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9. jednání Zastupitelstva obce
9. jednání Zastupitelstva obce
Žihle se konalo 20. března
2012.
Přítomno bylo 13 zastupitelů
a 14 občanů.
Na svém 9. jednání zastupitelstvo:
30) bere na vědomí:
a) Provedenou kontrolu usnesení z 8. jednání zastupitelstva
obce
b) Zprávu o činnosti rady obce
v mezidobí 8. až 9. jednání zastupitelstva obce
c) Informativní zprávu o organizaci Žihelské národní pouti
d) Zprávu o svobodném přístupu k informacím dle zák.
č. 106/1999 Sb., za rok 2011
31) revokuje:
a) Usnesení zastupitelstva obce
č. 28, písm. h), ze dne 13. 12.
2011, týkající se prodeje pozemku parcelní číslo 1141/8
o výměře 1515 m2 v k.ú. Žihle
manželům Kašparovým, bytem
Žihle č.p. 309 v ceně 150,Kč/m2.
32) schvaluje:
a) Zápis o průběhu 8. jednání
zastupitelstva obce na základě
ověření zastupitelů Miroslava
Holiše a Jaroslava Vojtěcha.
b) Program 9. jednání zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve složení:
předseda Miroslav Holiš, členové - Jaroslav Vojtěch
a Mgr. Vlastimil Šmídl.
d) Rozpočet na r. 2012

e) Provedení geologických průzkumných prací pro vytipování
nejvhodnější lokality pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu za těchto
podmínek:
- Průzkumy budou provedeny
ve všech vytipovaných lokalitách
- Dotčené obce dostanou zákonem stanovený příspěvek a to
ročně po dobu trvání průzkumu
- Souhlas s průzkumnými pracemi není v žádném případě
souhlasem s vybudováním hlubinného úložiště radioaktivních
odpadů. (bude předmětem případné smlouvy)
f) Prodej části pozemku - parcelní číslo 123/1 o výměře 90
m2 v k.ú. Žihle: firmě Joto CZ
s.r.o.,
Elektrické
vytápění
a ohřev, Žihle čp. 19, 331 65
Žihle IČ: 29 11 30 75. Navrhovaná cena za prodej uvedeného
pozemku je 40,-Kč za 1 m2
g) Informace o změně názvu
firmy pana Kalouse původně
firma IMEX s.r.o., nyní firma
Joto CZ s.r.o., které byl na
8. jednání Zastupitelstva obce
Žihle schválen prodej části pozemku 123/2 a pozemku 122/1
v k.ú. Žihle.
h) Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na
rok 2012 ve výši 88.500,-Kč
i) Žádost TJ Sokol Žihle o finanční příspěvek na činnost
v roce 2012 ve výši 50.000,-Kč
j) Navýšení ceny na opravu sálu
ND Žihle z důvodu nutnosti výměny elektrických rozvodů
a s tím spojených zednických
prací a navýšení počtu m2 omítky,

které bylo nutno odstranit
a znovu omítnout. Předpokládané navýšení je z původních
700.000,-Kč, které byly schváleny na jednání zastupitelstva
obce dne 13. 12. 2011 na
částku 1.100.000,-Kč.
k) Delegování starosty Františka
Procházky k zastupování obce
jako akcionáře na valné hromadě Vodárenské a kanalizační
a.s. Plzeň, Nerudova 25, která
se uskuteční 26. června 2012
v Nýřanech.
l) Uděluje souhlas k použití
obecního znaku Žihle k vytvoření sběratelské kolekce znaků
měst a obcí ČR pro firmu AKTIV
95 OPAVA s.r.o. S podmínkou,
že obec obdrží 50 ks buttonů
(placek) se znakem obce Žihle.
m) Prodej pozemku, stavební
parcely č. 1141/8 nacházející
se v k.ú. Žihle o celkové výměře 1515 m2 v k.ú. Žihle,
Mgr. Pavlu Kašparovi a Ivaně
Kašparové, oba bytem Žihle
č.p. - 309. Cena za prodej
uvedeného pozemku je 100,-Kč
za 1 m2. Snížení ceny z dů-

vodu nezasíťování pozemku.
n) Žádost o dotaci na činnost
fotbalového klubu Slavoj Žihle
na rok 2012 a to ve výši
250.000,-Kč
o) Finanční odměnu členům komisí (nezastupitelům) za rok
2011
p) Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 , kterou se
mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místních poplatcích
q) Žádost TJ Sokol Žihle o mimořádný finanční příspěvek
z důvodu účasti na letošním
Všesokolském sletu v Praze, ve
výši 20.000,-Kč
33) odvolává:
a) Podle § 102 zákona
č. 128/2001 Sb., o obcích,
slečnu Petru Kolářovou z funkce
členky kontrolního výboru.
34) volí:
a) Podle § 102 zákona
č. 128/2001 Sb., o obcích, paní
Boženu Molcarovou, členkou
kontrolního výboru.
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Kontakty na Obecní úřad v Žihli
Identifikátor datové schránky Obce Žihle
Číslo účtu:
e-mailové schránky:
starosta@obec-zihle.cz
František Procházka
podatelna@obec-zihle.cz
Dana Procházková
matrika@obec-zihle.cz
Ivana Kašparová
ucetni@obec-zihle.cz
Alena Soukupová
pokladna@obec-zihle.cz
Lenka Knedlíková
k.zihle@tiscali.cz
Lucie Lušková

39pb5wx
3920371/0100
Telefon:
373 395 100, 607 560 876
373 395 114
373 399 038
373 399 039
373 399 040
373 395 686

Fax:
373 395 684

Únorový dýchánek
Píše se 5. února 2012 a do hasičské zbrojnice se
před 14. hodinou začínají trousit první hosté nejen ženy, ale i několik pánů.
Koná se totiž v pořadí 4. dýchánek s českou melodickou písničkou. Hostem je tentokrát multiinstrumentalista Pavel Huda z Budětic u Sušice.
Netrvá dlouho a parket je zaplněn. Dýchánky se v Žihli staly již tradicí a počet návštěvníků se každý měsíc pohybuje kolem 50.
Text Jiří Bláha,
foto Huček Otto

Masopust
Již osmým rokem vyrazil napříč obcí Žihle masopustní průvod.
Úderem desáté se na pochod
vydalo 36 masek – namátkou:
Petr Brabec a Pavel Kašpar coby
nevěsta se ženichem, Otto
Huček a Pavel Kolář coby jeptišky, Míra Procházka jako vosa,
co ráda píchá, Martina Rambousková, Olča Vintrová, Petra
Rambousková a Pavel Ivánek
jako Spejbl, Hurvínek, Mánička
a paní Kateřina, Marcela Koudelková a Jana Cihelková jako
leštiči bot…. Ale v průvodu se
objevil i Shrek s Fionou, Fantomas s komisařem Juvem nebo
vojáci v plné polní…

