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12. jednání Zastupitelstva obce

12. jednání Zastupitelstva obce
Žihle se konalo 11. prosince
2012.
Přítomno bylo 14 zastupitelů,
8 občanů a hosté Vladimír Fukalesník, Jaroslav Jára – lesní hospodář.
Na svém 12. jednání zastupitelstvo:
41) bere na vědomí:
a) Provedenou kontrolu usnesení z 11. jednání zastupitelstva
obce.
b) Zprávu o činnosti rady obce
v mezidobí 11. a 12. jednání zastupitelstva obce.
c) IX. úpravu rozpočtu na rok
2012, která byla provedena
v září 2012,
X. a XI. úpravu rozpočtu na rok
2012, která byla provedena
v říjnu a v listopadu 2012.
d) Hospodaření obce k 31. 10.
2012.
e) Výsledek hospodaření v obecních lesích v r. 2012.
f) Ústní zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru.

42) schvaluje:
a) Zápis o průběhu 11. jednání
zastupitelstva obce na základě
ověření zastupitelů pana Jaroslav Vojtěcha a Mgr. Vlastimila
Šmídla.
b) Program 12. jednání zastupitelstva obce.
c) Návrhovou komisi ve složení:
předseda Jan Janouškovec,
Libuše Tieslová a Ing. Václav
Grüner, CSc.
d) Rozpočtové provizorium na
r. 2013.
e) Rozpočtový výhled na r. 2014-2015.
f) Projekt lesních prací na
r. 2013.
g) Prodej pozemku – parcelní
číslo 1039/9 o výměře 103 m2
v k. ú. Hluboká u Žihle.
Navrhovaná cena za prodej
uvedeného pozemku je 40,- Kč
za 1 m2.
h) Prodej pozemku – parcelní
číslo 336 o výměře 198 m2
v k. ú. Odlezly.
Navrhovaná cena za prodej
uvedeného pozemku je 40,- Kč
za 1 m2.
i) Prodej pozemků – parcelní

číslo 1/6 (parcela zjednodušené
evidence) o výměře 272 m2
a stavební parcelu, parcelní
číslo 623 o výměře 27 m2, oba
v k. ú. Žihle. Navrhovaná cena
za prodej uvedeného pozemku
je 40,- Kč za 1 m2.
j) Žádost TJ Slavoj Žihle o poskytnutí poloviny každoročního
finančního příspěvku na činnost od obce již v měsíci lednu
2013 z důvodu zajištění činnosti.
Jedná se o částku 125 000,- Kč.
k) Dodatek č. 7 ke smlouvě
o zajištění komplexního odpadového hospodářství s fi. Becker Bohemia s.r.o.
l) Přijetí dotace od KÚPK ve
výši 344 000,- Kč na opravu
mostu v Přehořově.
m) Bezúplatný převod pozemků od PF ČR v k. ú. Žihle
a to:
• pozemek p. č. 1513 o rozloze
6269 m2,
• pozemek p. č. 1518 o rozloze
13431 m2,
• pozemek p. č. 1530 o rozloze
4656 m2,
• pozemek p. č. 1542 o rozloze
3238 m2,

• pozemek p. č. 1547 o rozloze
6496 m2,
• pozemek p. č. 1633 o rozloze
2211 m2.
Jedná se o pozemky v zastavitelném území obce Žihle pro
zástavbu rodinnými domy dle
schváleného ÚP Žihle.
n) Zařazení správního území
obce Žihle do územní působnosti Integrované strategie
území regionu Kralovicko na
období 2014-2020 realizované
místní akční skupinou MAS
Světovina o.p.s.
o) Soulad Integrované strategie
území regionu Kralovicko na
období 2014-2020 s rozvojovými (strategickými) dokumenty obce Žihle.
p) Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ
Žihle o převedení dotace na
úhradu odpisů za rok 2012 ve
výši 354 942,- Kč.
43) pověřuje:
a) Pověřuje starostu F. Procházku k zastupování obce na
jednání honebního společenstva Žihle, které se bude konat
v únoru 2013.
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Informace z obecního úřadu
Ohlédnutí za rokem 2012
a nahlédnutí do dalšího roku
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k uplynulému roku a zmínil se o některých větších akcích,
které se nám podařilo zrealizovat.

Most v Přehořově – před

Začátkem roku byla dokončena
částečná rekonstrukce národního domu v Žihli, kde bylo instalováno nové topení na
zemní plyn, celková výměna
elektroinstalace a osvětlení.
Byly opraveny vnitřní omítky
a kompletní rekonstrukce
stropu. Náklady na tuto akci činily 1 375 000,- Kč.
Na jaře byla provedena nutná
oprava mostu v Přehořově,
který byl v havarijním stavu.
Zde byla nově vybudována
křídla mostu a tím bylo zabráněno zborcení celé konstrukce.
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z KÚ PK ve výši 344 000,- Kč,
která pokryla zatím veškeré vynaložené náklady.
V polovině roku začaly stavební
práce na další etapě obnovy
hřbitovního kostela v Žihli.
V této fázi byly opraveny venkovní omítky včetně malby,
která bude dokončena v I. pololetí r. 2013 za příznivějších
klimatických podmínek. Dále
byla provedena celková rekonstrukce věže kostela včetně
výměny střešní krytiny a zrestaurování vrcholového kříže.

Most v Přehořově – po

Rovněž byla zrestaurována
všechna okna a oboje vchodové dveře a vyrobeny nové
žaluzie v oknech věže. Náklady
na tuto obnovu činily celkem
1 606 000,- Kč, v této částce
jsou zahrnuty i dotace od
KÚ PK 200 000,- Kč a od
MK ČR ve výši 250 000,- Kč.
Během letních prázdnin byla
provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ
v Žihli, která obsahovala kompletní vybudování nových odpadů, rozvodů vody a topení,
nainstalování nových zařizovacích předmětů (WC, umyvadla,
baterie, radiátory atd.), nové
obklady stěn a podlah, výměna
oken dřevěných za plastová
a to vše ve výši 1 198 000,- Kč,
zde jsme získali dotaci od
KÚ PK ve výši 300 000,- Kč.
Rovněž o prázdninách byla
v naší škole vybudována nová
počítačová učebna a učebna
cvičné kuchyně. V rámci této
akce byly obě učebny vybaveny
novým nábytkem, položeny
nové podlahové krytiny a provedena celková rekonstrukce
elektroinstalace. Do počítačové

učebny byly nainstalovány nové
počítače, na které získala naše
škola dotaci z EU a MŠMT ČR
v hodnotě 400 000,- Kč.
Z obecního rozpočtu byla na
tyto učebny použita částka ve
výši 190 000,- Kč.
V měsíci říjnu bylo vybudováno
ve školním dvoře dětské hřiště
s herními prvky, které bude
v převážné míře využívat školní
družina. Na toto zařízení jsme
získali grant od společnosti
NET4GAS ve výši 400 000,- Kč.
V podzimních měsících byla vybudována pergola u DPS Žihle,
která bude sloužit našim seniorům, kteří využívají služeb tohoto pečovatelského domu
a zpříjemní jim pobyt v tomto
zařízení. Zde obec investovala
částku ve výši 87 000,- Kč.

plení, výměna oken atd., kde je
rozpočet 5 170 000,- Kč a podařilo se získat dotace od MŽP
ČR ve výši cca. 2 000 000,- Kč.
Kromě tohoto jsou v případě
získání dalších dotací naplánovány tyto větší akce: kanalizace od Večerky do sídliště,
dokanalizování obce Žihle
(okolo potoka), rekonstrukce
lesních cest na Sklárnu a Poustky, oprava mostu v Přehořově
a oprava střechy Národního
domu v Žihli.
Dále budou zadány práce na
zpracování projektů na rekonstrukci chodníků a místních
komunikací, zasíťování obecních pozemků pro výstavbu
rodinných domů, rekonstrukce
hráze a vyčištění Plivátka, výměna svítidel veřejného osvětlení.

