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10. jednání Zastupitelstva obce

10. jednání Zastupitelstva obce
Žihle se konalo 26. června
2012.
Přítomno bylo 14 zastupitelů
a 5 občanů.
Na svém 10. jednání zastupitelstvo:
35) bere na vědomí:
a) Provedenou kontrolu usnesení z 9. jednání zastupitelstva
obce.
b) Zprávu o činnosti rady obce
v mezidobí 9. a 10. jednání zastupitelstva obce.
c) Hospodaření obce k 31. 5.
2012.
d) I. úpravu rozpočtu na rok
2012, která byla provedena
v březnu 2012,
II. úpravu rozpočtu na rok
2012, která byla provedena
v dubnu 2012,
III. úpravu rozpočtu na rok
2012, která byla provedena
v květnu 2012.

b) Program 10. jednání zastupitelstva obce.
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Jan Janouškovec, členové Jana Schönová
a ing. Vlastimil Kraus.
d) Celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce
za r. 2011 včetně zprávy
Krajského úřadu o výsledku
přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011 bez výhrad.
e) Vydání výzvy k podání
nabídky na provozování vodovodu v Žihli společnosti
Vodárna Plzeň a.s. na období
od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2017.
f) Vydání výzvy k podání
nabídky na provozování
kanalizace v Žihli, společnostem RAVOS s.r.o. Rakovník,
REVOS s.r.o. Rokycany a Vodárna Plzeň a.s. na období
od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2017.

36) schvaluje:
a) Zápis o průběhu 9. jednání
zastupitelstva obce na základě ověření zastupitelů pana
Ing. Václava Grünera CSc.
a paní Libuše Tieslové.

g) Záměr pronajmout vodohospodářský majetek obce
třetí osobě za účelem provozování dle zákona o vodovodech a kanalizacích a to na
dobu 5 let od 1. 1. 2013.

h) Prodej pozemku parcelní
číslo 1039/10 o výměře 95 m2
v k.ú. Hluboká, panu Petru
Šimandlovi, bytem Gerská
1241/22, 323 00 Plzeň-Bolevec
za cenu 100,- Kč za 1 m2.
i) Navýšení částky na opravu ND
Žihle z původních 1.100.000,- Kč
na skutečných 1.234.028,- Kč
vč. DPH.
j) Pokračování ve stavebních
pracích na obnově křídel mostu v Přehořově na odtokové
straně, firmou p. Sejpky v hodnotě do 200.000,- Kč.
k) Provedení nutné opravy
střechy na obytném domě
čp. 360 – 361 fi. Löw střechy
v hodnotě 227.061,- Kč.
l) Přestavbu odborné učebny
(kuchyňka) v ZŠ Žihle na počítačovou učebnu, včetně opravy
stropu firmou p. Píši a Elektro
Beneš Kralovice v hodnotě do
142.548,- Kč.
m) Pokračování stavebních prací
na obnově hřbitovního kostela
(IV. etapa – střecha věže), kde
byla získaná dotace z MK ČR ve
výši 250.000,- Kč. Firma LOB
plus Plzeň náklady ve výši
380.327,- Kč.

n) Provedení celkové rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ
Žihle v nákladech 1.078.173,- Kč,
firma p. Sejpky, Čapek, SDP
Logistics a.s., kde byla získána
dotace z KÚ PK ve výši
300.000,- Kč. Jedná se o výměnu oken, obkladů, dlažby,
rozvody vody a odpadů včetně
výměny všech toaletních mís
a pisoárů.
o) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ
Žihle o převedení nerozděleného zisku za r. 2011 ve výši
265,50 Kč do rezervního fondu.
p) Navýšení rozpočtu pro ZŠ
a MŠ Žihle o 200.000,- Kč, které
jsou účelově určeny na mzdy
pedagogických pracovníků.
q) Pronájem části pozemků
č. 1240/1 a 1240/8 o výměře
684 m2 za roční nájem ve výši
4.788,- Kč od Českých drah a.s.
RSM Plzeň.
37) pověřuje RO:
a) ZO pověřuje RO k dalšímu
zjišťování možností vybudování
vlastního vodovodu a kanalizace.
b) ZO pověřuje RO k výběru
firmy na opravu dlažby na terase DPS Žihle.
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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s uskutečněnými plánovanými akcemi v Žihli a našich částech v letošním roce.

V měsíci květnu byla dokončena částečná oprava mostu
v Přehořově, při které byla vybudována všechna křídla tohoto objektu v hodnotě
necelých 300.000,- Kč. V současné době jsme získali dotaci
ve výši 800.000,- Kč z KÚ PK
na dokončení této opravy.
O letních prázdninách proběhne celková rekonstrukce
sociálního zařízení v ZŠ Žihle
v hodnotě 1.080.000,- Kč,
kde byla také získána dotace
z KÚ PK ve výši 300.000,- Kč.

Rovněž v této době se uskuteční výstavba počítačové
učebny v naší škole v nákladu
143.000,- Kč. Bude provedena
oprava střechy obytných domů
č. 360-361 s rozpočtem
227.000,- Kč. Nadále budeme
pokračovat na obnově hřbitovního kostela, kde bude letos
opravena střecha věže a venkovní omítky objektu zhruba
za 1.220.000,- Kč, kde jsme získali prostředky z MK ČR
a z KÚ PK v částce 450.000,- Kč.
V nejbližší době se dozvíme vý-

sledek naší žádosti o dotaci na
zateplení a výměnu oken v mateřské škole. Na tuto akci je
rozpočet zhruba 5.000.000,- Kč
a dotace by měla být ve výši
60 %. Také usilujeme o získání
přehořovské kaple do majetku
obce, abychom mohli zahájit
práce na záchranu tohoto objektu. Kromě již zmiňovaných
akcí probíhají další práce menšího rozsahu na údržbě veřejných prostranství a stavební
práce na obnově majetku ve
vlastnictví obce. Chtěl bych po-

děkovat všem našim občanům
žijících v našich obcích, kteří se
vzorně starají o veřejná prostranství ve svém okolí a tím
nám nemalou měrou pomáhají
zvládnout tuto nelehkou práci.
Závěrem mi dovolte popřát
Vám všem pěkné prožití letních
dovolených a našim dětem
o prázdninách pěkné slunečné
počasí a jejich šťastný a veselý
průběh.
Starosta obce
František Procházka