Od 20:00 hodin se v Požární
zbrojnici uskutečnila tradiční
Masopustní zábava, které se
zúčastnilo 93 obyvatel Žihle.
Tancovalo se a zpívalo až do
třetí hodiny ranní.
Vrcholem večera bylo vystoupení Petra Brabce, který se po
vzoru filmu Transformer během
dvou vteřin změnil v trabant…
více ve videu…
Text Jiří Bláha,
foto Huček Otto

Žihelský Zpravodaj

3

MASOPUST V PŘEHOŘOVĚ A V ODLEZLÍCH
Tak jako každý rok, i letos se 10. 3. 2012 obcemi Přehořov a Odlezly prohnal masopustní průvod.
Průvod, který vyšel v 10:00 čítal více než 100 masek.
To svědčí o tom, že místní masopust je vyhlášený a vyhledávaný. Z masek nemohli chybět
nevěsta se ženichem, kteří se
u každého domu za všechny
přivítali a připili. Prý šli letos naposledy, tak uvidíme. Tradicí je
i medvěd, dále jsme mohli vidět
šmouli, vodáky, chobotnice,
Soudruhy z NDR, indiány, cestáře, maséry a spoustu dalších.
Masopustní průvod tradičně zakončilo taneční kolečko před
hostincem. Poté se šli někteří

domů zregenerovat a nabrat
síly na večer, někteří pokračovali
v reji.
Od 20:00 byla na sále tradiční
zábava. O večerní rejdění se
postaralo okolo 20 masek. Zábava probíhala až do ranních
hodin. Troufnu si říci, že si
všichni celý den naplno užili.
Tak příští rok na viděnou.
Andrea Rozmarová

Sobotní dýchánky ukončilo MDŽ
Od listopadu do března se každý měsíc v hasičské zbrojnici uskutečnily hudební dýchánky spojené s
pojídáním dobré krmě a popíjením lahodných moků.
Pětici dýchánků ukončily 11. března 2012 oslavy Mezinárodního
dne žen, které si nenechalo ujít na 80 žen a dam ze Žihle a jejího
okolí. Objevilo se i pár mužů dychtivých popřát něžným polovičkám
vše dobré k jejich celosvětovému svátku.

K tanci a poslechu hrál Jan Kubík a Pepa Beneš z Obory. Fotogalerie a video naleznete na www.ou-zihle.cz .
Text a foto: Huček Otto
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DDM RADOVÁNEK ŽIHLE
Vyhodnocení výtvarné soutěže
Na podzim loňského roku byla vyhlášena výtvarná soutěž s názvem „Malujeme pro radost druhých“.
Soutěž byla určená žákům ZŠ Žihle a nabízela zajímavá téma. Tentokrát se sešlo 59 výkresů k hodnocení a z nich porota složená z pedagogů a žáků základní školy vybrala tyto práce:
KATEGORIE I.
1. Kristýna Kašparová
2. Zoryana Trush
3. Kateřina Janečková
KATEGORIE II.
1. Aneta Havlíková
2. Andrea Sanglová
3. Valentýna Hynková
KATEGORIE III.
1. Kamil Frank
2. Miroslav Kouba
3. Aneta Propperová
KATEGORIE IV.
1. Kristýna Mikutová
2. Aneta Hynková
3. Lenka Nguyen

5. tř. – Domácí mazlíček
5. tř. – Víla Amálka
5. tř. – Domácí mazlíček
6. tř. – Klaun
6. tř. – Klaun
6. tř. – Loď
7. tř. – Slunečnice
7. tř. – Slunečnice
7. tř. – Slunečnice
9. tř. – Automatická kresba
9. tř. – Automatická kresba
9. tř. – Automatická kresba
Všem účastníků výtvarné soutěže děkujeme a autorům
vybraných výkresů srdečně blahopřejeme.
Ceny výhercům byly předány
a všechny soutěžní výkresy
zkrášlují prostory školní jídelny
ZŠ Žihle, čekárnu zubní ordinace a společenskou místnost
DPS v Žihli.
Bc. Jitka Mikutová
vedoucí DDM Žihle

Dětský maškarní ples
Dětmi dlouho očekávaný maškarní ples se konečně uskutečnil. Čekání na opravený sál Národního
domu v Žihli opravdu stálo za to, protože opravené, čistě vymalované a sluníčkem prosvětlené prostředí nám báječně doladilo atmosféru letošního ročníku. V neděli 25. 3. 2012 se přišlo na pestrý program i na „nový sál“ podívat 82 dětí a 85 rodičů a prarodičů.
Program plný soutěží, her
a tancování zaplnil dětem celičké odpoledne. Také na ně čekalo jedno veliké překvapení.
A to návštěva přímo z budoucnosti. Transformer se během
několika minut zajímavé hudby
přímo před zraky diváků proměnil v automobil. Dalším zpe-

střením bylo taneční vystoupení
nejmladších děvčat a jednoho
chlapce z tanečního kroužku
v Radovánku, které s nimi
krásně nacvičila paní Lenka Kozová.
Účast masek byla na plese
opravdu hojná. Navštívilo nás

několik sličných princezen, tři
Makové panenky i se svým kamarádem motýlem Emanuelem. Dále přijel kovboj na svém
oři, kuchař, indiánka, čertíci, andílci, kouzelnice a rozličné tanečnice. Přišla zrzavá Pipi
dlouhá punčocha, malé včelky,
berušky, klauni, kostra, muške-

týr, mažoretka i baletka. Přiletěl
králík z klobouku kouzelníka
Pokustóna, který rád chroupal
mrkvičku a také nás navštívila
Sněhurka, ale bez svých kamarádů trpaslíků. Dohled nad řádným průběhem soutěží měl
Sherif a k veselému tancování
všechny lákal barevný klaun.

Žihelský Zpravodaj

Celým odpolednem nás provázel mluveným slovem a lákavou
hudbou Jirka Bláha, kterému
tímto velice děkuji za ochotu
a spolupráci. Bohatá tombola
zakoupená za velkého přispění
OÚ Žihle a paní Juhové byla vyprodána do posledního lístečku
a snad se i dětem dostatečně líbila. Na závěr báječného odpoledne bylo vyhodnoceno devět
nejkrásnějších masek a jim předána sladká odměna od pekařství Paní Komáčkové.
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Jarní počasí za okny nám jednoznačně říká, že čas maškarních je už nenávratně pryč.
Alespoň pro tento rok. A tak
nám nezbývá nic, než se těšit
na další rok a pomalu vymýšlet
novou masku.
Na viděnou za rok.
Bc. Mikutová Jitka
vedoucí DDM Žihle