Kromě výše zmiňovaných akcí,
probíhaly jako každý rok práce
na údržbě veřejných prostranství a obecního majetku, které
rovněž čítají nemalé finanční
částky z obecního rozpočtu.

Osobně věřím, že společným
úsilím, všech zastupitelů naší
obce se nám podaří zrealizovat co největší počet výše zmiňovaných akcí.

Na rok 2013 je naplánována
stavební obnova MŠ Žihle (zate-

Starosta obce
František Procházka
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Sociální zařízení ZŠ v Žihli – před
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Sociální zařízení ZŠ v Žihli – po

Učebna cvičné kuchyně ZŠ v Žihli

Počítačová učebna ZŠ v Žihli

Pergola u DPS Žihle

Přání starosty obce do roku 2013
Vážení spoluobčané,
toto vydání Žihelského zpravodaje a čtete v době, kdy
jsme již vstoupili do roku
2013 a mojí milou povinností
je poděkovat tvůrci těchto

obecních novin, i všem jednotlivých spolupracovníkům,
díky kterým se k nám dostávají veškeré informace o dění
v našich obcích.  Jménem
členů zastupitelstva obce, pra-

covníků obecního úřadu i jménem svým Vám přeji do nového roku hodně zdraví,
osobní pohody, rodinného
štěstí i úspěchů v práci.  Děkuji všem, kteří svou prací

i ostatním přičiněním pomáhají zpříjemňovat život v našich obcích.
Starosta obce
František Procházka
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Obecně závazná vyhláška č. 2

o místním poplatku
OBEC ŽIHLE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Žihle se na svém zasedání dne 25. 9. 2012
usnesením č. 39 m) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Žihle touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15 dnů3 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností
zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit
také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální
rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku,
na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni
ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.5
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 550,- Kč a je tvořena:
a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok,
b) z částky 550,- Kč.
Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 948 352,- Kč a byly rozúčtovány
takto: Náklady 948 352,- Kč děleno 1433 (počet osob s pobytem na území obce +234 počet staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 569,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
550,- Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 28. 2. a do 31. 8. příslušného kalendářního roku a to hotově
na Obecním úřadě v Žihli, poštovní složenkou či bezhotovostní
platbou na účet č. 3920371/0100. Variabilní symbol určí
správce poplatku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.
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Čl. 6
Osvobození a úlevy

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) členové jednotky, JSDH Žihle
b) osoby, které se prokazatelně dlouhodobě zdržují mimo území
ČR - 9 a více měsíců ročně

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku - tento poplatník a jeho
zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce,
vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

(2) Úleva se poskytuje:
a) všem poplatníkům v obci ve výši 19,- Kč ze skutečných nákladů
za r. 2011 na jednu osobu uvedených v čl. 4 odst. 2) vyhlášky.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se část obecně závazné vyhláška č. 1/2011, část VII.
Obecně závazná vyhláška Obce Žihle č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 22. 3. 2011
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.

Jméno Příjmení
místostarosta

Jméno Příjmení
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 10. 2012

Sejmuto z úřední desky dne: 21. 10. 2012

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích, 3 Pozn. pro obec:
Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů. 4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích, 5 § 14a odst. 3
zákona o místních poplatcích, 6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích, 7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov
Jsme tu pro Vás a naše sociální služby Vám umožní žít
v pohodlí domova.
Posláním pečovatelské služby je
poskytování služeb klientům,
které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí.
Terénní služby:
Náš cíl je, aby lidé v nepříznivé
zdravotní či sociální situaci se-

trvali co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí v jejich domovech se svou rodinou
či blízkými.
POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky,
pomoc s velkým i běžným
úklidem, ale i pomoc s topením v kamnech, donáška
otopu, praní a žehlení prádla)
• pomoc s péčí o vlastní osobu

PŘÍKLAD VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Měsíční
Po minutách
návštěvy
Běžné nákupy
4
30 min.
Donáška jídla
15
1 donáška = 20 Kč
Úklid domácnosti
10
15 min.
Praní prádla, žehlení
2 kg
1 kg = 60 Kč
Oběd
15
55 Kč/kus
Celkem s obědy
Celkem bez obědů

(oblékání a svlékání, včetně
speciálních pomůcek, pomoc
při přesunech na vozíku
a lůžku, pomoc s jídlem)
• pomoc při osobní hygieně
(koupání, péče o vlasy, pomoc
při použití WC)
• zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (doprovody k lékaři, na úřady
apod.)
• pomoc při zajištění stravy
(dovoz obědů, ale i jejich ohřátí)

Celkem
min.
120 min.
150 min.

Stupeň I.
90Kč/hod.
180 Kč
300 Kč
225 Kč
120 Kč
825 Kč
1650 Kč
525 Kč

• některé další fakultativní
služby (např. dohled nad klientem)
Výše úhrady se odvíjí od výše
důchodu – I. st., II. st., III. st.,
KONTAKT na pečovatelskou
službu: 774 483 705
V případě dotazů se můžete obracet i na starostu obce p. Františka Procházku

Stupeň II.
110Kč/hod.
220 Kč
300 Kč
275 Kč
120 Kč
825 Kč
1740 Kč
615 Kč

Stupeň III.
120Kč/hod.
240 Kč
300 Kč
300 Kč
120 Kč
825 Kč
1785 Kč
660 Kč
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Lampionová zábava
Úderem osmé večerní se žihelskou požární zbrojnicí rozezněly tóny skupiny Narychlo, která dorazila
z Budětic u Sušice.
Odstartovala tak lampionová
zábava a hasičárna doslova praskala ve švech. Přes 100 návštěvníků nejen ze Žihle, ale
i z Mladotic nebo Horního Hradiště, vytvořilo skvělou atmosféru. K dobré náladě přispěla
i společenská hra „Kočár“, ve
které exceloval především starosta obce František Procházka
a také Vít Bunda z Mladotic v roli
kočího. Celou akci doplnily i největší hity skupiny Olympic
a především mistrovské vystoupení Jardy Jimmiho Randáka,

který předvedl doslova psí kusy
na kytaru. Skupina Narychlo
hrála téměř do třetí hodiny
ranní. Během večera se skupinou
Narychlo vystoupila řada hostů –
na kytaru doprovodil skupinu
Mgr. Vlastimil Šmídl, pár songů
si zabubnoval i Víťa Bunda
a píseň Voda živá si vystřihla
Petra Rambousková. Dá-li pán
Bůh a nepřijde v prosinci konec
světa, mohlo by se v lampionové
zábavě pokračovat i v roce 2013.
Text a foto Huček Otto

