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14. jednání Zastupitelstva obce

14. jednání Zastupitelstva obce
Žihle se konalo 25. června 2013.
Přítomno bylo 14 zastupitelů,
10 občanů.
Na svém 14. jednání zastupitelstvo:
47) bere na vědomí:
a) Provedenou kontrolu usnesení
z 13. jednání zastupitelstva obce.
b) Zprávu o činnosti rady obce
v mezidobí 13. a 14. jednání zastupitelstva obce.
c) Hospodaření obce k 31. 5.
2013.
d) I. úpravu rozpočtu na rok
2013, která byla provedena
v březnu 2013,
II. úpravu rozpočtu na rok
2013, která byla provedena
v dubnu 2013,
III. úpravu rozpočtu na rok
2013, která byla provedena
v květnu 2013.

48) schvaluje:
a) Zápis o průběhu 13. jednání zastupitelstva obce na
základě ověření zastupitelů
pana Václava Pekárka
a paní Jany Schönové.
b)Program 14. jednání zastupitelstva obce.
c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Martina
Rambousková,
Libuše
Tieslová a Ing. Václav
Grüner CSc.
d)Návrh závěrečného účtu
za r. 2012 bez výhrad
a účetní závěrku Masarykovy
základní a mateřské školy
v Žihli.
e) Prodej pozemku - parcelní
číslo 1039/8 o výměře 203 m2
v k.ú. Hluboká u Žihle.
f) Rozesílání materiálů pro
jednání ZO obce zastupitelům el. poštou.

g)Realizaci projektu „Rekonstrukce komunikace v ulici
od Večerky do sídliště v Žihli
a
modernizace
mostu
v Přehořově“, předkládaném
do výzvy č. 05/2013/1.5
ROP NUTS II Jihozápad
a jeho předfinancování ve
výši 11 000 000,- Kč včetně
DPH z rozpočtu obce Žihle
bude spolufinancováno 15%
způsobilých výdajů projektu
a nezpůsobilé výdaje projektu do výše 2 500 000,- Kč
včetně DPH.
h)Provedení výměny střešního pláště Národního
domu, část nad sálem firmou Löw střechy, v hodnotě
634 483,- Kč bez DPH.
i) Zařazení správního území
obce Žihle do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS
Světovina na období 2014 –
2020 realizované místní
akční skupinou MAS Světovina o.p.s.

j) Oslovení pěti firem na
vybudování nové kanalizace
od Večerky do sídliště
v hodnotě (dle rozpočtu)
1 108 000,- Kč vč. DPH.
k) Provedení zateplení budovy zdravotního střediska
v Žihli firmou Stavební a zednické práce, Josef Píša Žihle,
cena 655 945,- Kč vč. DPH.
49) neschvaluje:
a) Prodej pozemku - parcelní
číslo 106/2 o výměře 262 m2
v k.ú. Hluboká u Žihle.
50) odkládá:
a) Prodej pozemku - parcelní
číslo 50 o výměře 1271 m 2
v k.ú. Hluboká u Žihle.
b)Prodej pozemku - parcelní
číslo 1511 o výměře 12001 m2
v k.ú. Žihle.
c) Provedení výměny oken
domů čp. 304-305 nebo
360-361 na další jednání ZO.
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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych se v krátkosti zmínil o některých akcích, které se nám podařilo v letošním roce již
zrealizovat a o dalších naplánovaných na II. pololetí 2013.
V jarních měsících byla provedena celková rekonstrukce
střechy sociálních zařízení
v ZŠ Žihle, panelového domu
čp. 302 a bývalé hospody
u obecního úřadu.
Začátkem měsíce června byla
hodnotící komisí vybrána firma
na zateplení a výměnu oken
v MŠ Žihle a samotné práce by
měly být zahájeny 15. července
2013. Kromě dotace na tuto
akci se nám podařilo získat i dotace na rekonstrukci lesních
cest (Žihle – Sklárna a Poustky –
Jablonná ), nákup lesní techniky
(sklápěcí valník, mulčovač za
traktor, sněhová radlice, motorová pila a křovinořez), pořízení

domácích kompostérů (pro
občany budou poskytnuty
zdarma) a štěpkovače dřevní
hmoty, který bude rovněž sloužit i našim občanům.
V prvním červencovém týdnu
bude zahájena výměna oken
a dveří v ZŠ Žihle, během dalších letních měsíců začnou
práce na výměně střešní krytiny
Národního domu v Žihli a zateplení, včetně nové fasády zdravotního střediska. Do konce
měsíce října počítáme s výměnou oken u jednoho z panelových domů a rekonstrukcí
splaškové kanalizace na sídlišti
směrem k Večerce u pana
Šimka.