Příměstský jarní tábor v Radovánku
O jarních prázdninách v termínu od 20. do 24. 2. 2012 jsme pro děti školou povinné připravili bohatý
program plný sportu, vyrábění, vědomostních her a deskových her.
Děti přicházely mezi 8.00
a 9.00 hodinou podle toho, jak
se jim chtělo vstávat. Od 9.00
hodin začínal hlavní program,
který končil v 15.00 hodin odchodem domů. Jídlo a pití si
každý donesl podle své chuti
z domova.
Turnaj ve vybíjené, který se
konal hned v pondělí, byl rychlý
a náročný na fyzičku. Odpočinek u počítače nebo při pohádce na DVD byl velice vítaný.
Vyzkoušeli jsme několik variant
vybíjené – proti všem, pamatovaná nebo obrácená vybíjená.
Děti se dostatečně vyřádily,
unavily a za to na ně čekala
sladká odměna. Po obědě jsme
vytvořili v tělocvičně překážkovou dráhu a pokračovalo volné
sportování.
Úterní dopoledne bylo ve znamení vyrábění krabičky na
šperky technikou kašírování.
Každý si vyřezal a slepil z kartonu krabičku s víkem. Krabičku děti musely pomocí
vařeného škrobu a starých
novin celou oblepit, aby byla
dostatečně pevná. Tím dnes
končila výroba krabičky, protože následovalo dlouhé sušení
před závěrečným zdobením.
Volný čas využily děti hraním
vybíjené, stolního tenisu nebo
deskových her.
Středa byla celá v duchu deskových her. Od rána až do odpoledne si děti hrály různé stolní
a deskové hry. Vystřídaly celou

řadu her a velice se pobavily.
Některé děti si přinesly hru
z domova a naučily ji hrát své
kamarády. Společně jsme si
stihli zahrát Sázky a dostihy,
Umí prase létat, Loupežníky,
Aktivity, Ubongo, Ramses II.,
Lodě, Moje první obrázky a Věž.
Turnaj v deskových hrách byl
plný napětí a bouřlivých diskuzí,
ale sladká odměna opět čekala
na každého účastníka.
Čtvrteční dopoledne si děti
zdobily krabičku na šperky a vyráběly masku na nadcházející
karneval. Krabičku si děti natřely do oblíbené barvy, polepily
výřezy z papíru a bylo hotovo.
Karnevalové masky zabraly více
času, ale za to byly různorodé
a moc pěkné. Vyrábělo se z barevných čtvrtek, vlnkovaného
papíru, krepového papíru
a zdobilo se pomocí univerzálních barev a třpytek. Na závěr
ještě přivázat kloboukovou gumičku a můžeme vyrazit na karneval. Děti si vyrobily masku
lidojeda, pavoučka, tygra, čarodějnice, rytíře, mimozemšťana
a netopýra. Práce se jim
opravdu povedla. Teď už zbývá
jenom doma s rodiči připravit
oblečení a vyrazit na karneval.
Páteční plavání v Kladně bylo
nejlákavější, proto naše řady
rozšířilo hodně dětí. Sraz byl
ráno na autobusové zastávce
a společně jsme odjížděli do
Kralovic. Zde jsme navštívili
DDM Radovánek Kralovice,
který nám poskytl azyl, než se

bude odjíždět zájezdovým autobusem do Kladna do aquaparku. Tento čas jsme všichni
vyplnili hraním deskových her.
Cesta autobusem spolu s dětmi
z Kralovic utekla jako voda, protože se každý těšil, až bude
v bazénu. Plavání jsme si dostatečně užili. Atrakcí zde bylo
dost na pořádné vyžití, ale času
bylo „málo“. Tři hodiny ve vodě
uběhly jak velká voda a nastal
čas se vrátit. Cestou domů se
všichni nasvačili a někteří se
i vyspali. Pro žihelské děti, ale
výlet nekončil. Čekala nás ještě
návštěva Městské knihovny
v Kralovicích. Knihovnice si pro
nás připravily zajímavý program. Nejdříve jsme se dozvěděli, jak probíhaly vykopávky

spojené s výstavbou nové knihovny, a vše jsme si prohlédli na
fotografiích ve vstupní chodbě.
Pak následovala řada zajímavých kvízů, které prověřily čtenářské znalosti všech dětí. Za
jejich dobré vědomosti dostal
každý pochvalu a malou odměnu. I čas v knihovně uběhl
jako splašený kůň a tak jsme
museli vyrazit na linkový autobus směr Žihle, kde nás už nedočkavě vyhlíželi rodiče.
Příměstský jarní tábor se podařil
a poskytl pestrou nabídku k vyžití. Už teď se všichni těšíme na
další podobnou akci.
Bc. Jitka Mikutová
vedoucí DDM Žihle
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V provincii na kopci čekáme kulturně
Stav čekárny na náměstí na Hluboké byl trnem v oku všem trvale bydlícím i těm občas přebývajícím.
Avšak ani čerstvě natřená čekárna nesplňovala současné standardy kultury čekání. Proto Klub přátel Hluboké přistoupil k vybudování čekárny nové.

Dřevo dodala obec. Ujal se ho a na vlastní zahradě náležitě zušlechtil Petr Pavúk ml. Práce odborná, přesná a kvalitní. Otázkou zůstává, kdo uklidil piliny a hobliny z pěstěného trávníku.

Členky Klubu přátel Hluboké využily posledních krásných podzimních dnů a dodané dřevo natřely na z domu donesených kozách.

Na již mírně zdevastovaném trávníku u Pavúků vznikala stavebnice
nové čekárny.

Za již méně příznivých klimatických podmínek byla stavebnice přenesena na náměstí a zde postupně poskládána.

Pracovali všichni, i když to na první pohled tak nevypadá.

S cigaretou NE! Už v průběhu stavby jsme učili čekat i ty méně přizpůsobivé.

Krásná střecha na nové čekárně je dílem firmy pana Milana Zíky LÖW střechy. Téměř hotová čekárna se stala novou dominantou
náměstí na Hluboké. Až se počasí umoudří a dovolí betonářské
práce, budou dodělány schůdky. Pak bude čekárna splňovat
všechna kritéria pohodlného čekání a na Hlubokou budou možná

zajíždět i autobusy Student agency, které barevně ladí s naší novou
čekárnou. Avšak pouze ze Žihle, přes Kalec jen pokud by byly pásové.
Za KPH – Hubert Herrmann
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Obecní ples 2012
V sobotu 24. března se v Národním domě v Žihli konal již osmý Obecní ples spojený se slavnostním
otevřením zrekonstruovaného Národního domu.
Do Národního domu si našlo
v sobotu cestu téměř 240 návštěvníků. Obecní ples zahájil
krátkým proslovem starosta
obce František Procházka. Pak
už se do práce pustila skupina
Repelent, která skvěle hrála až
do půl čtvrté do rána – nového
času…

Po 23. hodině zazpíval žihelským své největší hity legendární zpívající bubeník Vítězslav
Vávra.

nechala se slyšet hvězda 80. let.
Jeho hity Holky z gymplu, Dívka
Gloria nebo Holka s citrónovou
šálou rozvlnily žihelský parket.

