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7. a 8. jednání Zastupitelstva obce
7. jednání Zastupitelstva
obce Žihle se konalo 27. října
2011.
Přítomno bylo 12 zastupitelů
a 2 občané
Na svém 7. jednání zastupitelstvo:

b) Zprávu o činnosti rady obce
v mezidobí 6. až 8. jednání zastupitelstva obce
c) VI. – VIII. úpravu rozpočtu na
rok 2011, která byla provedena
v září, říjnu a v listopadu 2011
d) Výsledek hospodaření v obecních lesích v r. 2011
e) Ústní zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru

26) schvaluje:
28) schvaluje:
a) Program 7. jednání zastupitelstva obce
b) Provedení rekonstrukce vytápění (plynofikace) Národního
domu v Žihli, firmou Beneš
elektro, Kralovice, v hodnotě do
300.000,- Kč
c) Plán hlavních akcí na r. 2012
d) Vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností
e) Uzavření smlouvy s firmou
LOB PLUS, spol. s.r.o. Plzeň na
obnovu kostela sv. Filipa a Jakuba v Žihli – II. etapa

8. jednání Zastupitelstva
obce Žihle se konalo 13. prosince 2011.
Přítomno bylo 15 zastupitelů,
11občanů a host Jaroslav Jára lesní hospodář
Na svém 8. jednání zastupitelstvo:
27) bere na vědomí:
a) Provedenou kontrolu usnesení z 6. a 7. jednání zastupitelstva obce

a) Zápis o průběhu 6. a 7. jednání zastupitelstva obce na
základě ověření zastupitelů Ing.
Vlastimila Krause, Jaromíra Procházky, Mgr. Vlastimila Šmídla
a Martiny Rambouskové.
b) Program 8. jednání zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve složení:
předseda Lukáš Procházka, členové Libuše Tieslová a Ing. Vlastimil Kraus
d) Rozpočtové provizorium na
r. 2012
e) Rozpočtový výhled na r. 2013
– 2014
f) Projekt lesních prací na rok
2012
g) Změnu ceny prodeje pozemků právnickým osobám
k podnikání ze současných
100,-Kč/m2 na 40,-Kč /m2
h) Prodej pozemku - parcelní
číslo 1141/8 o výměře 1515 m2
v k.ú. Žihle:
Mgr. Pavlu Kašparovi a Ivaně
Kašparové, oba bytem 331 65
Žihle čp. 309
Cena za prodej uvedeného pozemku je 150,- Kč za 1 m2
i) Prodej pozemku parcelní číslo
122/1 o výměře 275 m2 a části

pozemku parcelní číslo. 123/2,
o výměře cca 1016 m2 oba
v k.ú. Žihle:
panu Josefu Kalousovi, IMEX,
331 65 Žihle čp. 19
Cena za prodej uvedených pozemků je 40,-Kč za 1 m2
Souhlas s návrhem typu stavby.
j) Pronájem části pozemku parcelní číslo 775/2 o výměře
cca 350 m2 v k.ú. Nový Dvůr,
paní Marii Markové, bytem Pod
Hybšmankou 9, 150 00 Praha
5. Cena za pronájem části uvedeného pozemku na dobu neurčitou je 1,-Kč za 1 m2 /1 rok.
k) Zařazení částky 875 000,-Kč
do rozpočtu obce na r. 2012,
která by pokrývala případná
budování domácích ČOV v našich částech Přehořov, Odlezly
a Hluboká dle vrácených dotazníků.
l) Dodatek č. 6 ke Smlouvě
o dílo o zajištění komplexního
odpadového hospodářství obce

Žihle ze dne 31.10.2006 s firmou Becker Bohemia s.r.o.
m) Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ
Žihle o převedení dotace na
úhradu odpisů za rok 2011 ve
výši 354.942,-Kč
n) Vyčlenění částky 700.000,-Kč
z obecního rozpočtu na nutné
opravy havarijního stavu Národního domu v Žihli.
29) neschvaluje
a) Změnu výše ceny prodeje pozemku panu Jaroslavu Reitmeierovi, dříve bytem Kralovice,
Markova tř. 2, kterému byl Usnesením z 27. září 2011, bod
23) písm.e), schválen prodej pozemku v k.ú. Žihle, parcelní číslo
1/2 o výměře 161 m2, m2 za
100,-Kč . Od 29. září 2011 je
občanem s trvalým bydlištěm
v Žihli 94, z tohoto důvodu
žádá o snížení částky na 40,Kč/1 m2.
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Vyhláška o regulaci hluku
Obec Žihle
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
obce Žihle č. 2/2011
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Žihle, se na svém zasedání dne 27.10.2011,
Usnesením č. 26 d), usneslo vydat podle ust. § 10 písm. a) a ust.
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který
umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření
příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického
vzhledu obce.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
čl. 3
Omezení činností
1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době
je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2) Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a strojů způsobujících hluk, mezi které jsou zařazeny:
pojezdové a traktorové sekačky, křovinořezy s elektrickým nebo
spalovacím motorem, motorové a kotoučové pily, sbíječky apod.
a to o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době:
1) sobota − bez omezení
2) neděle a státem uznaný den prac. klidu − od 06:00 do 22:00
hodin
čl. 4

2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými
škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku
na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném
zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným
celkem.

Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou
bude postihováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších platných předpisů.
čl. 5

čl. 2
Účinnost
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Lampionový
průvod
17. listopadu 2011 se již tradičně po 17. hodině
vypravil od RH-baru průvod plný světel.
Děti v doprovodu dospělých se
prošly až ke kostelu sv. Václava,
kde je přivítal starosta obce
František Procházka.
Vystoupila žihelská skupina
Allardet s ohromující ohňovou
show a státní svátek pak
ukončil ohňostroj. Ten museli
žihelští hasiči odpalovat natřikrát, jelikož výrobce ohňostroj

nedodal v kompletním a připraveném stavu na použití.
Proto žihelští při cestě domů
slyšeli a viděli létat ohňostroj
ještě 10 minut po jeho domnělém skončení.
Text Jiří Bláha
Foto Huček Otto

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyhlášení. Tj. 17.11.2011.
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Vítání nových občánků
V sobotu 5. listopadu 2011 se v obřadní místnosti Obecního úřadu Žihle uskutečnilo vítání nových
občánků naší obce.
Na vítání byly pozvány děti, které se narodily v období od ledna
2011 do srpna 2011. Do obřadní síně se dostavilo šest dětí se
svými rodiči.
V úvodu vystoupily děti z místní mateřské školky s pásmem básniček. Poté byli panem starostou Františkem Procházkou občánci přivítáni jednotlivě. Obec jim věnovala Mini účet od ČSOB spořitelny
se základním vkladem 2.000,- Kč, pamětní knížku s dárečky a maminkám malou kytičku. Na závěr proběhlo focení dětiček v kolébce, někteří se nechali vyfotit s celou rodinou.
Foto z leva: Amálie Ernstová, David Procházka, Marie Sebránková,
Martin Jílek, Teodor Karásek, Radim Procházka
Foto Huček Otto
Text Ivana Kašparová

Víkendové dýchánky
V sobotu 19. listopadu 2011 se opět roztočilo kolo víkendových dýchánků určených nejen pro dámy
a nejen pro seniory.
Zkrátka, zúčastnit se může
každý, kdo má rád hezkou českou písničku, popíjí rád svařák
nebo grog, ale i pivo a nějakého toho paňáčka.

z Obory, soutěž o nejlepší jednohubku vyhrála a poukaz na
odběr vánočního stromečku si
odnesla paní Jana Kozová - blahopřejeme.

Na listopadovém setkání se
sešlo přes 40 občanů. Kdo přišel, dobře se pobavil. K tanci
a poslechu hrál Jan Kubík

V pátek 16. 12. 2011 se uskutečnilo druhé setkání při
písničkách, tentokrát zahrál
a o zábavu se staral Jiří Blána.

Tento dýchánek byl již laděn
v duchu vánoc a skoro každá
z účastnic donesla k ochutnání
své domácí vánoční cukroví.
I tentokrát se sešlo více jak 40
občanů.

další dýchánek, který se uskuteční 14. ledna 2012.
Hasičský ples bude 18. 2. 2012
a 25. 2. 2012 se setkáme na
Masopustním reji a večerní zábavě v požární zbrojnici v Žihli.

Závěrem tohoto večera jsme si
všichni při svíčkách zazpívali vánoční koledy a již se těšíme na

Text Jiří Bláha, František Procházka, foto Huček Otto
a Mgr. Pavel Kašpar
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Vánoční strom Žihle 2011
Letošní rozsvěcení vánočního stromečku před Základní školou v Žihli připadlo na pátek 25. listopadu
2011.
Po tradičních několika vystoupeních v podání MŠ Žihle, ZŠ
Žihle a DDM Radovánek se žihelským dostalo dvou překvapení.

Všechny postavičky, které byly
opravdu věrohodné, doplnila
skvělá ovečka od Jirky Tvrdého
ze Žihle, a koza Jana Janouškovce z Přehořova.

Tím prvním byl bývalý žák ZŠ
Žihle Radek Dvořák, který svým
beatboxovým podáním písničky
Rolničky roztleskal snad každého; tím druhým byl pak "živý
Betlém", který skvěle připravili
žáci deváté třídy za pomoci
OÚ Žihle.

Děkujeme...
Text Jiří Blána,
foto Huček Otto

Sezóna v plném proudu
Zvoní budík. Den, na který jsme se všichni těšili, je tu. Je poslední sobota v listopadu. Na tento den
byla naplánována první naháňka MS Žihle.

Kolem osmé hodiny všichni odjíždíme z domovů a jedeme na
sraz, který je v obci Hluboká.
Než se všichni sejdeme, přivítáme a dozvíme se, co se stalo
nového, je něco kolem deváté.
Myslivecký hospodář dal povel
k nástupu. Na zahájení celé
akce nám zatroubilo trio dětí.
Při nástupu jsme byli seznámeni
s průběhem celého dne. Co
a kde budeme lovit, kde bude
svačina, výřad a posezení po
celém dni.

Je čtvrt na deset. Začínáme.
Jsme rozděleni do dvou skupin
a rozcházíme se. Jedna skupina
doleva, druhá doprava, honci
zatím zůstanou na návsi. Každý
z myslivců je postaven na místo
a už jen čeká na začátek leče.
Pusťte psy, huš, jdeme, prase
doprava, srovnat. Toto se nyní
ozývá z lesa.
Po první leči následuje svačina
a hned potom druhá a třetí leč.
Kolem čtvrté je hotovo. Schá-

