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17. jednání Zastupitelstva obce

USNESENÍ ze 17. (mimořád- Zastupitelstvo obce po projed- a) Přijetí střednědobého úvěru
ného) jednání Zastupitelstva nání schváleného programu:
ve výši 3.500.000,- Kč.
obce Žihle, konaného dne
29. října 2013
58) schvaluje:
b) Provedení vybudování dětského hřiště na sídlišti za cenu

273.410,- Kč včetně DPH a vybudování dětského hřiště v areálu TJ Slavoj za cenu 243.016,Kč včetně DPH.

18. jednání Zastupitelstva obce
USNESENÍ z 18. jednání Za- e) VIII. úpravu rozpočtu
stupitelstva obce Žihle, konaného dne 10. prosince f) IX. úpravu rozpočtu
2013
g) Výsledek
hospodaření
Zastupitelstvo obce po projed- v obecních lesích v r. 2013
nání schváleného programu:
h) Ústní zprávu o činnosti
59) bere na vědomí:
kontrolního a finančního výboru
a) Provedenou kontrolu usnesení z 16. a 17. jednání zastu- 60) schvaluje:
pitelstva obce
a) Zápis o průběhu 17. jednáb) Zprávu o činnosti rady ní zastupitelstva obce na záobce v mezidobí 16. a 18. jed- kladě ověření zastupitelů pana
nání zastupitelstva obce
Jaromíra Procházky a Lukáše
Procházky
c) Hospodaření obce k 31. 10.
2013
b) Program 18. jednání zastupitelstva obce
d) VII. úpravu rozpočtu

c) Návrhovou komisi ve slo- v k.ú. Žihle. Navrhovaná cena
žení: předseda Václav Pekárek, za prodej uvedeného pozemčlenové Jiří Bláha a Lukáš Pro- ku je 40,- Kč za 1 m2
cházka
i) Prodej části pozemku d) Rozpočtové
provizorium parcelní číslo 1039/6 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Hlubona r. 2014
ká u Žihle. Navrhovaná cena
e) Rozpočtový
výhled za prodej uvedeného pozemku je 100,- Kč za 1 m2
na r. 2015-2016
prací j) Prodej části pozemku parcelní číslo 798/1 o výměře
cca 6.100 m2 v k.ú. Nový Dvůr
g) Prodej pozemku - parcel- u Žihle. Navrhovaná cena za
ní číslo 1192/18 o výměře 310 prodej uvedeného pozemku je
m2 v k.ú. Žihle. Navrhovaná 40,- Kč za 1 m2
cena za prodej uvedeného pok) Žádost o prominutí penázemku je 40,- Kč za 1 m2
le z pozdně hrazeného náh) Prodej pozemku - parcel- jemného – za rok 2012 částka
ní číslo 376 o výměře 42 m2 2.800,- Kč a za rok 2013 částka 4.680,- Kč.
f) Projekt
na r. 2014

lesních
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18. jednání Zastupitelstva obce
l) Prodej části pozemku parcelní číslo 1187/10 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Žihle. Navrhovaná cena za prodej uvedeného pozemku je 40,- Kč
za 1 m2

ním věcného břemene na kap- ve výši 411.705,- Kč
li Nejsvětější trojice v Přehořově na parcele č. 17 v k.ú. Pře- q) Poskytnutí finančního příhořov u Žihle.
spěvku Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti
o) Poskytnutí finančního pří- na rok 2014 ve výši 84.420,spěvku TJ Slavoj Žihle ve výši Kč.
m) Dodatek č. 8 ke smlouvě 200.000,- Kč v měsíci lednu
o zajištění komplexního odpa- 2014
r) X. úpravu rozpočtu
dového hospodářství s firmou
Bohemia Becker s.r.o.
p) Žádost Masarykovy ZŠ 61) revokuje:
a MŠ Žihle o převedení dotace
n) Darovací smlouvu se zříze- na úhradu odpisů za r. 2013 a) Bod č.55 písmeno h),

usnesení z 16. jednání ZO dne
24.9.2013
62) odkládá:
a) Prodej pozemku - parcelní číslo 1190/21 o výměře 570
m2 v k.ú. Žihle. Navrhovaná
cena za prodej uvedeného pozemku je 40,-Kč za 1 m2

50. koncert oslavil „Žihelský sbor“ na domácí půdě
„To jsem opravdu nečekala, že by to mohlo někdy dosáhnout takových rozměrů.“
Touto větou sbormistryně Martiny Rambouskové začíná zhruba půlhodinový dokument mapující uplynulé „vánoční turné“
Žihelského sboru. DVD se záznamem z jubilejního koncertu, který se konal 22.prosince

v Žihli, si můžete pořídit společně s výše citovaným dokumentem v jednotě COOP.
Žihelský sbor zvládl odehrát během 22 prosincových dnů 12
koncertů. V Kralovicích, Chy-

ši, Lubenci, Vroutku, Plzni,
Anníně, Hromnici, Rabštejně, Potvorově, Mladoticích
a dvakrát v Žihli. Opravdu shodou náhod a okolností se stalo,
že v pořadí 50.koncert vyšel
právě na domácí půdu. A právě do kostela sv.Václava si našlo
cestu přes 300 diváků. Někteří
se dokonce do svatostánku ani
nedostali…

cení kostela a oltáře. O skvělou
práci se v tomto případě postarali bratři Bundové z Mladotic
a Petr Souček ze Žihle.