10. 5. 2012 stavění májky
a pochod čarodějů a čarodějnic
Rok uběhl jako voda a už konečně nadešel ten správný čas 30. duben, abychom mohli veřejně
provětrat košťata a společně se proletět. Sraz všech čarodějů a čarodějnic v kostýmech byl před
Radovánkem.
Přišli nejen čarodějové samotáři,
čarodějnice Elvíra, Halíbela, Pepina, Bludimíra i Saxana, ale
i celé čarodějnické rodiny Vrbových a Procházkových, kterým
sváteční oděv náramně slušel.
Pro začátek nás byla sice menší
skupinka, ale to nám nebránilo
ve společné cestě za doprovodu
hudby z obecního rozhlasu.
Úspěšný let všem popřál sám
čaroděj nejvyšší pan František
Procházka - starosta obce Žihle

a zapnul tajemný přístroj plný
kouzelnické hudby. Během
cesty na čarodějnický rej se naše
řady postupně rozšířily a po
přistání každý čaroděj či čarodějnice obdrželi mezinárodní letecký průkaz na své koště.
U Národního domu na nás již
čekala připravená májka, kterou
začaly děti zdobit barevnými fáborky. Byla opravdu krásná
a pestrobarevná. Poté následo-

val chlapský úkol postavit májku
tak, aby odolala nejen větru.
Velice pomohla přistavená technika, která práci usnadnila
a podstatně urychlila. Než se
děti rozkoukaly, tak májka stála
jako svíčka a pyšně se rozhlížela
do údolí.
A konečně se mohlo začít soutěžit. Slalom s koštětem kolem
černého kocoura zahájil celou
sérii soutěží. Dále následoval vrh
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klády do dálky pod nohou, skákání s míčkem mezi koleny,
předávání krabičky od sirek
z nosu na nos, slalom s míčkem
kolem kuželů, malování na asfalt a také soutěž na čas, kdo
nejdříve jednou rukou nandá
sirky zpět do krabičky a zavře ji.
Soutěžící se postupně přesouvali od soutěží k menšímu ohni
a zpět na hřiště. U ohně si
každý opekl buřty s chlebem,
které zajistil OÚ Žihle a tím se
posilnil na další soutěžní klání.

lení se uskutečnilo v 21.00
hodin, ale to už bylo zahájení
oslav pro kouzelnické mistry
a čarodějnické dospěláky.

Nedaleko májky se tyčila vysoká
hranice dřeva, která byla připravená na večer. Slavnostní zapá-

Vaše průvodkyně kouzelným
odpolednem čarodějnice Halíbela, Pepina a Saxana.



Všem velkým i malým čarodějům a čarodějnicím přejeme
hodně letových hodin bez nehody a těšíme se na slavnostní
setkání opět za rok. Ale tentokrát všichni ve svátečním kouzelnickém oblečení, které
k oslavám bezpochyby neodmyslitelně patří.

Národní pouť v Žihli
Letos se hlavní program žihelských oslav uskutečnil v sobotu 12. května. Ačkoliv ještě v noci z pátku
na sobotu ukazovaly teploměry +20 °C, ráno se žihelští probudili do zataženého dne s teplotami,
které nepřesahovaly deset nad nulou.

I tak ale úderem deváté začala
před Obecním úřadem vyhrávat
dechová kapela a přesně v deset
se na místní hřbitov vypravil průvod, aby uctil památku obětí fašismu. Po oficiální části dne přišla
na řadu zábava. Ta se tentokrát
přesunula na místní fotbalové
hřiště. Od 13 hodin vyhrával
orchestr Základní umělecké
školy v Plasích pod vedením
pana učitele Milana Kůsy. Po
14. hodině nastoupila na jeviště
teta Tereza se svým originálním
divadélkem pro děti a úderem
15. hodiny vlétl na jeviště legendární Wabi Daněk se svými písněmi Montgomery, Listopad
nebo Rosa na kolejích. I přes
chladné počasí si na fotbalové
hřiště našlo cestu zhruba
350 občanů, jak přes den, tak
večer, kdy jeviště zcela zaplnila
skupina Repelent. Skvělá zábava
trvala téměř do dvou do rána

a dle ohlasů ji neunikli ani obyvatelé Přehořova, Odlezel a dokonce i Potvorova, kam se
bigbítové tóny Repelentů valily.
Nemůžeme samozřejmě zapomenout na sport. V sobotu se
utkal žihelský dorost s dorostem
dobříčským, zápas skončil nerozhodně 2:2. Muži „B“ poměřili síly s kralovickými - výsledek
1:4. V neděli se pak po žihelském trávníku proběhli i muži
„A“. Zdolali soupeře z Mýta
6:3. I žihelští žáci odcházeli ze
hřiště s výhrou, nad Chotíkovem
vyhráli 4:1. Fotbalová klání doplnil ještě nedělní nohejbalový
zápas Sokola Žihle proti NK Odlezly. Po oba víkendové dny probíhal v centru Žihle stánkový
prodej a děti se pochopitelně
dostatečně vyřádily na pouťových atrakcích.
Text Jiří Bláha, foto Huček Otto
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Deset statečných a Ivo Šmoldas
V pátek 11. května 2012 se v Národním domě v Žihli konal již 11. díl pořadu Deset statečných.

Pozvání přijal překladatel a glosátor Ivo Šmoldas. Dvě a půl hodiny
uplynuly jako voda. Doktor Šmoldas vyprávěl o svých příhodách
s kočkami a slepicemi, ale došlo
i na politickou debatu o volbě

Ukázka kroniky

obce Žihle
Dne 10. 5. 2012 se na Obecní
úřad v Žihli dostavili žáci deváté
třídy Masarykovy základní školy
a mateřské školy v Žihli spolu
s paní učitelkou Mgr. Marcelou
Šmídlovou, aby se podívali na
práci žihelského kronikáře pana
Jaroslava Vintra, který žáky
nejen informoval o práci kronikáře, ale i přinesl kroniku, s pří-

lohou kroniky, ve které byly fotografie a předložil ji k nahlédnutí. Dále žáky zajímala historie
obou kostelů, starých budov
v Žihli: Národního domu, české
a německé školy a informace
o stavbě železnice.
Text Jaroslav Vintr, foto František Procházka