Májka 2013
Každým rokem se 30. dubna ve vsích, obcích
a městech staví májka. Nejinak tomu bylo letos
i v Žihli.
Tradiční čarodějský průvod se
vydal na svou cestu od budovy
Radovánku až na sokolské hřiště
u Národního domu. Tam už ležela připravená májka a čekala,
až jí děti s radostí ozdobí. Pomocí
techniky ji pak chlapi z klubu
Satan Bikers postavili, aby mohla
dozorovat nad celou Žihlí. Děti
mezitím soutěžily na přilehlém
hřišti nebo opékaly buřty.

Úderem deváté byla zapálena
dnes již legendární čarodějnice
na kole a večer pak už patřil
především dospělým.
Pravdou také je, že žihelským
už několik let po sobě nepřeje
30. dubna počasí a čarodějnická
noc více či méně proprší...
Text a foto Huček Otto

Výše zmiňované akce představují náklady ve výši cca.
14 200 000,- Kč včetně získaných dotací.
Kromě těchto akcí v současné
době zpracováváme žádost
o dotaci na rekonstrukci komunikace na sídlišti a modernizaci
mostu v Přehořově, kde jsou
předpokládány náklady ve výši
11 000 000,- Kč.
Mimo těchto investičních akcí
nás samozřejmě čekají i akce
kulturního a sportovního charakteru, jako je oslava 775 let
obce Žihle, turnaj v nohejbalu,
vystoupení Žihelského smíšeného pěveckého sboru a spoustu

dalších, o kterých Vás budeme
včas informovat. Závěrem chci
poděkovat všem občanům,
kteří nám pomáhají jakýmkoliv
způsobem udržovat čistotu, pořádek a pěkný vzhled našich
obcí. Při letošním deštivém počasí to představuje nemalé úsilí
všech zúčastněných.
Nám všem, obzvlášť pak dětem,
přeji pěkné a ničím nerušené
prožití prázdninových měsíců
a věřím, že i to počasí se konečně umoudří a slunečnými
dny přispěje k pohodovému
prožití letních měsíců.
Starosta obce
František Procházka
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Žihelská Pouť 2013
Termín pouti byl letos stanoven na víkend 11. a 12. května. Stává se už snad tradicí, že zatímco přes
týden sluníčko pálí, o pouťovém víkendu se schová za mraky a rtuť klesne k deseti stupňům Celsia.

I tak ale byla letošní pouť velice
zdařilá. Už v devět ráno vyhrávala před budovou OÚ Žihle dechovka. V 10 hodin se pak
rozešel průvod směrem ke hřbitovu, kde všichni přítomní uctili
památku obětí fašismu. Promluvil i někdejší ministr spravedlnosti za ODS, JUDr. Jiří Pospíšil.
Dopoledne i odpoledne se na
místním víceúčelovém hřišti hrál
nohejbal. "A" tým Sokolu Žihle
si do tabulky v krajském pře-

boru připsal jedno vítězství
a jednu porážku, "B" tým pak
v nedělním okresním přeboru
jednoznačně porazil Odlezly.
Sobotní odpoledne bylo věnované také zábavě - především
děti se dostatečně vyřádily na
pouťových atrakcích, dospělí si
pak mohli poslechnout největší
country hity v podání skupiny
Hon na medvídka, hodinku lidové muziky s Honzou Kubíkem
a od 16. hodiny bavil žihelské pu-
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blikum zpěvák Martin Maxa.
Večer byl ve znamení taneční zábavy pod širým nebem. Od osmé
večerní zahrála žihelská skupina
Elektron 2013, s největšími hity
Jiřího Schelingera vystoupila
populární skupina Repelent
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a všechno pak dorazila kapela
Narychlo z Budětic u Sušice.
Velký dík letos patří klubu Satan
Bikers, kteří během čtrnácti dní
vymysleli a postavili konstrukci
nad jeviště a dokázali ho tak

skvěle zastřešit. Na stavění
a bourání celého areálu před
obecním úřadem se v pátek před
poutí a v neděli po pouti podíleli
i pánové Šírek a Pírko, Holiš,
Ernst, Procházka, Píša, Zíka,
Pflügner, Löw, Oswald, Churavý

a další a další, kteří nezištně přiložili ruku k dílu, aby celá sobotní
akce proběhla bez komplikací.
A tak se také stalo...
Text a foto Huček Otto