„Nálada tady byla skvělá, dal
jsem si s místními několik piveček a tu a tam i nějakou kořalku, jsou to broučkové,“

Hlavní cenou tomboly byla
automatická pračka, ale ani
ostatní ceny nebyly k zahození
– uzená kýta, divoké prase,

fotoaparát, vysavač nebo topinkovač.
Fotogalerii, reportáž Českého
rozhlasu Plzeň i video z plesu
můžete shlédnout na www.ouzihle.cz .
Text: Bláha Jiří
Foto: Huček Otto

Včera, dnes a pozítří ve střižně
V minulém čísle Žihelského zpravodaje jsme Vás informovali, že premiéra pokračování žihelské komedie se uskuteční v dubnu, možná v květnu roku 2012. Už teď je jasné, že k uvedení filmu dojde
až po prázdninách, nejspíš v září.
Sestřihat film, aby držel tempo
a děj, až tak složité není. Nejhorší jsou následující úpravy –
tzn. přidat hudbu nebo zvuky,
které při natáčení nebylo
možné zvukově nasnímat (např.
zvedá-li herec ve filmu telefon,
jeho vyzvánění se přidává až ve
střižně).
Další lahůdkou jsou potom tzv.
postsynchrony – používají se
především ve scénách točených
venku, kde jezdí auta, létají letadla, nebo fouká vítr.
Pro herce to znamená, že se
znovu sejdou před natočeným

materiálem a v klidu a tichu studia znovu nadabují sami sebe,
abychom všechny nežádoucí
ruchy a zvuky eliminovali.
V neposlední řadě je tady „barvení“ – každý střih sám o sobě
se musí ručně barevně doladit,
aby lahodil oku… tohle
všechno jsou hodiny a týdny
práce, které právě probíhají.
Každopádně ke shlédnutí je už
trailer k filmu, který najdete na
stránkách www.ou-zihle.cz.
Text: Bláha Jiří
Foto: Huček Otto
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Rekonstrukce Národního domu v Žihli
Od prosince 2011 do poloviny března 2012 probíhaly v Národním domě v Žihli rozsáhlé opravy – od
strhnutí stropu, přes rozvody elektřiny po nové vybílení celého sálu. První etapa rekonstrukce vyvrcholila 24. března Obecním plesem.

„Tři roky jsme se snažili získat
finanční prostředky z fondů
Evropské unie, bohužel bezúspěšně,“ přiznává starosta
obce František Procházka. „Do
oprav se tak obec musela pustit
na vlastní náklady. Byla vyčleněna částka 300 tisíc na výměnu topení z pevných paliv na
zemní plyn, a 700 tisíc na stavební práce. Po zahájení prací
bylo zjištěno, že plánované stavební práce budou v daleko
větším rozsahu a budou muset
být provedeny kompletní výměny elektrických rozvodů. Počítáme, že částka se vyšplhá až
na milion čtyři sta tisíc korun,“
dodává František Procházka.

Na rekonstrukci Národního
domu v Žihli se podílely především dvě místní firmy – firma
pana Píši a firma pana Sejpky.
Do elektrických rozvodů se pak
pustila firma Beneš Kralovice.
Velký dík pak také patří zaměstnancům Obecního úřadu
p.Šírkovi a Pírkovi a paní Cafourkové s paní Sejpkovou. Do
úklidu po rekonstrukci se dobrovolně zapojilo i několik obyvatel obce Žihle.
Stavebním oříškem se pak ukázala renovace oblouku nad jevištěm. Původně se měl jen tu
a tam poopravit, ale když se do
něj ťuklo, šel k zemi takřka celý.

„Museli jsme odlít vzorek oblouku a podle něj vyřezat z plechu zvláštní zařízení, kterým
jsme oblouk znovu obtáhli. Je
k nerozeznání od toho původního,“ vysvětlil majitel stavební
firmy Josef Píša.
K nepoznání se změnilo vstupní
schodiště. Moderní železné zábradlí namontovala firma pana
Havlíka. Nad schodištěm pak
pyšně svítí žihelský znak, jehož
kresby se ujal pan Otto Huček
za pomoci paní učitelky Marcely
Šmídlové a Josefa Píši.
A co čeká sál v další etapě rekonstrukce? „Pokud bude do-

statek finančních prostředků,
budeme se snažit ještě letos
udělat parket a střechu. Oprav
se musí pochopitelně dočkat
i pánské a dámské záchody,“
vypočítává nelehkou práci dál
František Procházka. „Když
všechno dobře půjde, pokusíme
se obnovit i bývalou restauraci
vedle sálu a zachránit tak celý
objekt.“
Kompletní fotogalerii z průběhu celé rekonstrukce můžete
vidět na www.ou-zihle.cz
Text: Bláha Jiří
Foto: Huček Otto, Procházka
Jaromír
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Deset statečných s Ivo Šmoldasem
Jedenáctý díl pořadu „Deset statečných“ se uskuteční v pátek 11. května 2012 v Národním
domě v Žihli.
Začátek pořadu je v 19:00 hodin, vstupné 100,-Kč.
Hostem dalšího dílu bude populární překladatel, vypravěč a glosátor Ivo Šmoldas, kterého můžete slýchat každý všední den ráno na
Rádiu Impuls.
Chybět nebudou ani předtočené ankety s žihelskými občany.
Text: Bláha Jiří

Na žihelské Národní pouti zahraje Wabi Daněk
Rok se s rokem sešel a je tu květen, který je v Žihli ve znamení oslav výročí osvobození ČSR. Letos
připadlo datum hlavního programu na víkend 12. a 13.května.
Již ale ve státní svátek – v úterý
8. května proběhne na střelnici
u Plivátka tradiční Memoriál Josefa Kozy ve střelbě na asfaltové terče. Závody začínají
v 8:00 hodin ráno.
V předvečer květnových oslav –
v pátek 11. května se od
19:00 hodin v Národním domě
v Žihli uskuteční další díl pořadu
„Deset statečných“, hostem
bude tentokrát překladatel
a glosátor Ivo Šmoldas.
V sobotu 12. května proběhne tradiční koncert dechové
hudby před budovou Obecního
úřadu, a to mezi 9:00 a 10:00
hodinou.
Přesně v deset pak vyjde průvod
k památníku 273 obětí fašismu.

Po zbytek dne se veškeré dění
přesune na fotbalové hřiště. Od
11:00 hodin se žihelský dorost
utká s dorostem Dobříče.
Ve 13:00 hodin začne na přilehlém asfaltovém hřišti kulturní
program, který odstartuje vynikající orchestr Základní umělecké školy v Plasích. Ve 14:45
jej pak vystřídá legenda českého folku, kytarista Wabi
Daněk, mezi jehož největší hity
patří Rosa na kolejích, Montgomery nebo Listopad.
Od 17:00 hodin pokračujeme
opět fotbalem – Žihle „B“ vs.
Kralovice „B“.
Osmá večerní patří zábavě pod
širým nebem s oblíbenou regionální kapelou Repelent.