Vítání občánků
Vítání pěti nových občánků patřil sobotní slavností okamžik v obřadní místnosti Obecního
úřadu Žihle.
Pozvány byly děti, které se narodily v období od září 2011
do letošního února. V úvodu
vystoupily děti z místní mateřské školy s pásmem básniček.
Do obřadní síně se spolu s rodiči dostavila dvě děvčátka
a tři chlapci, které přivítal starosta František Procházka.
Obec jim věnovala bankovní
miniúčet se základním vkla-

dem 2000 Kč, pamětní knížku
s dárečky a maminkám malou
kytičku.
Foto z leva:
Kateřina Pírková, Jaroslav Štěpánek, Šimon Havlík, Nicol
Černá, Jakub Tiesl
Text: Ivana Kašparová, foto:
Huček Otto

prezidenta nebo názory na činnost finančního úřadu. Pořad tradičně doplňovaly předtočené
ankety se žihelskými občany.
Text Jiří Bláha, foto Huček Otto
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Rybářské závody Přehořov
Přehořov se stal dne 19. 5. 2012 dějištěm rybářských závodů, které jsou každoročně na programu.
O vyhlášenosti a oblíbenosti
svědčí fakt, že hned po zahájení
cca v 7:00 byl „full stav“, tedy
plný počet soutěžících (cca 50).
Přátele rybaření neodradilo

ranní vstávání a mohl tak začít
boj o co nejlepší místo. Kdo se
nestihl doma nasnídat, měl
možnost zahnat hlad grilovanou klobásou, masem či uto-

pencem. Po ukončení soutěže,
vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen, se diváci těšili na
tradiční atrakci místních a to
koupání (dobrovolné i nedobro-

volné) v rybníce. Pořadatelé děkují za hojnou účast a budou se
těšit zase příští rok.
Text a foto Andrea Rozmarová

Mezinárodní

den dětí
Dne 2. června 2012 pořádala
MO ČSSD ve spolupráci s SDH
Žihle, TJ Slavoje Žihle a OÚ Žihle
pro děti oslavu Mezinárodního
dne dětí. Oslava se uskutečnila již

tradičně na Plivátku a to od 10 do
16 hodin. Děti soutěžily o věcné
ceny a k vidění byly i ukázky hasičů.
Foto Otto Huček
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HOT ROD DRAGRTRIP CONTEST 2
V sobotu 23. 6. 2012 uspořádal Žihelský Cyklo-Moto klub SATANBKERS již druhý ročník sprintů veteránů na letišti v Hluboké, nazvaný HOT ROD DRAGRTRIP CONTEST. Hodinu po poledni odstartovali
první závodníci na svých odlehčených závodních speciálech na trati dlouhé 201 metrů (1/8 míle).
Během dne se na závodní dráze
vystřídalo třináct motocyklů a tři
automobily. Objevily se zde
značky JAWA, ČZ, HARLEY
DAVIDSON, NORTON, LEWIS
a TATRA. Mezi automobily to byla
ŠKODA TUDOR, FORD T z roku
1917 a krásný Hot Rod NASH

s osmiválcovým pětilitrovým motorem Chrysler ozdobený ježkem
v kleci a motivy Rychlých Šípů.
Večer po závodech proběhlo
v klubovně Satanů vyhlášení
výsledků v doprovodu dvou
Rock n´ Rollových kapel THE

MORDORS GANG a THE SLAPDASH. O překvapení večera se
postarala skupina ALLARDET se
svojí fire show. Celkem se akce
zúčastnilo cca 500 návštěvníků.
Poděkování patří obci Žihle,
panu starostovi, hasičům, firmě

PRAETORIA, záchranné službě
SANITAR Plzeň a všem, co se
podíleli na organizaci této
akce.
Foto Michal Kučera,
archiv skupiny Allardet,
text Martin Kolář

Hot Rod Dragstrip Contest vol. 2 2012 – výsledky:
Kategorie: 125 ccm - 250 ccm
Místo: Číslo:
Jméno:
1.
6
Radomír Löw
2.
15
Jan Pojer
3.
5
Dušan Píša
4.
14
Richard Pflügner

Stroj:
ČZ 150
JAWA 175
ČZ 175 SKŮTR
TRIUMPH 175 SPECIÁL

R.v.
1952
1959
1959
1939

Čas
14:15
14:91
15:19
16:90

Kategorie: 250 ccm
Místo: Číslo:
1.
8
2.
18
3.
1
4.
2

Stroj:
JAWA 250 CROS
JAWA 250
ČZ 250 SPORT
JAWA 250 SPECIAL

R.v.
1958
1956
1961
1955

Čas
12:69
13:03
13:10
15:01

Kategorie: Sloučená kategorie: 350 ccm - 500 ccm 2T + 750 SV + 750 OHV
Místo: Číslo:
Jméno:
Stroj:
1.
10
Petr Müller
NORTON 600
2.
13
Karel Kubíček
HARLEY DAVIDSON WL 750
3.
9
Václav Šmídl
JAWA 350 PÉRÁK
4.
3
Jaromír Löw
LEWIS JAP 550 BOARDTRACK

R.v.
1951
1941
1954
1929

Čas
12:78
13:34
15:22
18:09

Kategorie: Sloučená kategorie: AUTA ČESKÁ + AUTA AMERICKÁ + HOT ROD
Místo: Číslo:
Jméno:
Stroj:
1.
16
Miroslava Černíková
NASH V8 BIG BLOCK
2.
12
Petr Mára
ŠKODA TUDOR
3.
17
Vladislav Korecký
FORD T

R.v.
1929
1947
1917

Čas
11:69
15:46
20:85

Jméno:
Roman Trylč
Petr Hostaš
Jiří Křenek
Lukáš Bláha
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Memoriál Josefa Kozy 2012
Druhý svátek v květnu uspořádalo Myslivecké sdružení Žihle o.s. již 4. ročník memoriálu Josefa Kozy
ve střelbě na asfaltové terče. Členové MS se sešli již po šesté hodině, aby vše připravili pro hladký
chod celé soutěže.

Již něco kolem osmé hodiny se
začali u vstupu na střelnici objevovat první sportovní střelci.
V devět hodin proběhlo uvítání účastníků soutěže a rozlosování pořadí v jakém se
bude střílet.
Do soutěže se celkem přihlásilo 42 střelců. Mezi střelci
byla i jedna žena a jeden
mladý a nadějný střelec z Pastuchovic.
Celé závody i s vyhodnocením
výsledků trvaly do odpoledních
hodin. Kolem čtvrté byl nástup
na vyhlášení výsledků. Na prvním místě se umístil p. F. Ficek.