Sbor se v roce 2013 rozrostl
o několik významných posil
v ženských i mužských hlasech.
Celkový počet členů je teď
43. Zpěváci a zpěvačky však
po úspěšném turné neusnuli na vavřínech a od února zaPříjemným a dojemným zpes- čnou pilně nacvičovat nový lettřením bylo vystoupení klien- ní program.
tů Domova pro zdravotně postižené z Horní Břízy, kteří přeText: Jiří Bláha
hráli výjev biblických postav. SaFoto: Huček Otto
motnou kapitolou bylo nasví-
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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k uplynulému roku a zmínil se o některých větších akcích, které se nám podařilo
zrealizovat.
Mezi nejhlavnější akce patří určitě zateplení a výměna oken u pavilonů mateřské školy a výměna oken a dveří v základní škole. Jako úspěšnou lze hodnotit i provedenou rekonstrukci komunikací na Sklárnu
a z Poustek směrem na Jablonou a pořízení domácích kompostérů

čaly práce na vybudování nové kanalizace na sídlišti a bylo zhotoveno dětské hřiště na sídlišti. V loňském roce se nám nepodařilo získat dotaci na opravu mostu v Přehořově a rekonstrukci komunikace
na sídlišti v Žihli. O tuto dotaci se pokusíme opět v letošním roce. Dále
bychom chtěli v r.2014 zrealizovat tyto akce: novou fasádu včetně
zateplení u zdravotního střediska, nové fasády u tělocvičny a sociálního zařízení ZŠ, výměnu střešních krytin všech pavilonů v areálu mateřské školy a novou fasádu včetně zateplení a výměny oken u posledního neopraveného pavilonu v tomto areálu, oprava střechy KD
Přehořov, rekonstrukce hlavního schodiště před budovou základní
školy, oprava komunikace na návsi v Přehořově, v případě získání kaple Nejsvětější trojice v Přehořově provedení jejího nového zastřešení, vybudování dětského hřiště v areálu TJ Slavoj Žihle, vedle víceúče-

pro naše občany včetně drtiče dřevního odpadu. Během roku byly
provedeny rekonstrukce střech u Národního domu, sociálního zařízení základní školy, domu čp. 49 a 360-361, u tohoto panelového
domu byly rovněž osazena nová plastová okna. V měsíci říjnu za-

lového hřiště a v neposlední řadě provést dokanalizování dolní části
obce. U všech výše zmiňovaných akcí se snažíme získat finanční prostředky z dotačních titulů, jak z ČR tak i z EU.. Mimo těchto záměrů se nadále snažíme získat pozemky do majetku naší obce, které by
byly vhodné k výstavbě rodinných domků. Samozřejmostí jsou i neustálé práce na udržování veřejné zeleně a prostranství ve všech našich
obcích. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim občanům a organizacím, kteří se podílení na veškerých pracích spojených se zlepšováním životního prostředí, společenského, kulturního a sportovního vyžití v našich obcích.
František Procházka, starosta obce
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Avon Pochod v Praze – 13. ročník
Tento ročník byl trochu neobvyklý. Naplánovaný datum Pochodu - 8. 6. 2013 se nekonal
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek - naše republika byla v tento čas postižena
povodněmi. Cíl pochodu, Žluté lázně, byly pod vodou. Proto organizátoři přesunuli termín
na 9.9.2013. Náš tým pečovatelek se však přímo pochodu
nezúčastnil, ale podpořily jsme
tuto akci zakoupením triček.
Za dosavadní ročníky jich bylo
prodáno nejvíce, cca 36 000 ks.
Na příštím Avon Pochodu pořádaném 14. 6. 2014 již chybět
nebudeme.
Libuše Tieslová
koordinátorka DPS

Jaký byl Den otevřených dveří 8. 10.
2013 v pečovatelském domě v Žihli?
Náš pečovatelský dům navštívilo v tento den kolem dvaceti občanu jak důchodového, tak i mladšího věku.
Hlavním dotazem bylo, jaké
služby poskytujeme, v jakém
rozsahu, kolik pečovatelek
zajišťuje kompletní péči, je-li
možno dojíždět za seniory
do terénu a podobně.

tickými pračkami, mandlem
a prostornou sušárnou.

Někteří klienti umožnili prohlídku svých útulných bytů.
Celkové dojmy a spokojenost
s návštěvou našeho pečovaVšem se líbilo pracovní zá- telského domu vyjádřili něktezemí pečovatelek a chodby ří občané na tzv. NÁVŠTĚVNÍ
v 1.patře, které místy připo- LIST.
mínají návštěvu botanické zahrady. Nejvíce návštěvníky zaLibuše Tieslová
ujaly provoněné prostory naší
koordinátorka DPS
prádelny se čtyřmi automa-

Informovaný senior 2013
V rámci projektu Informovaný
senior, který byl pořádaný Plzeňským krajem, se v měsíci říjnu
v pečovatelaském domě uskutečnily čtyři vzdělávací přednášky rozložené do dvou dnů.
Zúčastnili se jich nejen obyvatelé našeho domu, ale i senioři z obce. První den si vyslechli přednášku na téma Počítač
a internet a První pomoc. Dal-