Obrození žihelské
kapely Elektron 2013
Sen Vl. Polgára založit kapelu „Elektron“ se naplnil. V druhé polovině roku 2012 se dala dohromady
skupinka muzikantů a začala zkoušet.
Bylo to v prostorách Mateřské
školy v Žihli. Místnost bylo potřeba připravit, zajistit okna
a dveře, v tom přiložili ruku
k dílu pan J. Píša a J. Procházka. Tak se tak po večerech
scházeli a zkoušeli nové písně
a starší hity a snažili se, aby se
to nedostalo na veřejnost.
Překvapením to mělo být
o půlnoci na Obecním plese
v Žihli. Stalo se a můžeme
s jistotou říci, že se premiéra
povedla.
Vystoupení začali písní „Správná
kapela“ kterou složil Jiří Bláha.
Elektron hrál ve složení klávesy J. Bláha, Vl. Polgár doprovodná kytara, J. Plevka –

solo kytara, V. Šmídl kytara,
Roman Gracias – bicí. Zpívali
M. Píšová, R. Kouba a Leon
Dvořák.
Další vystoupení bylo pod
širým nebem o národní pouti
na návsi před obecním úřadem v Žihli. A zahrál a zazpíval si s nimi i Martin Maxa,
který zde měl samostatný program. Posluchači i tanečníci ze
Žihle a okolí přijali svoji kapelu
velice srdečně a jsou na ni
hrdí. Žihle má zase o jeden
bod v kultuře navíc. Hoši
a děvče děkujeme.
Text a foto Jaroslav Vintr
a Otto Huček
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DDM RADOVÁNEK ŽIHLE
Rej čarodějnic u obecní
májky – 30. 4. 2013
Tato akce se konala ve spolupráci s OÚ Žihle a Satan Bikers.
Pochod všech čarodějů a čarodějnic začal u DDM Radovánek Žihle, a za zvuku
malebné hudby z kouzelných
amplionů se přesunul na
hřiště u Národního domu.

Zde už na všechny čekala připravená májka, kterou děti
společně nazdobily barevnými fáborky. Pak následoval
podvečer plný sportování
a různých soutěží.

Občerstvení v podobě opečených buřtíků a pití zajistil
OÚ Žihle. V průběhu večera tatínkové pomocí techniky usadili
ozdobenou májku na své místo,
aby se z výšky mohla pyšně roz-

hlížet na okolní domy. Večerní
program, který už nebyl určen
dětem, ale jejich rodičům částečně narušilo deštivé počasí.
Ale myslím si, že to nikomu až
tak moc nevadilo.
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Deskové hry v ZŠ – 7. . 2013
ZŠ Žihle pořádala pro všechny školní děti akci „Noc ve škole plná her“.
Pracovnice DDM Radovánek
Žihle jim pomohla zajistit deskové hry pro jejich večerní
dovádění. Děti si mohly vyzkoušet řadu zajímavých
a pro někoho i nových her.
Jako například aktivity, kriskros, moje první obrázky, barevný kód, safari, tučňáci, na
ledové kře, rummikub, bum,
lodě, stolní hokej apod.
Z kategorie mladších a starších žáků se v závěru herního
zápolení vybrali tři nejlepší
a nejaktivnější hráči, kteří obdrželi sladkou odměnu. Tím
skončily deskové hry a děti si
s chutí šly zatančit na noční
diskotéku.

Májový den
řemesel a divadla
18. . 2013
Tato akce se již několik let koná v Mariánské
Týnici a je zajímavou jarní pozvánkou k návštěvě.
Program je vždy pestrý a my jsme zde zabezpečovali pro děti doprovodný výtvarný program. V letošním roce si u našeho stolečku
děti mohly namalovat krásné papírové kočičky.

Žihelský Zpravodaj
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Výstava dětských prací –
20. – 23. . 2013
Na závěr školního roku pravidelně pořádáme výstavu dětských prací, které si děti
v průběhu roku na jednotlivých kroužcích
vyrobily.
V letošním roce si každé příchozí dítě mohlo ještě vyrobit papírového ptáčka na
kolíčku jako drobný dárek.
Nedílnou součástí výstavy
je možnost nahlédnout do

kronik DDM, které jsou vedeny od začátku činnosti
našeho zařízení v obci
Žihle. Za téměř desetiletou
existenci Radovánku v Žihli,
už je opravdu na co koukat.