zíme se u výřadu a hodnotíme
celý den. Nástup na ukončení
naháňky. Jsou předány zálomky
úspěšným střelcům. Na závěr je
provoláno Lovu Zdar.
Následoval přesun do restaurace, kde bylo připraveno
občerstvení. Celý tento den
končí ve večerních hodinách
ke spokojenosti všech zúčastněných.
MS Žihle
Jan Janouškovec
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Nejlepší kroniky Plzeňského kraje 2011
Slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje se uskutečnilo 1. 12. 2011 v plzeňské Měšťanské besedě za účasti hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance, radních a představitelů Plzeňského kraje. Oceněni byli starostové a kronikáři 47 soutěžících obcí. Strašice obhájily
prvenství z prvního ročníku soutěže.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 49 obcí, hodnoceno ale
bylo nakonec 47 kronik, protože 1 obec odstoupila a 1 obec nedoručila kroniku k hodnocení. Kroniky soutěžily ve 2 kategoriích.
V kategorii obce do 500 obyvatel se utkalo 19 obcí a v kategorii
obce nad 500 obyvatel pak 28 obcí. Nejúspěšnější obce za své kroniky v každé kategorii obdržely od Plzeňského kraje finanční odměnu:
Kategorie obce do 500 obyvatel:
1. místo obec Koryta
(5 tis. Kč)
2. místo obec Štichov
(3 tis. Kč)
3. místo obec Záchlumí
(2 tis. Kč)
Kategorie obce nad 500 obyvatel:
1. místo obec Strašice
(5 tis. Kč)
2. místo město Přimda
(3 tis. Kč)
3. místo obec Žihle
(2 tis. Kč)
Děkujeme panu Jaroslavu Vintrovi za vzorné vedení kroniky
naší obce.
Vítězným obcím také věnoval cenu sponzor soutěže - digitalizaci
kroniky a její zveřejnění. Udělena byla také zvláštní ocenění. Čestné
uznání za nadstandardní přístup při vedení kroniky získalo město
Spálené Poříčí a obec Útušice, Čestné uznání za video dokumentaci si odnesly Dnešice a Líšťany a Čestným uznáním za komplexní
dokumentaci se pyšní Pačejov a Kožlany. Ostatní kronikáři odešli
z vyhodnocení s pamětním listem.
Kritéria hodnocení:
- hodnoceny byly zápisy v kronice v letech 2009 a 2010
- soulad se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
- obsahová a stylistická úroveň
- grafická úroveň kroniky
- kvalita dokumentace dění v obci
- přílohy ke kronice
V hodnotitelské komisi zasedli a od 14. do 21.
11. 2011 vybírali ty nejlepší kroniky Irena
Bukačová - ředitelka Muzea a galerie
severního Plzeňska Mariánská Týnice, Jana Dienstpierová - me-

todik pro kroniky a dokumentátor (Muzeum a galerie severního
Plzeňska Mariánská Týnice), Barbara Köpplová - Univerzita Karlova
v Praze, náměstek Ivo Grüner, radní Václav Koubík a Miloslav Michalec, Alena Svobodová a Pavel Suk (KÚPK). Kroniky byly na krajském úřadu v termínu hodnocení vystaveny k prohlédnutí pro
kronikáře ostatních obcí a pro širokou veřejnost.
„Tato výstavka měla velký ohlas, ale i přínos pro ostatní kronikáře,
kterým byla nejen inspirací, ale i poučením. Jedna z návštěvnic dokonce prohlásila, že jí výstava dala mnohem víc, než odborná školení,“ doplňuje Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního
rozvoje na krajském úřadu, který celý slavnostní ceremoniál připravil.
Letos se uskutečnil 2. ročník této soutěže. 1. ročník se konal z iniciativy tehdejší hejtmanky PK Milady Emmerové v roce 2009.
Vítězství si tehdy odnesly obce Štichov a Strašice.
Plzeňský kraj je jedním ze dvou krajů v ČR, který soutěž pořádá (druhým je Karlovarský kr.).
Převzato ze stránek Plzeňského
kraje
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Poslední Babinec a Mikulášská besídka
V pátek 2. 12. 2011 se uzavřela sezóna „Babinců“, nebo-li setkání seniorů v KD Přehořov.

Vánoční atmosféru navodil vyzdobený sál a výborné perníčky
od Zuzky Pírkové. O kulturní
vložku se postaraly ženy Krev
a mlíko, které se zde po roce
opět ukázaly v celé své kráse
s „odvážným“ tancem kankán.
Představení se líbilo a vzbudilo
velký obdiv. Na jaře se budeme
těšit při dalším setkání seniorů.

čerty a anděla. Čerti si letos nikoho neodnesli, tak uvidíme
rok příští.

Druhý den, v sobotu 3. prosince
2011 patřil Přehořov dětem. Po
roční pauze se zde konala Mikulášská besídka. Začátek byl
naplánován na 14 hodin. Za
pomoci místních maminek
a SDH Přehořov byly připraveny
balíčky, soutěže a zábava nejen
pro děti. Sešlo se okolo 35 dětí.
Do soutěží se zapojovali i rodiče
a umocnili tím tak legraci a soutěživost. Mláďátka si zasoutěžila a dočkala se Mikuláše, který
si s sebou vzal na pomoc 3

Text a foto Andrea Rozmarová

Doufáme, že se všem, kteří
mezi nás přišli, celá akce líbila
a budeme se těšit na příště.
Velké dík Jardovi Pelantovi za
moderování, Petře Šuchové
a ostatním za sponzorské dary.

Významná životní výročí - blahopřejeme
Božena Bárcziová
Jiřina Brányiková
Antonie Cauzová
Bohumil Frank
Václav Hajžman

Anna Hrubá
Anežka Janovská
Karel Ježek
Ružena Knedlíková
Josef Martinovský

František Pešek
Zdeněk Pešík
Božena Píclová
Kristina Plosová
Oldřich Procházka

Marie Procházková
Jitka Sochorová
Dobroslav Stráník
Evženie Stráníková
Anna Zemanová

Vánoce v domě s pečovatelskou službou
V pátek 16. prosince 2011 navštívily děti z mateřské školy spolu se svými učitelkami, p. Rambouskovou a Ježkovou náš dům s pečovatelskou
službou.
Zde děti vystoupily s pásmem
písniček a básniček s vánoční
tématikou. Tím tak výrazně přispěly k navození vánoční atmosféry v tomto domově, o kterou
se rovněž postaraly pracovnice
domova ve středu 14. prosince
2011, kdy uspořádaly pro zdejší
obyvatele společenský večer.

