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19. jednání Zastupitelstva obce

USNESENÍ z 19. jednání Za- b) Program 19. jednání zastupistupitelstva obce Žihle, ko- telstva obce
naného dne 25. března 2014
c) Návrhovou komisi ve složení:
Zastupitelstvo obce po projed- předseda Miroslav Holiš, členonání schváleného programu:
vé Martina Rambousková a Ing.
Vlastimil Kraus
63) bere na vědomí:
d) Návrh rozpočtu na rok 2014
a) Provedenou kontrolu usnesení s tím, že příjmy jsou ve výši
z 18. jednání zastupitelstva obce 26.712.103,70 Kč, výdaje jsou
ve výši 26.924.058,36 Kč + fib) Zprávu o činnosti rady obce
nancování ve výši 736.860,- Kč
v mezidobí 18. a 19. jednání
za splátky úvěru
zastupitelstva obce
e) Prodej části pozemku - parcelc) Hospodaření obce k 28. 2. 2014
ní číslo 1039/1 o výměře cca 87
2
d) Zprávu o svobodném přístu- m v k.ú. Hluboká u Žihle. Navrpu k informacím dle zákona hovaná cena za prodej uvedené-2
ho pozemku je 100,- Kč za 1 m
č.106/1999 Sb., za rok 2013
f) Prodej části pozemku - parcelní číslo 798/1 o výměře cca 133
m2 v k.ú. Nový Dvůr u Žihle. Navrhovaná cena za prodej uvedeného pozemku je 100,- Kč za 1 m2.

e) Informaci o změně názvu firmy pana Josefa Kalouse, původně firma JOTO CZ s.r.o., které byl na 15. jednání zastupitelstva obce schválen prodej části pozemku p.č. 1511 o výměře
g) Prodej části pozemku - parcel10.871 m2, mění název na Rení číslo 798/1 o výměře cca 341
zidence 55 s.r.o. Adresa zůstám2 v k.ú. Nový Dvůr u Žihle. Navrvá stejná – 331 65 Žihle čp. 19
hovaná cena za prodej uvedeného pozemku je 100,- Kč za 1 m2
64) schvaluje:
a) Zápis o průběhu 18. jednání zastupitelstva obce na základě ověření zastupitelů pana Ing.
Václava Grünera CSc. a Jana Janouškovce

h) Prodej části pozemku - parcelní číslo 798/1 o výměře cca 260
m2 v k.ú. Nový Dvůr u Žihle. Navrhovaná cena za prodej uvedeného pozemku je 100,-Kč za 1 m2
i) Prodej části pozemku - parcel-

ní číslo 343/6 o výměře cca 185 výše 2.500.000,- Kč včetně DPH.
m2 v k.ú. Odlezly. Navrhovaná Finanční krytí bude provedeno
cena za prodej uvedeného po- z úvěru ve výši 11.000.000,- Kč.
zemku je 100,- Kč za 1 m2
p) Změnu výměr pozemkoj) Prodej pozemku - parcelní vých parcel č.1119/18, původčíslo 1142/3 o výměře 729 m2 ní výměra 310 m2, nová 307 m2
v k.ú. Žihle. Navrhovaná cena a parcely č. 376, původní výměza prodej uvedeného pozemku ra 42 m2, nová výměra 43 m2
je 40,- Kč za 1 m2
v k.ú. Žihle, které byly prodány
po usnesení 18. jednání zastuk) Prodej pozemku - parcel- pitelstva obce v prosinci 2013.
ní číslo 1140/2 o výměře 96 m2 Ke změnám došlo v rámci komv k.ú. Žihle. Navrhovaná cena plexní pozemkové úpravy.
za prodej uvedeného pozemku
je 40,- Kč za 1 m2
q) Žádost o prominutí penále
z pozdě hrazeného nájemného.
l) Žádost o finanční příspěvek na Jedná se o částku 6.531,- Kč za
činnost organizací
rok 2009.
m) Úpravu měsíčních odměn
neuvolněných zastupitelů dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
s účinností od 1.4.2014

r) Žádost o snížení ceny za prodej části pozemku č. 954/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Hluboká
u Žihle, a to ze 100,- Kč/m2 na
40,- Kč Kč/m2.

n) Návrh finančních odměn členům komisí (nezastupitelům) za 65) neschvaluje:
rok 2013
a) Prodej pozemku - parcelo) Realizaci projektu „Rekonstruk- ní číslo 50 o výměře 1.271 m2
ce komunikace v ulici od Večerky v k.ú. Hluboká u Žihle. Navrhodo sídliště v Žihli a modernizace vaná cena za prodej uvedeného
mostu v Přehořově“, předkláda- pozemku je 100,- Kč za 1 m2
ného do výzvy č.06/2014/1.5 ROP
NUTS II Jihozápad a jeho předfi- b) Žádost o prominutí penále
nancování do výše 11.000.000,- z pozdě hrazeného nájemného.
Kč včetně DPH. Z rozpočtu obce Za rok 2011 se jedná o částku
Žihle bude spolufinancováno 15 451,- Kč, za rok 2012 o 1.963,% způsobilých výdajů projektu a Kč a za rok 2013 o 1.311,- Kč,
nezpůsobilé výdaje projektu do celkem tedy o 3.725,- Kč.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 23. – 24. května 2014
Informace o základních zásadách hlasování ve volbách do
Evropského parlamentu, konaných na území České republiky

územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu.

