V září se již počtvrté schází Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti
Každá lokalita v ní může mít své zástupce
Cílem pracovní skupiny ustanovené v listopadu 2010 je přispět k tomu, aby výběr
vhodné lokality pro hlubinné úložiště probíhal transparentně, s respektováním
zájmů veřejnosti a s účinnou účastí dotčených obcí, jejich obyvatel a volených zástupců.
Vznik pracovní skupiny navazuje na výsledky jednání konference „Nekonfliktně
k hlubinnému úložišti“, která se konala
v listopadu 2009 a na jednání „u kulatého
stolu“ v červnu 2010. Obě jednání ukázala,
že právě vznik pracovní skupiny by mohl
pomoci sladit dosavadní rozdílné názory
a očekávání, vyjít vstříc dlouhodobě známým požadavkům obcí, zajistit, že práce
směrované k vývoji úložiště zohlední
nejen celospolečenská, technická a ekonomická kritéria, ale budou postupovat v sou-

ladu s místními zájmy, jako jsou ochrana
krajiny a rozvoj mikroregionu.
Činnost pracovní skupiny podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí ČR (MŽP). Každá lokalita zvažovaná pro umístění hlubinného úložiště
může do pracovní skupiny vyslat tři zástupce – dva z místní samosprávy a jednoho z místních občanských sdružení.
Zástupci lokalit tak tvoří většinu členů.
Dále se činnosti pracovní skupiny účastní
dva zástupci Parlamentu ČR, dva zástupci
ekologických organizací s celostátní působností, a po jednom zástupci MPO,
MŽP, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Správy úložišť radioaktivních odpadů. Dále v ní působí právní expert,
nezávislý odborník vybraný zástupci obcí

a sociolog. Celkem může mít pracovní
skupina 35 členů, aktuálně jich má 28. Její
předsedkyní byla zvolena PhDr. Zdenka
Vajdová, pracovnice Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
Na svém třetím zasedání v květnu se pracovní skupina zabývala například přípravou pozměňovacích návrhů k novele
atomového zákona – v tu dobu se blížilo
její projednání v parlamentu. Další, čtvrté
setkání pracovní skupiny se konalo
13. září.
Detailní informace o činnosti pracovní
skupiny a závěrech jednání najdete na internetu: http://www.surao.cz/cze/Pracovniskupina.
MIK

Seznam členů Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti
RDr. Pavel ovotný, MPO
RDr. Martin Holý, MŽP
ředitel odboru horninového
a půdního prostředí
RDr. Peter Lietava, SÚJB
vedoucí oddělení nakládání
s RAO a VJP
Zástupce: Ing. Martin Březina
oddělení nakládání s RAO a VJP
RDr. Jiří Slovák, SÚRAO
vedoucí oddělení přípravy hlubinného
úložiště, zástupce ředitele pro výzkum
a vývoj
Cyril Zapletal
Sněmovna Parlamentu ČR
místopředseda Hospodářského výboru
sněmovny a předseda podvýboru pro
energetiku
Mgr. Pavel Eybert
Senát Parlamentu ČR
místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
PhDr. Zdenka Vajdová
(předsedkyně Pracovní skupiny)
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Sociologický ústav AV ČR v.v.i.
Lokální a regionální studia
Ing. Edvard Sequens
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Martin Sedlák, Hnutí DUHA
Ing. Vladimír Smolík, Březový potok
(Pačejov), starosta – Pačejov
Miroslav Panuška, Březový potok
(Pačejov), starosta – Maňovice
Mgr. Michal Šimůnek, Čihadlo
(Lodhéřov), starosta – Okrouhlá Radouň
Zdeňka Klesalová, Čihadlo (Lodhéřov)
(místopředsedkyně pracovní skupiny)
starostka – Lodhéřov
Petr Piňos, Horka (Budišov)
starosta – Budišov
Jana ožičková, Horka (Budišov)
starostka – Rudíkov
Bohumil Peterka, Čertovka (Blatno)
starosta – Lubenec
Václav Beneš, Čertovka (Blatno)
starosta – Blatno
Mgr. Vladimír Mašek, Magdaléna
(Božejovice), starosta – Jistebnice