Neděle 13. května bude ve
znamení sportu. Desátá dopolední bude patřit žákům, kteří
se utkají s týmem Chotíkova,
a odpoledne žihelské „áčko“
poměří síly se Slavojem Mýto.

Po oba dva víkendové dny bude
na náměstí probíhat stánkový
prodej a pro děti jsou opět připraveny pouťové atrakce.
Text: Bláha Jiří, foto: Huček Otto

Žihelský pěvecký sbor pilně zkouší
Po náročném vánočním turné
žihelského pěveckého sboru v
prosinci 2011 si toto hudební
těleso dalo měsíční pauzu a od
února začalo zkoušet nový program. Ten by sbor chtěl nejen
žihelskému publiku představit
na jaře roku 2012. Sbor se od

nového roku rozrostl o dva
mužské hlasy, což je výrazná
posila v basových polohách.
Zbrusu nový repertoár tvoří
opět převážně známé písně
všech žánrů - jen tak namátkou: písničky z muzikálu Balada
pro banditu, Starý příběh od

Spirituál Kvintet, Osmý den
skupiny Olympic nebo Kůň bílý
Marie Rottrové.
S několika novými písněmi vystoupil Žihelský pěvecký smíšený sbor 18. dubna 2012 i v
plzeňské Velké synagoze, kam

zavítal coby host plzeňského
souboru Jiřičky.
Aktuality a informace o činnosti
sboru můžete najít na stránkách www.zihelskysbor.cz
Text: Bláha Jiří
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Změny legislativy s dopadem na péči o dítě 2012
Nejzásadnější dopady legislativních změn na práva a povinnosti dětských pacientů, jejich zákonných
zástupců a zdravotnických zařízení
Zákon o zdravotních službách
č. 372/2011 Sb., který vešel
v platnost 1. 1. 2012, je z pohledu zdravotnické veřejnosti
i samotných právníků problematický, protože nemá v řadě
paragrafů jednoznačný výklad.
Tato zákonná norma musí respektovat legislativně vyšší
normy a to zejména Úmluvu
o lidských právech a biomedicíně (96/2001 Sb.). Současně
vešla v platnost novela zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, která platí
také od 1. 1. 2012. S ní je úzce
provázána i novela vyhlášky
č. 537/2006 Sb. o očkování
proti infekčním nemocem.

nebo kvalitu jeho života, 2. souhlas alespoň jednoho z rodičů,
a to k poskytnutí zdravotních
služeb, které nejsou zdravotními službami podle bodu 1,
nebo k postupu podle písmene
b);

okresní soud o ustanovení opatrovníka, který pak rozhoduje
o dalším postupu. V případě
odmítnutí povinného očkování
má lékař ohlašovací povinnost
na další instituce, které případ
řeší.

Ke všem zdravotnickým zásahům, které tedy mohou vést
k podstatnému negativnímu
ovlivnění dalšího zdravotního
stavu pacienta nebo kvality života, je vyžadován informovaný
souhlas, event. nesouhlas. Toto
se v ordinacích PLDD týká m.j.
očkování. U povinných (tzn.
pravidelných,
mimořádných
a zvláštních) očkování se tento

U nepovinných očkování (ať
hrazených, částečně hrazených
z veřejného zdravotního pojištění nebo zcela nehrazených) je
zákonný zástupce dítěte nejen
poučen o očkování, ale lékař
vyžaduje též informovaný souhlas či nesouhlas a to vždy podepsaný oběma rodiči. Opět
v případě neshody se lékař obrací na opatrovnický soud.

ného zástupce. U nezletilých
mezi 15-18 lety lze zdravotní
služby poskytované registrujícím lékařem poskytovat bez
zjišťování souhlasu zákonného
zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas. Tzn. že
zákonný zástupce musí registrujícímu lékaři předat písemný
souhlas ještě před zahájením
takového způsobu ošetřování
nezletilého staršího 15 let.
Pokud by se jednalo o závažnější zdravotní problematiku,
musí se dostavit zákonný zástupce s dítětem do 18 let
osobně.
Rozhodně nelze posílat nezletilého např. na očkování, preventivní
prohlídku
apod.
samotného nebo v doprovodu
jiné osoby, než je rodič. Zákon
tedy neakceptuje doprovod dítěte k neakutnímu lékařskému
ošetření prarodiči, chůvou, sousedkou apod. S dítětem nelze
posílat k ošetření jiné osoby než
je zákonný zástupce (vyjma
stavů akutně vzniklých a vyžadujících neodkladné ošetření –
např. úrazy ve školských zařízeních apod.)

Zákon o zdravotních službách
přináší v § 35 odst. 1 zásadní
změnu při poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům. Dle tohoto ustanovení lze
poskytnout zdravotní služby
nezletilému jen se souhlasem
zákonného zástupce s výjimkou
případů, kdy lze zdravotní
služby poskytnout bez souhlasu. V § 35 odst.2, písm.a) se
dočteme: „Jde-li o nezletilého
pacienta, jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se
1. souhlas obou rodičů, a to
k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným
způsobem negativně ovlivnit
další zdravotní stav pacienta

souhlas nepožaduje, protože
povinnost očkování je dána vyšším právním předpisem (Zákon
o ochraně veřejného zdraví
č.258/2000). Zákonného zástupce postačuje poučení o důvodu očkování, charakteru
očkovací látky, nežádoucích
účincích, kontraindikacích, alternativách. V případě, že zákonný zástupce se u povinných
očkování přesto rozhodne negativně, musí vyplnit informovaný nesouhlas (revers) a musí
ho podepsat oba zákonní zástupci dítěte. V případě rozporu
mezi zákonnými zástupci (jeden
souhlasí, druhý nesouhlasí) je
lékař povinen požádat příslušný

O různých výkonech, léčbě a léčebných postupech je informován nejen zákonný zástupce,
ale přiměřeným způsobem i samotný nezletilý. I zde se vyžaduje
souhlas
zákonného
zástupce a přiměřeně i nezletilého pacienta vyjma stavů, kdy
se jedná o akutní závažné ohrožení zdraví a života dítěte – zde
je lékař povinen poskytnout
ošetření i proti nesouhlasu zákonných zástupců event. i samotného pacienta.