Den dětí pro ZŠ a MŠ Žihle – 4. . 2013
Den dětí s názvem „Z pohádky do pohádky“ se
pro velikou nepřízeň počasí musel konat v prostorách základní školy.
Ale děti si to užily i tak. Na
jednotlivých stanovištích poznávaly pohádky a plnily
různé úkoly. Například - poznávání potravin poslepu, třídění přírodnin, namotávání
rybiček, lov prasátek, hod
míčem do závoje, kroket, běh
v galoších, jízda na koni, magická krabice a podobně. Dále

si mohly vyrobit papírovou
kočičku.
Na závěr na děti čekala sladká odměna, kterou nám pomohly zabezpečit některé žihelské firmy. Za
tuto pomoc jim velice děkujeme.
Bc. Jitka Mikutová
vedoucí DDM Žihle
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Blesková povodeň v Odlezlích
V pondělí 10. června se v odpoledních hodinách spustil nad našimi obcemi přívalový déšť.
Během krátké chvilky spadlo velké množství srážek a v obci Odlezly přetekla z okolních polí na náves přívalová vlna, která se valila návsí
až přes hráz rybníka, jak ukazují fotografie pana Václava Klímy.
Foto Václav Klíma, text Jiří Procházka

Včera, dnes a pozítří
v kralovickém letňáku
Žihelská letní komedie se dočkala! O letních
prázdninách se totiž film Včera, dnes a pozítří
bude promítat v kralovickém letním kině.
Na program se tak zařadí vedle
filmových hitů jako například Bídníci nebo Kozí příběh, které kralovické kino v létě taktéž uvede.
Komedii o starostech rodin Komorousových a Janíčkových si tak

v kralovickém letním kině můžete
připomenout v pátek 16. srpna
2013 od 21:00 hodin a to i za
účasti herecké delegace.
Text a foto Jiří Bláha
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Kino se vrací do
Žihle - BABOVŘESKY
První díl bláznivé komedie Zdeňka Trošky BABOVŘESKY, která během třech
měsíců přilákala do kin 750 tisíc diváků, si můžete vychutnat v improvizovaném letním kině v Žihli.
Díky ochotě producentů filmu
Babovřesky se žihelské publikum
pobaví více než dvouhodinovým
filmem na přelomu srpna
a září. Improvizované letní kino
vznikne na víceúčelovém hřišti

TJ Slavoj Žihle. Přesný termín promítání se dozvíte na plakátovacích plochách během prázdnin.
Režie: Zdeněk Troška, Hrají: Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk,

Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Jana Synková, Jiří Pecha,
Lubomír Kostelka, Jan Dolanský
a další...
Text: Jiří Bláha

Koncert žihelského sboru
Další koncertní pásmo si připravil Žihelský pěvecký smíšený sbor.
Po jarních koncertech v Liblíně, Podbořanech a Městě
Touškově se soubor představí i na rodné půdě - tedy
v kostele sv. Václava v Žihli.
Koncert bude součástí Žihelského kulturního léta
a uskuteční se v neděli
4. srpna 2013 od 17:00
hodin. Hodinový koncert

bude složený z muzikálových, filmových a televizních písní. Diváci se tak
mohou těšit například na
písně: Znám jednu starou
zahradu, Pátá, A pohádky
je konec nebo Lásko má, já
stůňu.
Text a foto Jiří Bláha

Nohejbalový turnaj trojic 2013
T. J. Sokol Žihle ve spolupráci s Obecním úřadem
Žihle si Vás dovolují pozvat na v pořadí již 13. ročník nohejbalového turnaje trojic, který se uskuteční v sobotu 20. července 2013 na víceúčelovém
hřišti v areálu TJ Slavoje Žihle.
Prezentace týmů je naplánována
od 8 hodin, turnaj by měl začít
v 9 hodin. Startovné za jedno
mužstvo činí 180 korun. Ve hře

jsou hodnotné ceny, občerstvení
po celý den je zajištěno.
Text Martin Karnet

Žihelský Zpravodaj
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T. J. Sokol Žihle –
oddíl nohejbalu
Nohejbalisté Žihle prozatím v krajském přeboru nezklamali, B týmu se daří nad očekávání v okrese.
Žihelské nohejbalisty čekal v první polovině roku 2013 nesmírně těžký úkol. Tím bylo konkurovat
ostatním silným soupeřům v krajském přeboru družstev, jenž je soutěží s velice vysokou úrovní.