ší den obsahoval téma Finanční
gramotnost a Sebeobrana. Posluchači byli s přednáškami velice spokojeni a kladli přednášejícím mnoho otázek. Nakonec
každý senior obdržel malý dárek – Elektronický osobní alarm.
Libuše Tieslová
koordinátorka DPS
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Žihelský sbor v DPS
Předvánoční atmosféru zpestřilo obyvatelům pečovatelského domu v Žihli 21. prosince 2013 v odpoledních hodinách vystoupení Žihelského
smíšeného pěveckého sboru.
Sbor zazpíval mimo jiné i smě-

sici vánočních koled. Ke sboristům se přidali všichni posluchači. Mozkem sboru, jak říká sbormistrová p. Martina Rambousková, je Jiří Bláha. Zazpíval písničku Cesta od Richarda Krajča
a Tomáše Kluse. Po skončení

písně jsme zůstali všichni omrá- 2014 mnoho krásných koncertů
čeni úžasem. Celé pásmo sbor nejen po koutech našeho kraje.
ukončil koledou Tichá noc. Děkujeme, jste skvělí.
S obrovským potleskem jsme
se rozloučili a popřáli se starosLibuše Tieslová
tou Obecního úřadu p. Františkooordinátorka DPS
kem Procházkou sboru do roku

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
jich práce opravdu povedla a Dům dětí a mládeže
vánoční náladu nám pomohly RADOVÁNEK, Kaznějov,
dotvořit oblíbené koledy, které Pod Továrnou 333, 331 51
jsme si každý den pouštěly.
Místo poskytovaného vzděláváV průběhu týdne nás navštívi- ní Žihle 65, 331 65
lo 81 dětí a vyrobily si krásné
drobnosti. Věřím, že jim uděla- Tel. 731 949 469, 373 313 245
ly radost a zpříjemnily Vánoce.
www.radovanek.cz
pedagogické pracovnice
DDM Žihle zihle@radovanek.cz

Adventní tvoření pro děti
se konalo v týdnu od 9. 12.
do13. 12. 2013. Na děti čekal
den stromečkový, rybičkový, andělíčkový, ozdobičkový a sněhuláčkový. Každý den si děti mohly vyrobit drobné dárečky a de-

korace na Vánoce.
Toto tvoření bylo z části hrazeno z projektu Kluby otevřených
dveří, a proto příspěvek na materiál za jednotlivé tématické
dny činil 20,- Kč. Dětem se je-

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
lo odpoledne plné her, soutěží, tance a nesměla chybět
sladká odměna. Děti si zatančily pod čertovským řetězem, pomohly čertům krapet
uklidit peklo tím, že naházely
rozsypané brambory do pytle, poházené uhlí zase vrátily
do klobouku samotného Lucifera, skákaly v pytli, přenášely uhlí v ošatce a na závěr
nesměla chybět tradiční židličkovaná.
V průběhu odpoledne děti
navštívil Mikuláš se svými pomocníky, kteří dětem za básV neděli 1. 12. 2013 se kona- akce Mikulášská nadílka pro ničku rozdávali balíčky plné
la v požární zbrojnici tradiční děti. Na příchozí děti čeka- sladkostí. Pak následovalo

vystoupení děvčat z tanečního kroužku Monsters. Vystoupení s děvčaty nacvičila
paní Kozová v průběhu dvou
měsíců a opravdu se jim povedlo.
Celou akci pomohl zabezpečit OÚ Žihle, který nám poskytl prostory k pořádání
akce a ještě přispěl nemalou
měrou na sladkosti do balíčků. Tímto všem velice děkujeme.
pedagogické pracovnice
DDM Radovánek Žihle
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Hudebně-kulturní zážitek
Dopolední čtvrtek 12. prosince 2013 byly v budově pečovatelského domu v Žihli slyšet vánoční koledy v podání předškoláčků žihelské mateřské školky.

Dopolední čtvrtek 12.prosin- noční koledy v podání předško- ale i tanečkem. Převlečeny
ce 2013 byly v budově pečova- láčků žihelské mateřské školky. do podoby sněhuláků, zatančitelského domu v Žihli slyšet vá- Děti byly úžasné nejen zpěvem, ly ,,Sněhulákový tanec,,. Každé
z dětí předalo našim uživatelům
malý vánoční dáreček, který sami
vytvořily. I děti byly obyvateli našeho domu odměněny. Den však
tímto vystoupením nekončil.

to krásné atmosféře jsme mezi
námi přivítali nové obyvatele
pečovatelského domu, p. Kristinu Ollachovou a manželé Dlouhých. Pro p. Jindřišku Dlouhou
prý byl tento den obzvláště zajímavý, slavila totiž 72. narozeniny a dvojnásobný hudební prožitek v jednom dni byl pro ni
Pozdní odpoledne bylo obyva- tím nejkrásnějším dárkem. Nětelům zpestřeno další hudební které pečovatelky doprovázely
kytičkou v podání dua p. Klas- na posezení i jejich ratolesti.
na – buben a p. Propper Zdeněk – harmonika. Zavítaly mezi Tančilo se a zpívalo dlouho
nás i bývalé spolupracovnice, do večerních hodin.
p. Maruška Blahožová a p. Verunka Koudelová, toho času
Libuše Tieslová
na mateřské dovolené. V takkoordinátorka DPS

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Brányik Jan
Cauzová Antonie
Frank Bohumil
Hajžman Václav
Hrubá Anna

Janoušek Jaroslav
Janovská Anežka
Názlerová Zdeňka
Pešík Zdeněk
Plosová Kristina

Procházková Marie
Trenčanová Anna
Vladyková Marie
Zemanová Anna
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LAMPIONOVÁ ZÁBAVA
Druhým rokem se v Žihli uskutečnila Lampionová zábava,
která navazovala na odpolední Lampionový dýchánek. Žen,
kterým se nechtělo odcházet
brzo domů, se sešlo vcelku dost

a Požární zbrojnice se i po osmé
hodině začala plnit dalšími návštěvníky. Nakonec jich dorazilo
zhruba 80. K tanci hrála skupina NARYCHLO z Budětic u Sušice. Příjemným překvapením se

ukázala parta „Mladotičáků“, posilněni C2H5OH ke svým dokteří se výborně bavili a nedo- movům.
šlo ani k žádná vzájemné potyčce s přítomnými žihelskými obtext: Jiří Bláha
čany. Akce končila kolem půl
a Martin Karnet
třetí ráno, kdy všichni odcházeli