Problém by také mohl nastat
v případě doprovodu dítěte
přítelkyní/přítelem (která/ý není
biologickým rodičem) do zdravotnického zařízení. V případě,
že žijí ve společné domácnosti,
musí zákonný zástupce předem
udělit takové osobě písemný
souhlas s povolením zdravotnickému zařízení předat takové
osobě zdravotnické informace
o dítěti. Tento souhlas musí být
založen ve zdravotnické dokumentaci dítěte. Zdravotnický
pracovník má právo požadovat
v případě pochybností o totožnosti osoby, popřípadě jejího
vztahu k pacientovi, aby tato
osoba prokázala svoji totožnost. (zejména pokud se jedná
o předání zdrav.informací)

Za nezletilého je dle našeho
práva považována osoba do 18
let. S nezletilým je proto vždy
vyžadován doprovod zákon-

Podávání informací o zdrav.
stavu dítěte (do 18 let) nelze
předávat nikomu jinému než
zákonnému zástupci a jím urče-
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ných osob vyjma zákonem stanovených výjimek (oznamovací
povinnost ze zákona, zbavení
povinné mlčenlivosti soudem,…)
Další problematickou kapitolou
nového zákona je i použití
omezovacích prostředků. Omezovacím prostředkem se rozumí
jakýkoliv úchop pacienta. Použití omezovacího prostředku je
nutno zaznamenat do zdravotnické dokumentace se zdůvodněním a popisem použitého
omezovacího prostředku. Tato
legislativní norma vyplývající
z nově schváleného Zákona
o zdravotních službách prakticky znemožňuje ošetřování
dětí a to i při zcela běžných vyšetřovacích a ošetřovacích neinvazivních metodách. Proto bylo
toto znění SPLDD napadeno
a připomínkováno u zdravotního výboru PSP a ČLK podala
k celému Zákonu o zdravotních
službách ústavní stížnost. Paradoxně ve stejném gardu lze vykládat i situaci, kdy bude
navržen k upřesnění diagnózy
nebo k léčbě tzv. invazivní
výkon (např. odběr výtěru
z krku, odběr krve ze žíly, injekční aplikace léku, vypuštění
abscesu, apod.), a zákonný zástupce bude souhlasit, ale nezletilý pacient dá najevo
nesouhlas. Pokud se nejedná
o zvládnutí akutně život ohrožující stav, výkon lékař neprovede a bude čekat na vyjádření
opatrovnického soudu. Absurdní situací se stane dosud
zcela běžné očkování malých
dětí: rodiče by dali souhlasné
stanovisko s očkováním dvouletého dítěte, ale dítě samo s provedením při pohledu na
injekční stříkačku vysloví nesouhlas a bude se bránit. Selský
rozum se bohužel z legislativy
jaksi vytratil.

Novela zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění (dále jen v.z.p.) také zavádí
změnu v úhradách očkování.
Úhrada povinného očkování
přešla od 1. 1. 2012 ze státu (ze
státního rozpočtu) na zdravotní
pojišťovny, což vedlo k reorganizaci celého systému očkování.
Očkování rozlišujeme na povinné, dobrovolné hrazené
z v.z.p. a dobrovolné hrazené
žadatelem. Do režimu dobrovolného, leč z v.z.p. hrazeného
očkování bude od 1. 4. 2012
zařazeno očkování proti HPV
(human papillomavirus). Toto
očkování, známé spíše jako očkování proti rakovině děložního
čípku, bude takto hrazeno
u dívek očkovaných mezi 13.
a 14. rokem věku u registrujících PLDD. Tento věkový limit
tedy splní dívky, které po
1.4.2012 oslaví 13. narozeniny

a neoslaví ještě 14. narozeniny
(tedy poslední šanci na úhradu
tohoto očkování z v.z.p. má
dívka narozená nejpozději
2. 4. 1998). K použití budou
dvě HPV vakcíny (Silgard, Cervarix), volba plně leží na zákonném zástupci. V současné době
není zatím rozhodnuto, zda
obě očkovací látky budou plně
hrazené nebo zda u jedné
z nich bude vybírán doplatek.
Doufejme, že do 1. 4. 2012 již
bude jasno a budou dořešena
i další organizačně-technická
opatření tohoto očkování.
Na základě věcných připomínek
se již řada zákonodárců vyslovila pro urychlenou novelizaci
Zákona o zdravotních službách.
Uvidíme, za jak dlouho budou
problematické body vypořádány a budeme moci opět používat onen již zmíněný selský
rozum.
Souhrn:
Nezletilým je dítě do 18 let
života.
Zákonným zástupcem jsou
obvykle biologičtí rodiče (i
když nežijí ve společné domácnosti nebo jsou rozvedeni)
pokud nebyli soudním rozhodnutím zbaveni rodičovských
práv. Dále jím může být osoba,
které bylo dítě soudně svěřeno
do péče (např. adoptivní rodiče). Po přechodnou dobu se

stává zákonným zástupcem
s omezenými možnostmi rozhodování též osoba, které byl
nezletilý svěřen do přechodné
péče (např. učitel, vychovatel na
internátě, vedoucí dětského tábora, apod.), která neprodleně
informuje rodiče dítěte.
Nezletilého lze krom stavů
akutně závažným způsobem
ohrožujícím zdraví či život ošetřit výhradně za přítomnosti
zákonného zástupce.
Z uvedeného tedy vyplývá, že
zákonný zástupce doprovází
nezletilého nejen při léčebných
procesech, ale i při preventivních prohlídkách a to bez
ohledu na specializaci poskytované služby. Taktéž vystavené
recepty nesmí v lékárně vyzvedávat nezletilý.
Zákonný zástupce a nezletilý pacient má právo být poučen
o
vyšetření/ošetření
a léčebném postupu a má
právo vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas. V případech
možného rizika vážného poškození zdraví může být vyžadován
písemný informovaný souhlas/nesouhlas. V některých případech je nutný písemný
informovaný souhlas/nesouhlas
stvrzený oběma rodiči (zákonnými zástupci).
MUDr. Ctirad Kozderka
PLDD Kralovice
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Významná životní výročí - blahopřejeme
Věra Cafourková
Marie Hahnová
Jiřina Havlíková
Miroslav Ivánek
Olga Ježková

Eleonora Komáčková
Martina Křivánková
Marie Müllerová
Jiřina Schierlová
Rudolf Švihovec

Stanislava Tieslová
Josef Tolman
Irma Tóthová
Anna Tvrdá
Anna Týrová

František Urban
Stanislav Vladyka
Alžběta Voříšková

Nové knihy v knihovně
Pavouk v síti
Magda Váňová v románu Pavouk v síti ukazuje s odzbrojující
logikou
kudy
ven
z nenasytných citů, zbožných
přání a pokryteckých pastí,
které přináší spojení muže
a ženy. I lidé spřádají sítě svých
vztahů, aby získali to, po čem
touží, a když se jim to podaří,
stejně jako pavouk nemůžou už
svou síť opustit. Nezkušenou
Belu zaujali na dovolené
v Řecku starší manželé Urban
a Maren, kteří svým chováním
dávali decentně najevo, že se
stále velice milují. Bela u nich
hledá radu, jak dosáhnout, aby

i ji Radim zahrnoval takovou
pozorností a láskou. Šupiny jí
spadnou z očí, až když pochopí,
že Maren ji manévruje do postele svému milenci, kterého se
potřebuje zbavit, a Urban ji
chce získat jako náhradu za
svou stárnoucí milenku, s kterou udržuje poměr už jen ze setrvačnosti. Taková zkušenost
změní Belu na celý život
a mírně sobecký Radim, který
se před svatbou nevěře nevyhýbal, se najednou snaží upřímným obdivem odčinit, že se
ještě nedávno ke své manželce
choval s hloupou přezíravostí.