Krajský přebor družstev mužů v nohejbalu 2013:

Po jarní části, ve které se již odehrálo 10 z celkových 14 kol, se
T. J. Sokol Žihle drží na velice solidní čtvrté pozici. Krajský přebor
čítá letos dohromady 8 mužstev
a Žihle si zatím připsala čtyři vítězství a šest porážek. Klíčové
zápasy čekají žihelské nohejbalisty první dvě zářijové soboty,
kdy zajíždí na hřiště svých sousedů v tabulce. Zatím by podle
všeho mělo být reálné vyhnout
se sestupovým pozicím a zachránit tak nohejbalový krajský
přebor v Žihli i pro následující
rok 2014. Na společné fotografii T. J. Sokolu Žihle „A“ (zleva):
Pavel Kerešťan, Martin Karnet,
Josef Čech, Martin Tureček,
Darin Görner a Pavel Kůsa.

Tabulka krajského přeboru v nohejbalu 2013 po jarní části (10 kol ze 14)

Příjemným překvapením je také
prozatímní působení B týmu
T. J. Sokolu Žihle v okresním
přeboru. Ten si po úvodní porážce v Kaznějově připsal pět vítězství v řadě a letní přestávku
tak stráví na prvním místě.
V případě rovnosti bodů s Kaznějovem by navíc žihelští měli

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Datum
27. 4. 2013
11. 5. 2013
11. 5. 2013
18. 5. 2013
18. 5. 2013
25. 5. 2013
25. 5. 2013
8. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
7. 9. 2013
7. 9. 2013
14. 9. 2013
14. 9. 2013

Tým
TJ Litohlavy
AC Zruč-Senec 2004 „B“
TJ Sokol Horažďovice
T. J. Sokol Žihle „A“
SK Kornatice
SKP Planá
TJ Plzeň-Litice
SK Vodokrty

Čas
9:00
9:00
15:00
9:00
15:00
9:00
15:00
9:00
9:00
15:00
9:00
15:00
9:00
15:00

Zápasy
10
10
9
10
9
10
10
10

Zápas
Žihle – Zruč-Senec „B“
Žihle – Litice
Žihle – Planá
Horažďovice – Žihle
Vodokrty – Žihle
Žihle – Litohlavy
Žihle – Kornatice
Zruč-Senec „B“ – Žihle
Žihle – Horažďovice
Žihle – Vodokrty
Litohlavy – Žihle
Kornatice – Žihle
Planá – Žihle
Litice – Žihle

Výhry
10
9
6
4
4
3
2
1

Prohry
0
1
3
6
5
7
8
9

Skóre
55:15
53:17
37:26
31:39
26:37
23:47
30:40
18:52

Výsledek
1:6
4:3
3:4
6:1
2:5
1:6
5:2
4:3
3:4
5:2

Body
20
18
12
8
8
6
4
2

Žihelský Zpravodaj

k dobru lepší vzájemné zápasy.
Pokud tedy T. J. Sokol Žihle „B“
neztratí ve čtyřech zářijových
zápasech žádné body, zůstane
pohár pro nohejbalového přeborníka okresu již třetí rok po
sobě opět v Žihli. Na společné
fotografii T. J. Sokolu Žihle „B“
(zleva): Martin Kůsa, Jan Čapek,
David Karafa, Petr Karnet, Petr
Souček, Václav Liška a Pavel
Kůsa.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na tomto úspěchu žihelského sportu nějakým
způsobem podílejí. Zvláštní
poděkování patří především
T. J. Sokolu Žihle a obci Žihle,
bez nichž by nebylo reálné takových sportovních úspěchů
dosáhnout.
Za T. J. Sokol Žihle Martin Karnet
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Okresní přebor družstev mužů v nohejbalu 2013:
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Datum
5. 5. 2013
12. 5. 2013
19. 5. 2013
26. 5. 2013
9. 6. 2013
16. 6. 2013
1. 9. 2013
8. 9. 2013
15. 9. 2013
22. 9. 2013

Čas
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Zápas
Kaznějov – Žihle „B“
Žihle „B“ – Odlezly
Chrašťovice – Žihle „B“
Žihle „B“ – Žebnice
Žihle „B“ – Zruč-Senec C
Žihle „B“ – Kaznějov
Odlezly – Žihle „B“
Žihle „B“ – Chrašťovice
Žebnice – Žihle „B“
Zruč-Senec C – Žihle „B“

Výsledek
4:3
7:0
3:4
6:1
6:1
5:2

Tabulka okresního přeboru v nohejbalu 2013 po jarní části (6 kol z 10)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Zápasy
6
6
6
5
6
5

Výhry
5
5
3
2
2
0

Prohry
1
1
3
3
4
5

Skóre
31:11
31:11
23:19
16:19
15:27
3:32

Body
10
10
6
4
4
0

Významná životní
výročí – blahopřejeme
Boříková Anna
Fila Jan
Frank Bohumil
Hauzner Rudolf
Havlíková Božena
Hrubý František

