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11. jednání Zastupitelstva obce

11. jednání Zastupitelstva
obce Žihle se konalo 25. září
2012.

rok 2012, která byla provedena
v srpnu 2012.

Zastupitelstvo obce po projednání schváleného programu:

f) Výzvu k ukončení organizování veřejné služby, zaslanou
Obci Žihle paní Irenou Voříškovou, Strážiště 33.

38) bere na vědomí:

39) schvaluje:

a) Provedenou kontrolu usnesení z 10. jednání zastupitelstva
obce.

a) Zápis o průběhu 10. jednání
zastupitelstva obce na základě
ověření zastupitelů pana Václav
Pekárka a Miroslava Holiše.

b) Zprávu o činnosti rady obce
v mezidobí 10. a 11. jednání zastupitelstva obce.
c) Ústní zprávu ředitelky Masarykovy základní a mateřské školy
v Žihli o zabezpečení výuky ve
školním roce 2012/2013.
d) Hospodaření obce k 31. 7.
2012.
e) IV. úpravu rozpočtu na rok
2012, která byla provedena
v červnu 2012,
V. a VI. úpravu rozpočtu na rok
2012, která byla provedena
v červenci 2012,
VII. a VIII. úpravu rozpočtu na

b) Program 11. jednání zastupitelstva obce.
c) Návrhovou komisi ve složení:
předseda Jiří Bláha, Jaromír Procházka, Martina Rambousková.

Navrhovaná cena za prodej
uvedeného pozemku je 40,- Kč
za 1 m2.
g) Pověřit RO schvalováním
a výběrem nabídek na dodávky,
služby a stavební práce do výše
500 000,- Kč včetně provádění
s tím spojených rozpočtových
opatření dle § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., s ohledem na
dikci § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
h) Pokračování v dalších pracích
na obnově kostela II. etapa
firmou LOB plus, Plzeň (schválené na 7. jednání ZO dne
27. 10. 2011), v nákladech
do 1 mil. Kč, včetně dotace
200 000,- Kč z KÚ PK.

Plzeň o navýšení ceny na
opravu věže hřbitovního kostela
z původních 380 327,- Kč na
579 323,- Kč.
k) Žádost o odkup parcely
č. 884/11, o výměře 100 m2,
v k. ú. Žihle obcí Žihle za cenu
40,- Kč/m2.
l) Žádost o odkup parcely
č. 885/7, o výměře 118 m2,
v k. ú. Žihle obcí Žihle za cenu
40,- Kč/m2.
m) Vydání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku
za shromažďování a odstraňování komunálních odpadů.
40) neschvaluje
a) Prodej části pozemku – parcelní číslo 775/2 o výměře
450 m2 v k. ú. Nový Dvůr.

e) Provozovatele kanalizace
v Žihli: Vodárnu Plzeň a.s. na
období 2013-2017.

i) Firmu na vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ Žihle,
kde byla získána finanční podpora 400 000,- Kč od spol.
NET 4 GAS, Luna progress,
s.r.o., Zdenice 40, Nebahovy
369 509,- Kč s DPH.

f) Prodej části pozemku – parcelní číslo 123/1 o výměře cca
200 m2 v k. ú. Žihle.

j) Dodatek ke smlouvě
č. 03022012 uzavřenou s firmou LOB PLUS, spol. s.r.o.,

c) Prodej části pozemku – parcelní číslo 775/2 o výměře
170 m2 v k. ú. Nový Dvůr.

d) Provozovatele vodovodu
v Žihli: Vodárnu Plzeň a.s. na
období 2013-2017.

b) Prodej části pozemku – parcelní číslo 775/2 o výměře
350 m2 v k. ú. Nový Dvůr.
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Informace
z obecního
úřadu
– veřejná
sbírka
Obec Žihle oznamuje konání veřejné sbírky na
stavební obnovu kostela sv. Filipa a Jakuba v Žihli.
Sbírka se uskuteční v období od
1. listopadu 2012 do 30. 9.
2014. Finanční dary je možno
ukládat do pokladniček umístěných v Obecním úřadě v Žihli
a v prodejně Jednoty COOP
Žihle, nebo zasílat převodem na
účet 107-3350160227/0100.
Výtěžek z této sbírky bude po-

užit na obnovu interiéru kostela
sv. Filipa a Jakuba v Žihli. Všem
občanům, kteří přispějí do této
veřejné sbírky předem děkujeme za příkladnou pomoc při
záchraně této kulturní památky.
Starosta obce
František Procházka

Revitalizace stromořadí
na Poustkách
V rámci revitalizace a bezpečnosti aleje v chatové
oblasti na Poustkách, probíhaly tzv. „arboristické
zásahy“. Co to znamená? Jsou to odborně provedené řezy do korun stromů, u kterých je snaha
především zachovat alespoň jejich stávající zdravotní stav.
V našem případě se jednalo
o sedm javorů (acer platanoides) a o dva jasany (fraxinus
exelsior). Tyto vzrostlé, až
30 m vysoké stromy svými suchými, ale i nemocnými větvemi, ohrožovaly chatovou
oblast i příjezdovou cestu.
Jako první byl proveden zdravotní a tvarovací řez, kterým
byly odstraněny především

suché větve. U větších, mohutnějších, zpravidla již kosterních větví, bylo provedeno
potřebné zkrácení a to z důvodu zmenšení nebezpečí jejich pádu. Při tomto zásahu se
přihlíželo k jejich horizontálnímu a vertikálnímu rozložení
v rámci celé koruny. Všechny
práce provedl Tomáš Halada
ze Žihle odbornou stromolezeckou metodou. Stejným

způsobem byla rovněž upravena i lípa srdčitá (thilia cordata) v areálu základní školy
v Žihli.
Text Tomáš Halada, foto Petra
Davidová
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Třetí ročník nohejbalového
turnaje trojic v Odlezlích
Dne 30. 6. 2012 pořádal nohejbalový klub Odlezly třetí ročník nohejbalového turnaje trojic. Zúčastnilo se jedenácti družstev.
Od 17 hodin zahrála kapela ve
složení Klasna+zeťák, Štrunc
Petr a vše řídil Kuchař Zdeněk.
V tomto složení u nás hrají
a zpívají ke spokojenosti všech
návštěvníků již několik let.