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V neděli 17. listopadu pořádal Obecní úřad Žihle již tradiční lampionový průvod. Ten
vystartoval za tónů písně Ať
mír dál zůstává... od RH Baru,
a to přesně v 17 hodin. Když

zástup světel dorazil na prostranství před kostel sv.Václava, přečetl starosta obce František Procházka proslov, ve
kterém připomněl jednak historii lampionových průvodů a

také zmínil novodobý význam mlha, a tak nezbývá než doudata 17. listopad. Za dopro- fat, že příští rok vyjde lepší
vodu písní skupin Nazareth počasí.
nebo Queen se pak nad Žihlí rozzářil ohňostroj. Dojem z
text: Jiří Bláha
něj kazila dost neprostupná
foto: Huček Otto

MASOPUST V Žihli
Masopustní průvod se letos prožene obcí Žihle v sobotu Na osmou večerní je pak naplánována na tomtéž místě tradič8. února. Zveme tímto všechny občany, aby se přišli s maskou ní masopustní zábava se skupinou „Sebranka trio“.
zapojit do průvodu, který vyjde od Požární zbrojnice v 10:00.

Mikulášská besídka v Přehořově
V Přehořově se již stalo tradicí pořádání MIKULÁŠSKÉ pro
děti a den před tím posledního Babince, který završoval
každoměsíční dýchánky. Místním důchodcům přijely opět

zatancovat Holky krev a mlíko. 7. 12. 2013 patřil sál dětem. Jako každý rok bylo připraveno spoustu her a zábavy. Nechyběl Mikuláš s andělem a čerty, kteří trpělivě na-

slouchali dětské recitaci a za ka. Přinesl jim to, co si pod
odměnu je obdarovali balíčky. stromeček přály? Možná nám
Vánoční atmosféru navozo- to povědí příští rok…
val velký vánoční stromeček,
na který si děti v rámci hry
Andrea Rozmarová
zavěšovaly dopis pro Ježíš-
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Celý měsíc se v základní i mateřské škole v Žihli zkoušelo jako
o život... všichni pilně trénovali svá vystoupení na tradiční akci
„Rozsvícení vánočního stromečku“. Ten se letos rozsvítil před
ZŠ Žihle v pátek 29. 11. 2013.
Vystoupení Mateřské školy bylo
roztomilé a všem navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Během vystoupení nejmenších
dětí dokonce začalo sněžit, takže sněhuláci to byli téměř skuteční. Pak přišly na řadu děti
z nižšího stupně s pásmem bás-

niček a písní a totéž pak předvedli i žáci vyššího stupně. Překvapením večera se pak stalo
vystoupení Vojty Šimka a Adély Schillerové, kteří zazpívali duet z pera samotného Vojty. Po téměř hodinovém programu se návštěvníci mohli podívat
na živý betlém, kteří připravili
žáci deváté třídy...
text: Jiří Bláha
foto: Huček Otto

Rozsvícení vánočního stromečku v Odlezlích
Dne 30.11. 2013 se uskutečnilo v Odlezlích rozsvícení vánočního stromečku.
Lidé se scházeli před sedmnáctou hodinou, kdy ještě firma Staněk dokončovala
jeho zdobení. Na úvod vystoupil dětský sbor zastoupený dětmi z Odlezel, Chrašťovic, Přehořova a Žihle pod
vedením Veroniky Pulcové,
která je doprovázela na kytaru. Sborově zazpívaly několik koled a zarecitovaly vánoční básně. Místní dámy připravili svařák a čaj. Po tomto vy-

stoupení, které bylo odměněno mohutným potleskem, se
celé osazenstvo, které se sešlo v hojném počtu, přesunulo do místní krčmy „U Báby“,
kde bylo pro všechny připraveno občerstvení. Tato akce
se jako každý rok náramně
vydařila, díky paní Pulcové,
která připravila s dětmi krásné
vystoupení a ostatním za přípravu občerstvení v podobě
vánočního cukroví.
Adam Worzischek
Jindřich Oláh

Žihelský zpravodaj
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T. J. Sokol Žihle
- sokolská všestrannost

Úspěchem na župním kole v závodu zálesácké zdatnosti se naši
závodníci kvalifikovali na republikový přebor v této disciplíně. Ten
se konal 17.-19.května v Ptenském Dvorku. Skvěle nás tam
reprezentovali Otta a Jan Hučkovi, Jan, Filip a Tomáš Kulhánkovi. Tomášovi patří zvláštní pochvala, protože jel jako postaršený náhradník a závodil v kategorii
s o dva roky staršími soupeři. Nicméně se s tím nemazal a vše zvládl na jedničku. S bratrem Filipem
obsadili konečné 16.místo. Naši
dorostenci bojovali rovněž statečně a 10.místo je toho myslím jasným důkazem.