Jurečková Marie
Molcarová Alena
Nachtigalová Eliška
Pataki Václav
Pekárek Václav
Půta František

Schön Kamil
Šimandlová Milena
Šmídová Anna
Švihovcová Jiřina
Tolmanová Olga
Václavová Marie
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Soutěž o putovní pohár
starosty obce Žihle
Dne 4. 5. 2013 proběhla na Plivátku, jako každý rok okrsková soutěž požárních družstev.
Této soutěže se zúčastnilo 5 soutěžných družtev: SDH Žihle, SDH Přehořov, SDH Pastuchovice, SDH Velečín, SDH Bukovina.
Po oficiálním zahájení starostou p. Procházkou se družstva pustila
s plnou vervou do zadaných úkolů. Soutěž se provedla v požárním
útoku a netradičních soutěžích. A jak to dopadlo, vidíte sami!
Dále byla provedena ukázka požárního útoku malých hasičů, který
byl diváky odměněn velkým potleskem.
Škoda jen, že o kroužek mladých hasičů není mezi dětmi žádný zájem.
Text a foto Miroslav Holiš

Memoriál Josefa Kozy
Myslivecké sdružení Žihle pořádalo 8. 5. 2013 na své střelnici brokový závod Memoriál Josefa Kozy
– VI. ročník byl součástí žihelských májových oslav.
Závodu se zúčastnilo 38 střelců.
Počasí se po nočním dešti
umoudřilo a přešlo v krásný sluneční den. O bohaté občerstvení se už tradičně postarala
firma Procházka.
Poháry pro tři nejlepší dodal
Obecní úřad Žihle. Cenou též přispěl a náboje přímo na střelnici
prodávala firma Střelivo a zbraně
Procházka Rakovník. Zaznamenávání a sčítání výsledků vykonávala
pí. Franková, bez které si soutěž
nedovedeme ani představit. Nejhodnotnější ceny postupně vybrali, jako první Mach Jan, druhý
Trepka ml. a třetí p. Mlýnek.

Závodu se jako už po několikáté zúčastnil teprve třináctiletý Matěj Maršík,
který se lepší závod od závodu. Zúčastnila se též
jedna žena, slečna Vondrysková, i ta si vedla velice
slušně.
Nezbývá
než
poděkovat
všem střelcům, pořadatelům,
oběma firmám Procházků,
paní Frankové a zejména
obecnímu úřadu za poháry,
zapůjčení stanu a celkovou
pomoc.
Text a foto Václav Klíma

Žihelský Zpravodaj
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TJ Slavoj Žihle
Vážení sportovní přátelé, právě nám skončila nejúspěšnější sezóna Slavoje Žihle v posledních letech.
Muži „A“ skončili na velmi pěkném 6. místě v I. A tř., muži „B“ na
4. místě, žáci na 7. místě a dorost vyhrál okresní přebor dorostu
a postoupil do krajské soutěže dorostu.
MUŽI – IV. TŘ. – SK. B – 2012/2013
1. SOKOL KRALOVICE „B“
2. SVORNOST HVOZD
3. SOKOL DOLNÍ BĚLÁ „B“
4. SLAVOJ ŽIHLE „B“
5. SOKOL KOZOJEDY
6. SOKOL TRNOVÁ „B“
7. TRAFO HADAČKA
8. SOKOL ŽICHLICE
9. FC KUNĚJOVICE
10. SOKOL VYSOKÁ LIBYNĚ
11. SOKOL MLADOTICE „B“

73 : 38
67 : 30
49 : 29
70 : 60
64 : 44
33 : 32
51 : 59
49 : 34
45 : 73
21 : 71
29 : 81

45
41
41
35
33
32
29
27
24
12
11

KONEČNÁ TABULKA DOROSTU
1. SLAVOJ ŽIHLE
2. OLYMPIE KOŽLANY
3. SOKOL PLASY
4. SPARTA SULKOV
5. SOKOL DOLNÍ BĚLÁ
6. SHH HEŘMANOVA HUŤ
7. TJ TLUČNÁ

57 : 10
58 : 14
40 : 15
38 : 21
24 : 21
15 : 65
8 : 94

29
27
25
21
15
7
2

132 : 36
118 : 47
78 : 41
80 : 48
104 : 60
66 : 40
49 : 53
90 : 71
59 : 61
65 : 95
40 : 110
7 : 226

