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15. jednání Zastupitelstva obce

15. (mimořádné) jednání Za- b) Návrhovou komisi ve složení:
stupitelstva obce Žihle se ko- předseda Jan Janouškovec, členalo 30.července 2013
nové Václav Pekárek a Jaromír
Procházka
Přítomno bylo 12 zastupitelů
a 4 občané.
c) Provedení opravy kanalizace
od Večerky do sídliště v Žihli firNa svém 15.jednání zastupitel- mou Stavitelství BARBET s.r.o.,
Vejprnická 56, Plzeň, za cenu
stvo:
443.711,- Kč bez DPH s pětiletou zárukou na dílo.
51) schvaluje:

Okna Juha, Masarykova 140, 52) neschvaluje:
Plzeň, za cenu 1.158.282,- Kč
vč. DPH.
a) Prodej pozemku p.č. 50 o výměře 1.271 m2 v k.ú. Hluboká
e) Prodej části pozemku – par- u Žihle.
celní číslo 1511 o výměře cca
10.000 m2 v k.ú. Žihle, za cenu 53) pověřuje
40,- Kč/m2.
a) Starostu obce k projednání
f) Koupi pozemku – parcelní čís- dalšího případného odkupu polo 885/22 o výměře 1.756 m2 zemků v k.ú. Žihle navazujících
v k.ú. Žihle za cenu 40,- Kč/m2. na obecní pozemky u sport.
areálu.
a) Program 15. (mimořádného) d) Provedení výměny oken
domu čp. 360, 361 firmou
jednání zastupitelstva obce

16. jednání Zastupitelstva obce
16.
jednání
Zastupitel- 54) bere na vědomí:
stva obce Žihle se konalo
24. září 2013
a) Provedenou kontrolu usnesení ze 14. a 15. jednání zaPřítomno bylo 12 zastupitelů, stupitelstva obce
1 host a 7 občanů.
b) Zprávu o činnosti rady obce
Na svém 16.jednání zastupi- v mezidobí 14. a 16. jednání
telstvo:
zastupitelstva obce

c) Ústní zprávu ředitelky ZŠ f) V. úpravu rozpočtu na rok
a MŠ Žihle o zabezpečení vý- 2013
uky ve školním roce 2013/2014
g) VI. úpravu rozpočtu na rok
d) Hospodaření obce k 31. 7. 2013
2013
h) Nabídku společnosti AVE CZ
e) IV. úpravu rozpočtu na rok na zajištění komplexních slu2013
žeb v oblasti odpadového hospodářství
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16. jednání Zastupitelstva obce
pokračování ze strany 1

f) Prodej části pozemku – parcelní číslo 1403/6, dle GP č.
449-29/2003 p.p.č. 1403/14
55) schvaluje:
o výměře 97 m2 v k.ú. Žihle.
a) Zápis o průběhu 14. a 15. Cena za 1 m2 100,- Kč.
jednání zastupitelstva obce na
základě ověření zastupitelů g) Pronájem pozemků nebo
pana Jana Janouškovce a Mgr. částí pozemků č. 207, 232,
Vlastimila Šmídla, dále Miro- 240, 264, 269, 273, 274/1,
slava Holiše a Jaroslava Vojtě- 274/2, 327, 410/8, 419/2, 424,
427, 432, 434, 435, 440/1,
cha
478, 479, 480, 485, 486, 487,
b) Program 16. jednání zastu- 488, 489, 490, 492, 493, 494,
495, 537, 538, 539, 540, 541,
pitelstva obce
542, 543, 544, 545, 546, 547,
c) Návrhovou komisi ve slo- 548, 549, 550, 551, 552, 553,
žení: předseda Mgr. Vlastimil 554, 555, 556, 557, 558, 559,
Šmídl a členové Jaromír Pro- 560, 562/2, 568, 587/1, 588,
589, 592, 593, 598/1, 600,
cházka a Jiří Bláha
618/2, 618/5, 619/1 v katastd) Plán inventarizace na r.2013 rálním území Přehořov u Žihle, s platností od 1.10.2013
e) Pronájem pozemků nebo po dobu 5 let. Celková výměčástí pozemků č. 45/1, 45/2, ra 5,4140 ha. Cena za 1 ha je
45/3, 63/1, 64, 70/1, 105, 1.200,- Kč.
106, 108, 109, 113, 125/1,
125/2, 133, 134, 135, 154, h) Pronájem části pozemku
162, 163, 164, 174, 182, parcelní číslo 1187/10 o výmě2
192/5, 204, 205/1, 205/2, ře cca 65 m v k.ú. Žihle. Cena
2
206, 209, 259, 260, 265, 300, 1,- Kč za 1 m za rok.
308/2, 319/1, 319/2, 328/2,
332, 342/1, 387/1, 387/2, i) Pronájem pozemků nebo
387/3, 388, 389, 390, 391, částí pozemků č. 190/17, 278,
392, 393, 394, 396, 397, 302, 330, 331/1, 331/79,
399/3, 399/8, 399/9, 399/10, 343/22, 343/27, 343/38, 378,
399/11, 400/2, 401/1, 401/3 400/14, 470/6, 500/2, 505/16,
550/17,
550/39,
v katastrálním území Odlez- 505/17,
ly, s platností od 1.10.2013 654/5, 666, 673, 737/8,
po dobu 5 let. Celková výmě- 737/11, 871/1, 903, 932/7,
ra 14,7924 ha. Cena za 1 ha je 932/17, 940, 985, 1016/7,
1028/7,
1028/8,
1028/9,
1.200,- Kč.