Prvenství obhájilo družstvo Ferneti ve složení: Karnet M., Karnet P., Karafa.

Druhé skončilo Tornádo Chrašťovice ve složení: Sandner, Čech
a domácí borec Worzisek Milan.

Třetí se umístilo družstvo Divé
Svině ze Žebnice – Kepka, Šiml,
Plaz.

Díky výborné organizaci a pěknému počasí se této akce
zúčastnilo mnoho lidí ze širokého okolí.
Text a foto Václav Klíma

Další pořadí:
4. ŽCHDB TEAM

Tureček, Hrubec, Kalousová

5. Pastuchovice

Gorner, Lezenka, Mykš

6. HM JO

Šerbaum, Kučeka, Klíma P.

7. Žebnice

Bulín, Soukup, Gross

8. Přehořov

Procházka L., Procházka T., Jungvirt

9. Kohoutek

Mour T., Mour V., Klíma V.

10. Chataři

Kostka v., Kostka V., Kotaska

11. Trumpety

Oláh Pav., Oláh Petr, Ouředník, Šmídl

Žihelský nohejbalový turnaj trojic 2012
V sobotu 14. července 2012 pořádal T. J. Sokol Žihle již 12. ročník nohejbalového turnaje trojic.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 13 týmů a to nejen ze Žihle
a blízkého okolí, ale i z Rakovníka nebo Kladna. Celkově kladný
dojem z celého turnaje kazil pouze celodenní silný vítr a občasné
přeháňky. Vítězem turnaje se s přehledem stalo družstvo „Pentre“
složené z hráčů Nového Strašecí, které za celý turnaj neztratilo jediný set. Druhé místo obsadil kladenský tým „Amálka“ a ceny za
třetí místo bralo družstvo s názvem „MKP“. Již poněkolikáté za
sebou se s bramborovou medailí musel spokojit tým domácího Sokolu Žihle. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen smečař vítězného
družstva Petr Zrubec z Rakovníka. Velký dík patří i letos sponzorům, kteří se zasloužili o velmi pěkné ceny: T. J. Sokol Žihle, TJ Slavoj Žihle, Pekárna Komi, Unio Velkoobchod, Hospoda na Hřišti,
RH Bar, Betonárka Bláha, starosta obce František Procházka
a místostarosta obce Ivo Grüner. Děkujeme občanům obce Žihle za
návštěvu turnaje, který letos opět potvrdil velmi vysokou úroveň
a těšíme se příští rok znovu na shledání.
Za T. J. Sokol Žihle Martin Karnet
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Žihelské kulturní léto 2012
aneb Nebude-li pršet, nezmoknem
Bylo to pěkné sobotní ráno 21. července. Třináct stupňů nad nulou, polojasno, bezvětří. Na plivátku
se stavělo jako o závod. Stany, stoly, výčepy, jeviště, lávka…
V půl jedné, těsně před začátkem přišla první sprška. Mírná
přeháňka. Když během první
poloviny vystoupení dechové
skupiny Žatečanka začalo pršet
jako z konve, ještě pořád někteří věřili, že se počasí umoudří. Ale ve chvíli, kdy o půl páté
odpoledne stály na jevišti dva
centimetry vody, bylo jasno –
letošní Kulturní léto určitě není
z nejpovedenějších…
Tolik ve zkratce. Teď konkrétněji – ani v nejmenším nikdo
z organizátorů závodů přes
lávku nevěřil, že v takovém počasí bude vůbec někdo chtít
závodit. Přesto se našlo 8 párů
pro závody v trakařích a 7 odvážlivců pro přejezdy na kolech. Počasí se na chvíli
umoudřilo a tak se ve tři čtvrtě
na tři začalo závodit. Do dalšího deště se stihly konat dvě
kola přejezdů na bicyklech
a jedno kolo závodů dvojic
v trakařích. Na samotné vyhlášení výsledků už kvůli počasí
vůbec nedošlo, tak vám je
předkládáme zde:
KOLA:
1. místo – Stanislav Tureček
(25,1 sec.)
2. místo – Tomáš Tiesl
(21,3 sec.)
3. místo – Jiří Tiesl (20,9 sec.)
TRAKAŘE:
1. místo – Simona a Tomáš
Tieslovi (14,7 sec.)
2. místo – Ivan Novák
a Dominik Šlapeta (24 sec.)
3. místo – Tereza a Pavel
Kašparovi (25,8 sec.)
Výhry byly předány vítězům
dodatečně v prvním pracovním
týdnu po závodech. (viz. fotogalerie). Zároveň tímto děkuji
Pavlu Kašparovi, Vlastimilu
Šmídlovi a Mírovi Procházkovi ml., za pomoc (jako
každoročně) při organizaci samotných závodů. Poděkování