Hodnotné ceny byly připraveny
pro střelce do dvacátého místa.
Poděkování za bezproblémový
chod celých závodů patří všem,
kteří se podíleli na průběhu
střeleb, hlavně ale pí. Frankové,
bez které by to ani již nešlo.
Děkujeme i všem sponzorům
a OÚ Žihle za zakoupení pohárů
pro vítěze.
Doufám, že se akce zdařila
a zvu všechny první sobotu
v září na další střelby na střelnici
na Plivátku.
Střelectví Zdar
Text a foto Jan Janouškovec
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Slavoj Žihle – fotbal
Skončil soutěžní ročník 2011 – 2012. Tento byl pro náš klub úspěšný. Muži „A“ skončili v druhé nejvyšší
krajské soutěži I. A tř. na slušném 9. místě a jako nováček, přes špatný závěr soutěže jistě nezklamali.
Tabulky - výsledky

Tato soutěž se hraje na mnohem vyšší úrovni, než na jakou
byla většina mužstva zvyklá. Zejména mladí a nezkušení hráči
se potýkali s výkyvy formy a na
jistotě jim nepřidala ani zranění
klíčových hráčů týmu. Přesto
patří poděkování celému mužstvu, že se podařilo relativně
v klidu tuto soutěž pro Žihli zachovat. Další ročník bude neméně náročný a bude to od
všech vyžadovat nasazení, bojovnost a hlavně chuť a zápal do
fotbalu jako takového.
Naše „B“ mužstvo obsadilo ve
IV. tř. sk. B 5. místo. I zde by se
jistě dalo dosáhnout lepších výsledků, ale myslím, že můžeme
být s účinkováním tohoto mužstva, za které nastupovalo
mnoho dorostenců vcelku spokojeni.
Tým dorostu vyhrál okresní přebor dorostu a také v tomto
týmu dostávalo šanci mnoho
hráčů z nižší žákovské kategorie, kteří svůj úkol splnili a zvládli
přechod do vyšší kategorie bez
vážnějších potíží.
Žákovské mužstvo skončilo jen
těsně o skóre na velmi pěkném
4. místě v okresním přeboru
starších žáků. V této kategorii
nastupují žáci mezi 7 – 15 roky
a tak je někdy pro mladší fotbalisty těžké se vyrovnat o několik
let starším soupeřům. Ale celý
tým bojoval a pral se o velmi
pěkné konečné umístění.

Velmi si ceníme práce všech dobrovolníků, kteří pomáhají jakýmkoliv způsobem s chodem
mužstev, jako jsou trenéři, vedoucí mužstev, pomezní rozhodčí, pořadatelé, dívky u vstupu
a ostatní, kteří jsou ochotni jakkoli pomoci s čím je třeba.
Velmi si vážíme pomoci všech
našich partnerů, sponzorů
a hlavně obce Žihle a je i jejich
velkou zásluhou, že se nám
stále daří držet mládežnické
týmy, což není ani ve větších
obcích v dnešní době tak samozřejmé. Na velmi dobré úrovni
je spolupráce se ZŠ Žihle
a ostatními složkami.
17. května 2012 se nám povedlo do Žihle opět přivést hokejový tým HC Plzeň 1929 díky
kterému se podařilo uspořádat
velmi pěkné sportovní odpoledne včetně autogramiády hokejistů, kteří byli u nás v areálu
velmi spokojeni a doufáme, že
se k nám rádi budou vracet.
Předběžný los I. A tř. Mužipodzim 2012
Letní příprava:
Tréninky od 13. 7. 2012 vždy
v pátek a úterý od 18 hod.
Přípravné zápasy:
21. 7. od 17 Chotíkov – Žihle
28. 7. od 17 Chýše – Žihle
4. 8. od 17 Lhota – Žihle
Text Jaroslav Vojtěch

MUŽI - 1. A TŘ.
1.
TJ SUŠICE
2.
J. DOMAŽLICE „B“
3.
FK NEPOMUK
4.
START VD LUBY
5.
TATRAN PŘIMDA
6.
KER. CHLUMČANY
7.
SPARTA DL. ÚJEZD
8.
TJ ZRUČ
9.
SLAVOJ ŽIHLE
10.
SKP OKULA NÝRSKO
11.
SOKOL ČERNICE
12.
FK ŽÁKAVA
13.
SLAVOJ MÝTO
14.
SOKOL M. TOUŠKOV
15.
SOKOL BLOVICE
16.
SOKOL KŘIMICE
MUŽI - IV. TŘ. - SK. B
1.
SOKOL NEKMÍŘ
2.
SVORNOST HVOZD
3.
SOKOL KRALOVICE „B“
4.
SOKOL DOLNÍ BĚLÁ „B“
5.
SLAVOJ ŽIHLE
6.
TRAFO HADAČKA
7.
SOKOL PLASY „B“
8.
SOKOL VYSOKÁ LIBYNĚ
9.
SOKOL MLADOTICE „B“
10.
FK KUNĚJOVICE
11.
SLAVIA ÚNĚŠOV „B“
OKR. PŘEBOR DOROSTU
1.
SLAVOJ ŽIHLE
2.
SOKOL DOBŘÍČ
3.
SLOVAN BLATNICE
4.
SOKOL DOLNÍ BĚLÁ
5.
SOKOL PLASY
6.
OLYMPIE KOŽLANY
7.
TJ TLUČNÁ
8.
SOKOL TRNOVÁ
9.
BANÍK KAMENNÝ ÚJEZD
10.
SPARTA SULKOV
OKR. PŘEBOR ST. ŽÁKŮ
1.
SOKOL KRALOVICE
2.
BOHEMIA KAZNĚJOV
3.
OLYMPIE KOŽLANY
4.
SLAVOJ ŽIHLE
5.
SOKOL DOLNÍ BĚLÁ
6.
SLAVIA ÚNĚŠOV
7.
FC CHOTÍKOV
8.
ZKZ HORNÍ BŘÍZA
9.
TJ TLUČNÁ
10.
BANÍK KAMENNÝ ÚJEZD
11.
SOKOL PLASY

79 : 31
95 : 41
73 : 47
63 : 35
70 : 50
73 : 60
74 : 70
43 : 56
75 : 81
46 : 59
47 : 64
52 : 73
47 : 74
48 : 103
40 : 56
40 : 65

56 : 16
100 : 24
100 : 39
60 : 41
53 : 55
55 : 49
46 : 50
23 : 70
41 : 91
37 : 91
32 : 77

91 : 19
69 : 25
78 : 23
65 : 33
59 : 29
47 : 80
51 : 109
34 : 56
24 : 95
22 : 71

136 : 28
82 : 20
70 : 50
64 : 47
50 : 45
72 : 59
25 : 46
33 : 76
38 : 95
36 : 74
19 : 86

66
65
57
54
54
50
47
46
41
40
40
33
33
31
28
26

54
50
42
34
30
30
27
20
17
14
12

46
43
36
35
34
23
16
15
12
10

55
49
39
39
34
28
21
20
17
15
13
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Slavoj Žihle - HC Plzeň 1929
Ve čtvrtek 17. 5. 2012 se konalo mimořádné
utkání mezi Slavojem Žihle a HC Plzeň 1929.
Počasí nám přálo, návštěvníků
přišlo velké množství. Výsledek
nebyl důležitý, hra byla pohledná, šancí na několik
zápasů. To ostatně můžete po-

soudit ze sestřihu těch nejzajímavějších akcí na videu ze stránek www.ou-zihle.cz.
Text Jiří Bláha, foto Huček Otto