56
52
47
46
38
35
33
28
28
23
10
0

85:35
79:37
69:32
81:43
52:51
66:61
57:56
69:71
59:59
50:54
40:57
57:78
73:99
51:78
50:75
37:89

67
64
62
61
49
49
46
45
44
43
40
36
35
33
32
14

OKR. PŘEBOR ST. ŽÁKŮ – PO 22. KOLE
1. SLAVIA ÚNĚŠOV
2. TJ TLUČNÁ
3. SOKOL KRALOVICE
4. SOKOL PLASY
5. BOHEMIA KAZNĚJOV
6. FC CHOTÍKOV
7. SLAVOJ ŽIHLE
8. OLYMPIE KOŽLANY
9. SOKOL KOZOLUPY
10. ZKZ HORNÍ BŘÍZA
11. SOKOL DOLNÍ BĚLÁ
12. SOKOL TRNOVÁ
MUŽI – 1. A TŘÍDA – 2012/2013
1. FC ROKYCANY „B“
2. SSC BOLEVEC
3. FK NEPOMUK
4. TJ ROZVADOV
5. SOKOL ČERNICE
6. SLAVOJ ŽIHLE
7. TJ SVÉRADICE
8. DIOSS NÝŘANY
9. KER.CHLUMČANY
10. TJ ZRUČ
11. TJ SPÁLENÉ POŘÍČÍ
12. SOKOL M. TOUŠKOV
13. SPARTA DL. ÚJEZD
14. FO BANÍK STŘÍBRO
15. SKP OKULA NÝRSKO
16. TATRAN PŘIMDA

Poděkování patří všem, kteří se
na reprezentaci TJ Slavoj Žihle
i obce Žihle podíleli a to ve všech
věkových kategoriích. Stejně tak
trenérům vedoucím mužstev,
pořadatelům a všem, kteří se podílí na vedení mužstev a chodu
klubu. Velký dík patří všem, kteří
velmi pomáhají s chodem klubu
našim partnerům a sponzorům.
Jsou to obec Žihle, Plzeňský kraj,

NET4GAZ, SUPTEL, UNIO, KOVOPRO, CORRADIA, PROFFIFENSTER, DIADEMA, ŽIHLE NET,
BETONÁRKA BLÁHA, ENERFIN.
Nesmíme zapomenout na naše
fanoušky ze Žihle i z okolí, kteří
nám fandí a přejí úspěch. Přeji
vám všem krásné léto a opět na
fotbale na viděnou.
Jaroslav Vojtěch

SúRAO
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Z jaderné elektrárny
do úložiště

těžba uranu a úpravna
závod na výrobu paliva

Sklady na 60 let
Po určené době se do podvodní
šachty vedle reaktorového bazénu ponoří přepravní a skladovací kontejner CASTOR, do
kterého se palivové soubory
přemístí. Po zaplnění se kontejner uzavře vnitřním víkem. Vše
probíhá pod hladinou vody. Po
vytažení se kontejner odvodní
a vysuší. Práce skončí připevněním vnějšího víka a kontrolami
těsnosti a kontaminace povrchu
kontejneru. Před přepravou do
skladu kontejner zapečetí inspektoři Mezinárodní agentury

jaderná elektrárna

sklad použitého paliva

Palivové pelety. V temelínském
reaktoru jich je přes 18 miliónů.
přepracovávací závod
trvalé úložiště
použitého paliva

Schéma palivového cyklu jaderných elektráren. V České republice putuje použité palivo z elektrárny přímo do meziskladu.

Jaderná elektrárna funguje
na stejném principu jako klasické elektrárny: teplo z paliva ohřívá páru, ta roztáčí
turbínu a v generátoru
vzniká elektřina. Hlavní rozdíl je v palivu.
Jaderné palivo v sobě koncentruje obrovské množství energie. Jediná palivová peleta, což
je asi centimetrový váleček
o váze 5 gramů, disponuje stejnou energií jako 800 kg uhlí
nebo 600 litrů benzínu. Pelety
se skládají na sebe a uzavírají
do palivových proutků ze speci-

ální slitiny zirkonia, která je
mnohem odolnější než ocel.
Z palivových proutků se sestavuje palivový soubor. Například
v každém reaktoru jaderné
elektrárny Temelín je takových
palivových souborů 163, což
představuje více než 18 miliónů
pelet.
V reaktoru probíhá řetězová reakce, při níž rychle se pohybující
neutrony štěpí jádra obohaceného uranu obsaženého v palivu. Při štěpení se uvolňuje
značné množství energie. Každý
rok probíhá pravidelná několi-

kaměsíční odstávka reaktoru,
při které se zaveze čerstvým palivem přibližně čtvrtina reaktoru.
Během této odstávky se palivo
v reaktoru přeuspořádá tak, aby
bylo co nejlépe využito. Zavážecí stroj převeze soubory do
bazénu vyhořelého paliva vedle
reaktoru. Celá výměna probíhá
pod vodou, která slouží jako stínění proti radiaci i jako chladivo.
V bazénu u reaktoru odpočívá
palivo 5 až 10 let, zatímco jeho
teplota i radioaktivita postupně
klesá. Po 10 letech od vytažení
z reaktoru klesne radioaktivita
použitého paliva asi 300krát.