Lampionový dýchánek

V sobotu 17. listopadu odstartovala další vlna víkendových
dýchánků pro všechny, kteří
mají rádi českou lidovou písničku. Pravidelné setkání ukončí
v této sezoně opět oslava Mezi-

národního dne žen. A kdy se
můžete na další dýchánky těšit?
Určitě v měsíci lednu, únoru
a březnu 2013.
Text a foto Huček Otto

Lampionový průvod
I letos se v obci Žihle konal lampionový průvod
vedený Sborem dobrovolných hasičů za účasti
několika stovek obyvatel Žihle.
Přesto, že lampionový průvod je
především atrakcí pro děti,
našlo se letos i dost dospělých,
kteří sami zažehli lampion a vyrazili na cestu od RH Baru až
před budovu OÚ Žihle. Právě
zde žihelští hasiči odpálili připravený ohňostroj, který letos

zakončily dvě mohutné rány
a efektní podívaná. Světelná
show tak letos trvala 11 minut.
Účast na letošním průvodu byla
patrně nejvyšší v celé jeho historii.
Text a foto Huček Otto

Žihelský Zpravodaj



Obnova kostela sv. Filipa a Jakuba

v Žihli, aneb „Jak se Vám líbí?“
Když jsem před pěti lety na podzim, krátce před Dušičkami, obcházela hřbitovní kostel sv. Filipa
a Jakuba v Žihli, hleděla na ztrouchnivělé šindele, díry ve střeše, prasklé obvodové zdi, řítící se korunní římsu a na břízy rostoucí z korunního zdiva na jižní straně lodi, bylo mi smutno a nedávala
jsem kostelu moc naděje na přežití.
Tak, říkala jsem si, tohle je další
církevní kulturní památka, která
má namále. A vybavily se mi
Ostrovec, Přehořov, Luková,
Manětín. Všechny kostely, které
mají podobně smutný osud.

ruch, výměnu střešní krytiny,
odvodnění paty objektu, obnovu omítek, věže, oken, dveří
a další a další. Akce neměla
pouze raketový start, ale má
i stejně tak rychlý průběh.

Kostel sv. Filipa a Jakuba patřil
Římskokatolické farnosti Kralovice, která jej nevyužívala, a jeho
obnovu tak rozhodně ani neplánovala, ani nepovažovala za
svoji prioritu. Moje snaha donutit církev provést alespoň základní opravy, vyústila v jakousi
humornou odvetu, darovat kostel Městskému úřadu Kralovice,
„ať si ho tedy opraví, když to
chce po nich“. Na první pohled
úsměvné, ale skutečně se to
stalo.

Od roku 2011 se kostel mění
přímo před očima. V roce 2011
byl opraven krov a stropní
trámy a nad lodí a presbytářem
položena nová střešní krytina.
Havarijní stav obvodových stěn
vyřešilo celkové stažení železnými táhly, část nadpraží nad
okny v jižní stěně zafixovalo částečné přezdění, stejně jako korunní římsu. Byl to smutný
pohled, když se objevovaly stále
nové a nové nečekané defekty.
Další a další náklady. Vše však
dobře dopadlo. Měla jsem
obavy, že občasně zachmuřený
pohled pana starosty je relevantní navyšování rozpočtu.

Vyvstala nelehká otázka. Co
s kostelem? Oslovila jsem
obec Žihli. Zkusila jsem to.
A odezva byla kladná.
Velmi jsem uvítala neskutečnou
odvahu obce Žihle, konkrétně
jejího starosty pana Františka
Procházky a obecního zastupitelstva, získat kostel do obecního vlastnictví. To se po
dlouhém a nelehkém jednání,
které trvalo více než rok, nakonec podařilo. Byl to skutečně
„danajský dar“ (neboť kostel
přináší obdarovanému zatím
spíše potíže než užitek a prospěch). Při pohledu do zdevastovaného interiéru kostela,
respektive děravou střechou na
modré nebe, mě přepadaly výčitky svědomí, neboť jsem si
uměla dobře spočítat, jaké finanční prostředky bude muset
obec uvolnit na úkor jiných potřebných investičních akcí, aby
kostel zachránila a obnovila pro
jakoukoliv budoucí funkci. Ale
chyba. Nestačila jsem se divit,
s jakým elánem se obec do obnovy kostela pustila. Nechala
vypracovat projektovou dokumentaci – postupně na obnovu
krovu, odstranění statických po-

V roce 2012 dostala „nový kabátek“ celá věž včetně zrestaurovaného barokního železného
kovaného kříže, nových žaluzií,
repasovaných oken, zrestaurovaných kamenných ostění
a dveří. Omítky byly v celé ploše
vyspraveny, okna repasována
a započal i finální povrchový
nátěr. Avšak nepřízeň počasí
práce narušila, proto si celý kostel v barvě prohlédneme až na
jaře roku 2013. Není kam spěchat, už i tak kostel vystavuje na
odiv svoji čistou a upravenou
vizáž.
Většinu nákladů na obnovu
objektu nese na svých bedrech
obec Žihle. Celkově zatím musela vynaložit 3 826 909 Kč.
Menší část finančních prostředků přišla z dotačního titulu
MK ČR Obnova kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
(250 000 Kč), větší pak s dotačního titulu Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského
kraje (celkem 550 000 Kč).

Když jsem po pěti letech od své
první návštěvy hřbitova v Žihli za
slunečného podzimního dne
sjížděla silnicí od Hluboké, ozařovalo slunce po pravé straně
kostel sv. Václava a po levé
straně krásně opravený kostel
sv. Filipa a Jakuba. Není pro pracovníka památkové péče krásnější pohled. Za tento pohled
jsem obci Žihli vděčná.
I přes toto vše nemá kostel ještě
vyhráno. Zbývá opravit jeho
interiér a posléze možná i zrestaurovat vnitřní zařízení, především velmi cenný pozdně
renesanční malovaný oltář. V jakých nedůstojných podmínkách
musel mnoho let přežívat pod
nánosy suti, špíny a ptačího
trusu! Už jen kvůli němu by
bylo vhodné interiér co nejdříve

obnovit. Myslím, že každý
z nás, kdo chápe úžasný a ojedinělý rozměr této akce na
území našeho regionu, rád alespoň sebemenší částkou přispěje, aby byla akce brzy
dokončena a oltář se vrátil do
důstojného prostředí.
A na závěr. V poslední době
si často kladu otázku: Proč to
nejde jinde, když to jde
v Žihli?
Není to přeci jen o penězích.
Je to především o prioritách
a vztahu k místu, kde žijeme,
s nímž jsme sounáležití a na
němž nám záleží. Také to je
o odvaze a nadšení zúčastněných.
PhDr. Jitka Vlčková
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Hostem dvanáctého dílu
pořadu Deset statečných
byl režisér Václav Vorlíček
Co chystá režisér Vorlíček nového? Jak vzpomíná
na natáčení Popelky s Libuškou Šafránkovou
a co zajímavého se stalo Vladimíru Menšíkovi
a Jiřímu Sovákovi při natáčení filmu Což takhle
dát si špenát?
Na všechny tyto otázky ochotně
odpovídal 10. prosince 2012
v Národním domě režisér Václav
Vorlíček.
Pořad byl opravdu protkán
příjemnou vánoční atmosférou, kterou paradoxně zkazila

chumelenice, jež měla na svědomí malou účast diváků.
I tak si ale všichni přítomní
večer užili a slavný režisér
v klidu dorazil do svého pražského bytu.
Text a foto: Huček Otto