SÚRAO

zástupce: Jaroslav Kofroň
starosta – Božetice
Zdeněk Černý, Magdaléna
(Božejovice), starosta – Nadějkov
Milada Duchanová, Hrádek (Rohozná)
starostka – Hojkov
Ing. Milan Vopálenský, Hrádek
(Rohozná), místostarosta – Nový Rychnov
František Kába, Březový potok
(Pačejov) Jaderný odpad – děkujeme
nechceme!
Zdeněk Leitner, Čihadlo (Lodhéřov),
Za Radouň krásnější OS
(místostarosta – Okrouhlá Radouň)
Lucie Benešová, Čertovka (Blatno)
Severočeský Ocelot, občanské sdružení
Ing. Jiří Popelka, Magdaléna
(Božejovice), OS Zachovalý kraj
Ing. Zdeněk Šprynar, Hrádek
(Rohozná), OS Čistá Rohozná
Zástupce: Ing. Jana Vitnerová
OS Bezjaderná Vysočina
Mgr. Pavel Doucha
Právní expert, Ekologický právní servis
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Deset statečných

V pondělí 26.září 2011 uzavřel pořad „Deset statečných“ první
dekádu.
Hosté jubilejního pořadu byli imitátor Petr
Jablonský a muzikálový zpěvák Tomáš
Trapl. Ačkoliv se oba pánové viděli poprvé
v životě až na žihelském jevišti, vypadalo
to, jako by se znali odmalička. Petr Jablonský skvěle vystřihnul několik hlasů vč.
prezidenta Klause, knížete Schwarzenberga nebo předsedu KDU-ČSL Cyrila
Svobodu. Předvedl i mistra Beana, Halinu
Pawlowskou nebo Karla Gotta… zkrátka
hvězdné obsazení. Tomáš Trapl pak zavzpomínal na příhody spojené s jeho účinkováním v muzikálu Dracula a zazpíval
několik písní včetně své přední árie z muzikálu Tři mušketýři – Touha znát.
Unikátní sestřih ze všech deseti dílů pořadu můžete vidět na stránkách www.ou-

zihle.cz. Velký dík patří Ottu Hučkovi,
který celou dobu na pořadu spolupracuje
a vymýšlí. Obzvlášť velké poděkování jde
na adresu TJ SOKOL Žihle, pod jehož hlavičkou všechny pořady připravujeme.
V neposlední řadě děkujeme i Obecnímu
úřadu Žihle za podporu. Pořad si získal za
pět let fungování jméno v celém okolí
a hosté pořadu odjíždějí nadšení z výborné
atmosféry, které publikum v Žihli umí vytvořit. Za pět let se zde vystřídali – Zdeněk
Troška, Yvetta Blanarovičová, Josef Pospíšil, Jiří Mádl, Josef Alois Náhlovský,
František Ringo Čech, Uršula Kluková,
Tomio Okamura nebo Aleš Cibulka s Michalem Jagelkou.
Vzhůru do další desítky.
Jiří Bláha

Včera, dnes a pozítří
V těchto dnech v Žihli stále ještě vzniká pokračování komedie
Včera, dnes a zítra, kterou parta nadšenců natáčela v roce
2007.
Volně navazujeme filmem Včera, dnes
a pozítří, do kterého se opět vrátí staří
známí a přibude i několik nových postav,
které zacloumají dějem. Pokud bychom
měli hodnotit dosavadní natáčení, probíhá
doposud neobyčejně hladce a to i přes náročné – někdy až kaskadérské scény, které
film tentokrát obsahuje. Ačkoliv snímek
nese podtitul „letní bláznivá komedie“,
většina venkovních záběrů vznikala
a vzniká až teď na podzim, kdy je počasí
paradoxně přijatelnější než o prázdninách.
Nicméně většinu filmu už máme za sebou
a teď nás čeká natáčení hlavně na Obecním
úřadě, kde se odehraje i velká závěrečná
svatební scéna. Poděkování pak patří
především manželům Říhovým a manželům Kučerovým, kterým se náš „štáb“ pravidelně nastěhovával na zahrádku. Pokud