Prezident České republiky svým
rozhodnutím vyhlásil volby do
Evropského parlamentu, které se konají na území ČR v pátek 23. května 2014 od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu
24. května 2014 od 8:00 do Požadavky na přenosnou vo14:00 hod.
lební schránku přijímá Obecní
úřad Žihle – Ivana Kašparová,
tel: 373 399 038 nebo v sekreVolič
tariátu, tel: 373 395 114.
Voličem, který má právo volit
ve volbách do Evropského par- Obec Žihle je rozdělena do
lamentu na území ČR, je oso- dvou volebních okrsků (sídla a
rozdělení voličů je stejné jako v
ba, která:
minulých volbách)
- alespoň druhý den voleb do- volební okrsek Žihle I. má
sáhla věku 18 let,
sídlo v zasedací místnosti OÚ
- je státním občanem ČR, nebo Žihle, Žihle 53
je občanem jiného členského
státu Evropské unie, který je po - volební okrsek Žihle II. má
dobu nejméně 45 dnů přihlášen sídlo v obecní knihovně –
k trvalému nebo přechodnému areál MŠ Žihle 316
pobytu na území ČR, tj. nejméHlasovací lístky:
ně od 9. dubna 2014.
Volič může hlasovat, pokud je
zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu a nenastala u něho překážka
ve výkonu volebního práva.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v

Hlasovací lístky obdrží voliči do
schránky nejpozději 3 dny
přede dnem voleb tj. do 20.
května 2014. V případě, že
dojde k jejich poškození nebo
ztrátě, anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání osmi nových občánků se
uskutečnilo v neděli 16. března
2014 v obřadní místnosti Obecního úřadu Žihle. Pozvány byly
děti, které se narodily v roce
2013. V úvodu vystoupily děti
z místní mateřské školy s pásmem básniček, písniček i kulturního vystoupení. V obřadní
síni přivítal rodiče i nové občánky starosta František Procházka.

Obec dětem věnovala bankovní
miniúčet se základním vkladem
2000 Kč, pamětní knížku s dárečky a maminkám kytičku.
Foto z leva: Horní řada: Balázsová Klaudie Ella, Ondřej Dvořák, Vítek Novák, Laura Prasková, Pavla Sanglová, Spodní řada: Romana Löwová, Ema
Rozmarová, Kateřina Lukáčová

Hlasování

pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu
s jeho pokyny upravit a vložit
do úřední obálky a popřípadě i
úřední obálku vhodit do volební schránky.

Volič, občan České republiky,
po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo
cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského sátu, prokáže po příchodu Úprava hlasovacího lístku
do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členské- Po obdržení úřední obálky, poho státu.
případě hlasovacích lístků,
vstoupí volič do prostoru určeVolič, který tak neučiní, nebude ného k úpravě hlasovacích lísthlasování umožněno.
ků. Voliči, který se do tohoto
prostoru neodebral, nemůže
Voliči, který není zapsán ve vý- okrsková volební komise umožpisu ze seznamu voličů pro vol- nit hlasování.
by do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlaso- V prostoru určeném pro úpravání neumožní.
vu hlasových lístků vloží volič
do úřední obálky 1 hlasovaVolič, který se dostaví do voleb- cí lístek. Na hlasovacím lístní místnosti s voličským průka- ku může přitom zakroužkovázem, je povinen tento průkaz ním pořadového čísla nejvýše
odevzdat okrskové volební ko- u 2 kandidátů uvedených na
misi, ta jej přiloží k výpisu ze se- témže hlasovacím lístku vyznaznamu voličů pro volby do Ev- čit, kterému z kandidátů dává
ropského parlamentu a voliče přednost.
do tohoto výpisu dopíše. Voličský průkaz opravňuje k hlaso- Bližší informace k volbám Vám
vání ve volbách do Evropského rádi poskytneme na Obecním
parlamentu v jakémkoliv voleb- úřadě v Žihli – p. Ivana Kašpaním okrsku na území České re- rová, tel: 373 399 038, nebo
publiky.
všeobecné informace naleznete
na stránkách Ministerstva vnitra
Každý volič hlasuje osob- ČR: www.mvcr.cz/volby.
ně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
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Obecní bál