Dýchánky
V listopadu a v prosinci letošního roku se opět
uskutečnily již tradiční „dýchánky“. Navázali jsme
tak na velmi úspěšný loňský rok, kdy účast našich
spoluobčanů byla velice hojná.
Doufáme, že tomu bude i nadále při dalších dýcháncích,
které pro Vás připravujeme na
leden a únor 2013. Vše bude
dovršeno již tradiční oslavou
MDŽ v březnu 2013. Protože na
každou akci pro Vás připravujeme nějaké to zpestření a vystoupení i jiných hudebníků,

nebudeme raději psát konkrétní
data, ale vše se brzy dozvíte
z plakátů a místního rozhlasu.
Do nového roku Vám přejeme
vše nejlepší a na vaši účast se
těší Obecní úřad Žihle.
Text a foto Ivana Kašparová

Rozsvícení
vánočního stromu
Tradiční akcí se v Žihli již stalo
rozsvícení vánočního stromečku
před budovou Masarykovy základní školy. A tak letos v pátek
30. listopadu opět vystoupila
řada dětí s kulturním pásmem
básniček, zpěvu a her na hu-

dební nástroje. Vystoupily jak
děti z obou tříd mateřské školky,
tak děti z nižšího i vyššího stupně
ZŠ. K prohlédnutí byl i živý betlém tvořený žáky deváté třídy.
Text a foto Huček Otto

Žihelský Zpravodaj



Vánoční strom

v Odlezlích
30. 11. 2012 se rozsvítil v 19 hodin vánoční stromek i v obci Odlezly. Jesličky byly umístěny v objektu autobusové zastávky, která
byla k tomu účelu krásně vyzdobena. Rozsvícení stromku předcházelo zpívání dětí a hra slečny Pulcové na klarinet. Poté se všichni
přítomní odebrali do místního „kulturáku“, kde se tato událost vydatně zapila.
Text a foto Václav Klíma

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
CYKLO-MOTO KLUBU SATANBIKERS
Již jste si mohli všimnout, že klub Satan bikers sídlí v krásné budově bývalé sýpky, kde nám byl
umožněn prostor pro klubovnu a zázemí pro všechny naše akce.

Tradiční akcí našeho klubu
a letos první je Májka. V prostoru za Národním domem
probíhá stavění májky a pálení
čarodějnice. Toto veselí zde
probíhá až do brzkých ranních
hodin.
Další velkou událostí byl již
druhý ročník sprintů veteránů
na letišti v Hluboké pod názvem Hot Rod Dragstrip Contest. Letos zde byly vidět
zajímavé stroje jak z naší dílny
tak i mnoho cizích strojů. Na
účast diváků si nemůžeme

stěžovat, přišlo jich okolo
dvou set. Po shlédnutí ohnivé
šou místních Allardetů se rozezněl v klubu koncert Rock n
Rollových The Slapdash a kapely Mordors Gang.
V měsíci červenci proběhla
v prostorách klubovny přednáška Aleše Zíky „3 MĚSÍCE
V INDONÉSII“ Promítaly se fotografie z cest a debatovalo se
s autorem o tamní přírodě
a životě v této exotické zemi.
Přednášky se zúčastnilo asi
15 diváků.
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Předposlední víkend v srpnu
se v lese nad cihelnou konal
již šestý ročník závodu ve
sjezdu horských kol. Na startu
se sešlo 35 závodníků, kteří
holdují tomuto adrenalinovému sportu. Večer po závodech se konal koncert kapely
Infinito a poté do rána
všechny bavil DJ Želvin.
Letošní Mikuláš byl z naší
strany prožit trochu jinak než
jako každý rok předešlý. Rozhodli jsme se uspořádat Mikulášský maškarní bál. Ač tato
akce nebyla pořádána jen pro
mladé, z 90 % přišla jen tato
skupina lidí. Co nás potěšilo,
že ti co přišli, vzali zaměření
bálu vážně. Sešlo se zhruba
75 lidí včetně nás. Druhých
90 %, to je číslo, které
označovalo, kolik lidí přišlo ve
velmi propracovaných maskách. Bylo to škoda, protože
rakovničtí The Cannonballs
hráli opravdu výborně. Notoricky známé hity 50 - 70 let
a nejen ty.

Žihelský Zpravodaj

Ač se bál, co se týče zábavy povedl, po finanční stránce tomu
tak nebylo. Potřebovali jsme asi
o třetinu lidí víc. A do třetice posledních 90 % značí naší
ochotu jít do tohoto podniku
znovu. Je škoda, když se snaha
a ochota bezmála dvaceti lidí
udělat pro žihelské občany nějakou zábavnou akci zmaří
z námi neznámých důvodů, neúčastí.
Satan bikers je sdružení, které
tvoří mladí lidé, ovšem snaží se
pořádat akce, na které se nemusí bát přijít i starší věkové kategorie. Stále se těšíme na Vaší
účast, na některé z našich kulturu oživujících akcí.
Děkujeme všem, co nás všemožně podporují a navštěvují
při našich aktivitách.
Více informací o dění a akcích
klubu naleznete na našem
webu Satanbikers.cz.
Text Radomír Löw

Klub Satan bikers se v roce 2013 pro Vás bude snažit připravit tyto naše tradiční akce:
Žihelská Májka
zahrada za Národním domem

30. 4. – 1. 5. 2013

Sprinty veteránů
Hot Rod Dragstrip Contest vol. 3
Letiště Hluboká

15. 6. 2013

Sjezdy horských kol
Satan Boneshaker Cup vol. 7
V lese nad cihelnou

24. 8. 2013

Žihelský Zpravodaj
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Nohejbalisté Žihle
v okrese opět nejlepší

Nohejbalový oddíl T. J. Sokol Žihle letos opět nenašel v okresu Plzeň-sever přemožitele. Žihelští
neprohráli ani jeden z deseti zápasů a suverénně
tak ovládli tabulku letošního okresního přeboru
družstev mužů v nohejbalu.
Týmu bylo stejně tak jako v loňském roce nabídnuto postoupit
do krajského přeboru družstev
v roce 2013. Po dlouhém rozhodování jsme se nakonec rozhodli tuto nabídku přijmout
a kvalitu nohejbalového krajského přeboru v příštím roce
okusit. Pokud vše půjde podle
plánu, měl by se tým rozšířit
o dva kvalitní hráče, kteří mají
zkušenosti s druhou nohejbalovou ligou v Kralovicích.
Mezi soupeře žihelských v příštím roce tak budou příští rok
patřit týmy jako například Tachov, Planá, Horažďovice, Zruč-