Dva týdny poté, tedy od 31.
května do 2. června, se v Brně
konaly republikové přebory ve
všestrannosti mladšího žactva,
kde nás reprezentovali dva závodníci. Terezka Kašparová spolu s Tomášem Kulhánkem absolvovala během dvou dnů náročný program - závod v gymnastice, následovaný atletikou
a plaváním. O tom, že příprava u nás „doma“ a mimo naši
jednotu a dokonce i kraj byla
k něčemu, svědčí celkové výsledky. Terezka se v plavání umístila
na 26. místě, ve šplhu na 17.
místě, ve sportovní gymnastice skončila 32. a v lehké atleti-
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ce dokonce 10. ! Tomáš se v plavání umístil na 23. místě, ve šplhu na 10. místě, ve sportovní
gymnastice a v lehké atletice na
16. místě. Bezvadný dojem nám
jen trochu pokazila zpáteční cesta vlakem, která se nám protáh-
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la díky začínajícím povodním.
Hodiny čekání ve stojícím vlaku v Kolíně, poté čekání na autobus, to vše znamenalo náš příjezd domů v pondělí ve 3 hodiny ráno...

Startem do nové sezóny bylo
listopadové plavání. Spoustu z nás se ho z různých důvodů nemohlo zúčastnit, nicméně máme ještě druhou možnost
v březnu. Symbolicky nás ale zastoupili Filip a Tomáš Kulhánko-

vi. Filip obsadil konečné 4. místo a Tomáš 16. Uvidíme, jak se
zadaří na dalším plavání a dále
v dubnu na gymnastice a v květnu na atletice. Nezbývá, než
doufat, že dobře.

Své republikové přebory mělo
i starší žactvo, dorostenci a dospělí. Konaly se 14.-16. května
v Praze a zúčastnil se jich Jan Kulhánek v kategorii dorost a Lenka
Knedlíková v kategorii ženy. Oběma se nad očekávání dařilo a konečné výsledky jsou následující:
Jan Kulhánek se v plavání umístil
na 9. místě, ve šplhu na 10. místě, ve sportovní gymnastice na
úžasném a tak trochu smolném
5. místě a v lehké atletice obsadil
9. místo. Lenka Knedlíková doplavala na 12. místě, ve sportovní gymnastice obsadila 15. místo
a v lehké atletice brala bronzovou
příčku. Věřím a doufám, že tento rok budou medailové žně ještě bohatší.

TJ Sokol Žihle - Nohejbal
Žihelští nohejbalisté v kraji pátí, rezervní tým okresním přeborníkem
Nohejbal v Žihli má za sebou zatím nejúspěšnější sezónu ve své
historii. Rozhodnutí poměřit své
síly s velice kvalitními soupeři
v krajském přeboru lze nakonec
hodnotit kladně. Žihelský nohejbalový A tým skončil v konečné
tabulce krajského přeboru 2013
na krásném 5. místě. V některých zápasech byl soupeř vysoko
nad žihelskými možnostmi, většina zápasů však byla velice vyrovnaná a žihelští skončili sezónu
s celkovou bilancí pěti výher a devíti porážek. Po tomto velice so-

lidním umístění tak získali mož- ková bilance žihelského nohejnost hrát krajský přebor i v násle- balu od jeho registrace v Česdujícím roce 2014.
kém nohejbalovém svazu v roce
2010 je tak vskutku vynikající
Velkým překvapením skončil le- a má vzestupnou tendenci:
tošní okresní přebor, ve kterém 5. místo v krajském přeboru
dominoval žihelský B tým. V ně- družstev v roce 2013 + 1. místo
kolika vyrovnaných zápasech do- v okresním přeboru družstev v lekázali vždy žihelští zvládnout po- tech 2011, 2012 a 2013.
slední zápas trojic a s konečnou
bilancí devíti vítězství a jediné po- Nabízí se otázka, co bude se žirážky skončili na prvním místě. helským nohejbalem v příštím
Pohár pro nohejbalového okres- roce. Účast a solidní umístění
ního přeborníka tak zůstává i tře- v krajském přeboru je sice velkým
tí rok po sobě opět v Žihli. Cel- úspěchem, který však byl finanč-

ně, časově i psychicky velmi náročný. Proto je budoucnost nohejbalu v Žihli v příštím roce zatím nejistá. Poslední větou bych
chtěl za celý nohejbalový oddíl poděkovat T. J. Sokolu Žihle,
TJ Slavoji Žihle a obci Žihle za perfektní spolupráci a pomoc v dosažení tohoto velkého sportovního úspěchu.
Za T. J. Sokol Žihle
Martin Karnet
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Krajský přebor družstev mužů v nohejbale – 2013:
Kolo

Den

Datum

Čas

Sraz

Zápas

Výsledek

1.

SO

27. 4. 2013

9:00

8:15

Žihle – Zruč-Senec „B“

1:6

2.

SO

11. 5. 2013

9:00

8:15

Žihle – Litice

4:3

3.

SO

11. 5. 2013

15:00

14:15

Žihle – Planá

3:4

4.

SO

18. 5. 2013

9:00

6:30

Horažďovice – Žihle

6:1

5.

SO

18. 5. 2013

15:00

-------

Vodokrty – Žihle

2:5

6.

SO

25. 5. 2013

9:00

8:15

Žihle – Litohlavy

1:6

7.

SO

25. 5. 2013

15:00

14:15

Žihle – Kornatice

5:2

8.

SO

8. 6. 2013

9:00

7:30

Zruč-Senec „B“ – Žihle

4:3

9.

SO

15. 6. 2013

9:00

8:15

Žihle – Horažďovice

3:4

10.

SO

15. 6. 2013

15:00

14:15

Žihle – Vodokrty

5:2

11.