1028/16, 1028/17, 1028/18,
1028/19, 1030/1, 1030/4,
1030/5,
1030/6,
1030/7,
1030/8, 1032/15, 1032/23,
1032/28, 1032/3, 1032/33,
1032/36, 1032/37, 1032/38,
1032/40, 1032/42, 1032/45,
1032/46, 1032/47, 1032/52,
1032/7,
1045/5,
1045/6,
1046/9, 1046/11, 1046/12,
1046/13, 1046/15, 1046/16,
1047/4, 1047/10, 1047/11,
1047/12, 1047/13, 1047/14,
1048/6,
1048/7,
1048/8,
1048/9, 1048/10, 1049/11,
1049/12, 1049/13 v katastrálním území Hluboká u Žihle, s platností od 1.10.2013
po dobu 5 let. Celková výměra 2,4896 ha. Cena za 1 ha je
1.200,- Kč.

n) Pořízení investičního a revolvingového úvěru pro obec
Žihle ve výši 3.500.000,- Kč
na financování investičních
projektů obce (pouze v případě nenaplnění daňových příjmů obce). Výběr poskytovatele bude proveden po doručení všech nabídek do poloviny
měsíce října.
56) neschvaluje:
a) Prominutí penále z pozdně hrazeného nájemného
v částce 1.802,- Kč (r.2011)
a 7.117,- Kč (r.2012).
b) Prodej pozemku parcelní
číslo 972/1 o výměře 227 m2
v k.ú. Hluboká u Žihle.

j) Prominutí penále z pozdně 57) pověřuje:
hrazeného nájemného v částce 4.290,- Kč (r.2013).
a) Radu obce prozkoumáním
a zhodnocením nabídek fik) Navýšení finančního pří- rem AVE ZC odpadové hospospěvku
TJ
Slavoj
Žihle dářství s.r.o. a Becker Bohemia
o 50.000,- Kč
s.r.o. na zajištění komplexních
služeb v oblasti odpadového
l) Prodej části pozemku par- hospodářství.
celní číslo 954/1 o výměře cca
150-200 m2 v k.ú. Hluboká b) Radu obce výběrem dodau Žihle. Cena za 1 m2 100,- Kč. vatele na práce v MŠ, navazující na prováděné práce při zam) Smlouvu číslo 12121523 teplování objektů. Maximální
o poskytnutí podpory ze Stát- cena do 570.000,- Kč.
ního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního pro- c) Starostu obce projednáním
gramu Životní prostředí.
celkové úspory od ČEZ (cenová nabídka ze dne 23.9.2013)

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)

Věci, které do sbírky nepatří:

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů

• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znea zbytky látek)
hodnotí
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• znečištěný a vlhký textil
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic.
• Obuv – veškerou nepoškozenou
Sbírka se uskuteční 21. a 23. října 2013 v době 8:00 – 16:00
hod. v garážích OÚ Žihle.
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil ať již s dokončenými, nebo probíhajícími akcemi v naší obci.
Během letních prázdnin byla provedena celková výměna oken V září byla dokončena výměna
a dveří budovy základní školy, čímž zajisté došlo k zlepšení celko- střešní krytiny Národního domu
vého vzhledu tohoto objektu a určitě dojde k úsporám na nákla- (nad sálem a věží).
dech spojených s vytápěním školy.
V říjnu budou zahájeny práce na rekonstrukci lesních cest
(Sklárna, Poustky), které budou
ukončeny v měsíci listopadu.
V nejbližší době začne obecní
úřad vydávat domácí kompostéry
pro potřeby našich občanů, kteří je budou využívat k uskladnění biologicky rozložitelného komunálního odpadu a tím přispějí k snížení objemu odpadů, které jsou vyváženy na skládky a stojí obec nemalé finanční prostředky.

V měsíci červenci byla zahájena stavební úprava pavilonů mateřské školy a knihovny, v rámci které budou vyměněny okna a dveře u zmiňovaných pavilonů včetně jejich zateplení. Tyto práce by
měly být ukončeny do konce měsíce října.