Senec „B“ nebo plzeňské Litice.
Jelikož dobře víme, že přicházíme do vyšší soutěže v pozici
outsidera, je jasným cílem pro
první rok v krajském přeboru
udržení soutěže i pro rok následující. Účast T. J. Sokolu Žihle
v nohejbalovém krajském přeboru v příštím roce je velkým
sportovním úspěchem pro
celou obec. Budeme rádi, když
nás fandové dobrého žihelského sportu přijdou příští rok
podpořit a podívat se na nohejbal na velice solidní úrovni.
Za T. J. Sokol Žihle
Martin Karnet

Okresní přebor mužů Plzeň-sever v nohejbalu 2012
– odehrané zápasy:
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Datum
06. 05. 2012
13. 05. 2012
20. 05. 2012
27. 05. 2012
10. 06. 2012
17. 06. 2012
02. 09. 2012
24. 06. 2012
16. 09. 2012
23. 09. 2012

Čas
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

Zápas
Výsledek
Zruč-Senec “C“ – Žihle 0:7
Žihle – Odlezly
6:1
Žebnice – Žihle
1:6
Žihle – Kaznějov
7:0
Chrašťovice – Žihle
3:4
Žihle – Zruč-Senec “C“ 7:0
Odlezly – Žihle
0:7
Žihle – Žebnice
6:1
Kaznějov – Žihle
2:5
Žihle – Chrašťovice
6:1

Okresní přebor mužů Plzeň-sever v nohejbalu 2012
– konečná tabulka:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tým
T. J. Sokol Žihle
NK Kaznějov
SDH Chrašťovice
SDH Žebnice
AC Zruč-Senec „C“
NK Odlezly

Zápasy
10
10
10
10
10
10

Výhry
10
7
6
5
2
0

Prohry
0
3
4
5
8
10

Skóre Body
61:9
20
45:25 14
42:28 12
37:33 10
22:48
4
3:67
0
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DDM RADOVáNEK ŽIHLE
Adventní tvoření v rámci projektu KOD
Krásný předvánoční čas jsme si jako každý rok zpestřili výrobou drobných dárečků. V týdnu od
10. do 14. prosince 2012 si mohly děti vyrobit řadu pěkných drobných dárečků a vánočních dekorací.

Materiál na adventní tvoření byl
nakoupen z projektu Kluby
otevřených dveří a každý návštěvník této akce zaplatil jen minimální příspěvek na materiál.
Celkem nás navštívilo 79 dětí
a postupně si vyrobily stromeček, přáníčko, sněhuláčka,
mýdlo, andělíčka, svícen, různé

ozdoby na stromeček, rybičku
a sněhové vločky.
Práce se jim celý týden velice dařila. Vánoční atmosféru nám dotvářely básničky a koledy, které
si děti rády zazpívaly.
Text a foto Bc. Jitka Mikutová

VESELá MIKULáŠSKá NADÍLKA
Tak se sešel rok s rokem a už opět nastává čas mikulášských veselic. V neděli 2. prosince 2012 se sešly
děti v hasičské zbrojnici v Žihli, aby zavolaly Mikuláše, anděla a čerta.
Čert si přivedl i svou čertici a důsledně spolu dohlíželi, jak děti
umí básničky a písničky. Všem
dětem se jejich připravené vystoupení pro Mikuláše podařilo
a jako odměnu dostaly balíček
sladkostí přímo od andílka. Nakonec si s Mikulášem všichni zatančili.
Ale to nebylo ještě všechno!
Různé soutěže a tancování doplnilo pestrý program celého
odpoledne. Do víru dění se zapojili i někteří rodiče, když se
svými ratolestmi skákali v pytli
nebo hráli oblíbenou židličkovanou.
Text a foto Bc. Jitka Mikutová
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TJ SLAVOJ ŽIHLE – VÝSLEDKY
Vážení sportovní přátelé,
máme za sebou podzimní část soutěžního ročníku 2012-2013. Tabulky nasvědčují, že všechna naše
mužstva si drží solidní výkonnost ve svých soutěžích.
Slavoj Žihle
Tabulky po podzimní části
MUŽI - 1. A TŘ. - PODZIM 2012
1.
FC ROKYCANY "B"
2.
TJ ROZVADOV
3.
SSC BOLEVEC
4.
FK NEPOMUK
5.
SOKOL ČERNICE
6.
DIOSS NÝŘANY
7.
SPARTA DL. ÚJEZD
8.
KER. CHLUMČANY
9.
SLAVOJ ŽIHLE
10.
TJ ZRUČ
11.
TJ SPÁLENÉ POŘÍČÍ
12.
FK SVÉRADICE
13.
SOKOL M. TOUŠKOV
14.
FO BANÍK STŘÍBRO
15.
SKP OKULA NÝRSKO
16.
TATRAN PŘIMDA

45:19
41:22
35:22
34:21
31:20
35:30
37:41
37:32
30:37
23:29
21:28
25:34
28:39
28:41
29:45
21:40

30
29
29
28
28
26
24
23
23
21
21
18
17
17
16
10

MUŽI - IV. TŘ. - SK. B - PODZIM 2012
1.
SOKOL KRALOVICE "B"
2.
SLAVOJ ŽIHLE "B"
3.
SOKOL KOZOJEDY
4.
SOKOL DOLNÍ BĚLÁ "B"
5.
SOKOL TRNOVÁ "B"
6.
SVORNOST HVOZD
7.
SOKOL ŽICHLICE
8.
TRAFO HADAČKA
9.
FK KUNĚJOVICE
10.
FK MLADOTICE "B"
11.
SOKOL VYSOKÁ LIBYNĚ

42:18
38:27
39:22
20:15
16:15
24:15
29:15
26:45
23:35
17:38
7:36

26
20
18
17
17
15
14
14
12
7
5

OKR. PŘEBOR DOROSTU - PODZIM 2012
1.
OLYMPIE KOŽLANY
2.
SLAVOJ ŽIHLE
3.
SPARTA SULKOV
4.
SOKOL PLASY
5.
SOKOL DOLNÍ BĚLÁ
6.
SHH HEŘMANOVA HUŤ
7.
TJ TLUČNÁ

36:4
43:8
18:10
16:11
9:8
11:37
3:58

18
12
12
9
6
6
0

OKR. PŘEBOR ST. ŽÁKŮ - PODZIM 2012
1.
SOKOL KRALOVICE
2.
SLAVIA ÚNĚŠOV
3.
TJ TLUČNÁ
4.
BOHEMIA KAZNĚJOV
5.
FC CHOTÍKOV
6.
SOKOL PLASY
7.
SLAVOJ ŽIHLE
8.
ZKZ HORNÍ BŘÍZA
9.
SOKOL KOZOLUPY
10.
OLYMPIE KOŽLANY
11.
SOKOL DOLNÍ BĚLÁ
12.
SOKOL TRNOVÁ