patří i žihelským hasičům, kteří
trpělivě čekali, až se mraky vyprší a následně na pár minut
nasedli do loděk a vytahovali
z vody „tonoucí“ závodníky
a kola.
Zhruba v 16 hodin, když dohrála poslední píseň skvělá dechová kapela Žatečanka, strhla
se doslova průtrž mračen.
Napětí v organizačním stanu
vrcholilo a všichni jsme stáli
před rozhodnutím – zrušit akci
kompletně, nebo zachránit večerní program rychlým přesunem do Národního domu tak,
aby úderem osmé večerní
mohla začít plánovaná zábava
se skupinou Desperados; což
znamenalo v dešti zabalit kompletně připravenou a postavenou zvukovou a světelnou
aparaturu, a převézt kompletní
výčep včetně baru a občerstvení. Je to vůbec v tak kritickém čase možné stihnout?
Sobota ukázala, že ano. Na
tomto místě tak patří nesmírný
DÍK všem, kteří se na tomto
přesunu podíleli. Žihelští v sobotu ukázali, že když jde do tuhého, umí vzít za jeden provaz.
Přední dík tak patří chlapcům
od zvuku – plzeňské firmě
MUSIC PRO, kteří měli tu vůli
a odhodlání dvakrát v jeden
den kompletně vybalit a přestavět aparaturu na dvou
místech. To samé platí o občerstvení, které měl letos pod
hlavičkou Slavoje na starosti
Michal Churavý a Zdenka
a Vlastík Lukavcovi. V neposlední řadě děkuji skupině Allardet, firmě pana Píši, Láďovi
Vojtěchovi a Pavlu Šůchovi,
kteří hbitě přistavěli svoje dodávky, aby pendlování mezi Plivátkem a Národním domem
trvalo co nejkratší dobu. Dík
patří i dalším jednotlivcům,
kteří přidali ruku k dílu a díky
kterým opravdu úderem osmé
večerní v Národním domě vypukla tradiční letní zábava.
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ním strojem nebo legendárním
hitem skupiny Matadors s názvem Hush! Rozjeté žihelské
publikum odmítalo muzikanty
pustit z jeviště, a tak se přidávalo ve stylu tradičních
rock’n’rollů šedesátých let.
A aby toho nebylo málo, krátce
po půlnoci vystoupili se svým
překvapením žihelští muži a žihelské ženy. Na přetřes si tentokrát vzali populární pořad
„Možná přijde i kouzelník“ se
vším co k tomu patří – baletem,
tancem, zpěvem a bonbónkem
na závěr v podobě Alexan-

Tu odstartoval Matěj Kodeš se
svou originální a skvělou bublinovou show. (Matěj Kodeš měl
původně vystupovat v odpoledním programu na Plivátku, ale
byl také tak laskav a počkal
v Žihli na diváky 4 hodiny až do
večera). Další program byl pak
pod taktovkou plzeňské skupiny Desperados. I počasí večer
dostalo na chvíli rozum, a tak
úderem půl jedenácté začala
avizovaná ohňová show skupiny Allardet – improvizovaně
v prostoru před Národním
domem. Jakmile se diváci vrátili
zpátky do sálu, přišel zlatý hřeb

večera – na jeviště vtrhnul i s legendární skupinou George and
Beetovens zpěvák Karel Kahovec. Příznivci poctivého bigbítu
vrněli blahem při hitech Svou
lásku jsem rozdal, Paní v černém nebo Poprava blond
holky. Kdo se nechytnul do této
doby, nezůstal v klidu při vzpomínce na Petra Nováka (skupina George and Beetovens
byla léta doprovodnou skupina
P. Nováka) s písněmi Co je to
láska, Hvězdičko blýskavá nebo
Povídej. Korunu všemu nasadil
host večera Viktor Sodoma se
svým Papouškem Kakadu, Par-



drovců. Zábava končila úderem
třetí hodiny ranní a nutno říct,
že volba přesunout kompletní
večer do Národního domu, se
ukázala tou nejlepší volbou daného dne. Tak snad příště a bez
pláštěnek!
P. S.: Zvláštní poděkování
sponzorům: Löw střechy,
p. Martin Havlík, Dřevařská
a lesnická společnost, Becker
Kralovice a Plzeňský kraj.
Za Kulturní a školskou komisi
Jiří Bláha, foto Huček Otto
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Čuník Open 2012
11. srpna 2012 se na víceúčelovém hřišti v Žihli konal tenisový turnaj Čuník Open 2012, návštěvníky
i hráče čekalo nejen občerstvení, ale i bezva podívaná.

Výsledková listina, Final 8
1A LIŠKA, HROMÁDKA

6

2B RANDA T., VOKOUN

1

1C KOHEL, SEDLÁK

6

2D JANSKÝ, RAMBOUSEK

2

1B TIESL, ŠÍREK

0

2A RANDA P., CHUDÁČEK 6
1D ŠTĚPÁNEK, FANTINI

6

2C ČAPEK, KALOUSOVÁ

2

ČTVRTFINÁLE

LIŠKA, HROMÁDKA

6

KOHEL, SEDLÁK

4

RANDA, CHUDÁČEK

0

ŠTĚPÁNEK, FANTINI

6

LIŠKA, HROMÁDKA

2
ŠTĚPÁNEK, FANTINI

ŠTĚPÁNEK, FANTINI

SEMIFINÁLE

6

FINÁLE

VÍTĚZ

Satanbikers Boneshaker
vol. 6 2012
Hola hou pozdě ale přece! Minireportík ze šestého ročníku závodů ve sjezdu na horských kolech
o Satanův kostitřas se uskutečnil 18. 8. Posledního roku lidstva 2012...
Měli jsme velekrásné počasí až
skoro moc něco kolem 32 ve
stínu, ale v lese bylo přeci jen
líp. Akce to opět tradičně byla
komorního rázu – 35 závodníků
všech kategoriích (Oli to měla
zas těžký to vyhrát hahaha).

Jeden si nechal vrátit startovný, že prej ne e, páč letos
to prej bolí (rozbil si držku
v treninku) a jeden si to po
ochutnání hlíny zdejší v prvním kole rozmyslel, neboj Járo,
příští rok to dáš bez kapaček.

Díky pánům záchranářům za
péči!!!
Něco málo změn na trati
oproti loňsku bylo. Spíše se
stávající skoky opravily, dopady dosypaly atd.