Předběžný los I. A tř. Muži - podzim 2012
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

15.9
22.9
29.9
6.10
13.10
21.10
27.10
3.11
10.11
18.11

16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Žihle
Dl. Újezd
Žihle
Sp. Poříčí
Žihle
Bolevec
Žihle
Nepomuk
Zruč
Žihle

Nýrsko
Žihle
Stříbro
Žihle
Černice
Žihle
Chlumčany
Žihle
Žihle
Přimda

Proběhla okrsková soutěž Sborů
dobrovolných hasičů okrsku Žihle – Bílov
V sobotu 2. 6. 2012 proběhla jako tradičně na Plivátku okrsková soutěž hasičů O pohár starosty
obce Žihle.
Soutěž se konala po skončení
oslavy Dětského dne, kde hasiči
připravili společně s ostatními
několik disciplín a předvedli také
ukázku vyproštění z osobního
automobilu a záchranu jeho
posádky.
Letošní soutěže se zúčastnilo
5 družstev, 2 ze Žihle, po jednom z Velečína a z Bukoviné.
Jako hosté se zúčastnili hasiči
z Hradecka, kteří startovali s jedním družstvem mužů. Závodů
se nezúčastnili hasiči z Přehořova a z Pastuchovic.
Každé družstvo mělo 2 pokusy
v požárním útoku a započítával
se nejlepší dosažený čas. Po
spočítání výsledků zvítězili
mladší hasiči ze Žihle, druhé
bylo družstvo starších hasičů ze
Žihle, třetí hasiči z Bukoviné. Na

dalším místě se umístilo družstvo Velečína.
Hasiči z Hradecka soutěžili mimo
okrskovou soutěž, ale v celkovém součtu by obsadili 1. místo.
Je potřeba vyzdvihnout snahu
všech závodníků o co nejlepší
umístění.
Po celý den bylo pro návštěvníky zajištěno občerstvení,
o které se postaraly členky SDH
Žihle za pomoci dalších členů.
Počasí nám přálo a tak nic
nebránilo dobrému pocitu
z úspěšné soutěže a přesvědčení, že se zase za rok sejdeme
a předvedeme veřejnosti dovednosti hasičů.
Josef Fila velitel JSDH Žihle
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DDM RADOVÁNEK ŽIHLE
BAMBIRIÁDA 2012
V měsíci květnu se každý rok koná po celé České republice přehlídka činnosti občanských sdružení
a středisek volného času Bambiriáda. Poslední květnový víkend tomu bylo i v letošním roce, kdy se
po celém multifunkčním areálu Škodaland v Českém údolí rozprostřela nabídka činností těchto zařízení. Mezi účastníky nesměl chybět ani DDM Radovánek Kaznějov.

Místo poskytovaného vzdělávání Žihle zabezpečilo program
po celý páteční den od 9.00 do
20.00 hodin. Děti si v průběhu
dne mohly vyzkoušet šlapadla,
zahrát si různé deskové hry, vyrobit si sluníčko z lékařských lopatek nebo přiřadit správně
zvířátko k příslušné stopě. Vše
se jim dařilo.
Celá tato akce je velice náročná,
protože ji navštíví celá řada plzeňských škol a široká veřejnost.
Zájem o naši činnost byl veliký

a nebýt pomocníků z řad žáků
deváté třídy ZŠ Žihle, kteří celý
den statečně pomáhali, nebylo
by v našich silách všechny děti
uspokojit. Za to jim patří veliké
díky a samozřejmě i několik
bodů do školní soutěže SUT.
Sluníčko svítilo celý den a naši
práci nám v žádném případě
neulehčil ani silný vítr. Ale počasí neporučíme.
Bc. Jitka Mikutová - vedoucí
DDM Žihle

Žihelský Zpravodaj
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Den dětí se povedl
DDM Radovánek Žihle každý rok pořádá zábavné dopoledne plné her, soutěží a vědomostních kvízů
pro první stupeň základní školy a pro mateřskou školu. Olympijské hry se prolínaly celým pátečním
dopolednem 1. 6. 2012.

Děti si na několika stanovištích
vyzkoušely skok z místa, skok
přes švihadlo, hod polenem,
chůze na chůdách, slalom, běh
trojnohý, chůze poslepu, slalom
s pytlíčkem rýže na hlavě nebo
jízdu na šlapadlech. Naučily se
něco nového o olympiádě a složily si olympijské kruhy.
Na každého účastníka čekala
sladká odměna od paní Juhové,
paní Geletiové, z Pekařství

Komi a Velkoobchodu UNIO.
Všem velice děkujeme za jejich
pomoc.
Počasí nám dlouho nevydrželo
a krátká dešťová přeháňka
vyhnala naše soutěžící z jednotlivých stanovišť. Ale i přes
krátkou nepřízeň se akce podařila.
Bc. Jitka Mikutová - vedoucí
DDM Žihle

LETNÍ TÁBOR OBLÁTEK
Letní tábor pro maminky a děti se každý rok koná
na konci června v chatovém táboře Oblátek.
Téma letošního tábora byla Indiánská stezka.
Děti v průběhu tábora plnily zkoušku statečnosti, obratnosti, bystrosti, odvahy apod. Všem se to podařilo a náčelník kmene Apačů
na závěr každému předal sladkou odměnu, hračku i medaili pro
skutečného Indiána.
Pro maminky bylo připraveno na každý večer kreativní tvoření, kterého se zhostily se ctí a umem. Upletly si košíky z pedigu, nazdobily trička dětskými obrázky a polepily hrnečky a mističky
barevnými motivy.
Počasí nám přálo celý tábor a to byl základ příjemného pobytu v lesích u řeky.
Bc. Jitka Mikutová - vedoucí DDM Žihle
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JARNÍ VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ
Tradiční výstava dětských prací se uskutečnila v týdnu od 11. 6. do 14. 6. 2012 v prostorách DDM
Radovánek Žihle.

K vidění byly rozličné výrobky
z keramické hlíny, enkaustické
obrázky, zvířátka z květináčů,
zdobené plátěné tašky, obrázky
z lékařských špachtlí, sovy ze
šišek, zahradní skřítkové se zelenou kšticí, strašidla z látky,
šašci z korku, panenky a piráti
z vařeček a další.

Děkujeme za milou návštěvu
a příští rok se opět uvidíme nad
výrobky vašich dětí.