K dobré náladě také přispěli
svým hudebním vystoupením
harmonikář pan Zdeněk Propper a bubeník pan Vilém
Klasna. Všem účinkujícím patří
naše poděkování.
Text - starosta obce František
Procházka, foto archiv
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DDM RADOVÁNEK ŽIHLE
Přehled aktivit na měsíc leden, únor a březen

9. 1. – Zahájení činnosti všech zájmových útvarů v novém roce
2012
20. 1. – Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
27. 1. – Kreativní večer – keramika – akce pro ženy
3. 2. – Pololetní prázdniny – plavání – akce pro žáky
3. 2. – Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
8. 2. – Valentýnský dárek – akce pro žáky
12. 2. – Maškarní ples – akce od 14.00 hodin pro veřejnost
17. 2. – Kreativní večer – keramika - akce pro ženy

20. 2.
2. 3.
7. 3.
16. 3.
30. 3.
5. 4.

– 24. 2. – Jarní prázdniny v Radovánku – akce pro žáky
– Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
– Dárek mamince – akce pro žáky
– Kreativní večer – keramika – akce pro ženy
– Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
– 6. 4. – Velikonoční pobytová akce – akce pro žáky

Podrobné informace můžete získat ve vývěskách, na webových
stránkách Radovánku nebo v DDM Žihle.

Adventní tvoření
Opět nám nadešel vánoční čas
a tak jsme pro děti připravili adventní tvoření drobných dárečků. V týdnu od 12. do 15.
prosince si mohly děti vyrobit
řadu pěkných drobných dárečků a vánočních dekorací.
Celkem nás navštívilo 61 dětí
a postupně si vyrobily čertíka,
sněhuláčka, andělíčka, přá-

níčko, prostírání z čajových
sáčků, různé ozdoby na stromeček, krabičku na dárečky
a také si nazdobily perníčky.
Práce se jim celý týden velice
dařila. Vánoční atmosféru nám
dotvářely básničky a koledy,
které si děti rády zazpívaly.
Jitka Mikutová

Podzimní prázdniny v Radovánku
V době podzimních prázdnin
jsme pro děti připravili pobytovou akci v našem zařízení. Přihlásilo se 24 žáků a připravený
program na dva dny byl pestrý.
Děti se rozhodně nenudily.
První den si dopoledne vyrobily
z vlny kofoláčka a odpoledne
nás čekal společný výlet k Odlezelskému jezeru. Během cesty si

zahrály různé hry a navzájem si
připravovaly úkoly. Večer byl zaměřen na sportovní dovádění
a vědomostní hry. Hrála se
hlavně vybíjená, pexeso, AZ
kvíz a hádaly se různé hádanky.
Jako překvapení byla pro děti
připravená večerní diskotéka.
Dlouhá řada pohybových aktivit
stejně děti neunavila a tak šly
spát v pozdních nočních hodi-

nách. Spaní v tělocvičně na karimatce bylo pro všechny malé
noční dobrodružství.
Druhý den dopoledne nás čekal
výlet na Viklany. Cesta lesem se
zdála dětem nekonečná, ale
všechny ve zdraví došly. Na odpoledne jsme plánovali drakiádu, ale počasí nám nepřálo.
Nepohnul se ani lísteček a tak

se draci vůbec nevyvětrali. Zůstali jsme společně v domečku
a děti hrály různé společenské
hry. V odpoledních hodinách
nastalo stěhování zpět k rodičům a krátké táborové dovádění skončilo.
Společně se už těšíme na další
pobytovou akci, která nás bude
čekat na jaře.
Jitka Mikutová
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Slavoj Žihle - oddíl kopané

Muži A
Vážení sportovní přátelé. Loučíme se s rokem 2011, který byl
nejúspěšnějším v historii žihelského fotbalu.
Mužům se podařil historický
postup do I. A třídy, což je
druhá nejvyšší soutěž v rámci
kraje a i mužstva žáků, dorostu
a mužů „B“ reprezentují náš
klub i obec na velmi solidní
úrovni. Za posledních 5 let se
udělal velký pokrok jak v budování prvního týmu, tak ve vytváření zázemí ve sportovním
areálu TJ Slavoj Žihle.

pasům, proto velmi potěší.
V příštím roce se pokusíme
zlepšit prostředí v samotných
hráčských kabinách a i sociální
zařízení.
Všem, kteří se podílejí na chodu
klubu a jeho mužstev, jako i na

údržbě areálu a zajišťování
jednotlivých mistrovských zápasů chci velmi poděkovat.
Stejně tak i našim partnerům
a sponzorům, bez kterých by
nikdy sport v Žihli nebyl na takové úrovni, na jaké v současnosti je.

Přeji vám všem tímto hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti
a hodně osobních i sportovních
úspěchů v roce 2012.
Jaroslav Vojtěch- předseda TJ
Slavoj Žihle

Po vybudování hřiště s umělým
povrchem byla komplet vyměněna střecha na kabinách
včetně nosných částí, vybudována tribuna k sezení, provedena výměna všech oken
a zateplení a fasáda kabin.
Obecní úřad vybudoval v zahradě víceúčelové sportovní
hřiště, čímž se podmínky pro
sport v našem areálu ještě zlepšily. Pochvaly na adresu areálu
z úst rozhodčích i funkcionářů
mužstev z mnohem větších
měst, kteří k nám zajíždějí k zá-

Žáci
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Muži B

Zimní příprava 2012
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

14. 1 .2012
28. 1. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012
18. 2. 2012
25. 2. 2012
3. 3. 2012
11. 3. 2012
18. 3. 2012

Od 14 hodin
Od 13 hodin
Od 10 hodin
Od 13:30 hodin
Od 14 hodin
Od 14 hodin
Od 14 hodin
Od 14:30 hodin
Od 15 hodin