Životní výročí
Běláčová Marie
Hahnová Růžena
Churavý Zdeněk
Knedlíková Anežka
Kolářová Růžena
Kopřiva Vladimír
Kozmann Josef
Kučerová Ludmila
Litvín Vladimír
Pešková Anna
Praska František
Procházková Ludmila
Sejpková Adela
Uttlová Marie
Blahopřejeme

Vítání občánků
vše půjde hladce, premiéru filmu by žihelští mohli shlédnout v dubnu roku 2012.
Text Jiří Bláha
foto Huček Otto

V sobotu 5.listopadu 2011 od 15:00
hod. se uskuteční vítání nových občánků. K vítání budou pozváni všechny
děti, které se narodily v období leden
2011 – srpen 2011.

Sobotní dýchánky
Rádi bychom Vás pozvali na již tradiční taneční večery, které se letos uskuteční v sobotu 19.listopadu 2011 a v pátek 16.
prosince 2011 v hasičské zbrojnici v Žihli.
V sobotu 19. listopadu 2011 Vás od 15:00
hod. přivítá speciální host – harmonikář
Jan Kubík z Obory.
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Další taneční večer se uskuteční v pátek
16.prosince 2011 od 17:00 hod., a tento
večer bude již v duchu vánoc.
Již tradičně bude nachystáno např. svařené
víno, káva, čaj a spousta jiných zajímavých dobrůtek, jak k snědku tak k pití.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
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Nohejbalisté Žihle okresními přeborníky
Žihelští nohejbalisté suverénně ovládli okresní přebor v roce 2011. V deseti zápasech neprohráli
ani jednou a v konečné tabulce obsadili s plným počtem bodů první místo.
Žihelský tým sehrál během sezóny řadu
těžkých a vyrovnaných zápasů, v některých střetnutích naopak přehrával soupeře
značným rozdílem. Přeborníkům okresu
Plzeň-sever se naskytla možnost postoupit
o soutěž výše, do krajského přeboru. Po
dlouhém a těžkém rozhodování se však nakonec i za rok Žihle přihlásí jen do okresního přeboru. Hlavními důvody tohoto
rozhodnutí byla především náročnost krajského přeboru po výkonnostní, časové a fi-

nanční stránce. Na závěr bych chtěl poděkovat hráčům za skvělé výkony a všem ostatním, kteří se na tomto úspěchu
žihelského sportu nějakým způsobem podíleli. Mohu za celý tým slíbit, že se pokusíme stejně úspěšně reprezentovat obec
i v příští sezóně. Na společné fotce zleva:
Petr Souček, Petr Karnet, Martin Karnet,
Martin Tureček, Jan Čapek, Darin Görner.
Za T. J. Sokol Žihle
Martin Karnet

Co je Czech POINT
Czech POINT je asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Umožňuje zajišťovat ověřené výstupy
z veřejných informačních systémů veřejné
správy.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit
garantovanou službu pro komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit
data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty
a listiny, převést písemné dokumenty do
elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve
vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy
o maximální využití údajů ve vlastnictví
státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad.
V konečné fázi projektu by občan mohl své

záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
Co poskytuje Czech POIT
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku
trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
- Podání do registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Datové schránky
- Autorizovaná konverze dokumentů
- Centrální úložiště ověřovacích doložek
- Úschovna systému Czech POINT
- CzechPOINT@office

Počty vydaných výstupů
Celkový počet k 23.09.2011: 5.706.643
Katastr nemovitostí (KN)
Obchodní rejstřík (OR)
Živnostenský rejstřík (ŽR)
Rejstřík trestů (RT)
Centrální registr řidičů (BODY)
Systém kvalifikovaných dodavatelů (SKD)
Konverze dokumentů E-L (KD-EL)
Konverze dokumentů L-E (KD-LE)
Žádost o zřízení datové schránky (DS)
Ostatní (Ostatní)
Celkem:

Rok 2007
28.379
24.144
1.338
0
0
0
0
0
0
0
53.861

Rok 2008
230.406
150.791
7.656
595.615
0
0
0
0
0
0
984.468

Rok 2009
349.666
250.641
31.666
712.638
104.744
4.512
6.805
4.389
15.944
2.074
1.483.079

Rok 2010
441.704
327.225
55.357
790.117
85.442
8.070
83.484
7.695
12.417
2.277
1.813.788

Rok 2011
313.528
241.949
45.437
611.128
58.537
5.901
72.114
16.727
4.726
1.400
1.371.447

Celkem
1.363.683
994.750
141.454
2.709.498
248.723
18.483
162.403
28.811
33.087
5.751
5.706.643

Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné
získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti,
výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).
a Obecním úřadě v Žihli si můžete nechat udělat jakýkoliv výpis každý pracovní
den.
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TJ Slavoj Žihle
MUŽI - 1.A TŘ. - PO 7. KOLE
1.
NEPOMUK
2.
ZRUČ
3.
SUŠICE
4.
DOMAŽLICE
5.
NÝRSKO
6.
ŽÁKAVA
7.
DL.ÚJEZD
8.
SL. MÝTO
9.
TOUŠKOV
10. CHLUMČANY
11. ŽIHLE
12. ČERNICE
13. T. PŘIMDA
14. KŘIMICE
15. LUBY
16. BLOVICE

20 : 7
13 :10
21 : 7
18 : 13
13 : 10
13 : 16
18 : 18
10 : 12
15 : 17
16 : 19
19 :19
7 :10
16 : 19
10 : 17
8 : 16
10 : 18

18
16
15
13
12
12
11
11
10
10
9
9
7
6
6
3

MUŽI - IV.TŘ. - SK. B - PO 4. KOLE
1.
ŽIHLE B
15 : 1
2.
NEKMÍŘ
15 : 4
3.
KRALOVICE B
22 : 7
4.
PLASY B
10 : 6
5.
HVOZD
18 : 9
6.
MLADOTICE B
6 : 12
7.
V. LIBYNĚ
5 : 11
8.
HADAČKA
6:9
9.
DOLNÍ BĚLÁ "B"
5 : 12
10. ÚNĚŠOV "B"
2 : 17
11.
KUNĚJOVICE
4 : 20

12
11
9
9
7
6
3
2
1
0
0

OKR. PŘEBOR DOROSTU - PO 3. KOLE
1.
SLAVOJ ŽIHLE
18 : 1
2.
DOBŘÍČ
16 : 7
3.
PLASY
12 : 5
4.
TRNOVÁ
10: 5
5.
KOŽLANY
15 : 13
6.
D. BĚLÁ
7:9
7.
K. ÚJEZD
6 : 13
8.
BLATNICE
3:7
9.
SULKOV
6 : 19
10. TLUČNÁ
5 : 19

9
7
7
6
6
6
3
1
0
0

OKR. PŘEBOR ST. ŽÁKŮ - PO 4. KOLE
1.
KRALOVICE
30 : 11
2.
KAZNĚJOV
14 : 2
3.
ÚNĚŠOV
21 : 10
4.
D. BĚLÁ
10 : 12
5.
KOŽLANY
10 : 3
6.
TLUČNÁ
9 : 20
7.
K. ÚDEZD
6:7
8.
CHOTÍKOV
2:7
9.
ŽIHLE
3 : 10
10. H. BŘÍZA
7 : 18
11. PLASY
1 : 13