Palivové soubory musejí v reaktoru
vydržet teplotu kolem 300 °C a tlak
přes 12 MPa.
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Současná představa o podobě hlubinného úložiště v České republice.

pro atomovou energii a Evropské komise. V kontejnerech
může palivo bezpečně chladnout mnoho desítek let.
Sklad vyhořelého jaderného paliva je běžná součást každé jaderné elektrárny. V našich
českých jaderných elektrárnách
jsou v provozu rovněž takové
sklady – dva v Dukovanech
a jeden v Temelíně. Se skladováním vyhořelého jaderného
paliva má ČR již 15leté
zkušenosti. Kontejnery jsou
5,5 metru vysoké a naplněné
váží 115 tun. Do každého kontejneru využívaného v elektrárně Temelín se vejde
19 palivových souborů. Temelínský sklad byl otevřen v roce
2010. V současné době hostí
devět kontejnerů, celkem se jich
do skladu vejde 152. Kapacita
skladu tak vystačí na 30 let provozu dvou jaderných bloků.
Na křižovatce
Trvalé uložení použitého jaderného paliva je jen jednou
z možností, jak s tímto materiálem naložit. V ekonomicky
silných zemích s velkým počtem jaderných reaktorů se
vyplatí použité palivo přepracovávat na palivo znovu využi-

telné (např. Rusko, Spojené
království, Francie, Japonsko,
Indie). Použité palivové články
nastříhané na menší kousky se
rozpustí v horké kyselině dusičné. Z roztoku se pak chemicky oddělí nespotřebovaný
uran, který lze použít pro výrobu znovu využitelného paliva.
Prázdné kovové obaly pelet se
uloží jako odpad. Vysokoaktivní odpady, které zbydou po
přepracování, se zahustí, smíchají se speciálními přísadami
a přetaví do formy stabilní skloviny, neboli se vitrifikují. Množství radioaktivních odpadů,
které je třeba uložit, se tak zredukuje.
Za nejvhodnější a nejbezpečnější způsob ukládání vyhořelého jaderného paliva se
pokládají hlubinná úložiště. Evropská unie požaduje po členských zemích, které využívají
jadernou energii, aby do roku
2015 představily své plány pro
nakládání s radioaktivním odpadem. Hlubinné úložiště je
přitom preferovaným řešením
pro ukládání vyhořelého paliva.
Dlouhodobou koncepci založenou na výstavbě hlubinného
úložiště má vypracovanou také
Česká republika.

Hlubinné úložiště v ČR
Hlubinné úložiště funguje na
základě systému konstrukčních
a přírodních bariér, které zamezuje šíření radioaktivity. Velmi
významnou je bariéra geologická. Odpad od povrchu oddělí
až půl kilometru stabilní horniny, která veškerou radioaktivitu dokonale odstíní na stovky
tisíc let. Přestože z hlediska lidské existence se jedná o nepředstavitelně dlouhou dobu,
některé geologické útvary zůstávají neměnné i řádově stovky
miliónů let.
Přesná podoba hlubinného úložiště v České republice zatím
neexistuje. Bude se z velké
části odvíjet od výsledků
geologických průzkumů, charakteristiky zvolené lokality
a bezpečnostních, technických
a ekonomických požadavků na
řešení stavby. Vzhled
také mohou do
značné
míry
ovlivnit oprávněné požadavky
dotčených obcí.
Obecně však lze
říci, že hlubinné
úložiště bude mít
tři hlavní části: povrchový (nadzemní) areál,

Skladovací a přepravní kontejnery
Castor při manipulaci v meziskladech,
které jsou umístěny přímo v areálech
našich jaderných elektráren.

podzemní areál s ukládacími
prostory a přístupové šachty
a tunely, které oba
areály

spojují.
Důležitým
krokem k realizaci této unikátní
stavby je provedení geologických průzkumů na vytipovaných lokalitách.