Mimo těchto akcí se naše obec opět zúčastnila soutěže „Vesnice
Plzeňského kraje roku 2013“, kde jsme letos získali ocenění v Programu obnovy venkova a diplom za vzorné vedení obecní kroniky,
za který se zasloužil náš kronikář pan Jaroslav Vintr, kterému i touto cestou ještě jednou blahopřeji a děkuji za jeho vzorný přístup
k práci obecního kronikáře.
Závěrem bych chtěl poděkovat našemu mysliveckému sdružení, které
nám pomohlo s úklidem a opravou plotu u Národního domu v Žihli
a klubu Satan Bikers Žihle, který se postaral o zajištění občerstvení při
letošních oslavách Žihelského kulturního léta a oslavách výročí obce.
Starosta obce
František Procházka
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VOLBY 2013

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
Prezident České republiky svým
rozhodnutím vyhlásil volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které
se konají v pátek 25. října 2013
od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 26. října od 8:00
do 14:00 hodin.
Volič
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18. let. 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 obál-

kou a hlasovacími lístky.

stranu, politické hnutí a koalici. Hlasovací lístky obdrží voliPožadavky na přenosnou vo- či do schránky nejpozději 1 den
lební schránku přijímá Obecní přede dnem voleb, tj. 24. října 2013. V případě, že dojde
úřad Žihle
k jejich poškození nebo ztrátě,
anebo volič zjistí, že nemá k dis• Ivana Kašparová,
pozici všechny hlasovací lístky, je
tel: 373 399 038
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
• Alena Soukupová,
o vydání nové kompletní sady
tel: 373 399 039
hlasovacích lístků.
Hlasování
Volič po příchodu do voleb- Voličský průkaz:
ní místnosti prokáže okrskové Zákon o volbách do Parlamenvolební komisi svou totožnost tu ČR upravuje v § 6a způsob
a státní občanství České repub- a podmínky, za nichž lze již dnes
liky platným občanský průka- požádat obecní úřad příslušzem, nebo platným cestovním ný podle místa trvalého podokladem. Voliči, který tak ne- bytu voliče o vydání voličskéučiní, nebude umožněno hlaso- ho průkazu. Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádvání.
ný předepsaný formulář. Pokud
je žádost zasílána v listinné forHlasovací lístky:
mě,
musí být opatřena úředně
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou ověřeným podpisem voliče.

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
Bližší informace k volbám Vám
rádi poskytneme na Obecním
úřadě v Žihli – p. Ivana Kašparová, tel: 373 399 038, nebo naleznete na stránkách Obecního
úřadu: www.obec-zihle.cz
Všeobecné informace k volbám jsou rovněž na stránkách Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Velká střelecká soutěž

Myslivecké sdružení Žihle pořádalo již tradičně první sobotu v září VELKOU STŘELECKOU SOUTĚŽ – lovecké kolo a zajíc
na průseku.
Střeleb se zúčastnilo celkem 31 K cenám pro střelce, které zastřelců, většina absolvovala dvě koupilo MS Žihle, přispěl a nákola.
boje prodával pan Robert Procházka z Rakovníka. VýsledPočasí bylo více než ideální. ky počítala a zapisovala, jako
O občerstvení se tradičně skvě- už několik posledních let, paní
le postarala firma Procházka. Franková.

První se umístil Mach ml., druhý Kobes Jan, třetí Ficek František a čtvrtý teprve třináctiletý
Matěj Maršík.

ně podíleli a těšit se na další
střelby, které by měli proběhnout začátkem května 2014
v rámci Žihelské národní pouti.

Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se na této akci aktiv- Text a foto Václav Klíma
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ARGEMA pobavila Žihli
Populární tuzemská skupina
Argema si v rámci svého turné
k novému albu s názvem „Pocity“ udělala zastávku i v Žihli.
Do naší obce se tak vrátila
po třech a půl letech. Kromě
nových písniček přivezla i pořádnou dávku starých osvědčených fláků, z nichž diváci nejvíce ocenili skladby jako Prohrát
není žádná hanba, Tohle je ráj,

Vyznání nebo Jarošovský pivovar. Dvouhodinový koncert si
nenechali ujít desítky fanoušků
z různých vzdáleností. Obecně přespolních bylo na sále opravdu daleko víc, než žihelských.
Akce se ale vydařila, takže co si
přát víc...
Text: Jiří Bláha a Martin Karnet
Foto: Martin Kolář

Návštěva
pěveckého sboru
Pro klienty v pečovatelském
domě v Žihli byl čtvrtek 12. 9.
2013 obzvláště zajímavý. V odpoledních hodinách nás navštívil Žihelský pěvecký smíšený sbor, který potěšil na duši
všechny klienty svým krátkým
pásmem. Úvodní písní Marjánko, Marjánko má … bylo popřáno našim třem klientkám - Maruškám k jejich svátku. Atmo-

sféra byla nepopsatelně krásná. Při písničce Ta naše písnička česká zpívalo se sborem celé
osazenstvo. Všichni se již nyní
těší na další setkání se sboristy,
které se uskuteční 20. prosince
2013.

Libuše Tieslová
koordinátorka DPS

90 let
Dne 16.9.2013 oslavil 90. narozeniny v DPS Žihle pan Vladimír
Kopřiva. K tomuto krásnému
jubileu mu přišel popřát místostarosta OÚ Žihle a náměstek

hejtmana Plzeňského kraje pan
Ivo Grűner, většina spolubydlících a samozřejmě všechny pracovnice pečovatelského domu.