Zahájení přípravy
Žihle – Útvina
Žihle - Toužim
Žihle – Mladotice, I. kolo pohár
Rakovník – Žihle – v Rakovníku
II. kolo poháru nebo přátelský zápas
Žihle – Chotíkov
Žihle – Nepomuk – mistrák
Žihle – Zruč - mistrák

Konečné výsledky po podzimní části soutěžního ročníku 2011 / 2012
Muži "A"
Muži "B"
Dorost
Žáci

(1. A třída)
(IV. třída)
(Okr. přebor)
(Okr. přebor)

10. místo
4. místo
2. místo
3. místo

20 bodů
20 bodů
24 bodů
20 bodů

skóre (42 : 37)
skóre (28 : 17)
skóre (59 : 5)
skóre (35 : 23)

Nejlepší střelec: Majer M.
Nejlepší střelec: Čapek O.
Nejlepší střelec: Čapek O.
Nejlepší střelec: Hyžík S.

15 gólů
8 gólů
25 gólů
19 gólů

Dorostenci
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Vánoční turné Žihelského sboru

Annín
Annín
Zahájili jsme krátkým koncertem v kostele sv.Mořice v Anníně u Sušice, kam nás pozval
tamní rodák Lukáš Milota. Autobus z ČSAD Kralovice přistál
na žihelské zastávce před desátou dopoledne. Než jsme se
nadáli, byli jsme v Plzni a dvě
lahvinky slivovice zmizely. Nikdo
neví kam....
Do malebné vesničky Annín,
kterou lemuje řeka Otava, jsme
dorazili kolem půl jedné. Ačkoliv pořadatel počítal s hojnou
účastí, to, že přijde přes 400
lidí, ho opravdu zaskočilo. Malý
kostelík tuto návštěvu opravdu
nepobral. Na velké účasti se podepsaly především dvě věci dobrá propagace v médiích
a krásné sluneční odpoledne.
Na to, že byla první adventní

neděle - 27.11., počasí spíše
připomínalo konec března. Už
tomu chyběly jen včely a pampelišky.
Budětice
Hned po koncertě v Anníně
jsme se přesunuli do nedalekých Budětic, obci ležící nedaleko hradu Rabí. V autobuse
vládla dobrá nálada podpořená
třemi již prázdnými lahvemi slivovice. Žihelský sbor jeli na
první zájezd podpořit i první
dva členové fanklubu - pánové
Píša a Procházka. Nechyběl ani
dvorní kameraman a tvůrce
foto - Huček Otto. V Buděticích
jsme byli přivítáni místním starostou panem Hudou. Budětická pohostinnost je vyhlášená,
a tak se nám hned po příjezdu
dostalo posezení v útulné hospůdce s šálkem kávy a žejdlí-

Budětice

kem piva. Budětický kostel
sv.Petra a Pavla byl zcela naplněn včetně balkónu. Dobře se
na to zvyká... Hodinový koncert
čítající jak koledy, tak známé
umělé písně, vyvrcholil přídavkem - písní od Shakina Stevense s českým textem Petry
Rambouskové. Po rychlém
úklidu jsme se opět přestěhovali
do hospůdky, kde na nás čekaly
ohřáté párky a výborná domácí
buchta paní starostové. Nálada
v autobuse byla výborná, do
Žihle jsme dorazili před jedenáctou večerní.
Mariánská Týnice
Nebudeme lhát, že pozvání
z Mariánské Týnice nás mile
překvapilo, ale i zaskočilo. Přece
jen je to vyhlášené muzeum
v celém širém kraji a vystupoval
tam už kdekdo.

Po příjezdu do Týnice se ovšem
ukázalo, že tak jednoduché to
opravdu nebude. Vychytat
místo, odkud bude zvuk znít
nejlépe, byl téměř nadlidský
úkol. Až po několika pokusech
jsme zjistili, že lepší už to stejně
nebude, protože dozvuk v kapli
dělá téměř 12 sekund. Pro laiky
- když v kapli řeknete například
slovo "kaple", bude se tlouct
o stěny ještě 12 vteřin...a to je
opravdu hodně... zvlášť pro
hudbu, kterou nezpomalíte a je
v ní poměrně hodně za sebou
jdoucích not. Úderem druhé
jsme nastoupili na scénu. Koncert dle členů fanklubu dopadl
výborně, ale nám se popravdě
moc dobře nehrálo a nezpívalo.
Přece jen ta akustika dělá
svoje...
Potvorov
O den později - druhou adventní neděli nás čekal výlet do
nedalekého Potvorova. I sem
jsme přijížděli s pokorou. Před
námi tady hrál například Vladimír Mišík. Nicméně to byl jeden
z nejvydařenějších koncertů
celé šňůry. Skvělá akustika,
skvělá nálada, skvělé publikum
a snad i skvěle odehraný koncert. Bylo poznat, že už je program ozpívaný, muzikanti
uvolněnější, sbor klidnější.
Liblín
Čtrnáctidenní pauza mezi koncerty v Potvorově a Liblíně byla
znát. Nesoustředěnost, nervozita a zapomínání, se na výsledku hodně podepsalo. Navíc
sbor byl v přesile. Starostka Liblína prý totiž koncertu udělala
takřka nulovou propagaci, tudíž