48:18
69:20
52:29
49:27
33:19
35:30
29:24
35:27
25:33
39:38
21:50
0:119

28
27
25
19
18
18
18
15
13
10
7
0

Do obou mužstev dospělých se snažíme zapracovávat mladé hráče
z dorostu, kteří o to mají zájem a snaží se i trénovat protože soutěž jako je I. A tř. je již velmi kvalitní a bez poctivého přístupu k zápasům, tréninkům a ke kolektivu se opravdu hrát nedá. Chci
poděkovat všem hráčům a ostatním, kteří pomáhají s vedením
mužstev i se zajištěním organizace domácích zápasů. Velmi si vážíme podpory fanoušků jak v domácích tak venkovních zápasech.
Touto cestou chci poděkovat za podporu v roce 2012 obci Žihle, Plzeňskému kraji, firmám UNIO s.r.o., Coradia, Profifenster, Kovopro,
Žihlenet, Enerfin, Diadema, Chvojkovský mlýn a Komi. Všem Vám
chci popřát úspěšný nový rok 2013.
Zimní příprava 2013
Zahájení zimní přípravy – úterý 15. 1. 2013 – 16 hodin
Přípravné zápasy
sobota 19. 1. 13:30
sobota 26. 1. 14
sobota 2. 2. 13:30
sobota 9. 2. 16
sobota 16. 2. 13:30
neděle 17. 2. 13
sobota 23. 2. 13:30
sobota 2. 3. 13:30

Nové Strašecí – „A“
Hřiště Rynholec
„A“ – Toužim
„A“ – Chýše
Tatran Rakovník – „A“ Hřiště Rakovník
Pohár „A“ – Mladotice
„A“ – Žlutice
„A“ – Zavidov
„A“ – Kralovice

Sraz 11:30
Sraz 13
Sraz 12:45
Sraz 14:30
Sraz 12:30
Sraz 12:15
Sraz 12:45
Sraz 12:45

Mistrovské zápasy
sobota 9. 3. 14:30
neděle 17. 3. 15
sobota 23. 3. 15
neděle 31. 3. 15

„A“ – Rokycany „B“
Rozvadov – „A“
„A“ – Nýřany
Svéradice – „A“

Sraz 13:30
Sraz 12:15
Sraz 14
Sraz 12:15

Za TJ Slavoj Žihle Jaroslav Vojtěch
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Hasiči, babinec a Mikuláš
v Přehořově
Druhý prosincový víkend to v Přehořově opět ožilo. V pátek patřil místní sál našim hasičům, kteří
zde již každoročně pořádají výroční hasičskou schůzi, na kterou byli přizváni i hasiči ze Žihle s panem
starostou.
Z místních se sešla více než polovina. K diskutování toho bylo
opravdu hodně – až do ranních
hodin. Tento večer nepatřil jen
pánům, i dámy si přišly na své.

V pátek byl poslední „Babinec“
v tomto roce. Posezení u dobrého
pití bylo zpestřeno vystoupením
„Holek krev a mléko“, které tak
večer příjemně zakončily. Sobota

patřila těm nejmenším. Soutěživé
odpoledne plné her vyvrcholilo
příchodem Mikuláše a jeho společníků anděla a čertů. Děti byly
statečné a hrdě odříkávaly bás-

ničky, i když u někoho byly na krajíčku i slzičky. Každé dítko dostalo
za odměnu balíček, plný dobrot.
Text a foto Andrea Rozmarová

Žihelský pěvecký sbor má za
sebou další vánoční šňůru
V sobotu 1. prosince 2012 odstartovala série Vánočních koncertů Žihelského sboru vystoupením
v Domě s pečovatelskou službou v Podbořanech na Lounsku.
Takto popsala atmosféru
koncertu jedna z pracovnic
podbořanského domova
Mgr. Vlasta Hrdličková:
„Před začátkem vystoupení zapálila sbormistryně paní Martina
Rambousková první svíčku na
adventním svícnu, který je symbolem blížících se Vánoc. Poté se
rozezněl sálem krásný zpěv
členů Žihelského pěveckého
souboru, jehož repertoár obsahoval kromě tradičních vánočních písní také světoznámé písně
např. píseň „Hallelujah“ od
L. Cohena. V sále vládla vánoční

atmosféra, obecenstvo tiše naslouchalo a se zaujetím sledovalo
členy souboru, které skvěle řídila
paní sbormistryně. Na závěr vystoupení zazněla tradiční vánoční píseň Tichá noc, při jejímž
zpěvu držel každý člen souboru
zapálenou bílou svíčku, což ještě
více dokreslovalo atmosféru tohoto krásného adventního odpoledne. Vystoupení Žihelského
pěveckého souboru publikum
odměnilo bouřlivým potleskem.
Na závěr zbývá jen vyslovit přání,
abychom se zde všichni za rok
opět sešli.“
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Následně putoval hned v neděli
žihelský sbor do nedalekého
Rabštejna, kde sklidil ovace, ačkoliv byl v přesile… Rabštejnský
kostel má ale neopakovatelnou
atmosféru a především výbornou akustiku a tak doufáme, že
se do nedalekého nejmenšího
města ve střední Evropě opět
podíváme. Po dobrém obědě se
sbor ještě přesunul do kostela
v Čivicích u Berounky. Skvělá
organizace Luboše Muchny zapříčinila, že kostel doslova „praskal v lodích“. Sám Muchna si
pak se sborem vystřihl píseň
Stín katedrál. Na oplátku se žihelští ještě na náměstí postarali
o rozsvícení vánočního stromečku za zpěvu písně Vánoce
Vánoce přicházejí.
Uplynul týden a přesunuli jsme
se do Kralovic. Opět nás čekalo
vystoupení pro seniory a i tentokrát jsme se dočkali básně od
jedné z tamějších klientek. Koncert zde má vždy úžasnou
atmosféru.
Největší zápřah nám dal výlet
do Annína na Šumavě. Stalo se
tak v neděli 16. prosince. Annínský rodák a redaktor Českého rozhlasu Plzeň Lukáš
Milota pojal předvánoční akci
tentokrát vskutku velkolepě.
Koncert prokládal mluveným
slovem a rozhovory s hosty. Asi
nejvýznamnějším hostem byl
pak režisér Jiří Strach, který
právě v kostelíčku Na Mouřenci, kde se koncert konal, natáčel před lety svou pohádku
Anděl Páně. Žihelský sbor si pak
na sympatického režiséra připravil překvapení v podobě
písně Nám se stalo něco překrásného. Tu sám Strach nazpíval, když se objevil jako
ústřední postava v pohádce Lotrando a Zubejda. Jiří Strach nezaváhal ani vteřinu, popadl naší
„Zubejdu“ Kamilu Kalousovou
kolem ramen a před zraky
užaslých diváků si vystřihli
krásný duet. Výlet do Annína
byl pak zakončen pozvánkou
pořadatele Miloty na večeři do
místního hotelu, jehož majitel
nás provedl jak pokoji, tak
bowlingovou hernou či wellness centrem. Přiznáváme
také, že než jsme dojeli zpátky
do Žihle, zmizela v útrobách
sboru jedna flaška slivovice,
jedna flaška jablíčka, jedna flaška vodky a dokonce i ohřatá
medovina.