6

Žihelský zpravodaj

Žihelské kulturní léto
775 let obce - toto výročí oslavila Žihle v sobotu 3.srpna u Plivátka. Krátce po třinácté hodině přivítal starosta obce František Procházka přítomné návštěvníky, kteří si přišli vychutnat nejen krásné letní počasí, ale pobavit se přejezdy po lávce, poslechnout si výbornou dechovou kapelu Starovarka z Chebu, nebo se potěšit vynikající kouzelnickou show v podání Martina Boháče.
postarali o bezpečnost soutěžících a nejednou letos vytahovali kolo či trakař z Plivátka. Poděkování patří i Veronice Dudové a Veronice Vlčkové za skvělou zapisovatelskou
službu, časy závodníků pak
bedlivě hlídal Vlastimil Šmídl
a Pavel Kolář. Každý si pochvaloval i dobroty - o občerstvení se totiž letos postaralo řeznictví Procházka a klub Satan
Bikers.
Večerní program občas skropilo pár kapek, které ale byly
spíže osvěžující. Na zábavě to
nikomu neubralo. Repeletni
hráli výborně a hlavní hvězda
večera zpěvák, David Deyl si
vychutnával přízeň především
ženského publika. Pes Angel
I děti se vyřádily - obří skluzavka a skákací hrad nenechal nikoho chladným. Spousta občanů si také nechala vyrazit pamětní minci k obecnímu výročí. A jak dopadly výsledky lávky?
1.místo v přejezdech na kole
obhájil loňský vítěz Stanislav
Tureček s časem 26,18 sec.,
na druhém místě skončil To-

máš Brabec, třetí příčku pak
obsadil Lukáš Bláha. Souboj
trakařů byl dramatický - první
tři místa od sebe dělily opravdu pouze desetiny sekund.
1.místo - Pepa a Fanda Deusovi (11,75 sec), 2.místo - Ivan
Rožňanský a Michal Sandner
(12,29 sec) a 3.místo - Jan
a Tomáš Kulhánkovi (12,56
sec). Skvělou práci odvedli také žihelští hasiči, kteří se
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a Lucie Smolíková coby půlnoční překvapení sklidili obrovský aplaus. Kdyby ve dvě
ráno nepřišla opravdu velká
bouřka a průtrž mračen, tančilo by se asi ještě déle. I tak
ale letošní Žihelské léto stálo za to. Potvrzuje to i vysoká
návštěvnost. Letní akci si totiž
nenechalo ujít na 600 diváků.
Poděkování patří také sponzorům celé akce, zaměstnancům obecního úřadu, žihelským hasičům, klubu Satan Bikers a dalším několika žihelským obyvatelům, kteří dobrovolně přišli pomoci při stavění a bourání areálu.

Letní koncert žihelského sboru
Letní oslavy obce uzavřelo v neděli 4.srpna vystoupení Žihelského pěveckého sboru v místním kostele sv.Václava. Hodinový program se v zaplněném
chrámu Páně nesl v duchu muzikálových a filmových melodií.
Zazněly tak například hity jako
Lásko má, já stůňu, Znám jednu
starou zahradu nebo směs písniček z filmu Balada pro banditu. Vrcholem koncertu pak byl
společný zpěv písně - Ta naše
písnička česká, při které málokteré oko zůstalo suché.

Žihelský sbor vystoupí v kostele
Žihelsky pěvecký smíšený sbor už chystá nový program na Vánoce. Letos bude mít co dělat, protože se ozvalo velké množství pořadatelů, kteří chtějí uspořádat vánoční program pro své občany. Sbor už přestal přijímat další nabídky, protože
už teď je jasné, že nebude vědět, kam dřív skočit...
sobota 30. listopadu, 14:00

- Kralovice, Dům sociálních služeb

neděle 1. prosince, 15:00

- Kostel Lubenec, před rozsvícením vánočního stromečku

neděle 1. prosince, 17:00

- Vroutek u Podbořan, rozsvícení vánočního stromečku - náměstí

pátek

- Kostel Potvorov, Mikulášská nadílka

6. prosince, 17:00

neděle 8. prosince, 17:00

- Zámek Chyše

sobota 14. prosince, 16:00

- Kostel, Rabštejn nad Střelou - akce spojena s vánočními trhy na náměstí

neděle 15. prosince, 14:00

- Kostel na Mouřenci, Annín u Sušice

neděle 15. prosince, 19:00

- Hromnice u Třemošné, Kulturní dům

pátek

- Žihle, Dům s pečovatelskou službou

20. prosince, 18:00

neděle 22. prosince, 17:00

- Žihle, Kostel sv.Václava
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Pasování prvňáčků na rytíře

čtenářského řádu
V pátek 28. června 2013 se v místní knihovně uskutečnilo druhé pasování prvňáčků na čtenáře.