Ovšem zbrusu nová ryze via
natura věc: vypečená skalka
v místech, kde stál legendární
ropovod, nebyla zas tak laciná
hahahááá (Máca ví). Letos se
jelo a tombolovalo o historicky
největší balík cen..: dohro-

Žihelský Zpravodaj



Satans Boneshaker vol. 6
výsledky
Kategorie: Women
Pořádí
1.

Číslo
1

Jméno závodníka
Olga Hloušková

Klub
-

čas 1. kola
03:37

čas 2. kola
02:30

Nejlepší čas
02:30

Jméno závodníka
Dan Voráček
Dan Šmíd
Radek Štádler

Klub
Kona Bikepark Špičák

čas 1. kola
02:04
02:14
02:31

čas 2. kola
02:06
02:12
02:16

Nejlepší čas
02:04
02:12
02:16

Jméno závodníka
Martin Mitvalský
Marek Boháček
Tomáš Cink
Tomáš Janský
Pavel Holoubek
Jakub Jeřábek
Jaroslav Vodrážka

Klub
Bike Racing Sušice
Author Team Stupno
Author Team Stupno
Author Team Stupno
-

čas 1. kola
01:34
01:46
02:34
01:56
02:04
02:04
--:--

čas 2. kola
01:37
01:43
01:54
03:33
01:59
02:02
--:--

Nejlepší čas
01:34
01:43
01:54
01:56
01:59
02:02
DNF

Jméno závodníka
Michal Rendla
Jan Kořínek
Martin Štorek
Martin Krejčí
Jiří Korec
Karel Mareš
Tomáš Brabec
Jan Kasík
Karel Loužek
Tomáš Fejfar
Pavel Máca
Michal Knot
Václav Malík
Filip Osvald

Klub
Author Team Stupno
Theo Sport
Jamky Riders
Satanbikers
Bikepark Špičák
Satanbikers

čas 1. kola
01:40,00
01:42,00
01:41,00
01:58,00
01:44,00
01:49,00
01:54,00
01:53,00
01:53,00
02:01,00
02:00,00
02:06,00
--:-03:13,00

čas 2. kola
01:36,30
01:39,24
01:41,43
01:41,33
01:51,12
01:48,10
01:51,80
01:54,08
01:57,12
01:59,27
--:-02:05,30
02:09,71
02:21,93

Nejlepší čas
01:36,30
01:39,24
01:40,51
01:41,33
01:43,98
01:48,10
01:51,80
01:52,51
01:52,66
01:59,27
01:59,69
02:05,30
02:09,71
02:21,93

Jméno závodníka
Martin Mitvalský
Richard Joza
Filip Kunt
Martin Čermák
Michal Pokštefl
Jan Krejsa
Filip Kusenda
Martin Hraba
Radek Pokorný
Aleš Zíka

Klub
Bike Racing Sušice
RM. Team
Satanbikers
Spoke.cz
RM. Team
Spoke.cz
Satanbikers
Spoke.cz
Satanbikers
Satanbikers

čas 1. kola
01:24,84
01:44,24
01:34,09
01:38,40
01:45,40
01:41,56
01:44,96
01:55,96
01:47,84
01:46,87

čas 2. kola
01:26,33
01:33,36
01:37,15
01:36,11
01:39,22
01:41,52
01:43,83
01:45,43
01:46,08
01:47,08

Nejlepší čas
01:24,84
01:33,36
01:34,09
01:36,11
01:39,22
01:41,52
01:43,83
01:45,43
01:46,08
01:46,87

Kategorie: Junior
Pořádí
1.
2.
3.

Číslo
29
11
24

Kategorie: Hard Tail
Pořádí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Číslo
2
48
43
50
27
38
41

Kategorie: Hobby
Pořádí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Číslo
25
21
39
7
16
28
47
37
49
23
44
42
26
32

Kategorie: Elite
Pořádí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Číslo
5
18
17
20
9
14
33
13
36
666

mady za 12.000 vočí (díky:
Cemos Kaznějov, Obci Žihle,
Frbs.cz Plzeň !!!). Měli jsme
zapůjčená testovací kola pro
veřejnost od Authoru, díky,
díky, díky!! Diváci si taky přišli
zafandit a za supit. Vyhlášení
proběhlo v lese kvůli nedočkavejm závodníkům. A před večerní afterparty v satanský
klubovně promítání všech možných bikových videí. Potom
se taktovky chopila krutá HC
punk klatosvká kapela Infinito
a po ní nás bavil až do rána
mistr velmistr DJování Želwín.
Obě akce vydařené, vše probíhalo jak na drátkách a bez
problémů (kromě toho Járy na
kapačkách) nakonec sme i neprodělali, ale bylo to o fous!
škoda jen, že nebyla hojnější
účast... nebylo to to pravý
klání. A kdo, že to letos vyhrál?
No tradičně robocob Martin
Mitvalský, kterej magor vyhrál
jak ht tak full elite :D!! Takže
za rok se do toho pouštíme
znova! A říkám hned, že to
bude jako každej rok o předposledním víkendu o prázdninách tj. 24. 8. 2013.
Text Aleš Zíka, foto Huček Otto
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Zahájení školního roku
2012/2013 v Žihli
Nový školní rok 2012-2013 začal pro žáky
i vyučující v ZŠ Žihli
opravdu slavnostně.
Díky finanční podpoře a úsilí
zřizovatele – OÚ Žihle jsme se
vrátili do nově upravených
a zrekonstruovaných prostor,
kde se nám bude jistě dobře
pracovat. Zvlášť slavnostně prožívalo zahájení školního roku
18 prvňáčků, které osobně přivítala paní ředitelka školy
Mgr. Hana Baborová, pan starosta obce František Procházka
a třídní učitelka Mgr. Pavla Mašková.
Přejeme jim, aby byli ve škole
spokojeni.
Text Mgr. M. Šmídlová,
foto Mgr. Vlastimil Šmídl