10
9
9
9
8
6
3
3
2
1
0
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Společenský život na Hluboké
Život na vsi není jen zaměstnání, práce na zahradě a večer televize. Důležitou součástí života je
společné, přátelské soužití pokud možno všech občanů trvale ve vsi žijících i těch, kteří si ves vybrali jen k relaxaci spočívající v tvrdé práci při zvelebování nemovitosti.
Právě k tomuto účelu byl založen Klub
přátel Hluboké (KPH). Citujme ze stanov
Klubu (plné znění stanov s podpisy členů
je k nahlédnutí v klubových prostorách).
Preambule:
Ves Hluboká u Žihle je demokraticky spravována dle zákonů této země obecním zastupitelstvem v Žihli. Vzhledem k tomu, že
ves je od svého správního střediska oddělena hlubokým hvozdem a přístup do ní je
zajištěn po ne příliš kvalitní komunikaci,
případně letecky na kvalitní letiště, a dále
k tomu, že ne vše ze života vesnice je
v kompetenci demokraticky zvoleného zastupitelstva, zřizuje se v Hluboké KPH.

a významných událostí ve vsi, jako např.
návštěva žihelského starosty či jiného zastupitele, návštěvy významných osobností
naší i světové kultury, české i světové politiky, české i světové ekonomiky apod.
Konec citace.
Jako součást KPH byl zřízen spolek
Chrome & leather Angels (Přátelé chrómu
a kůže). Opět citujme ze stanov:
Spolek Chrome & leather Angels (dále jen
CHLA) vznikl jako dobrovolné sdružení
mírumilovných příznivců jednostopých
vozidel. Je součástí Klubu přátel Hluboké.
Poslání spolku: Napravit pošramocenou
pověst motorkářů, kteří se na komunika-

Účel:
KPH je zřizován proto, aby Hluboká žila.
Aby se přátelé Hluboké mohli scházet
a v příjemné klubové atmosféře řešit plné
spektrum od důležitých záležitostí života
vesnice, méně důležitých (protože neovlivnitelných) záležitostí vnitřní i zahraniční politiky až po zcela nepodstatné
záležitosti (rovněž neovlivnitelné) jako je
uspořádání galaxií ve vesmíru či výskyt
nosorožců ve Pflünerově jámě.
Mezi důležité záležitosti života vesnice
patří především společné akce zkrášlující
intravilán i extravilán vsi, pořádání kulturních akcí, občanská a sousedská výpomoc,
soustavný boj proti bezmezné lidské
blbosti a aroganci a debaty o vnitropolitických vztazích ve vsi. Nedílnou součástí života vesnice jsou oslavy jubileí osobních
či státních, svátků státních i církevních

cích chovají jako dobrovolní dárci lidských
orgánů a ohrožují nejen sebe. Konec citace.
KPH se schází pravidelně každý pátek
v pronajatých prostorách v budově upro-
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střed náměstí (bývalá škola, později MNV
a prodejna). Usneseními z těchto zasedání
se řídí společenský život ve vsi. Vedle
oslav významných životních jubileí (ročně
jich je tolik, kolik je členů KPH), oslav
státních svátků a významných národních
i světových událostí (i těch je dost)
zmiňme ty nejmasovější či nejvýznamější:
Stavění máje a rej čarodějnic: Smrk na letošní májku věnoval, stejně jako loni, pan
Šimandl. Strom poražen a přenesen na zahradu pana P. Pavúka, kde oloupán a připraven ku zdobení pentlemi. Ještě před
setměním slétly se čarodějnice, aby májku
a věnec z klestu vyzdobily. Po té byla
májka vztyčena před klubovnou a zabezpečena proti nežádoucímu předčasnému
skácení. Po setmění byl zapálen oheň a dopravní prostředek každé čarodějnice byl
podroben technické kontrole, aby právě
vlivem nedobrého technického stavu koštěte nedošlo k ohrožení zdraví či dokonce
života. Rej bab mohl vypuknout.
Nedílnou součástí vítání máje jsou již tradičně kotletky na grilu připravované a podávané panem M. Pavúkem. Letos měly
premiéru grilovaná játra. Rovněž výborná.
Spanilá jízda členů CHLA: Oba členové
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aneb Jak žije provincie na kopci
spolku oděni v kůži podnikli 1. spanilou
jízdu na svých silných chromovaných strojích po trase Hluboká, Brno, Bratislava,
Hluboká. V poklidu, bez dopravních přestupků, přesně podle stanov a regulí
spolku.
Zpívaná: Pořádána každoročně ač nepravidelně několikrát do roka. Letos, žel, jen
jednou. K tanci a poslechu hraje v okolí
proslavené duo Šozda a Klasna. Pravý nefalšovaný venkovský šraml – harmonika
a bubny. Repertoár široký, od lidovek po
pop.
Ta letošní byla zpestřena bohatou tombolou, losování hodinu před půlnocí. Za-