V průběhu týdne nás navštívilo
několik tříd ze základní školy,

Bc. Jitka Mikutová
vedoucí DDM Žihle

děti z kroužků a široká veřejnost. Celkem se na výrobky přišlo podívat 18 dětí, 126 žáků
a 27 dospělých a všem se vystavované věci moc líbily.

SOUTĚŽ VE SBĚRU HLINÍKU
V letošním roce se uskutečnil již 4. ročník soutěže ve sběru hliníku. Druhým rokem tato soutěž probíhá přímo v ZŠ Žihle a účastní se jí všichni žáci.
Každá třída celý rok pilně nosí
nápojové plechovky, víčka od
jogurtů, obaly od másla, obaly
od paštik a psího krmení, hliníkové nádobí a nejrůznější hliníkové drátky.

a třetí místo získala 9. třída. Celkem se v tomto školním roce sebralo 56 kg hliníku, který byl
odvezen do ZOO Plzeň a výtěžek
z prodeje hliníku poslouží ke zpříjemnění pobytu zdejších zvířat.

Nejvíce hliníku nasbírala 3. třída,
druhé místo obsadila 4. třída

Smyslem této soutěže je uvědomit si kolik hliníku vyprodukuje

běžná rodina za jeden rok. Děti
se tím naučí více si všímat symbolů, které jsou na všech obalech v naší domácnosti.
Tentokrát vůbec není důležité
zvítězit, ale naučit se správně
třídit domovní odpad. Protože
to je investice do budoucnosti

nejen našich dětí, ale celé naší
planety. Žáci žihelské školy na
tom svědomitě pracují celý
rok. A co vy, jejich rodiče?
Doufám, že se nenecháte zahanbit.
Bc. Jitka Mikutová
vedoucí DDM Žihle

Žihelský Zpravodaj

1

VELIKONOČNÍ POBYTOVÁ AKCE
Jaro k nám konečně dorazilo a s ním i svátky jara. Proto jsme pro děti připravili na velikonoční prázdniny pobytovou akci zaměřenou na turistiku, výtvarné tvoření a velikonoční zvyky. Akce se zúčastnilo 10 dětí a vydařila se.

Nástup všech dětí byl ve čtvrtek ráno a celé dopoledne si
vyráběly velikonoční dekoraci
do vázy zajíce z květináče.
Práce se podařila a barevní zajíčci nedočkavě čekali na své
nové domovy. Po dobrém
obědě ve školní jídelně jsme
společně vyrazili do lesa, kde
jsme hráli různé hry a soutěže.
Počasí nám dlouho nepřálo
a tak jsme se museli vrátit na
základnu mnohem dříve, než
jsme plánovali. Zbylé soutěže
jsme si proto zahráli v tělocvičně. Domeček sice nadskakoval v základech při soutěžním
zápolení, ale odolal i mohutnému povzbuzování soutěžících.
Venku padaly dešťové provazy,
ale nám to náladu nepokazilo.
Povídali jsme si o různých
velikonočních zvycích, které

jednotlivé rodiny pravidelně
dodržují dnes a které dodržovaly dříve. Svoje vědomosti
a pozornost při povídání jsme
si ověřili v závěrečném testu.
Večerní diskotéka s tanečním
vystoupením neměla chybu
a byla třešničkou na pomyslném dortu zábavy. Někteří
chlapci sice raději celý večer
odpočívali u počítače, ale
ostatní si to užili i za ně. Den
utekl jako voda a hurá do spacáků a spinkat.
Druhý den ráno po sladké velikonoční snídani si každý vyrobil velikonoční přání z papíru
a nazdobil husí vejce technikou mramorování. Poté následovala cesta na oběd s malou
zastávkou na houpačkách
a kolotočích. Odpolední pletení pomlázky z vrbového
proutí jsme museli přesunout

do tělocvičny, protože počasí
bylo velice chladné. Pomlázku
se každému podařilo statečně
uplést a nazdobit mašličkou,
ale uklízet nepořádek už se nechtělo nikomu. Nakonec jsme
to všichni společně zvládli.

Dvoudenní akce utekla jako
velká voda a už je čas vrátit se
zpátky k mamince a pomoct jí
s přípravou na Velikonoce. Tak
zase někdy příště u nás.
Pedagogické pracovnice DDM
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Exkurze do zařízení ANDRA
Počátkem června 2012 Správa úložišť radioaktivních odpadů společně se zástupci všech dotčených lokalit, zvažovaných pro vybudování hlubinného úložiště, absolvovali odbornou exkurzi do zařízení
ANDRA ve Francii.
Reprezentanti jednotlivých lokalit mohli shlédnout, jak se
vypořádává s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem jaderná velmoc v Evropě
prostřednictvím francouzské
společnosti ANDRA, která je ve
Francii zodpovědná za bezpečné uložení všech radioaktivních odpadů.
Společnost ANDRA byla založena v roce 1991, má tedy více
než 20-ti letou zkušenost
s problematikou Radioaktivních
odpadů. ANDRA spadá pod působnost Ministerstva pro ener-

getiku, výzkum a životní prostředí. Je to obdoba naší Správy
úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO). Centrála společnosti
sídlí poblíž Paříže a jednotlivé
průmyslové divize má rozšířené
po celém území Francie. V současnosti má agentura v provozu dvě zařízení pro ukládání
radioaktivních odpadů, které
jsme měli možnost poznat.
Třetí zařízení již bylo uzavřeno
a probíhá zde monitorování
jeho vlivu na okolí. Dále jsme
v rámci odborné exkurze
navštívili podzemní laboratoř
a technologické zařízení pro

demonstraci ukládání a práci
s manipulačními roboty.
První úložiště je určeno pro
nízké a středně aktivní odpady.
Úložiště bylo uvedeno do provozu v roce 1992 a jeho životnost se předpokládá na 60 až
70 let. Druhé úložiště, které viděli, bylo zřízeno v roce 2003
pro velmi nízkoaktivní odpady,
jejichž radioaktivita se blíží přirozené hodnotě radiace na
Zemi. Úložiště jsou od sebe
vzdáleny cca 2 km a nalézají se
v oblasti Aube v severovýchodní části Francie. Další den

byl věnován návštěvě podzemní laboratoře, která se nalézá v oblasti Bure, kde
společnost ANDRA zkoumá
vhodné jílové formace pro budoucí možné hlubinné úložiště
pro ukládání dlouhodobých vysokoaktivních a středněaktivních odpadů.
Převzato ze stránek SÚRAO
Za naši obec se exkurze od
3. 6. do 7. 6. 2012 zúčastnili
starosta obce František Procházka a člen rady Jan Janouškovec.