Nejprve děti přivítaly rytíře Jiřího s lady Ornelou a žebravého
mnicha, kterým následně předvedly, jak dobře se za uplynulý
rok naučily číst. Po této zkoušce
složily slib a mohly tak postupně
poklekat před rytíře Jiřího, který
je pasoval na rytíře řádu čtenář-

ského. Na památku dostaly několik dárků. Jedním z nich byla
pohádková kniha O Raráši Mlíkovi od Hany Doskočilové, kterou věnovala dětem Obec Žihle. Malí čtenáři ji využijí v příštím
školním roce při hodině čtení.
Dalším dárkem byla průkazka

do knihovny na celý rok zdarma a několik drobností v upomínku na tuto akci. Na konec si
prvňáčci převzaly svá vysvědčení, na kterých dominovaly krásné jedničky. Děti přišlo podpořit
i několik maminek.

Hurááá na prázdniny
V pátek 28. června se v knihovně uskutečnila tradiční nocovací akce Hurááá na prázdniny.
Nejprve jsme se protáhli venku na prolézačkách a po tom,
co nás chlad zahnal zpět
do knihovny, jsme se posilnili domácími dobrotami. Následovala doba hraní stolních her a vyrábění zvířátek

z ořechových skořápek, které si pro nás připravila paní
Mikutová z Radovánku. Kolem půlnoci jsme vyrazili ven
na ohňové přestavení, které nám předvedli rytíř Jiří
s paní Ornellou. Nakonec

měly všechny děti možnost si
zkusit, jaké to je točit se zapálenými poikami. Po tom,
co se nám podařilo nic nezapálit, jsme se prokřehlí vrátili
do knihovny, kde jsme se podívali na další zásoby mňa-

mek z domova. Do pelíšků
jsme zalehli nezvykle brzy, už
kolem druhé hodiny noční.
Až na tu kuželkovou bitvu,
to byla klidná a pohodová
noc. Další nocování proběhne během adventu.

Žihelský zpravodaj
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Nadace ČEZ Oranžová učebna
Masarykova ZŠ a MŠ v Žihli těží z výhod velmi malé školy - nízký počet žáků ve třídách přispívá k příznivému klimatu,
umožňuje individuální přístup ve výuce a zaručuje takřka rodinné prostředí.
které bude využíváno pro názornou výuku především Fyziky a Technického praktika. S jejich pomocí budou pedagogové
vytvářet nové, pro žáky zajímavé výukové materiály. Konkrétně byla pořízena interaktivní tabule, dataprojektor, počítač, lavice a speciální katedra.

na podporu našeho projektu.
Doufáme, že nová učebna povede ke zkvalitnění výchovně
vzdělávací procesu, zvýší motivaci žáků i pedagogů a podpoří výuku předmětů, jež se v současné době pro svoji náročnost netěší přílišné popularitě.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ Mgr. Hana Baborová
za
poskytnutí
prostředků ředitelka ZŠ a MŠ Žihle

Škola je však nucena se vyrovnávat i s nevýhodami plynoucími z menšího počtu žáků, což
je - i přes značnou podporu
a pochopení ze strany zřizovatele - zejména omezené množství
finančních
prostředků
a z toho plynoucí nevyhovující materiálové zabezpečení
tříd. Jedna z vítaných finančních injekcí, která nám pomůže zkvalitnit výuku fyziky a dalších odborných předmětů, byla

naší škole poskytnuta Nadací
ČEZ v rámci grantového řízení
Oranžová učebna, jež podporuje vznik či modernizaci školních
učeben. V rámci tohoto projektu byla zmodernizována stávající zastaralá učebna, která již naprosto nevyhovovala potřebám
žáků ani pedagogických pracovníků. Učebna byla vybavena nově zakoupenými ICT technologiemi, odpovídající novým
trendům a dalším zařízením,

Report Satans Boneshaker Cup 7
Přátelé cyklistiky - v extrémním slova smyslu! Sedmý ročník Boneshakeru je za námi,
počasí bylo defacto úplně optimální, 25 stupňů a pod mrakem. Účast byla průměrná jak
u fanoušků (cca 100 – 150),

tak i u jezdců (těch bylo dohromady 31 v 5 kategoriích).
Trať byla jako každým rokem
o něco obohacena, aby to nebylo tak zadarmo. Naštěstí
zdravotníci neměli co na práci.
Děkujeme všem, co pomáhali,

co se týče sponzringu (frbs.cz,
Cemos, Obec Žihle, Unio velkoobchod, Europe transport - zdravotnický servis), těm co pomohli propagovat atp. ale hlavně organizačně! Díky všem za přízeň
a na příští rok chystáme snad tro-

chu větší projekt, tak uvidíme,
jestli se to povede dotáhnout
do konce, bude to mnoho práce!

Text Aleš Zíka
foto Marian Kozlok

Žihelský zpravodaj
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První školní den
A je tu pondělí 2. 9. 2013. Pro většinu z nás obyčejný pracovní den a pondělí k tomu. Ale pro mnoho dětí a rodičů to byl
den, který zásadně zasáhl do jejich každodenního života, jelikož to byl 1. školní den, kterému předcházely velké přípravy, jak ze strany učitelů, tak rodičů.
Paní učitelka si nepřála nic jiného, než aby se dětem ve třídě líbilo. Po prvním usazení do školních lavic je přivítala naše paní
ředitelka Hana Baborová. Je tradicí, že prvňáčky vždy přivítá
i pan starosta František Procházka. Bohužel, letos se tak nestalo ze zdravotních důvodů. Přejeme tedy panu starostovi pevné zdraví!
Při představování prvňáčků paní
ředitelce si všech 14 dětí s sebou odneslo pamětní list, kytičku a drobnou sladkost.
Pak už přišel okamžik, kdy si
spokojené děti odnášely velký
zážitek a většina se těšila na další školní den.