Přesně den před Vánoci – v neděli 23. prosince si pak žihelští
našli cestu do kostela sv. Václava. Nejen hodinové pásmo
sboru zahřálo kdekoho u srdce,
ale byly to i plynové teplomety,
které zvedly teplotu z ranních
5 °C na podvečerních 12 °C.
O toto příjemné zpestření se
postarali zakládající členové
fanklubu žihelského sboru – Jaromír Procházka a Josef Píša.
Kdekdo by si myslel, že vystoupením v Žihli vánoční turné
sboru skončilo. Ale omyl – sbor
čekal ještě výlet do kostela v nedalekém Ostrovci – 29. prosince;
a sváteční atmosféru ukončil až
tříkrálovým koncertem v neděli
6. ledna 2013 v Petrohradě.
Žihelský sbor se v roce 2012
opět posunul o velký krok kupředu. Nejen díky novým hlasovým posilám, ale i skvělé
baskytaře v rukou Vladimíra Polgára. Poděkování patří též ředitelce ZŠ Žihle Haně Baborové,
která stále a trpělivě propůjčuje
prostory školy ke každonedělním zkouškám sboru. V neposlední řadě děkujeme také Otto
Hučkovi za celoroční spolupráci,
výrobu videozáznamů, fotografií a spravování stránek www.zihelskysbor.cz. Nutno říct, že
nemalou roli hraje ve sboru
i paní učitelka Marcela Šmídlová, která kromě skvělého
zpěvu vede velice pečlivě kro-

niku sboru a díky níž se do historie vepisují poznatky, na které
bychom my ostatní kvůli každodennímu shonu určitě zapomněli. Závěrem děkuji také
sbormistryni Martině Rambouskové, ostatním muzikantům

i celému sboru za to, že
společně už čtvrtým rokem táhneme tuto nelehkou, ale krásnou káru dál.
Za žihelský sbor Jiří Bláha
Foto Huček Otto
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Včera, dnes a pozítří
mělo premiéru
Žihle, pátek 5. října 2012, 18 hodin – dveře Národního domu se otevírají a napětí houstne. Během hodiny se do žihelského sálu doslova nacpe 310 lidí, aby shlédli druhý díl žihelské letní bláznivé komedie
„Včera, dnes a pozítří“.

Menší zpoždění má jen moderátor večera Petr Jančařík, kterého
z neznámých důvodů vedla navigace z Plzně do Žihle přes Manětín. Lehce po 19. hodině se
začíná ústřední melodií filmu –
Sing Me Something New, kterou
složil Tomáš Trykar s chomutovskou kapelou Whispering Of
Soul.
Pak už to jde ráz na ráz. Na jeviště přichází postavičky, které diváci znají už z prvního dílu. Ale
jsou tu i nové posily týmu – například sám moderátor Jančařík
vytvořil ve filmu roli ministra do-

pravy; a na jevišti se usmívá
i Vlastimil Šmídl v roli bavorského
milionáře Helmuta Fischera.
Když na scénu vejde ústřední
čtveřice filmu – Martina Rambousková, Libor Kulhánek, Milada Sandnerová a Otto Huček,
sálem zaznívá přímo frenetický
potlesk. A to ještě diváci netuší,
co je čeká na plátně… jako
výborný komik se na jevišti ukazuje redaktor Českého rozhlasu
Lukáš Milota (ve filmu starší syn
Komorousových Pavel), který
rozdává dary a květiny způsobem, za který by se nemusel sty-

dět ani Luděk Sobota nebo Felix
Holzmann.

Lubence, Žlutic, Jesenice, Plas
nebo Plzně.

Lehce před osmou večerní začíná projekce. A vypadá to, že
publikum se baví. Když se na
plátně objeví v postelové scéně
Jaroslav Vintr s Mírou Procházkou, nebo do dveří vrazí Vlastimil Šmídl v bavorském oblečku,
sál se otřásá v základech. Po necelých dvou hodinách odcházejí
žihelští domů s dotazy, kdy bude
k mání DVD s filmem. A nejen
žihelští se ptají – premiéry se
zúčastnilo několik desítek lidí
z blízkého i vzdáleného okolí –

V přísálí pak pokračuje afterparty
pro účinkující a jejich rodiny
a přátele. K dobré náladě přispívá především DJ David Havlena, který kolem dvanácté
všechny přítomné šokuje, když
klečíc na kolenou požádá svou
partnerku Terezku o ruku.
K oslavám je tedy o důvod navíc
a alkohol teče proudem prohibice neprohibice.
Text: Jiří Bláha
Foto: Martin Kolář

DVD s filmem Včera, dnes a pozítří si můžete zakoupit v prodejnách: Jednota Žihle a UNIO Velkoobchod a.s.
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Významná životní výročí – blahopřejeme
Cauzová Antonie
Cihelková Marie
Frank Bohumil
Hajžman Václav
Hořejší Zdenka

Hrubá Anna
Janoušek Jaroslav
Janovská Anežka
Kolářová Helga
Kučerová Jiřina

Löscherová Anna
Názlerová Zdeňka
Pešek František
Pešík Zdeněk
Plosová Kristina

Procházková Marie
Sochorová Jitka
Vintr Jaroslav
Zemanová Anna

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2013
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky byla
dne 1. října 2012 vyhlášena volba prezidenta republiky, která se
uskuteční ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve
dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013.

Požadavky na přenosnou volební schránku přijímá Obecní
úřad Žihle
• Ivana Kašparová, tel.: 373 399 038
• Alena Soukupová, tel.: 373 399 039

Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého
kola volby prezidenta, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

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

Volba prezidenta republiky 2013 se v 1. kole uskuteční ve dnech
11. a 12. ledna 2013
• v pátek 11. ledna 2013 bude volba probíhat od 14:00
do 22:00 hodin
• v sobotu 12. ledna 2013 se volba uskuteční v době od 8:00
do 14:00 hodin
Případné druhé kolo volby proběhne ve dnech 25. a 26. ledna 2013
• v pátek 25. ledna 2013 bude volba probíhat od 14:00
do 22:00 hodin
• v sobotu 26. ledna 2013 se volba uskuteční v době od 8:00
do 14:00 hodin
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.

Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky obdrží voliči do schránky nejpozději 3 dny přede
dnem voleb tj. do 8. ledna 2013. V případě nesrovnalostí obdrží
volič novou kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti.
Pokud se bude konat II. kolo volby prezidenta České republiky hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti.
Hlasování:
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
Voličský průkaz:
Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle
místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu. Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.

tradiční masopustní průvod
T. J. Sokol Žihle Vás zve na již tradiční masopustní průvod, který se uskuteční
v sobotu 16. února 2013.
Průvod vychází v 10:00 hodin od Hasičské zbrojnice.
Ve 20:00 hodin se pak uskuteční masopustní zábava.
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Mezinárodní zasedání Fóra
o budování důvěry FSC
(Forum on Stakeholder Confidence)