Nové informace z knihovny
Pasování na čtenáře
V úterý 26. června 2012 proběhlo v místní knihovně první
pasování prvňáčků na čtenáře.

Po přivítání musely děti přede
všemi přítomnými předvést, jak
se za uplynulý školní rok naučily
číst. Po úspěšném projití touto

zkouškou byly pasovány na rytíře čtenářského řádu. Jako
upomínku na toto setkání obdržely pěknou knihu s pohádkovými příběhy, kterou využijí
v příštím školním roce při hodinách čtení.
Začínajícím čtenářům přeji,
ať jsou jim knihy milým společníkem a moudrým rádcem a oni
jim dobrými a věrnými ochránci.
Hurááá na prázdniny 2012
Poslední školní den se již
tradičně konalo prázdninové
(po)nocování v knihovně, kterého se zúčastnilo 18 dětí. Nejprve jsme s dětmi vyrazili za
hrami ven, ale vedro nás zahnalo brzy zpět do příjemného
chládku budovy, kde si bylo
možné zahrát společenské hry
a jinak se vyřádit. Postupně si
děti s pí. Mikutovou, z žihelského Radovánku vyrobily moc
hezké růže z papírových kapesníčků. Poté přišel druhý pokus
o hraní na čerstvém vzduchu.
Tentokrát již bylo příjemněji,
takže zpět do knihovny jsme se
vraceli až za šera. Poté přišla na
řadu příprava pelíšků a další
várka her a „pokecu“. Nejstarší

děti, páťáci, odpadávali až
v brzkých ranních hodinách. Po
snídani nás čekal jen nejnutnější
úklid a cesta domů.
Nové knihy
Jeff Kinney – Deník malého
poseroutky 6: Ponorková
nemoc – další díl z velmi
úspěšné série o trampotách jednoho úplně obyčejného kluka.
Je horší uvíznout kvůli sněhové
kalamitě v domě s celou rodinou nebo trest za čin, který
Greg nespáchal?
Irena Obermannová – Tajná
kniha – Hlavní hrdinka potkává
muže, do něhož se hned první
večer zamiluje. Ze dne na den
se ocitá mezi dvěma muži a je
nucena přemýšlet o slovech své
osobní čarodějnice...
Eva Mrázková – Bystrá kobyla bila kopyty na babykové
mýtině a jiné vylomeniny
s vyjmenovanými slovy – desítky cvičení pro žáky prvního
stupně ZŠ. Zajímavě pojatá cvičebnice s texty k procvičování
pravopisu.
Text a foto Lucie Lušková
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Významná životní výročí - blahopřejeme
Hana Boušová
Davídková Antonie
Jan Fila
Rudolf Hauzner
Božena Havlíková
Jan Havlíček

František Hrubý
Marie Jurečková
Anna Krausová
Bedřiška Krausová
Věra Litvínová
Marta Martinovská

Zdeňka Muchnová
Věra Rusová
Václav Slach
Jan Směšný
Květoslava Šebková
Anna Šmídová

Jiřina Švihovec
Olga Tolmanová
Marie Václavová

Rozloučení s žáky IX. třídy
Masarykovy ZŠ v Žihli
Dne 29. 6. 2012 proběhlo slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům IX. třídy naší školy.
Na předání byli přítomni kromě
samotných žáků i jejich rodiče
a prarodiče a samozřejmě

představitelé školy, ředitelka
Mgr. Hana Baborová, třídní učitelka Mgr. Marcela Šmídlová

a další členové učitelského sboru.
Malé dárečky na památku pak
za obec předali starosta obce

František Procházka a matrikářka paní Ivana Kašparová.
Text a foto František Procházka
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SÚRAO

Veřejné diskuze proběhly již v 10 obcích
Počátkem roku SÚRAO na všechny obce v lokalitách rozeslala dopis s nabídkou veřejných besed na
téma geologických průzkumů. Řada obcí nabídku uvítala a od března do května se ve spolupráci se
starosty podařilo zorganizovat již 10 besed. Další se plánují v červnu nebo ve druhé polovině roku.

Co zaznělo na diskuzích
Jakého druhu byly první
průzkumy provedené na lokalitách? Lze podle nich sestavit žebříček vhodnosti
lokalit?
První průzkumy proběhly na základě posouzení geologických
informací, které byly k dispozici.
Jednalo se především o studium
existujících map. Na lokalitách
se také uskutečnila geofyzikální
měření z helikoptéry. Žebříček
preferencí u lokalit neexistuje.
Tento průzkum nebyl dostatečný k tomu, abychom mohli
říci, na které lokalitě je možné
bezpečně vybudovat hlubinné
úložiště.
Kolik lidí by v areálu hlubinného úložiště v budoucnu
pracovalo? Kolik místních by
tam mohlo najít práci?
Finálně by mělo na hlubinném
úložišti pracovat 250 - 300 lidí.
Činnosti budou probíhat po-

stupně. První fází bude budování
podzemní laboratoře, tam se
uplatní hornické profese (odvoz
rubaniny, měření, dozor). Při samotném ukládání pak inženýrské a technické profese (jaderní

inženýři a technici) a samozřejmě
pomocný personál (zaměstnanci
informačního střediska, kantýny,
recepční, úklidové služby apod.).
Mluvíme zde o letech po roce
2050. Možná, že dnešní žáci

místní základní školy budou
v té době vystudovaní inženýři
a technici a nebudou muset
odejít za prací jinam. Nebo se
sem za dlouhodobou pracovní
perspektivou přistěhují noví lidé.

SÚRAO

V případě, že by u nás
v daleké budoucnosti vzniklo
úložiště, jaká omezení z toho
budou pro obec plynout?
Bude mít úložiště ochranná
pásma podobně jako jaderné elektrárny?
Stanovení ochranných pásem
bude záležet na tom, zda tzv.
horká komora, sloužící k přebalování odpadu z transportních
do úložných kontejnerů, bude
na povrchu nebo v podzemí. Na
všech zkoumaných lokalitách
terén umožňuje, aby toto zařízení mohlo být v podzemí, pak
žádná ochranná pásma nebudou třeba. Nadzemní areál
úložiště bude pouze oplocen
z důvodu ostrahy a uvnitř areálu
bude vyčleněné ochranné
pásmo tam, kde se bude s vyhořelým palivem manipulovat.
V areálu nebude probíhat
žádná jaderná reakce.
Jak bude zajištěno, aby se
v hlubinném úložišti neskladovaly radioaktivní odpady
i z jiných zemí?
V současnosti české i evropské
legislativy striktně zakazují
vývoz radioaktivních odpadů za
účelem jejich uložení v jiné
zemi, než kde vznikly. Mediálně
známé převozy radioaktivních
odpadů z Německa do Francie
probíhají za účelem přepracování těchto odpadů. Jakmile se
vyhořelé jaderné palivo přepracuje na novou surovinu, putuje
i s nezpracovatelnými odpady
zpět do Německa. Proto také
všechny evropské země, které
provozují jaderné elektrárny,
zkoumají možnost uložení
svých radioaktivních odpadů na
svém území.