V 8 hodin přišla ta dlouho očekávaná chvíle. Pro nové žáčky si
přišla paní učitelka. Už z dálky si
ji žáčci prohlíželi, jak asi ta paní
učitelka vlastně vypadá a pře-

mýšleli, zda je aspoň trošku hodná. Školáčci se přiřadili k paní
učitelce a spolu s ní i rodiči odešli do svého nového království
– do třídy. Rodiče ve skrytu své

Těšme se společně se svým prvňáčkem, buďme mu nápomocní
a uvidíte, že vše proběhne tak,
duše konfrontovali se svým vstujak má.
pem do první třídy. Nutno dodat:
interiér tříd, učební pomůcky,
školní autobus, technické zázetř. uč. Martina Čapková
mí, to vše, je diametrálně odlišné.

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Grasserová Magdalena
Hahnová Růžena
Hausner Antonín
Churavý Zdeněk
Jindrová Bohuslava
Knedlíková Anežka

Kočková Marie
Kolářová Růžena
Kopřiva Vladimír
Kozlová Jana
Kučerová Ludmila
Litvín Vladimír

Pirnerová Libuše
Sejpková Adela
Sládková Marie
Šiml Jiří
Uttlová Marie

Žihelský zpravodaj
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Školní družina v novém kabátě
V letošním školním roce navštěvuje školní družinu 47 žáků z 1. až 5. třídy.
Před prázdninami jsme společně s dětmi mohli obdivovat připravenou studii pro nové vybavení a uspořádání oddělení
nový nábytkem. Čekala nás zároveň i výměna oken s malováním. A pak přišlo stěhování a těšení se na novou družinu.

A tu přišel ten očekávaný den.
Při zahájení školního roku si
nové oddělení mohli jako první prohlédnout prvňáčci se svými rodiči. Hned druhý den čekalo překvapení na ostatní děti.

Rozzářené dětské oči, údiv s po- se rád vracet (a nerad odcháotevřenou pusou byl vidět při zet, jak už se nám několikrát
prvním nahlédnutí.
stalo při příchodu rodičů – prý
přišli moc brzy, ať přijdou déle)
A tu jsou některé dětské reak- – to člověka potěší.
ce: „To je pěkný, hezký, paráda,
bezva, tady to krásně voní no- Zároveň děkujeme i za nově vyvotou“, a když přišla ještě nová budované dětské hřiště, které
televize: „To je bomba – super, jsme mohli už vloni využívat.
tak velká telka.“
Doufám, že si tu každý najde Viola Kašparová
ten svůj hrací koutek a bude – vychovatelka ŠD

Žihelský nohejbalový turnaj trojic 2013
V sobotu 20. července 2013 pořádal T. J. Sokol Žihle ve spolupráci s OÚ Žihle již 13. ročník nohejbalového turnaje trojic.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 12 týmů ze Žihle i širokého okolí. Vítězem turnaje se
nakonec stalo družstvo „Hradecko“. Smečař vítězného družstva
Milan Smola, hrající 1. nohejbalovou ligu za Zruč-Senec, byl zároveň vyhlášen nejlepším hrá-

čem celého turnaje. Poraženým
finalistou se stal tým Čendy Součka ze Žatce. Ceny za třetí místo bralo po velkém boji družstvo
„3G“ složené z rakovnických nohejbalistů. Již čtvrtý rok po sobě
se s bramborovou medailí musel spokojit tým domácího So-

kolu Žihle. Velký dík patří i letos
sponzorům: T. J. Sokol Žihle, TJ
Slavoj Žihle, Pekárna Komi, Unio
Velkoobchod, Hospoda na hřišti,
RH Bar, Betonárka Bláha, Vodoinstalatérství Pavel Kůsa, Restaurace U Kiliána, místostarosta obce
Ivo Grüner a starosta obce Fran-

tišek Procházka. 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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T.J. Sokol Žihle

– naše účinkování
v sokolské všestrannosti
Vše pro nás začalo 9. března 2013 závody v plavání, které jsou součástí sokolské všestrannosti. Ten, kdo pomýšlel
na účast v republikovém kole
všestrannosti, musel tyto závody bezpodmínečně absolvovat... a tak se nás vypravilo celkem 6. Plavali jsme, jak jen nám
síly stačily, a myslím, že výsledek rozhodně stojí za to – dvě
první místa, jedno třetí, a ostatní se umístili do desátého místa.
Naše výprava tedy byla rozhodně spokojena.
Od soutěže všestrannosti jsme
si na chviličku odskočili k něčemu jinému, a to byl závod v zálesácké zdatnosti. Konal se stejně jako gymnastika v dubnu,
ale protože se tohoto závodu
zúčastňujeme pravidelně, dovoluji si trvdit, že jsme doufali, že nás toho mnoho nezaskočí. A tak se i stalo. Všech sedm
závodníků si odváželo medaili.