SO

7. 9. 2013

9:00

7:30

Litohlavy – Žihle

7:0

12.

SO

7. 9. 2013

15:00

-------

Kornatice – Žihle

5:2

13.

SO

14. 9. 2013

9:00

7:15

Planá – Žihle

3:4

14.

SO

14. 9. 2013

15:00

-------

Litice – Žihle

4:3

Tabulka krajského přeboru družstev v nohejbalu 2013 (Plzeňský kraj):
Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Prohry

Skóre

Body

1.

AC Zruč-Senec 2004 „B“

14

13

1

72:26

26

2.

TJ Litohlavy

14

12

2

72:26

24

3.

TJ Sokol Horažďovice

14

10

4

59:39

20

4.

SK Kornatice

14

7

7

46:52

14

5.

T. J. Sokol Žihle „A“

14

5

9

40:58

10

6.

TJ Plzeň-Litice

14

4

10

43:55

8

7.

SKP Planá

14

3

11

34:64

6

8.

SK Vodokrty

14

2

12

26:72

4

Čas

Sraz

Zápas

Okresní přebor družstev mužů v nohejbalu 2013:
Kolo

Den

Datum

Výsledek

1.

NE

5. 5. 2013

9:00

8:00

Kaznějov – Žihle „B“

4:3

2.

NE

12. 5. 2013

9:00

8:30

Žihle „B“ – Odlezly

7:0

3.

NE

19. 5. 2013

9:00

8:30

Chrašťovice – Žihle „B“

3:4

4.

NE

26. 5. 2013

9:00

8:30

Žihle „B“ – Žebnice

6:1

5.

NE

9. 6. 2013

9:00

8:30

Žihle „B“ – Zruč-Senec „C“

6:1

6.

NE

16. 6. 2013

9:00

8:30

Žihle „B“ – Kaznějov

5:2

7.

NE

1. 9. 2013

9:00

8:30

Odlezly – Žihle „B“

1:6

8.

NE

8. 9. 2013

9:00

8:30

Žihle „B“ – Chrašťovice

4:3

9.

NE

15. 9. 2013

9:00

8:15

Žebnice – Žihle „B“

3:4

10.

NE

22. 9. 2013

9:00

7:45

Zruč-Senec „C“ – Žihle „B“

1:6

Tabulka okresního přeboru družstev v nohejbalu 2013 (Okres Plzeň-sever):
Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Prohry

Skóre

Body

1.

T. J. Sokol Žihle „B“

10

9

1

51:19

18

2.

NK Kaznějov

10

8

2

51:19

16

3.

SDH Chrašťovice

10

6

4

44:26

12

4.

AC Zruč-Senec „C“

10

4

6

30:40

8

5.

SDH Žebnice

10

3

7

30:40

6

6.

NK Odlezly

10

0

10

4:66

0
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TJ Slavoj Žihle
MUŽI - 1.A TŘÍDA - PODZIM 2013

OKR. PŘEBOR ST. ŽÁKŮ - PODZIM 2013

1.

TJ ROZVADOV

48....:....15

37

1.

BOHEMIA KAZNĚJOV

77....:....14

27

2.

D. HORŠOVSKÝ TÝN

46....:....19

37

2.

SLAVIA ÚNĚŠOV

63....:....20

27

3.

SOKOL ČERNICE

49....:....18

35

3.

OLYMPIE KOŽLANY

52....:....14

24

4.

SLAVOJ ŽIHLE

33....:....30

24

4.

TJ HEŘMANOVA HUŤ

39....:....17

21

5.

TJ SVÉRADICE

30....:....35

24

5.

SOKOL KRALOVICE

26....:....26

18

6.

FK STAŇKOV

28....:....39

24

6.

ZKZ HORNÍ BŘÍZA

31....:....35

15

7.

SKP OKULA NÝRSKO

23....:....34

24

7.

SOKOL PLASY

22....:....27

12

8.

TJ ZRUČ

23....:....27

23

8.

SLAVOJ ŽIHLE

21....:....41

12

9.

DIOSS NÝŘANY

31....:....40

22

9.

TRAFO HADAČKA

32....:....41

5

10. TJ CHODSKÝ ÚJEZD

42....:....36

19

10. SOKOL DOLNÍ BĚLÁ

8....:....60

4

11. TJ SPÁLENÉ POŘÍČÍ

33....:....40

18

11. SOKOL TRNOVÁ

4....:....81

0

12. SOKOL MOCHTÍN

26....:....26

17

13. SOKOL KŘIMICE

22....:....33

15

14. S. DOUBRAVKA "B"

28....:....34

14

15. SOKOL M. TOUŠKOV

23....:....41

14

16. KER. CHLUMČANY

27....:....45

13

MUŽI - IV.TŘ. - SK. B - PODZIM 2013
1.

TATRAN TŘEMOŠNÁ"B"

30....:....15

28

2.

SOKOL DOLNÍ BĚLÁ "B"

21....:....12

21

3.

SLAVOJ ŽIHLE "B"

49....:....24

18

4.

SOKOL KOZOJEDY

28....:....21

18

5.

SOKOL ŽICHLICE

27....:....20

17

6.

TRAFO HADAČKA

18....:....19

16

7.

SOKOL KRALOVICE "B"

31....:....23

15

8.

FK LEDCE "B"

33....:....29

11

9.

SOKOL TRNOVÁ "B"

16....:....31

10

10. SOKOL MLADOTICE "B"

12....:....32

8

11. SOKOL VYS. LIBYNĚ

..9....:....48

3

KRAJ.SOUTĚŽ DOROSTU - PODZIM 2013
1.