Střelecké závody
Myslivecké sdružení Žihle pořádalo 1. 9. 2012 střelecké závody ve střelbě na asfaltové terče (lovecké
kolo) a zajíc na průseku.
Soutěže se zúčastnilo 29 střelců
a z toho 24 střelců soutěžilo
i ve druhém kole.
Počasí se po celonočním dešti
umoudřilo a přešlo v krásný slunečný den.
Občerstvení, díky firmě Procházka, jako vždy nemělo
chybu.
Zaznamenávání výsledků a konečné sčítání perfektně zvládla
p. Franková.
Díky Mysliveckému sdružení
Žihle, Střeleckému klubu Hluboká a prodejně Zbraně a střelivo Procházka Rakovník, dostal
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každý střelec cenu, kterou si vybral podle celkového umístění.
Takže nejhodnotnější si vybral
Mach Jan, druhý Beer R. třetí

Krotil K., čtvrtý Šimo J., pátýMaršík F., atd. Soutěže se
zúčastnil jako nejmladší, nadějný střelec teprve dvanáctiletý Maršík Matěj.

Nelze než všem, jak střelcům,
tak pořadatelům, obsluze občerstvení, sponzorům a zejména pí. Frankové poděkovat
a těšit se na další závod, který



by se měl konat na začátku
května jako součást Žihelských
oslav.
Text a foto Václav Klíma

Oprava hasičské nádrže v Žihli
V sobotu 15. září 2012 se naši hasiči pustili do nejnutnějších oprav hasičské nádrže.
Aby mohl být opět usazen
spadlý panel na své původní
místo v obvodu nádrže, čekalo
naše hasiče odčerpání veškeré
vody a s tím spojený výlov ryb.
Mezi vylovenými rybami se
vyjímá jeden amur (65 cm) a dva

okouni (kolem 35 cm), všechny
ryby byly převezeny do rybníků
v Odlezlích a Přehořově. Po odstranění nánosu z padlého panelu byl tento po delší práci za
pomoci traktoru a jeřábu ustaven zpět na své místo. I v sobotu

a neděli 22. a 23. září se opět
sešli hasiči a pokračovali v dalších pracích, tentokrát na
opravě opěrné zdi přítoku do
nádrže. Naše poděkování patří
panu Miroslavu Holišovi, Liboru Ernstovi, Jiřímu Havlovi

a Jaromíru Hahnovi, kteří veškerou práci provedli zcela
zdarma a ve svém volném
čase.
Text František Procházka,
foto Huček Otto
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Víťa Vávra zkoušel v Žihli
Od pátku 14. do neděle 16. září, byl z Národního domu v Žihli slyšet zvuk kytar nebo bicích.
Za nimi seděl legendární zpívající
bubeník, dívčí idol z 80. let a zpíval pořád dokola cosi o Dívce
z heřmánkové návsi nebo
o Holce s citrónovou šálou.
V těchto třech dnech si totiž
v Žihli dala dostaveníčko zbrusu
nová kapela „Monogram“, doprovázející cestou opět na výsluní téměř šedesátiletého
zpěváka. Po třech dnech perného zkoušení pozvali hudebníci
veřejnost a předvedli poprvé
před publikem své umění.
Nutno říct, že hity jako Holky
z gymplu, Dívka Gloria nebo Už
dávno se mi líbíš, zpíval skoro
celý sál, a dojatý Víťa Vávra nemohl věřit svým očím, když na
konci koncertu publikum ocenilo jeho výkon potleskem vestoje. Víťa Vávra se pak několik
Složení kapely:
Zpěv a bicí
Klávesy
Akustická kytara
Elektrická kytara
Basová kytara
Vokály
Bicí a akordeon

dalších desítek minut podepisoval a fotografoval s fanoušky.
Skupina Monogram a Víťa Vávra
plánují comebackové koncerty
po celé České a Slovenské republice. Ten nejbližší – oficiálně
premiérový se odehraje v pátek
19. října od 19:30 v Klubu Alfa
v Plzni na Americké třídě. Předkapelou bude skupina Pokoj
č. 26 – revival Petra Nováka,
a zvláštními hosty koncertu
bude pak podnikatel Tomio Okamura a skladatel a někdejší Vávrův manažer – Petr Hannig.
Další koncert pak skupina odehraje o týden později – 26. října
v Chebu, v příštím roce pak namátkou 15. června na zahradních slavnostech v nedalekém
Petrohradě.
Text a foto Huček Otto

Vítězslav Vávra
Pavel Huda
Jiří Bláha
Václav Křivanec
Luboš Muchna
Hanka Matoušková
Vít Bunda

První ročník Matračkyády
Z bláznivého nápadu kamarádů, zpestřit si léto a uspořádat závody na matračkách na Přehořovském
rybníku, se předposlední víkend v srpnu stala skutečnost.
První ročník MATRAČKYÁDY
měl velkou účast pozorovatelů
i přesto, že se o akci veřejně neinformovalo. V dnešním světě
technologií se všichni dozvědí
o všem :-). Přátelský souboj
doprovázelo hezké počasí
a spousta srandy. K zásahu byla
připravena i místní „pobřežní
hlídka“, která ošetřovala nejednoho soutěžícího. Soutěžící
měli za úkol, v co nejkratším
čase, přeplavat na matračce
rybník, cestou udělat „eskymáka“, vylézt na břeh, oběh-

nout strom, honem zpátky na
matračku a plavat zpátky. Postupující se každé kolo zrychlovali tak, že padl světový rekord.
Zdeněk Smrt zaplaval nejrychlejší kolo za 1,47 minuty, které
mu vyneslo první místo. Výherci
obdrželi pohár a něco na
„zub“. Pořadatelé slíbili na
příští rok sjednocení plavidel,
aby šance všech soutěžících byli
stejné. Budeme se tedy těšit
příští léto.
Text a foto Andrea Rozmarová