Jak bude zajištěno, aby se
hlubinné úložiště nestalo
skládkou nebezpečných odpadů? Co když sem budou
cizí země vozit jaderný
odpad nelegálně, jako to
s běžným odpadem dělají
Rakousko a Německo?
Do hlubinného úložiště nepřijde
nic jiného, než radioaktivní

odpad. Systém hlubinného úložiště bude koncipován tak, aby
neumožňoval uložení jiného nebezpečného odpadu. A co se
týče analogie s komunálním odpadem: radioaktivní odpad je
pod drobnohledem nejen
českých, ale i mezinárodních
orgánů. Bez nadsázky se kontroluje každý kontejner, takže
nějaké nelegální převozy jsou
v demokratickém režimu zcela
nereálné.
Když dnes uložíme vyhořelé
jaderné palivo, bude možné
ho v budoucnu „vytáhnout“
a znovu použít?
V současné době je vyhořelé jaderné palivo uloženo na povrchu v meziskladech v jaderných
elektrárnách Temelín a Dukovany. Předpokládá se, že v roce
2065 budou mezisklady naplněny. Po té by se mělo začít
s odvozem a skladováním v hlubinném úložišti. Pokud se do té
doby nenajdou technologie,
které by dokázaly vyhořelé jaderné palivo znovu zpracovat.
Zahájení provozu hlubinného
úložiště je plánováno v roce
2065. V dnešní době se nepředpokládá, že by bylo možné vyhořelé jaderné palivo z úložiště
vyjmout a znova zpracovat.
Když se při průzkumu nebo
výstavbě
poruší
vodní
zdroje, tak bude potřeba vybudovat nový rozvod a cena
vody nám stoupne. Jak zaručíte, aby se to nestalo?
Riziko, že by během průzkumů
došlo ke ztrátě vody je naprosto
minimální. Vychází to z poznatků geologie: chceme zkoumat žulový, kompaktní masiv,
v němž se žádné prameny ani
nádrže spodních vod nenacházejí. Přesto i na tuto vysoce nepravděpodobnou skutečnost
zákon pamatuje. Pokud při hornické činnosti dojde ke ztrátě
vody, je viník povinen zajistit náhradní zdroj a zabezpečit zásobování v kvalitě a množství,
které je potřebné. Geologický
zákon také říká, že když dojde
vlastníkovi k újmě, je povinností
organizace, která ji způsobila,
tuto újmu nahradit. Navýšení
ceny vody lze brát jako újmu,
kterou by viník musel zaplatit.
Když budete provádět vrty
na orných půdách a zničíte
část úrody, nahradíte to majiteli?

Geologický průzkum bude probíhat na ploše cca 25 km2.
Geologické práce budeme
směřovat do období, kdy neohrozíme sadbu ani sklizeň
úrody. Pokud by došlo k zásahu
do období úrody, nebo by
došlo ke škodám na majetku,
majiteli budou vzniklé škody
kompenzovány v souladu se
zákonem.
Co když se obec po prvním
roce geologického průzkumu rozhodne, že chce
průzkumné práce zastavit?
Přeruší SÚRAO na přání obce
průzkum?
Geologický průzkum zahájíme
pouze v obcích, se kterými
se dohodneme.

Dohoda na
základě smlouvy může omezit
pouze začátek prací. Geologický průzkum probíhá podle
geologického zákona, který
říká, že se průzkum musí dokončit podle předem připraveného a schváleného projektu
prací. Zákon je nadřazený
smlouvě a SÚRAO jej musí respektovat.
Můžete popsat, jak proces
ukládání vlastně probíhá,
aby z toho lidé neměli
strach?
Vyhořelé jaderné palivo vzniká
v reaktoru jaderné elektrárny
při výrobě elektřiny. Palivo má
tvar malých tabletek, které jsou
uzavřené v kovových proutcích.
Několik proutků tvoří palivovou
kazetu. Palivo se v procesu štěpení zahřívá a uvolňuje radioaktivní záření. Použité palivo je po
třech až pěti letech z reaktoru
vytaženo a ponořeno do speciálního bazénu, kde se až sedm
let chladí. Kolem bazénu se
normálně pohybují lidé, protože
voda radiaci spolehlivě pohltí.
Zchlazené palivo vyjme jeřáb
z bazénu a uloží do silnostěnných kontejnerů Castor. Tyto
kontejnery se v současnosti
skladují v meziskladech v jaderných elektrárnách Temelín
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a Dukovany. Kontejnery mají životnost až 50 let a pravidelně se
kontroluje jejich stav.
Součástí hlubinného úložiště
bude relativně malý povrchový
areál ústící do podzemí, kde se
bude manipulovat s Castory.
Kontejnery budou svezeny
k tzv. horké komoře, kde proběhne přeložení do úložných
kontejnerů. Úložný kontejner je
ocelová roura přibližně 75 cm
průměru, do které se vloží vyhořelé palivové články. Kontejner se hermeticky uzavře.
Pětikilometrovým tunelem ve

tvaru šroubovice se kontejnery
dostanu do hloubky
500 m, kde se vloží do připraveného bentoni tového
obalu. Takto uzavřený kontejner se pak transportuje do úložného vrtu. Po celkovém
založení se vrt uzavře.
Jak je řešena problematika
výstavby hlubinného úložiště na Slovensku?
Program o výstavbě hlubinného
úložiště byl započat v roce
1998. V roce 2002 skončil tím,
že jsou vybrané 4 lokality. Podařilo se odvrtat jeden vrt
a dále se čeká, zda vznikne organizace jako SÚRAO. Letos by
mělo být vypsané výběrové řízení na pokračování prací na vybraných lokalitách. Podle
slovenské koncepce by mělo
být hlubinné úložiště otevřené
asi v r. 2035.
Jak budete postupovat,
pokud dojde ke ztrátě hodnoty místních nemovitostí?
Geologický průzkum samotný
by neměl na cenu realit mít
žádný vliv, neboť při něm nedochází k nezvratným změnám na
okolí. Naopak, peníze získané
z průzkumných prací se mohou
použít na rozvoj infrastruktury
v obci, což cenu nemovitostí
a pozemků zvyšuje. Jako příklad
můžeme také uvést okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany, kde se zvýšila poptávka
po bydlení od zaměstnanců
elektráren.