Česká republika v říjnu poprvé hostila mezinárodní zasedání Fóra o budování důvěry FSC (Forum on
Stakeholder Confidence). Týdenní seminář o participaci veřejnosti při vyhledávání vhodné lokality
pro hlubinné úložiště probíhal v Praze, v Karlových Varech, v Chyši a Blatně.
Skupina FSC vznikla v roce
2000 s cílem propojit všechny
skupiny, které jsou dotčené
problematikou zneškodňování
radioaktivních odpadů. Jedná se
nejen o státní a soukromé instituce, ale také o odborníky, nevládní organizace, zástupce
samospráv i jednotlivce, kteří se
zajímají o rozhodovací proces,
nebo kteří v jednotlivých etapách rozhodovacího procesu
hrají aktivní roli. Zasedání FSC

se u nás uskutečnilo poprvé
a celkem se ho zúčastnilo
110 lidí, téměř 50 delegátů přicestovalo do České republiky
z členských zemí OECD.
Claudio Pescatore, generální
sekretář NEA OECD, přijel do
České republiky již po několikáté a konstatoval: „Debata
o úložišti je zde na dobré cestě.
SÚRAO se mění ve skutečně
otevřenou a komunikující orga-

nizaci, obyvatelé lokalit začínají
aktivně požadovat legislativní
změny a existuje i snaha zapojit
představitele státu a širší veřejnosti. Nebude to totiž úložiště
SÚRAO, ale úložiště celé České
republiky.“
Od propojení všech dotčených
skupin se očekává vzájemný
dialog v atmosféře oboustranného respektu, sdílení zkušeností a poznatků. Jen pokud se

podaří vybudovat důvěru mezi
zástupci jednotlivých stran, je
možné navázat otevřenou spolupráci, na jejímž konci je všemi
respektované řešení.
Zástupci Pracovní skupiny pro
Dialog, SÚRAO a starostové
obcí představili zahraničním
hostům situaci týkající se
přípravy hlubinného úložiště
v České republice. Pohled na
problematiku z pohledu obcí
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přednesli 3 zástupci dotčených
lokalit – paní starostka Jana Nožičková z Rudíkova, pan starosta Zdeněk Jirsa z Dolní
Cerekve a za hostitelskou lokalitu Václav Beneš – starosta
obce Blatno. Ekologická sdružení reprezentoval Edvard Sequens, Petra Humličková a Petr
Čechura, z řad odborníků vystoupil Jiří Slovák. Představitelé
státních organizací Radek Šula
z MPO a Peter Lietava z SÚJB
přiblížili pohled státu a regulátora jak na energetiku, tak na
Koncepci nakládání s radioaktivními odpady. Delegáti z členských zemí OECD (např. Belgie,
Finsko, Francie, Kanada, Maďarsko, Švédsko, USA a další) se naopak podělili o zkušenosti ze
svých zemí.
FSC se zabývalo mimo jiné legislativním rámcem pro přípravu
úložiště, především možností
obcí do procesu aktivně zasahovat. Právě malé pravomoci
obcí označili zástupci české veřejnosti za jednu z hlavních překážek při jednání o hlubinném
úložišti. Účastníci také debatovali o přidaných hodnotách,
které výstavba úložiště může
lokalitám přinést. Kromě finančních příspěvků zmiňovali zástupci z Francie, Švédska
a Finska především dlouhodobý
rozvoj lokalit.
Zahraniční odborníci debatovali v Blatně V rámci semináře
proběhla rovněž veřejná debata
v jedné z lokalit vytipovaných
pro geologické průzkumy k výstavbě úložiště. Hostitelské
funkce se ujala obec Blatno
z lokality Čertovka. Dorazilo asi
60 místních obyvatel, kteří se
zahraničních účastníků ptali zejména na jejich zkušenosti z období geologických průzkumů
v jejich regionech, na rizika související s životním prostředím
a také na vliv výstavby na ceny
nemovitostí.
Co zaznělo na zasedání FSC
Kathleen Derveaux, koordinátorka sdružení STORA z belgické obce Dessel, v jejímž
katastru se buduje úložiště nízko
a středněaktivních odpadů:
„Ze společných diskuzí mezi občany Desselu a zadavatelem
projektu úložiště vzešla řada nápadů a návrhů, jak se může
naše lokalita rozvíjet. Kromě investic do infrastruktury, kultury

a životního prostředí vznikne
v naší lokalitě informační středisko, bude založena technická
škola zaměřená na jaderné
obory a budou podpořeni místní
podnikatelé.“
Marie Berggren z občanského
bezpečnostního výboru ve švédském Osthammaru: „Jednou
z našich podmínek vyjednávání
bylo, že veškeré aktivity místní
samosprávy související s hlubinným úložištěm musejí být hrazeny ze zvláštního fondu. Tedy
nikoliv z rozpočtu obce. Za peníze z fondu si lokalita najala
řadu renomovaných odborníků,
kteří pomáhají s nezávislou
oponenturou předkládaných
dokumentů a řešení.“
FSC se zaměřuje na podporu dialogu všech, kteří se o přípravu
hlubinného úložiště zajímají. Ve
všech 16 členských zemích FSC
usilují o konstruktivní řešení
problematiky radioaktivních odpadů, tak aby výsledné rozhodnutí bylo konsenzem všech
zúčastněných stran. Konečné
rozhodnutí o technickém řešení
konce palivového cyklu potřebuje souhlas a podporu široké
veřejnosti.
Pracovní seminář FSC má
specifickou organizaci
Všichni účastníci byli rozřazeni
do tzv. kulatých stolů tak, aby

u každého stolu byli zástupci
různých dotčených skupin (např.
státní organizace, místní samospráva, člen OECD, nevládní organizace, zástupce lokality).
Tento unikátní formát umožňuje opravdu každému prostor
k vyjádření a hledání společně
přijatelných závěrů. Participace
znamená rozkládání vlivu na
jednotlivé partnery dialogu
a také znamená více sdílení odpovědnosti. To je podstata otevřenosti a zapojení se do
rozhodovacího procesu, který
bude trvat několik desítek let.
Celého programu obou akcí se
zúčastnil Marcus Joe Williams,
který se dvě desítky let zabývá
problematikou přípravy a výstavby úložiště radioaktivních
odpadů v USA. Tento expert
měl za úkol vyhodnotit celý
průběh již v závěru Workshopu
v pátek 26. 10. a zdůraznil následující doporučení:
- Všichni zúčastnění mají sdílet
co nejvíce informací.
- Územní (ve smyslu regionální)
plánování je naprosto nezbytnou součástí úspěšného procesu.
- Regulátor (v našem případě
SÚJB) má plně podporovat
úspěšnost procesu při přísném
zachování si nezávislosti.
- Vláda a parlament vytváří
vhodný legislativní rámec. Evropská směrnice 70/2011 sta-

novuje základní podmínky tohoto rámce a předpokládá
zhotovení Národního plánu
(programu), který plně reflektuje participaci stakeholderů
v procesu jako základní předpoklad bezpečnosti.
- Důležitá je účast nezávislých
expertů z nejbližšího okolí dotčeného místa nebo alespoň
kraje, ve kterém se výstavba
hlubinného úložiště připravuje.
- Silně se doporučuje také časté
konání debat, kulatých stolů.
Za lokalitu Čertovka se pracovního semináře zúčastnilo celkem 10 zástupců obcí Lubenec,
Blatno, Žihle a Tis u Blatna. Společně s kolegy z lokalit Horka,
Hrádek, Čihadlo a Kraví hora
velmi aktivně přispěli k otevřené
diskuzi o dalších krocích, které
jsou z jejich pohledu nutné realizovat. Zahraniční hosté z lokalit Osthammar (Švédsko),
Dessel (Belgie) a Boda (Maďarsko) velmi ocenili práci všech zástupců v Pracovní skupině
Dialog a i Marcus Williams je
všechny povzbudil k další činnosti. „Pracovní skupina je
velmi účinným nástrojem k legislativním změnám. Plánujte
svou práci a pracujte na svém
plánu.“ dodal. Závěrečnou
zprávu zpracovává tým FSC
a dostupná by měla být koncem roku 2012.