Žihelský Zpravodaj

11

Avon – Pochod proti rakovině prsu
9. 6. 2012 se v Praze uskutečnil Avon – Pochod
proti rakovině prsu. Tohoto pochodu se zúčastnily některé pracovnice pečovatelské služby
v Žihli.
Ty, které se nemohly pochodu přímo zúčastnit, podpořily
tuto akci zakoupením růžového trička – symbolu Pochodu.
S potěšením konstatuji, že i někteří klienti naší služby akci
podpořili.
Těšíme se na další Avon Pochod, který je naplánovaný na
8. 6. 2013 v Praze. Tímto zveme i širokou veřejnost.
Text a foto vedoucí DPS Žihle
Libuše Tieslová

Krajské volby 2012
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 27. června 2012 byly dne 29. června 2012 vyhlášeny volby do zastupitelstev
krajů a volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se budou souběžně konat ve dnech 12. a 13. října 2012,
případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2012.
Volič
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu
kraje.
Volby do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje
a Senátu Parlamentu České
republiky v 1. kole se uskuteční ve dnech 12. a 13. října
2012

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje, v prvním kole voleb
do Senátu, konaném ve dnech
12. a 13. října 2012, nadpoloviční většinu všech odevzdaných
hlasů, a nebude tak zvolen
žádný z kandidátů, bude se
konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole
umístili na prvých dvou místech.

• v pátek 12. října 2012, budou
volby probíhat od 14:00 do
22:00 hodin

Hlasovací lístky pro druhé
kolo voleb již voličům nebudou dodány předem, ale volič
je obdrží přímo ve volební
místnosti ve dnech voleb.

• v sobotu 13. října 2012 se
volby uskuteční v době od
8:00 do 14:00 hodin

Případné druhé kolo voleb
proběhne ve dnech 19. a 20.
října 2012

• v pátek 19. října 2012 budou
volby probíhat od 14:00 do
22:00 hodin

Požadavky na přenosnou
volební schránku přijímá
Obecní úřad Žihle

• v sobotu 20. října 2012 se
volby uskuteční v době od
8:00 do 14:00 hodin

• Ivana Kašparová,
tel.: 373 399 038

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat Obecní úřad Žihle a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební
komise k voliči své 2 členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

• Alena Soukupová,
tel.: 373 399 039
Obec Žihle je rozdělena
do dvou volebních okrsků.
(sídla a rozdělení voličů je
stejné jako v minulých volbách)
– volební okrsek Žihle I, má
sídlo v zasedací místnosti
OÚ Žihle, Žihle 53
– volební okrsek Žihle II, má
sídlo v obecní knihovně –
areál MŠ Žihle 316

Významná životní výročí – blahopřejeme
Franzová Hana
Hahnová Růžena
Churavý Zdeněk
Knedlíková Anežka
Kolářová Růžena
Kopřiva Vladimír

Kozel Ladislav
Kraus Jaroslav
Kučerová Ludmila
Lencséšová Anna
Litvín Vladimír
Němcová Anna

Pešková Anna
Pirnerová Libuše
Sejpková Adela
Šašková Jindřiška
Uttlová Marie
Zeidlerová Věra
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DDM RADOVÁNEK ŽIHLE
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM ANEB
LT ZELENÁ LHOTA 1. – 22. . 2012
V letošním roce jsme pořádali letní tábor pro školní děti v krásných šumavských lesích v Penzionu
Zach v Zelené Lhotě. Přihlásilo se nám 20 dětí a pobyt v penzionu byl nádherný.
Ubytování bylo ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Prostě ideální. A možnost docházet na oběd do hotelu byla
veliká výhoda pro nás organizátory. Zabezpečit pro děti snídaně, svačiny a večeře už nedalo
takovou starost. Větší práci nám
dala celotáborová hra.
Téma tábora bylo Indiánské léto,
ale léto jako takové na nás poněkud zapomnělo. Skoro celý
týden nám pršelo. Ale pořádným
táborníkům ta troška vody přeci
nikdy nevadí. Krásy okolní přírody jsme stihli stejně řádně prozkoumat a v pláštěnce pokořit
nejeden pořádný kopec. Týden
plný soutěží a her s indiánskou
tématikou utekl jako voda a už
jsme zase odjížděli vlakem domů
vstříc rodičům.
Teď už nám nezbývá nic jiného
než se začít těšit na příští letní
prázdniny.
Bc. Jitka Mikutová

PŘEHLED AKTIVIT NA MĚSÍC
ŘÍJEN AŽ PROSINEC 2012
1. 10. Zahájení činnosti všech zájmových útvarů dle
rozpisu
6. 10. Výlet do Fantasy golfu Plasy – akce pro žáky
od 9.00 do 13.00 hodin – cena 150,- Kč
12. 10. Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro
ženy od 19.00 hodin – cena dle velikosti
19. 10. Keramické tvoření – vánoční anděl – akce pro
ženy od 19.00 hodin – cena dle velikosti
25. – 26. 10. Halloween v Radovánku – pobytová akce na podzimní prázdniny s přespáním a pestrým programem
– cena 250,- Kč
7. 11. Výroba lampionu – akce pro žáky od 16.00 hodin
16. 11. Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
od 19.00 hodin – cena dle velikosti

23. 11. Kreativní večer – koláž na plátno – akce pro ženy
od 19.00 hodin – cena dle velikosti
23. – 24. 11. Pobytová akce ve spolupráci s Obecní knihovnou v Žihli
2. 12. Mikulášská nadílka pro děti od 14.00 hodin
7. 12. Ukončení všech zájmových útvarů
10. – 14. 12. Adventní tvoření pro žáky – každý den od 14.00
do 17.00 hodin – cena 20,- Kč za jeden den
14. 12. Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro
ženy od 19.00 hodin – cena dle velikosti
----------------------------------------------------------------Bližší informace můžete získat ve vývěskách
nebo v DDM Žihle.
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PŘEDBĚŽNÝ ROZPIS KROUŽKŮ 2012/2013
NÁZEV ZÚ