Pokračování cesty za postupem
na přebory České obce sokolské bylo hned v dubnu, na závodech z gymnastiky. Dle mého
názoru tyto závody bývají z celé
všestrannosti nejobtížnější, proto účast bývá slabší. Přesto je
výkon, že z naší jednoty se zúčastnili závodníci celkem čtyři. Ráda bych zde vyzdvihla výkon Terezky Kašparové (prvním
rokem kategorie žákyně II), kte-

rá na takovýchto závodech byla
vůbec poprvé a naprosto ničeho se nezalekla. Naopak, ve šplhu obsadila úžasné druhé místo
a v samotné gymnastice se rovněž neztratila – dělila se o sedmé místo. Také gratuluji k pěkným výkonům Tomáši a Janu
Kulhánkovi – Tomáš první místo v gymnastice (kategorie žák I)
a smolné čtvrté ve šplhu, Jan
(kategorie dorost) druhý ve šplhu a stejně tak v gymnastice.

Šest z nich zlatou a sedmý (Jan
Huček) stříbrnou v podstatě za
to, že v družstvu zádov absolvoval s jednou dívkou (z jiné jednoty), která neměla s kým závodit a pokud byla v kategorii dorostu družstva dvě, někdo druhý skončit musel. Za to mu ještě jednou velký dík, prokázal se
jako pravý gentleman.

Žihelský zpravodaj

Posledním článkem k postupu
na přebory České obce sokolské ve všestrannosti byl květnový závod v lehké atletice. Musím říci, absolvovali jsme ho
s grácií. Terezka Kašparová v atletice obsadilo s přehledem první místo a celkově si tak zajis-

tila jasný postup na republikové přebory. Tomáš Kulhánek
v atletice obsadil nepopulární
čtvrté místo, to však nic nemění na tom, že i on si svým výkonem zajistil účast na republikových přeborech. A konečně Jan Kulhánek. Atletika druhé
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místo, celkové první na postup
na přebory a obrovská radost
za nás za všechny. O výsledcích
přeborů ale až někdy příště.

za T.J. Sokol Žihle
Lenka Knedlíková - cvičitelka

Pozvánka
na lampionový průvod
Obecní úřad Žihle pořádá v neděli 17. listopadu 2013 od 17:00
hod. tradiční lampionový průvod. Sraz je jako obvykle u RH baru.
Po skončení průvodu ohňostroj.

Rozsvícení

vánočního stromečku
Obecní úřad Žihle, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Žihle, pořádá v pátek 29. listopadu 2013 Rozsvícení
vánočního stromečku. Začátek je v 18:00 hodin před budovou základní školy.

súrao
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Co obnáší první etapa

geologických průzkumů
Na lokalitě Kraví hora bylo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Ve chvíli kdy rozhodnutí nabude právní moci, bude možné zahájit první etapu geologických průzkumů.
Termínem průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry (PÚ ZZZK) zákon označuje území, kde by mohla proběhnout výstavba různých podzemních průmyslových či skladovacích zařízení, včetně úložiště radioaktivních odpadů. Na
vymezeném průzkumném území proběhnou

ní území České republiky jsme
vybrali několik lokalit, které mohou svými vlastnostmi vyhovět
požadavku na bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva.
Abychom mohli vybrat optimální lokalitu a potvrdit, že splňuje
přísná bezpečnostní kritéria, je
V rámci předběžného hodnoce- třeba z vybraných lokalit získat
konkrétní data.

geologické průzkumy, které
mají za cíl ověřit rozsah, strukturu a vlastnosti horninového
bloku. Na lokalitě Kraví hora se
jedná o ověření vlastností horninového masivu pro případnou
výstavbu hlubinného úložiště.

Geologickými průzkumy k výběru finální lokality
I. ZÚŽENÍ POČTU LOKALIT

II. VÝBĚR KANDIDÁTNÍCH
LOKALIT

III. VÝBĚR FINÁLNÍ LOKALITY

Cíl: Povrchovými geologickými průzkumy na všech zvažovaných lokalitách
ověřit ohraničující zlomy a zúžit tak rozlohu každé z nich. Pro další etapu vybrat
jen čtyři nejvhodnější lokality, projednat
další postup s dotčenými obcemi.

Cíl: Několika hlubokými vrty (3 – 4)
na 4 lokalitách ověřit geologickou stavbu v hloubce a vybrat dvě kandidátní lokality, k nimž se dotčené obce vyjádří.

Cíl: Dalšími průzkumy, analýzami a studiemi na dvou kandidátních lokalitách
vybrat se souhlasem dotčených obcí lokalitu finální.