DIOSS NÝŘANY

45....:....27

31

2.

SLAVOJ MÝTO

46....:....22

29

3.

SK SMÍCHOV PLZEŇ

48....:....31

29

4.

ZKZ HORNÍ BŘÍZA

44....:....23

27

5.

SLAVOJ ŽIHLE

35....:....21

23

6.

SLOVAN SPOJE PLZEŇ

29....:....25

21

7.

TJ KOŠUTKA

41....:....28

20

8.

SOKOL ČERNICE

37....:....30

20

9.

BKV PLANÁ

53....:....42

18

10. SOKOL RADNICE

45....:....38

18

11. SOKOL MĚSTO TOUŠKOV

30....:....42

15

12. SLOVAN BLATNICE

17....:....34

10

13. TJ HRÁDEK

18....:....61

9

14. TJ VOLDUCHY

18....:....82

3

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY MUŽŮ - ZIMA 2014
SOBOTA

25. 1.

ŽIHLE - M.LÁZNĚ

14:00 hod.

SOBOTA

1. 2.

ŽIHLE - CHYŠE

13:00 hod.

SOBOTA

8. 2.

ŽIHLE - TOUŽIM

13:00 hod.

SOBOTA

15. 2.

T.RAKOVNÍK - ŽIHLE

16:00 hod.

SOBOTA

22. 2.

ŽIHLE - ÚTVINA

15:30 hod.

SOBOTA

1. 3.

ŽIHLE - KRALOVICE

15:30 hod.

Srazy hráčů: u domácích zápasů vždy 45 minut před výkopem.
Do Rakovníka se odjíždí ve 14:30 hod.

PŘÍPRAVA - DOROST
NEDĚLE

2. 3.

ŽIHLE - KAZNĚJOV

10:00.hod.

NEDĚLE

9. 3.

ŽIHLE - KRYRY

15:30 hod.

SOBOTA

15. 3.

ŽIHLE - KRALOVICE

10:30 hod.

Rádim bychom poděkovali všem našim sponzorům, partnerům
a fanouškům za podporu. Hráčům děkujeme za jejich výkony
v roce 2013. Všem přejeme úspěšný vstup do nového roku.
Jaroslav Vojtěch
předseda TJ Slavoj Žihle
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Masarykova ZŠ a MŠ v Žihli
Průběžné bodování soutěže SUT

jsou ovšem paní ředitelka Hana Baborová a pan učitel Vlastimil Šmídl.

Soutěž o nejlépe smazanou tabuli (a další aktivity) mezi třídami 2. stupně pokračuje. Organizaci a bodování mají na staros- Prozatím je k dispozici toto bodové hodnocení, kterého jednotliti hlavně paní učitelky Monika Bičišťová a Vlasta Hocingrová. vé třídy dosáhly i za přispění svých vyučujících (sportovní aktivity,
Hlavními rozhodčími v závodech o vzorně udržovanou tabuli soutěže, příspěvky do časopisu atd.)
období
září

Říjen

listopad

Úklid třídy
6.r. – 9
7.r. – 7
8. r. – 8
9. r. - 5
6.r. – 9
7.r. – 9
8. r. – 8
9. r. - 8
6.r. – 9
7.r. – 9
8. r. – 8
9. r. - 8

Web. stránka
třídy
6. r. – 8
7. r. – 6
8. r. – 0
9. r. - 4
6. r. – 2
7. r. – 2
8. r. – 0
9. r. - 2
6. r. – 2
7. r. –3
8. r. – 0
9. r. - 5

Příspěvky
do Žihadla
6. r. – 5
7. r. – 8
8. r. – 0
9. r. - 7
6. r. – 6
7. r. – 8
8. r. – 4
9. r. - 4

Aktivita po vy- Aktivita po vyuučování - soutěž čování - výzdoba
6. r. – 9
6. r. – 5
7. r. – 6
8. r. – 3
9. r. - 4
6. r. – 0
6. r. – 0
7. r. – 0
7. r. – 8
8. r. – 0
8. r. – 6
9. r. - 0
9. r. - 8
6. r. – 8
6. r. – 6
7. r. – 8
7. r. – 2
8. r. – 8
8. r. – 2
9. r. - 8
9. r. - 2

Mimořádné
aktivity
7. r. – 7
6. r. – 0
7. r. – 5
8. r. – 0
9. r. - 10
6. r. – 8
7. r. – 10
8. r. – 9
9. r. - 9

celkem
6. r. – 31
7. r. – 26
8. r. – 11
9. r. - 13
6. r. – 16
7. r. – 32
8. r. – 14
9. r. - 35
6. r. – 39
7. r. – 40
8. r. – 31
9. r. - 36

Pro lepší a objektivnější hodnocení byla od prosince zařazena kolon- čování a mimořádná aktivita). Přejeme všem hodně elánu a úspěchů.
ka Sportovní aktivity a úspěchy (dosud hodnoceno v Aktivitě po vyuVlasta Holcingrová

Florbal starší žáci
26. 11. 2013 odehráli starší žáci finále okresního turnaje ve florbalu v Horní Bříze. Loňské bronzové medaile
sice kluci neobhájili a skončili na nepopulárním čtvrtém
místě, ale jako téměř jediní
za dobu trvání těchto turnajů
se stabilně drží ve špici družstev okresu a pravidelně po-

stupují do závěrečných bojů
o cenné kovy! Finále si nakonec nezahráli, protože byli
poraženi po nerozhodném
výsledku s konečnými vítězi turnaji 2:2 a o jejich nepostupu rozhodla až pátá série
nájezdů.
Milan Palát