MÍSTO

DEN

ČAS

VEDOUCÍ ZÚ

základní škola

pondělí

7.00 – 8.00

M. Šmídlová

Slunečnice – 3. – 5. tř.

kuchyňka

pondělí

14.00 – 15.00

J. Mikutová

Ferdové a Berušky – 1. a 2. tř

kuchyňka

pondělí

15.00 – 16.00

J. Mikutová

Tancování pro děti a žáky I.

tělocvična

lichý čtvrtek, sudé pondělí

16.00 – 17.00

L. Kozová

Keramika I. – 1. – 2. třída

keramika

úterý

13.30 – 14.30

V. Cepková

Keramika II. – 2. – 5. třída

keramika

úterý

15.00 – 16.30

V. Cepková

Pohybové hry Mladotice

tělocvična Mladotice

úterý

14.30 – 15.30

J. Mikutová

Cvičení pro maminky a děti Mladotice

tělocvična Mladotice

úterý

16.00 – 17.00

J. Mikutová

Keramika III. – 6. – 9.třída

keramika

úterý

17.00 – 19.00

V. Cepková

Dramatický kroužek

kuchyňka

úterý

17.30 – 19.00

J. Mikutová

Matematika převážně vážně

základní škola

středa

7.00 – 8.00

H. Baborová

Duha – tvořivá družina

základní škola

středa 1 x za 14 dní

14.00 – 15.00

J. Mikutová

klubovna Mladotice

1 x za 14 dní

13.00 – 14.00

V. Cepková

Ateliér I.

kuchyňka

středa

15.30 – 17.00

V. Cepková

Ateliér II.

kuchyňka

středa

17.00 – 18.30

V. Cepková

učebna jazyků

čtvrtek

13.30 – 14.30

J. Mikutová

Cvičení pro maminky a děti Žihle

tělocvična

čtvrtek

15.00 – 16.00

J. Mikutová

Mladý modelář + Legáček

kuchyňka

čtvrtek

16.00 – 17.00

J. Mikutová

Pletení z pedigu pro náctileté + Bavlnka

kuchyňka

čtvrtek

17.00 – 18.30

J. Mikutová

Tancování pro děti a žáky I.

tělocvična

sudé pondělí, lichý čtvrtek

16. 00 – 17.00

L. Kozová

Deskové hry

kuchyňka

pátek

14.00 – 15.30

J. Mikutová

Ježek Kubík

tělocvična

pátek

16.00 – 17.00

J. Mikutová

kuchyně, keramika

1 x za 14 dní

19.00 – 22.00

J. Mikutová

Český jazyk trochu jinak

Keramika Mladotice

Fučílek

Kreativní večery pro ženy – pedig,
encaustika, keramika,

V. Cepková

kreativní techniky, šperky apod.

Kroužky začínají od 1. října 2012.
Rozpis se může ještě měnit dle aktuálních potřeb klientů – sledujte prosím vývěsky.

PRACOVNÍ DOBA OD 1. 10. 2012
DEN
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

---------------------------------------------------

13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 16.00

1

SÚRAO

Správa úložišť chce do
výběru lokality pro úložiště
co nejvíce zapojit obce

Výběr lokality pro hlubinné úložiště je zdlouhavý a namáhavý proces. Na straně jedné požadují výstavbu úložiště pro vysoce radioaktivní odpady české zákony a direktivy Evropské unie, na straně
druhé se úložišti brání obce a jejich obyvatelé. Řešení přitom existuje.
Hledáním kompromisu si prošla řada jiných států – složitá
vyjednávání probíhala desítky
let i ve Švédsku a Finsku, které
mnozí považují za vzorové
země. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce
jít stejně jako její skandinávské
protějšky cestou maximálního
zapojení obcí do výběru lokality. S aktivní účastí obcí počítá
ve všech fázích výběru, od plánování a realizace geologických průzkumů, přes hledání
nejvhodnějšího projektového
řešení hlubinného úložiště na
lokalitě, až po analýzu bezpečnosti ukládání. Všechny tyto
etapy mohou být předmětem

oboustranných jednání, kde
zájmy obcí a jejich obyvatel
hájí obcemi vybraní odborníci
nebo jiní delegovaní zástupci.
SÚRAO poskytne finanční prostředky, aby si obce mohly
služby těchto odborných garantů najmout, výběr expertů
je však plně v kompetenci
obecních zastupitelstev.
Nejen tuto, ale celou řadu
dalších záležitostí kolem procesu výběru lokality bude obsahovat smlouva, kterou SÚRAO
chce s jednotlivými obcemi podepsat před zahájením geologických průzkumů. V lokalitách,
kde již proběhly veřejné besedy

se všemi dotčenými obcemi
(momentálně se jedná o lokality
Magdaléna a Kraví hora), poskytne SÚRAO návrh smlouvy
k veřejnému připomínkování.
Občané společně se svými zastupiteli mohou navrhnout takové podmínky spolupráce se
SÚRAO, které budou maximálně respektovat specifickou
situaci v každé obci. Výsledná
podoba smlouvy potom zahrne
všechny oboustranně odsouhlasené náměty a připomínky.
Legislativní změny posílí
postavení obcí
Na veřejných besedách často
zaznívá obava z toho, že ja-

kmile obce jednou vstoupí do
procesu výběru vhodné lokality, z tohoto „rozjetého
vlaku“ pak pro ně již nebude
možnost vyskočit. Obce
i mnohé nevládní organizace
vnímají současnou legislativu
pro přípravu úložiště jako
nedostatečnou v oblasti pravomocí místních občanů.
Zdráhají se proto zapojit se
byť jen do geologických průzkumů, ačkoliv tyto nejsou
státem vnímány jako souhlas
s vybudováním úložiště. Zástupci obcí i občanských sdružení, nezávislí odborníci
i představitelé státních organizací odpovědných za radio-