Každá etapa musí odpovědět na následující otázky
 Můžeme ve vybrané lokalitě prokázat a demonstrovat bezpečnost umístění hlubinného úložiště?
 Bude možné do hlubinného úložiště ve vybrané lokalitě umístit všechny radioaktivní odpady vyprodukované dnes i v budoucnosti na území ČR?
 Jsou všechny střety zájmů řešitelné?
 Je možné v lokalitě vybudovat dostatečnou infrastrukturu (silnice, přípojky energií apod.) a je zde dostatek lidských zdrojů pro výstavbu a provoz hlubinného úložiště?
 Nenaruší výstavba úložiště životní prostředí lokality a neohrozí její další rozvoj?
 Bude možné získat akceptaci veřejnosti s umístěním hlubinného úložiště?
Zařadit lokality mezi lokality kandidátní, na kterých proběhne druhá etapa geologického průzkumu, bude možné pouze
v případě pozitivních odpovědí na tyto otázky. Podobně bude z kandidátních lokalit vybrána lokalita finální.

Cíle etapy zúžení průzkumného území v lokalitě Kraví hora
 Stanovit geologické podmínky v přípovrchové části lokality.
 Zúžit lokalitu a podrobně vymezit potenciálně vhodné území pro následující etapu.
 Porovnat lokalitu s ostatními vybranými lokalitami.
 Posoudit, zda případné umístění HÚ v zúžené lokalitě vyhovuje dlouhodobým bezpečnostním požadavkům.
 Zvýšit informovanost o aktuálním stavu životního prostředí v lokalitě na základě pravidelného monitoringu.

Výsledkem první etapy může být:
 Zúžení průzkumného území pro další etapu geologického průzkumu.
NEBO
 Vyřazení lokality ze seznamu vytipovaných území.

súrao
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Plánované geologické práce v rámci první etapy
Geologické mapování
 odběr vzorků k analýze
 zjištění podrobných dat o geologické stavbě příslušného území
 odběr vzorků hornin k analýze

Hydrogeologický a hydrologický
průzkum
 detailní zmapování výskytu povrchových a podzemních vod, jejich
množství, kvality a vzájemné podzemní komunikace (podzemního
a povrchového oběhu)

 analýza geologické stavby dálkového průzkumu s využitím družicových
snímků
 vyhodnocení dostupných geologických podkladů k naplánování detailního postupu technických prací
v další etapě

 průzkum oběhu podzemních vod
 zpracování bilance podzemních vod
 měření vydatností pramenů a vodních zdrojů (průtoky, hladiny povrchových a podzemních vod)

Geofyzikální průzkum
 povrchová geofyzikální měření
na celé ploše průzkumného území
(mimo intravilány obcí)
 zjištění tektonických linií (zlomů),
oblastí rozpukaných hornin, zvodnělých oblastí a zón povrchovými měřeními

 sledování tektonických linií (zlomů)
na povrchu i v hloubce
 fyzikální rozlišení různých typů hornin, měření jejich fyzikálních vlastností přímo v terénu

Geochemický průzkum
 odběr horninové drtě pomocí vrtaných sond do hloubky cca 2 až 3 m
 detailní chemická analýza vzorků
z horninové drtě ke stanovení
homogenity horninových bloků

 rozbor zastoupení hlavních a vedlejších chemických prvků (Al, Si, Mg,
K, Na) ke zjištění jejich původu
a k analýze vzájemné vazby mezi
bloky

Náležitosti etapy zúžení v kostce
 Před zahájením etapy zúžení bude zpracován podrobný projekt všech plánovaných geologických průzkumných prací. Správa úložišť dotčené obce s projektem
detailně seznámí a v rámci projednávání projektu zohlední jejich relevantní připomínky. Jakmile projekt
geologicko-průzkumných prací schválí krajský úřad,
stává se závaznou dokumentací, podle níž budou realizovány veškeré průzkumné práce.
 Až do dokončení první etapy průzkumu náleží obcím
za stanovení průzkumného území zákonné finanční
příspěvky. Pro lokalitu Kraví hora činí výše příspěvku
9,9 milionu korun ročně a obce ho budou čerpat po
celou dobu trvání průzkumu. Peníze mohou obce použít na jakékoliv veřejně prospěšné činnosti.
 O provedení první etapy průzkumných prací Správa
úložišť zažádá na všech lokalitách, což umožní jejich
vzájemné srovnání. Provedení průzkumů tedy ještě
neznamená, že v lokalitě bude hlubinné úložiště vybudováno.
 Před rozhodnutím o dalším kroku, kterým je zúžení počtu lokalit před zahájením vrtných prací, začne Správa úložišť vyjednávat s obcemi o podmínkách jejich zapojení do etapy výběru kandidátních lokalit.

Jiří Bláha a Martin Karnet si Vás dovolují pozvat na

která se uskuteční

v sobotu 16.listopadu 2013

od 20:00 hodin v Požární zbrojnici v Žihli
K tanci a poslechu hraje skupina

NARYCHLO z Budětic u Sušice
vstupné 50,-Kč - občerstvení zajištěno - soutěže a hry
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s českou lidovou písničou se uskuteční

v sobotu 16.listopadu 2013
od 16:00 hodin v Požární zbrojnici v Žihli
vstupné dobrovolné