Liblín
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Kozojedy
posluchačů koncertu bylo
zhruba 20. Brali jsme tedy koncert jako takovou generální
zkoušku na další vystoupení
v Kozojedech.
Kozojedy
Malebná vesnička Kozojedy je
z Liblína coby kamenem dohodil. Ve tři hodiny tedy začaly
technické přípravy. Kozojedský
kostel je překrásný a už deset
minut před začátkem byl narvaný k prasknutí. Sbor v zákulisí dopíjel v klidu grog a pojídal
ořechovou buchtu, když pan
starosta zavelel k nástupu.
K našemu překvapení koncert
začal modlitbou pana faráře.
Sbor se modlil též…. aby koncert neskončil podobným fiaskem jako v nedalekém Liblíně.
V přeplněném kostele byli totiž
i zástupci tisku. Zaplať Bůh, se

tak nestalo a koncert vyvrcholil
přídavkem v podobě písně Vánoční od Michala Tučného.
Žihle
Říká se: „Doma nikdo není prorokem.“ Proto „nezklamat“
bylo hlavním heslem neděle
18. prosince. Do Štědrého večera zbývá 6 dní, lidé už jsou
opravdu ve vánoční atmosféře,
koncert musí vypadat! Přesně
úderem páté hodiny nastoupil
sbor na domácí půdu a spustil
již několikrát ozpívaný program
– Bílé Vánoce, Halelujah, Vánoční… Už z hor zní zvon…
a najednou tma. Přesně po
předehře posledně jmenované
písně se celý kostel ocitl v černotě, kterou narušovaly pouze
čtyři svíce hořící na oltáři. Vlastimil Šmídl a Pavel Kolář se vydali hledat chybu. Než však

Žihle

Týnice
dorazili skrze davy k pojistkám,
chrám byl opět osvícen – kostelník byl rychlejší… Mohlo se
pokračovat.
Bouřlivé ovace a dva přídavky
mluvily za vše. Rok 2011 uzavřen. Pro sbor zatím nejsložitější

a zároveň nejplodnější. Vzhůru
do roku 2012 a především do
zcela nového playlistu.
Fotogalerii, videa i další informace můžete sledovat také na
www.zihelskysbor.cz
Jiří Bláha, Otto Huček

Potvorov
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Včera, dnes a pozítří ve střižně
Natáčení komedie Včera, dnes a pozítří, ve které si opět zahráli žihelští občané, je u konce. Film teď
putuje do střižny, kde ho čeká ta nejtvrdší práce.

Poskládat všechno tak, aby film
měl spád, divák se neztrácel
v ději, figurách a ještě k tomu
zůstal v napětí, dá dobrého
čtvrt roku práce.
Dějem navazuje Včera, dnes
a pozítří na předchozí snímek
Včera, dnes a zítra. Ocitáme se
tak opět v rodině Komorousových, která nedobrovolně sousedí s Janíčkovými. Ti se
přistěhovali do Žihle za klidem
z Prahy. Byť v prvním díle spolu
obě rodinky válčily, dnes spolu
žijí v přátelském souladu.
Komorous s Janíčkem dokonce
staví obecní zvoničku. Dohromady je totiž dalo dítě, které
Mirka Janíčková zplodila s nejstarším synem Komorousových
– Pavlem. Příběh se ale zamotává ve chvíli, kdy se zhroucený
Pavel vrací z Německa, kam
zmizel se sestrou místního starosty Ivetou.

Iveta se do vsi vrací také. Ovšem
bez Pavla. Zato s novým přítelem německé národnosti Helmutem Fischerem. Do zmatku
přijíždí Komorousova tchyně.

Když se do toho ještě přidá
úplatný starosta závislý na facebooku, je o zábavu postaráno.
Pokud vše půjde hladce, mohla
by se premiéra v nově zrekon-

struovaném Národním domě
v Žihli uskutečnit v dubnu nebo
v květnu roku 2012.
Text Jiří Bláha, foto Huček Otto
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13

Plesy v ohrožení
Měly to být drobné úpravy – vymalovat zdi, vyprat záclony, vyčistit parkety… realita je jiná.
Propadlý strop, plíseň, zhroucené zdi… Takový byl výsledek
po prvním ohledání Národního
domu v Žihli. Bylo jasné, že dílčí
úpravy sál nezachrání.
Obec stála před rozhodnutím –
nechat být a sál spadne sám
nebo i bez dotace učinit krok.
Vyhrála druhá varianta.
Od prosince se tedy v Národním
domě kope, vyměňuje, strhává,
lepí, maluje, buduje a mění. Do
oprav se pustily dvě žihelské
firmy – firma pana Píši a firma
pana Sejpky.

Žihelský kulturní stánek se tak
právě dočkává rozsáhlé rekonstrukce, na jejímž konci bude
sál vypadat jinak a moderněji.
Znamená to ovšem, že oba
plesy – Hasičský 18. února 2012
i Obecní 24. března 2012 jsou
v ohrožení.
Zda budou a případně kde
budou, Vás budeme průběžně
informovat. Stejně tak můžete
průběh rekonstrukce sledovat
na www.ou-zihle.cz
Text Jiří Bláha, foto Huček Otto

Přání starosty obce
Vážení spoluobčané,
toto vydání Žihelského zpravodaje čtete v době, kdy jsme již vstoupili do roku 2012. Nebudu uvádět přehled akcí, které se nám podařilo společně zrealizovat, ani jaké úkoly nás v nejbližším období
čekají. Tyto informace nám přináší každé číslo tohoto čtvrtletníku.
Mou milou povinností je poděkovat tvůrci těchto obecních novin,
i všem jednotlivým spolupracovníkům, díky kterým se k nám dostávají veškeré informace o dění v našich obcích.
Jménem členů zastupitelstva obce, pracovníků obecního úřadu
i jménem svým Vám přeji do nového roku hodně zdraví, osobní
pohody, rodinného štěstí i úspěchů v práci.
Děkuji Všem, kteří svou prací i ostatním přičiněním pomáhají zpříjemňovat život v naší obci.
Starosta obce František Procházka
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Hlubinné úložiště je prioritou
českého státu
by teprve nastartovaly procesy
schvalovací, to již bude nutné
mít konkrétní lokalitu. Provedení průzkumných prací neznamená, že v místě bude
vybudováno hlubinné úložiště.
Na jeho základě se počet vhodných lokalit zúží na dvě a teprve
pak bude řečeno konečné
slovo. To budování, začátek
prací, bude v roce 2050. Nechceme postupovat z pozice
síly státu, ale naším cílem je dohoda. Lokalita, kde bude úložiště v konečném výběru
umístěno, neponese negativní
účinky svého souhlasu, ale
především jí to pomůže k dalšímu rozvoji.
Narážíte na zákonem zajištěný příspěvek?