Srdceboly
Srdceboly Svatební pochod mi
vždy připomíná hudbu, která se
hraje, když vojáci táhnou do
boje," řekl lyrický básník Heinrich Heine a nevědomky tak s
předstihem naprosto dokonale
vystihl obsah knihy Srdceboly.
Je to příběh o manželství, které
začíná okázale se vší parádou a
končí na bojišti, je to příběh
plný vášně, intrik, touhy, žárlivosti, sexu, paniky ze stárnutí,
osobní nezralosti, lží a pomstychtivosti. Je to příběh pro
všechny z Vás, kteří už vědí, že
manželství není souboj. V souboji se totiž dá vyhrát

Hraničářův učeň
Horác odjel s vojenským poselstvím ke dvoru císaře Nihondžinu. Od té doby už uplynuly
celé měsíce, a on se dosud nevrátil. Pak Evanlyn dostane
zprávu, že v Nihon-džinu vypuklo povstání sendžiů proti
právoplatnému císaři a Horác se
rozhodl zůstat a postavit se na
stranu svrženého panovníka.
Evanlyn si dělá o Horáce starosti
a ve společnosti Willa, Alyss
a Halta se mu vydá do Nihondžinu na pomoc.

Žihelský Zpravodaj
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Rozhovor s geologem
cích několikrát projedou osobní
a terénní automobily s geology
a s měřicí technikou. Následně
v etapě vrtných prací budou
obce muset strpět přejezdy
vrtných souprav na místo vrtání
a dopravu cisteren přivážejících
vodu k vrtům. Rozhodně se ale
nejedná o nějaký dramatický
nárůst dopravy.
Kolik pracovníků se při průzkumech bude v lokalitě pohybovat?
V úvodu prací většina obyvatel
obcí zahlédne skupiny geologů,
geochemiků a geofyziků, kteří
ve skupinách 2 – 4 osob budou
provádět měření a odběry
vzorků na profilech situovaných
v širším okolí obce. V další
etapě se geologické práce spíše
soustředí na dění okolo vrtů.

Co konkrétně má geologický
průzkum zjistit o podloží
v lokalitách?

Odhaduje se, že na každé lokalitě bude odvrtáno celkem 3 - 5
hlubokých vrtů.

Geologický průzkum musí dát
odpověď na otázku, zdali horninový masiv na vybrané lokalitě odpovídá přísným kritériím
na výstavbu konečného úložiště
radioaktivních odpadů. Musí
tedy posoudit řadu geologických aspektů, které uvedený
masiv musí splňovat z hlediska
složení hornin, průběhu zlomů
a puklin, únosnosti podzemních staveb, jeho propustnosti
a oběhu podzemních vod a dalších vlastností, které budou
ovlivňovat jeho funkci přírodní
bariéry v případě, že by jednou
v hloubce bylo úložiště skutečně vybudováno.

Jaká je míra hluku a prašnosti při vrtání?

Do jaké hloubky se bude
vrtat?
Podle současných předpokladů
se v první fázi průzkumu jedná
o povrchové průzkumy (vrty
maximálně do tří metrů) a o hydrogeologické mapování s vrty
do 50 metrů. V druhé fázi,
pokud lokalita bude vyhodnocená jako vhodná, by vrtné
sondy dosáhly do hloubky 100,
500 a dokonce až 1000 metrů.

Nemyslím si, že vrtné práce
svým hlukem budou narušovat
prostředí v obcích, o prašnosti
nemluvě. Z těchto vrtů se nepráší, protože používají vodní
výplach. Navíc je třeba připomenout, že z informací, které
jsou veřejně k dispozici, vyplývá,
že vlastní území geologických
a tedy i vrtných prací je poměrně vzdáleno od intravilánu
obcí. Případné rušivé momenty
pro místní obyvatele budou
svými projevy nevýznamné
a časově omezené po dobu několika prvních měsíců.
Co se týče provozních hodin
zejména vrtných souprav, tak
jistě si může obec dohodnout
s provádějící organizací pravidla, která budou vyhovovat
oběma stranám.
Jaká bude míra dopravního
zatížení během průzkumů?
V první etapě prací pravděpodobně po místních komunika-

Jaká jsou omezení plynoucí
z výměry průzkumného
území – lze vstupovat, sbírat
houby, venčit psa? Bude
území oploceno?
Vyhlášením
průzkumného
území se de facto říká, že v dotyčném, přesně vymezeném
areálu má organizace, které
bylo území uděleno, výlučné
právo provádět geologický průzkum. Ostatní průmyslová, zemědělská činnost není tímto
vyhlášením dotčena. Rozhodně
se občané nemusí obávat, že by
byl omezen jejich vstup do lesa
nebo na polnosti, ať se jedná
o sběr hub nebo prostou vycházku na čerstvý vzduch,
apod.
Jak daleko od obyvatelné
zástavby budou průzkumy
probíhat?
Geologické mapování, geochemické a geofyzikální práce
budou situovány v extravilánech. Není tedy možné, aby se
kdokoli procházel s měřící aparaturou po zahradách za domy
místních občanů. Jestliže budoucí úložiště bude mít své
ochranné pásmo, pak logicky
vzato není prakticky možné
„nalepit“ vrty bezprostředně
k obci. Lze očekávat, že situo-