SÚRAO

aktivní odpady sdružení v tzv.
Pracovní skupině pro dialog
o hlubinném úložišti proto od
roku 2010 aktivně usilují
o změny stávajících zákonů.
V polovině září proběhne na
schůzi Pracovní skupiny pro
dialog projednání dvou připravených variant na legislativní změny. Jedna z variant
navrhuje změnu stávajícího
horního zákona tak, aby se
obec stala účastníkem řízení
při stanovení chráněného
území pro budoucí hlubinné
úložiště. Tím by obce získaly
celou řadu procesních nástrojů, kterými by mohly
účinně prosazovat svá práva.
Druhá, náročnější varianta,
spočívá ve vytvoření samostatného zákona o hlubinném
úložišti. Ten by, kromě výše
zmíněné úpravy horního zákona, zahrnoval i povinnost
získat před stanovením chráněného území souhlasné stanovisko obce.

Výběr ze čtyř lokalit a souhlas obcí
Obě varianty by přicházely ke
slovu až ve fázi, kdy budou
ukončeny geologické průzkumy a související studie na
minimálně čtyřech lokalitách
a bude se rozhodovat o výběru dvou kandidátních lokalit. To znamená kolem roku
2018. Stanovení chráněného
území pro hlubinné úložiště by
bylo podmíněno souhlasným
stanoviskem obcí, na jejichž
katastru by bylo stanoveno.
Pokud by obce tento záměr
odmítly, jejich nesouhlas by byl
překonatelný pouze usnesením Senátu Parlamentu České
republiky. Senát bude moci
překonat nesouhlasné stanovisko obcí jen za předpokladu,
že není jiná alternativa pro stanovení chráněného území.
Pokud by senát podpořil nesouhlasné stanovisko obcí
a vyžádal si vypracování nového návrhu pro schvalování
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kandidátních lokalit, bude žádost o stanovení chráněného
území zamítnuta.
Na stejném principu fungovalo
rozhodování o hlubinném úložišti i ve Švédsku a ve Spojených státech. Ani tam se
nejednalo o právo veta, jak je
často mylně interpretováno,
nýbrž o překonatelný nesouhlas obcí. Návrh zákona o hlubinném úložišti vypracovaný
Pracovní skupinou pro dialog
bere v potaz skutečnost, že
zavedení skutečného práva
veta do českého právního
řádu by s velkou pravděpodobností narazilo na odpor zákonodárců i výkonné moci,
neboť by ohrozilo strategické
záměry státu v oblasti energetiky, budování dopravní infrastruktury, vodohospodářství
apod. Kromě toho by vyžadovalo změnu Ústavy ČR, což je
nesmírně složitá a zdlouhavá
procedura.

Dlouhý proces
Ať již preference členů Pracovní skupiny vyšlou do vlády
tu či onu variantu legislativních změn, jisté je, že oba
návrhy projdou náročným
schvalovacím procesem. Připomínková řízení ve sněmovně
i v senátu mohou zabrat i několik let. Například změna
atomového zákona, která
obcím zajistila finanční příspěvky během geologických
průzkumů, trvala téměř rok
a půl. Snahou samozřejmě
bude stihnout schválení nových zákonů do zmiňovaného
roku 2018, tedy do doby před
rozhodnutím o výběru dvou
kandidátních lokalit. V mezičase mohou obce prosazovat
své představy právě prostřednictvím smluv se Správou úložišť. Za současné situace je to
ta nejlepší cesta, jak se aktivně
podílet na procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště
v České republice.

Výběr kandidátních lokalit pro hlubinné úložiště za účasti obcí
Čertovka - Březový potok - Magdaléna - Čihadlo - Hrádek - Horka - Kraví hora
2012
 Projekt geologického
průzkumu

 Projekt hlubinného úložiště
 Bezpečnostní studie

 Vrtání 3 - 5 hlubokých vrtů
 Projekt hlubinného úložiště

 Bezpečnostní studie

2013
Dohoda s obcemi
Stanovení průzkumného území
 Projekt geologického
průzkumu
 Geologický, geofyzikální
a geochemický průzkum

2014

 Vrtání 3 - 5 hlubokých vrtů
 Projekt hlubinného úložiště
 Bezpečnostní studie

Dohoda s obcemi
Stanovení průzkumného území
Lokalita č. 4

 Vrtání 3 - 5 hlubokých vrtů

 Projekt geologického průzkumu
 Geologický, geofyzikální
a geochemický průzkum

Lokalita č. 3

 Geologický, geofyzikální
a geochemický průzkum

Dohoda s obcemi
Stanovení průzkumného území
Lokalita č. 2

Lokalita č. 1

Dohoda s obcemi
Stanovení průzkumného území

 Projekt geologického
průzkumu
 Geologický, geofyzikální
a geochemický průzkum

 Vrtání 3 - 5 hlubokých vrtů

2015

2016

 Projekt hlubinného úložiště
 Bezpečnostní studie

Diskuse s obcemi o podmínkách souhlasu s výběrem

Diskuse s obcemi o podmínkách souhlasu s výběrem

Diskuse s obcemi o podmínkách souhlasu s výběrem

Diskuse s obcemi o podmínkách souhlasu s výběrem

2017

2018

Výběr dvou kandidátních lokalit, předložení vládě ke schválení - se souhlasným stanoviskem dotčených obcí

Kandidátní lokalita č. 1

Kandidátní lokalita č. 2

2019