JUDr. Jan Prachař
Řízením SÚRAO (Správy úložišť radioaktivních odpadů)
byl pověřen JUDr. Jan Prachař.
S jakými novými impulsy do
SÚRAO přichází?
Stojí před námi úkol zahájit
geologický průzkum v lokalitách, které byly předběžně vytipovány jako vhodní kandidáti
pro umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu.
Pro dotčené obce je to nelehké
rozhodování, zda se do tohoto
procesu zapojit na samém začátku, kdy o konečném výběru
zdaleka není rozhodnuto
a předpokládáme, že se tak
stane až za několik let. Důležitá
je proto zejména komunikace
s obcemi, ale i s ekologickými
organizacemi a občanskými
sdruženími.
Na nových základech již
v SÚRAO komunikace probíhá
a já osobně jsem tuto oblast
pojal jako svůj hlavní úkol. Komunikaci chci dále zlepšovat
a hodlám se v tom i osobně angažovat.

Budete tedy navštěvovat
obce ve vybraných lokalitách, zúčastníte se kulatých
stolů apod.?

S budováním úložiště se
začne nejdříve v roce 2050.
Proč je nutné rozhodovat
o něm už dnes?

Pokládám to za samozřejmé.
V únoru proběhne v Jihlavě kulatý stůl na téma území pro
potenciální úložiště, kterého
se zúčastní zástupci obcí a jejich občané, zástupci státní
správy, senátoři, státní úředníci,
lidé z ekologických organizací
apod.

Jaderný odpad v ČR vzniká
a ještě delší dobu bude stále
vznikat. Je zodpovědností státu
starat se i o tu „koncovku“, tj.
trvalé uložení nebezpečného
odpadu, především vyhořelého
jaderného paliva. Musíme si to
vyřešit sami, tento odpad není
možné nikam vyvézt. Nyní je
bezpečně skladován v meziskladech, není to však možné na
tak dlouhou dobu, jak je třeba.
Ve druhé polovině tohoto století už je třeba mít ho pod zemí.

Podobná debata již jednou proběhla. Pokračují také jednání
pracovní skupiny Dialog, která
byla ustavena zhruba před
rokem a znamenala významný
krok ve zlepšení vzájemné komunikace.
Větší důraz budeme klást na
besedy k problému ukládání
jaderných odpadů přímo v obcích. Chceme vysvětlit, co geologický průzkum znamená, že
nebude v žádném případě devastovat přírodu či okolí obcí.

To je totiž nejbezpečnější a ekonomicky únosný způsob, jak
s ním naložit, na tom se shoduje odborná veřejnost v celém
světě a výstavba hlubinných
úložišť už se začíná rozjíždět
i v jiných zemích. Stavba sama
bude probíhat řadu let, ještě
déle pak její příprava. Geologický průzkum je první fází, pak

Před nástupem do SÚRAO jsem
pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu, též jsem vykonával funkci tajemníka
v Radě SÚRAO, s problematikou jsem již tedy byl delší dobu
v kontaktu. Na ministerstvu
jsem měl na starosti spolupráci
při vypracování novely atomového zákona a nařízení vlády,
které umožňují a konkrétně stanoví pravidla a výši příspěvku
obcím, které se nacházejí na
potenciálních lokalitách.
Obce se domnívají, že čtyři
miliony ročně jako maximum, je příliš málo…
V původním návrhu byla menší
částka. Kompromisním výsledkem je částka 600 tisíc korun
na jedno průzkumné území
plus 30 haléřů za jeden metr
čtvereční v dotčeném katastru.
Myslím si, že je to zajímavá
částka, která už pro obce může
mít v jejich rozvoji význam.
Jako ředitel SÚRAO však
jistě máte na starosti i jiné
oblasti než komunikaci?
Moje funkce je především manažerská. V této organizaci pracují odborníci na slovo vzatí,
za léta práce problematice na-

Žihleský Zpravodaj

prosto rozumějí a mají velké
zkušenosti. Pokud jde o mne,
musím zajišťovat komunikaci
také se státními orgány, především Ministerstvem průmyslu
a obchodu a Státním úřadem
pro jadernou bezpečnost.
Náš úkol je zcela zásadní: pro
jaderný odpad musíme připravit zcela bezpečnou schránku,
která bude dobře sloužit po statisíce let. Je přitom velmi pozitivní, že na jaderném účtu je

pro tyto účely shromážděno
a dále se ukládá dostatek finančních prostředků. Nebude
to zatěžovat státní rozpočet
a peněženky občanů.
Můžete obcím zajistit i další
výhody, než je peněžní příspěvek?

mické subjekty, jako je např.
ČEZ a další energetické firmy,
mají s obcemi také uzavřeno
partnerství, komunikují s nimi
a pomáhají jim. Naše situace je
samozřejmě poněkud jiná, ale
chceme mít v obcích stejně silnou pozici.
Jaké další úkoly má SÚRAO?

SÚRAO je organizační složka
státu, která se řídí zákonem
a stanovenými pravidly. Ekono-
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nalézt vhodnou lokalitu pro
umístění hlubinného úložiště,
prokázat jeho bezpečnost a dosáhnout dohody s místními obcemi o možnosti zahájení
výstavby.
Pro ostatní státy, včetně České
republiky, toto zůstává úkolem
pro nadcházející roky až desetiletí.