vání vrtů bude určitě ve vzdálenostech stovek metrů a více od
„posledního plotu“ obce.
Jak budou vyřešeny vstupy
na pozemky obce a obyvatel
během pochůzek a během
přípravy vrtání?
Protože se jedná o zásah geologických prací do pozemku,
před vlastní realizací prací je
nutná dohoda s vlastníkem. Jinými slovy každý vlastník pozemku bude prováděcí firmou
osloven a bude s ním podepsána dohoda, za jakých podmínek lze na jeho pozemku
provést geologické práce.
V souvislosti s tím budou dohodnuty i případné kompenzace, které vyplývají z omezení
nebo škody, které geologický
průzkum způsobil, např. náhrada ztrát na zemědělské produkci. Jde o rutinní záležitost,
kterou mají geologické firmy
zažitou a která rovněž vyplývá
z příslušné legislativní úpravy.
Jakým způsobem se bude
měřit při hydrogeologickém
průzkumu?
V průběhu hydrogeologického
mapování bude snahou zdokumentovat všechny vodní zdroje
v zájmové oblasti. Domnívám
se, že v rámci pasportizace vodních zdrojů budou navštíveni
i vlastníci studní v obci se žádostí o změření hladiny vody ve
studni a možnost odběru
vzorku.
Na většině vrtů bude provedeno hydrogeologické testování. V souvislosti s těmito
pracemi není třeba se obávat
např. kontaminace vod, neboť
látky, které se v omezené míře
používají, mají hygienické
atesty a veškeré prováděné
zkoušky musí být schváleny vodoprávním orgánem.
Jakým způsobem probíhá
geochemický průzkum – používají se chemikálie?
Chápu, že slovo „geochemický“ může vyvolávat dojem
spojitosti s použitím chemic-
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kých látek. Ale není tomu tak,
neboť se tím myslí sledování
chemického složení hornin pro
účely poznání, jak masiv vznikal
a tedy jak se asi bude měnit
v budoucnosti. Geochemický
průzkum v praxi pak znamená,
že budou odebírány vzorky
z mělkých vrtů do 1 – 3 m
a tyto se budou dále analyzovat
v akreditované laboratoři na
obsah jednotlivých chemických
prvků. Z výsledků analýz by měli
geologové – geochemici umět
odvodit, kde se nachází zlomy
a puklinové systémy a kde naopak je masiv stabilní.
Jak budou řešeny a hrazeny
případné vzniklé škody?
(poškození majetku, znečištění pozemků, kriminalita
pracovníků obsluhy apod.)
Věřte mi, pracuji v geologickém
průzkumu přes 25 let. Proto
bych rád uvedl na pravou míru
mnohá tvrzení, jak zásadně
ovlivní provádění geologických
prací život přilehlých obcí. Domnívám se, že tomu tak rozhodně nebude a dovolil bych si
tvrdit, že většina obyvatel dotčených obcí si téměř nevšimne,
že nějaký průzkum v blízkosti
obce proběhl.
A co se týče škod: geologický
průzkum rozhodně není nějakou plenivou činností, které by
se měli občané obávat.
V případě průzkumu pro budoucí úložiště radioaktivního
odpadu snad mohou vzniknout
škody na příjezdových polních
cestách jejich použitím pro průjezd vrtné soupravy. Možná při
situování vrtů v lesním porostu
bude nezbytné příjezdovou
cestu upravit. Pokud by ale

k poškození majetku obyvatel
došlo, případné škody uhradí
ze své pojistky firma, která
bude práce provádět. Jedná se
o standardní postup, který vyplývá z platných předpisů.
Často se mluví o možném znečištění půd. Osobně si nedokážu představit, že by si
vybraná vrtná firma dovolila na
takto sledované akci použít
vrtnou soupravu, ze které
stříká olej na všechny strany. To
v dnešní době již není možné.
Navíc hloubky, které je potřeba
vrty dosáhnout vyžadují perfektně připravený stroj se sehranou osádkou.
Bude mít vrtání nějaký dopad na spodní vody (kontaminace, odvodnění studní
a podzemních řečišť)?
Občas mi připadá, že pokud někomu dochází argumentace,
začne používat tvrzení o ztrátách vody ze studní atd. Naše
firma zejména na Vysočině provedla řadu vrtů, jejichž úkolem
bylo zajistit pro obce zdroj pitné
vody. Při těchto pracích se
nikdo z místních občanů neobával ztráty vody ve vlastní
studni přesto, že se jednalo
o vrtné práce často bezprostředně přiléhající k obci. Technologie vrtání v případě
průzkumu na budoucí úložiště
je velmi podobná, tak je na zvážení, proč by právě při tomto
průzkumu mělo docházet
k často uváděným ztrátám vody
nebo k jejich kontaminaci. Nemyslím si to.
Dovolte mi prosím jednu poznámku v souvislosti s řadou
velmi expresivních vyjádření
k navrhovanému průzkumu.

Sklad vrtných jader

Osobně pokud něco nevím, tak
se zeptám odborníků. Velmi mě
mrzí, že nikdo z těchto kritiků
před tím, než začal líčit
chmurné následky průzkumných prací, nezvedl telefon, nezavolal třeba do naší nebo do
jiné geologické firmy a nezeptal se, jaká rizika vlastně tato
činnost zahrnuje. Jistě by se tím
předešlo řadě spekulací. Pokud
by se tak i v budoucnosti stalo,
slibuji, že s kýmkoli jsme připraveni tuto problematiku otevřeně konzultovat.
Budou mít průzkumy nějaký
vliv na hospodaření: zemědělství (může se orat/sít/hnojit/žnout?), lesnictví (může
se kácet?), myslivost (může
se lovit?), turistika/cyklistika?
Nejsem si vědom nějakých
omezení nebo vlivu na hospodaření, které by z provádění
geologických prací vyplývaly. Je
přirozené, že v průběhu technických prací se nutně musí dodržovat pravidla bezpečnosti
práce na pracovištích. Není tedy
možné, aby se obsluze vrtné
soupravy tzv. někdo motal pod
rukama. To je ale podmínka obvyklá i v jiných technických oborech a tedy nikoho nepřekvapí.
Jak budou vrty zajištěny?
(nezlomí si u vrtů nohu
srna/kráva/pes?)

Vrtná souprava (zdroj: Atlas Copco)
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Když jsem jako začínající geolog nastoupil v Železných horách, místní lesník se nejvíce
obával případného zaklínění
nohy jelenů nebo muflonů chovaných v místní oboře ve stvolu
vrtu. Nikdy k takové nehodě
nedošlo, protože vývrty byly
vrtnou osádkou vždy pečlivě za-

sypávány. Navíc vyhláška o provádění geologických pracích
výslovně přikazuje, že po likvidaci průzkumných prací se vyhotovuje protokol o jejich
zajištění.
Pravděpodobně bude nezbytné
některé z vrtů uchovat na další
pozorování. V tomto případě
bude vrt opatřen plechovým
krytem se zámkem tak, aby
místo bylo zajištěno proti manipulaci nepovolanou osobou.
Bude-li třeba, lze místo oplotit
(jedná se zhruba o 1x1 m).
Závěrem mi dovolte můj čistě
osobní názor geologa, který
pracuje v Jihlavě a bydlí kousek
od Jihlavy, vlastně nedaleko od
jedné z kandidátních lokalit.
Navrhovaný geologický průzkum mne ani nikoho z mých
kolegů nikterak neděsí. Troufnu
si tvrdit, že s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou
při uvedené činnosti nedojde
k žádným jevům, které by podstatně omezovaly nebo obtěžovaly obyvatele přilehlých obcí.
Proto i úvahy, zda povolit nebo
nepovolit průzkum, by měly být
vedeny racionálně „s chladnou
hlavou“ a pragmaticky. Dle
mého přesvědčení by bylo chybou již v úvodu odmítat příležitosti, které navrhovaný program nabízí. A nejedná se jen
o přijetí nebo nepřijetí finančního příspěvku obcím, kteří
mnozí nazývají úplatkem. Přimlouval bych se, aby zastupitelé obcí v tomto případě
pečlivě prozkoumali i pozitivní
stránky aktuální nabídky. Jsem
si jist, že některé z nich jsou
nezpochybnitelné.
RNDr. Jiří Šourek, předseda,
GEOMIN družstvo Jihlava