Stoly se prohýbaly pod občerstvením,
chlebíčky, klobásky, tláča světlá i tmavá,
slaninka, chuťovky.
Prvními tanečníky byli novomanželé Novákovi, kteří si „Ano“ řekli v létě na Hluboké. Po tanci si stěžovali na špatně
navoskovaný parket. To však pana Nováka
neodradilo od toho, aby před zraky manželky postupně neprovedl všechny přítomné dámy. Velkým tanečníkem se ukázal
věčně mladý Vl. Kraus. Vzhledem k tomu,
že termín Zpívané se sešel s oslavami jeho
životního jubilea, dámy ho vzaly do kola.
Vydržel, obstál se vztyčenou hlavou, na
špatně navoskovaný parket si nestěžoval.

čněme však od začátku. Počet návštěvníků
přesáhl kapacitní možnosti klubových prostor, proto byl obsazen i dlouhý stůl s lavicemi mezi vývěsní tabulí na náměstí
a vchodem. Později příchozí poslouchali
hudbu otevřeným oknem.

A co se vlastně tancovalo? Zpočátku polka
a valčík, později válka a polčík. A jak už to
tradičně bývá, „Vysoký jalovec“ se tančil
na stolech. Tak to musí být. Po losování
tomboly, tedy o půlnoci, byly podávány
pečené vuřty, které připravil pan M. Pavúk.
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Hudba dohrála dlouho po půlnoci. Přesto
nedošlo k narušení nočního klidu. Ten nenarušili ani spořádaně odcházející návštěvnici klubu. Dokonce nebyla rozbita
žádná sklenice, jak se někdy stává i při
méně bujaré zábavě.
Abychom zmínili i obecně prospěšné aktivity, zmiňme i činnost členů Českého
svazu včelařů. Na Hluboké jsou tři, obhospodařují s láskou téměř dvacet včelstev.
Milióny opylených květů, bohatá úroda na
všech zahradách i polích v okolí Hluboké.
A letos i dost medu.
Ještě do zimy by členové KPH rádi postavili novou autobusovou zastávku. Materiál
přislíbila obec, v tom problém není. Problémem je zřejmě konjunktura ve stavebnictví, protože členové KPH, kteří to
umějí, mají stále dost práce. Musíme počkat na horší počasí. Zastávku lze stavět
i v krátkých přestávkách, kdy neprší, krovy
na obytných budovách však nikoliv. Proto
mají v letošním krásném babím létě přednost.
Samozřejmostí je sousedská výpomoc.
Stačí se zmínit a najde se dostatek silných
k přestěhování akumulačních kamen, těžkého ponku, betonových skruží apod. Zajímavé na tom je, že k sousedské výpomoci
jsou vždy sháněni silní, nikdy chytří.
Svědčí to o mentální vyspělosti a vzdělanosti členů KPH. Problémy vyžadující jistou mentální úroveň jsou schopni řešit bez
cizí pomoci.
Život na Hluboké má svá neopakovatelná
kouzla. Přesto, že žijeme v provincii.
Věřme, že klid a pohodu už nikdo narušovat nebude a Hluboká bude i nadále vzkvétat.
Pro zajímavost si nakonec všimněme ustáleného rčení – na Hluboké. Žijeme na Hluboké. Jiní ale žijí např. v Hluboké nad
Vltavou nebo v Žihli. Na možná proto, že
na kopci, nikoliv v kopci. Na se nám žije
dobře.
Ing. Hubert Herrmann CSc.
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