V několika zemích (například ve
Švédsku a Finsku) se již podařilo

Nejen kompenzace, ale motivace
V příštích třech letech se uskuteční podrobný geologický průzkum v několika vytipovaných místech
České republiky. O tom, co obce v případě jejich souhlasu čeká a jak bude dál celý proces hledání
vhodné lokality probíhat, hovoříme s RNDr. Jířím Slovákem, zástupcem ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů.
Co všechno bude předcházet
konečnému výběru lokality
pro hlubinné úložiště?
Základem je geologický průzkum, z jehož výsledků vyplyne
vhodnost či nevhodnost horninového masivu pro budování
úložiště. Získáme tak informace
o vlastnostech hornin z hlediska
jejich bariérové funkce vůči uloženým odpadům a data pro výpočet bezpečnosti. Co se
konkrétně v místech průzkumu
odehraje, je standardní záležitostí. Povrchový průzkum se
provádí pochůzkou a měřením
přenosnými přístroji a kabely
v terénu. Další je geochemický
průzkum, kdy se budou dělat
mělké vrty do hloubky 1,5 – 3
metry. Následovat bude geologické mapování, provádí se
opět pochůzkou v terénu, případně kopanými sondami či zářezy. Hydrogeologické mapování
pak představuje měření pramenů, průtoku vody v potocích
a vrtání do hloubky 10 – 50
metrů.
Při projektování hlubinného
úložiště je prvořadým požadavkem splnění všech přísných kritérií bezpečnosti tohoto díla.
Posuzování a porovnávání
vhodnosti lokalit probíhá
a bude nadále probíhat se zapojením veřejnosti a všech dotčených obcí. Také finální výběr
bude založen na souhlasu příslušné obce a bude respektovat

zájmy dotčeného regionu.
Kromě hledisek bezpečnosti
budou zkoumána i ekonomická
kritéria a socioekonomické dopady, konkrétně posouzení,
kde přinese úložiště nejvíce impulzů pro rozvoj regionu. Průzkumné práce mají začít letos
a trvat budou do konce roku
2014. K výběru dvou lokalit –
potenciálně nejvhodnějších pro
stavbu úložiště – chceme dojít
v roce 2018.
Jak se obce konkrétně zapojují?
Před zahájením geologických
průzkumných prací vyzývá
SÚRAO obce z předběžně vytipovaných lokalit k aktivní účasti
při výběru hlavní a záložní lokality. Nabízíme pořádání besed
a diskusí s občany, kde chceme
odpovědět na vše, na co se
budou lidé ptát. S těmi obcemi,
které budou ochotny na průzkumu spolupracovat, sepíšeme smlouvu, která upraví
podmínky této účasti. Podáme
pak žádost u Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území. Jakmile bude
stanovisko vydáno, obcím bude
náležet příspěvek z jaderného
účtu, a to podle velikosti průzkumného území.
Přinese stavba úložiště obcím
také pozitivní výsledky?
Každá stavba má krátkodobé
negativní dopady. Při geologic-

kém průzkumu se budou
v okolí obce pohybovat pracovníci s příslušnou technikou. Při
stavbě úložiště, což je důlní
dílo, budou negativní účinky
sníženy na minimum zejména
tím, že stavba bude probíhat
pomalu a zejména dopravní zatížení okolí bude co nejnižší.
Chápu samozřejmě, že v oblastech, kde nyní prakticky žádné
průmyslové stavby nejsou, je to
chápáno negativně. Je však
otázka, zda je to opravdu jen
negativní záležitost – vznikla by
zde pracovní místa a - což je
ještě důležitější - vzrostla by poptávka po službách místních
podnikatelů. Již při stavbě se
mohou v regionu objevit služby,
přímo navázané na toto dílo. Po
uvedení úložiště do provozu
bude v místě pracovat asi 250
lidí. Budou dbát na bezpečnost
zařízení, monitorovat, dělat
různé rozbory, zajišťovat také
ostrahu. Ti budou potřebovat
někde bydlet, stravovat se, trávit volný čas. Část se jich v místě
jistě usadí natrvalo.
Až naše úložiště ve druhé polovině tohoto století vznikne,
i v Evropě již budou další úložiště v provozu, nebude to nic
tak mimořádného. Spíš se dá
očekávat, že se o něj budou lidé
zajímat, např. ta část veřejnosti,
která ráda navštěvuje technická
zařízení, různé technické památky.

Je finanční příspěvek obcím,
schválený zákonem, motivující?
Obcím chybějí peníze, takže
pravidelný přísun finančních
prostředků by pro ně byl nesporně pozitivní. Příspěvek
může být chápán jako kompenzace zásahu do jejich území.
Může být ale také motivací.
Myslím si, že motivace je právě
v možnosti zatraktivnit region
především pro mladé lidi a zajistit jim pracovní příležitosti
a zázemí, které pro svůj život
potřebují.
Konečnou lokalitu chceme vybrat do roku 2025, postavení
obce je přitom zcela partnerské, takže může přicházet s různými podmínkami a zohlednit
vše, co by potřebovala. Naše
sliby jsou přitom podpořeny
přímo zákonem, což je vyšší garance a jistota. Nyní je v zákoně
zakotven příspěvek až 4 miliony
korun pro obce, kde bude stanoveno vymezené území pro
průzkum.
Není to ale jen o penězích.
Obce by si měly od začátku budovat postavení partnera, který
na jedné straně přijímá zátěž
tím, že na sebe bere něco, co
vzniká někde jinde, ale dělá to
ve prospěch celé společnosti.
Může proto přicházet s návrhy,
kterými svůj souhlas podmíní.