Florbal mladší žáci
27. 11. 2013 odehráli své letošní finále mladší žáci. A podařilo se. Mladší kluci obhájili loňské bronzové medaile! Družstvo
mělo sílu sáhnout i po kovu nej-

cennějším, ale po podceně- mezi nejlepšími v okrese!
ní mužstva z Nýřan, které v zá- Budeme dále trénovat
kladní skupině lehce porazili, a za rok uvidíme.
v boji o finále podlehli 1:2. Stejně
jako starší kluci i oni se stále drží
Milan Palát

Basketbalový turnaj

v Kralovicích
Ve čtvrtek dne 12. 12. 2013 I přes velkou zdravotní abse zúčastnili starší žáci tur- senci jsme skončili na třetím
naje v basketu v Kralovi- místě.
cích. Nakonec jela jen pětka a na střídání nebyl nikdo.
Milan Palát

14

súrao

Hlubinné úložiště –

ohlédnutí za rokem 2013
Co tedy rok 2013 přinesl z pohledu účasti lokality Čertovka v procesu vyhledávání vhodného geologického podloží pro
budoucí hlubinné úložiště?

obec Žihle

Zúžení počtu lokalit a zmenšení zá- Transparentní výběr lokality
jmového území
Řada obcí podmiňovala souhlas s provedením geologických průNa základě výsledků jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zkumů tím, že proběhnou na všech lokalitách. Tím lze zajistit skuse Správa úložišť rozhodla modifikovat dosavadní postup výběru tečně transparentní srovnání geologických podmínek vytipovalokality a rozdělit celý proces do tří etap. Postupnými kroky se zúží ných lokalit. V původním postupu počítala Správa úložišť kvůjak plocha jednotlivých lokalit, tak i jejich počet, k výběru finální lo- li finančním omezením s realizací geologických průzkumů makality se dospěje okolo roku 2025. Tato změna v postupu má pro ximálně na čtyřech ze současných sedmi lokalit. Díky rozdělení
lokality velký význam. Každá etapa vyloučí nevhodné lokality, což geologických průzkumů na etapy však tomuto legitimnímu popovede k jejich postupnému odblokování a k ukončení stavu ne- žadavku může Správa úložišť vyjít vstříc – první etapa průzkumu
jistoty ohledně dalšího vývoje. V lokalitách, které se v první etapě bude společná pro všechny lokality.
ukáží jako nevhodné, nebude třeba realizovat hluboké vrty. Data
získaná z jednotlivých etap rovněž pomohou zmenšit zájmové území pro další průzkum.

súrao
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Průzkumné území pro první etapu
V souladu s novým postupem podala Správa úložišť letos
v září na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) žádost o stanovení průzkumného území na šesti zbývajících lokalitách.
Žádost se vztahuje pouze na první etapu geologického průzkumu. Při podrobném pročtení textu žádosti (žádost mají
k dispozici všichni účastníci řízení, včetně obcí a některých
občanských sdružení) je zcela zřejmé, že po ukončení první
etapy geologických prací bude Správa úložišť muset pro další etapu o průzkumné území žádat znovu. Už proto, že rozsah prací v rámci druhé etapy bude velmi silně odvislý od výsledků průzkumů první etapy a rovněž od rozdílné geologické situace na každé z lokalit.

Co se bude dít v roce 2014?
Roční finanční příspěvek
Obec

dle NV č.
416/2002 Sb.

Předpokládáme, že MŽP vydá rozhodnutí ohledně žádosti o stanovení průzkumného území postupně na všech lokalitách. Pokud MŽP průzkumné území stanoví, jakmile nabude rozhodnutí
právní moci, mohou obce začít čerpat zákonné finanční příspěvky za průzkum ve výši až 4 mi-

Blatno

4 000 000 Kč

lionů korun ročně. Správa úložišť zároveň může zahájit práce na realizaci první etapy průzku-

Lubenec

3 449 906 Kč

mů prostřednictvím vybraného dodavatele. Na začátku etapy bude zpracován podrobný projekt

Tis u Blatna

2 036 358 Kč

všech plánovaných průzkumných prací. Správa úložišť s tímto projektem obce seznámí a v rám-

Žihle

1 007 824 Kč

ci projednávání zohlední jejich relevantní připomínky. Jakmile projekt schválí krajský úřad, stává

Celkem

10 494 088 Kč

se závaznou dokumentací, podle které bude průzkum realizován.

Výzkum nebo průzkum?
Terminologie geologického zákona může být někdy
matoucí, protože v běžném životě slova „výzkum“
a „průzkum“ běžně zaměňujeme. Jak je to tedy doopravdy?
Geologické práce jsou rozděleny do dvou velkých
bloků: geologický výzkum a geologický průzkum.
Geologický výzkum standardně probíhá před průzkumy, má vést ke zdůvodněnému rozhodnutí k průzkumu. Takto to v minulosti proběhlo na všech lokalitách.
Kromě posouzení geologické vhodnosti byly zpracovány předběžné studie proveditelnosti a posouzeno, zda
a jak by úložiště na každé z lokalit mohlo být realizováno. Geologický průzkum je tak teprve před námi.
Má pomoci získat takové informace, které umožní
vymezit skutečně vhodné území, tj. vyhledat lokalitu
a pomoci prokázat, zda je pro účely hlubinného úložiště vhodná či nevhodná.