Jubilejní desátý Obecní ples, který se 29. března 2014 konal v Národním domě v Žihli, byl v mnoha
ohledech výjimečný. Už samotný
fakt, že se jedná o desátý ples,
naznačoval, že to nebude ledajaký večer. A nebyl. Za všechno budou mluvit čísla. Díky sponzorům
se podařilo dát dohromady 437
cen. V historii obecních plesů naprostý rekord. V době uzavření
pokladny bylo v sále 260 návštěvníků (míst k sezení bylo 237). Zajímavé jsou i počty, které se ukázaly až po ranním kuropění. Vypilo se například 560 piv (z toho

jen 55 piv měla na lístku kapela),
100 minerálních vod Mattonni,
50 Red Bullů a 6,5 litru zelené...
Dámy v krásných šatech, galantní
pánové, vystoupení Marka Černocha a skvělá kapela Starovarka
z Chebu. Takový byl desátý Obecní ples. Co na tom, že někdo nedoběhl včas s velkou potřebou na
pánský záchod a někomu nesedla kombinace alkoholu a obsah
svého žaludku hodil pod stůl...?
to k tomu zkrátka patří.
Text: Jiří Bláha
Foto: Huček Otto, Martin Kolář
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Mezinárodní den žen
V neděli 9. března se v žihelské
požární zbrojnici zase po roce sešly ženy všeho věku, aby oslavily
svůj svátek. Našlo se i pár mužů,
kteří ženám dělali doprovod. Ti
pak ale de facto neslezli z tanečního parketu, protože o ně byl velký zájem. K tanci a poslechu hrálo
duo Metronom – Jan Podroužek
a Milan Kůsa. Ženám se nechtělo
domů, ale všechno má svůj konec
a tak nezbývá, než se zase těšit na
listopad tohoto roku, kdy začne
zase první z pětice dýchánků.
Jiří Bláha

Masopust

Jubilejní 10.ročník žihelského
masopustu nemohl dopadnout
lépe. Na 50 masek vyrazilo
v sobotu 8.února 2014 v 10
hodin od hasičské zbrojnice.
První zastávka byla pochopitelně u starosty Františka Procházky, který průvodu dal zelenou a mohlo se vyrazit. Počasí přálo - bezvětří, sluníčko
a sedm stupňů nad nulou
opravdu nenaznačovalo únor.
Kapela hrála jako o život
a masky se rychle přesouvaly od domu k domu. Ženicha
s nevěstou letos ztvárnili bratři Mudrové. V průvodu se objevili ale i další známé postavičky: celé rodina Simpsono-

va, želvy Ninja, piráti z Karibiku vil Petr Brabec. Šlo o novodo- - Polednice. Víkend to byl vydaa nechyběl ani medvěd. Zpát- bé ztvárnění básně K.J.Erbena řený, tak zase za rok naviděnou.
ky do hasičárny dorazil průvod
lehce před čtvrtou a všichni se
odešli domů připravit na večerní zábavu. Ta začala přesně ve
20 hodin pod taktovkou uskupení Sebranka trio. Jako hosté vystoupili například Richard
Bunda, Jirka Svatoš, Vlastimil
Šmídl nebo Petra Rambousková. Sál hasičské zbrojnice doslova praskal ve švech. Zhruba 110 návštěvníků se bavilo
až do druhé hodiny ráno. Vydávala se tombola, hlavní cenu
si odnesla Petra Maroušková.
Kolem 23.hodiny došlo i na večerní překvapení, které připra-
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ODPADKOVÝ KOŠ
neřádí kus vesnice, ale pojďme
si říct, jaké pocity to tomu člověku přináší. A v tom je, myslím, zakopaný pes. Asi většina obyvatel Žihle takový pocit nikdy nemohla zažít, protože ještě nikdy žádný koš nepřevrhla. Já také ne. A budu
to muset napravit. A myslím,
že bychom to měli napravit my
všichni. Pojďme teď postupně
jeden po druhém převrhávat
koše, abychom pochopili tu
citlivou duši člověka, který tak
činí téměř každý týden.
Toho večera se v Žihli nedělo
vůbec nic. Žádná diskotéka,
žádná zábava, žádný ples. Byl
únor. Patnáctého. Vracel jsem
se z vystoupení v Horním Slavkově a projížděl jsem vsí. Bylo
půl druhé v noci. Ve chvíli, kdy
jsem jel autem kolem bývalé trafiky, upoutal mou pozor-

nost převrácený koš. Odpadky na chodníku a koš vzhůru
nohama nasazen na keři. Začal jsem o té dobré duši, které
ten odporný koš stál v cestě,
přemýšlet. A přišel jsem na to.

Třeba na tom opravdu něco
je. Co když je to někdo, kdo
žije sám? Třeba je to ventil nějakých hormonů, které ostatní
vyplavují například při náruživém sexu. Představte si to –
převrhnete koš a zažijete pocit
Ono to, přátelé, není o tom, orgasmu. Paráda. Hned zítra
že tím ten neznámý uličník za- převrhnu tři najednou. Nebo

se dostaví pocit, jako když si
dáte k nedělnímu obědu kachničku se zelím a knedlíkem.
V tom případě si jdu jeden koš
přidat.
Proto, milí spoluobčané, neházejme špínu na chudáky, kteří mají potřebu převrátit koš.
Je to třeba opravdu jejich jediný pozitivní zážitek jinak nudného všedního dne. Navrhuji
udělat na Obecním úřadě pořadník, podle kterého každý
den jeden obyvatel Žihle převrhne jeden odpaďák. Ať si
všichni vyzkoušíme, jaký pocit
z toho budeme mít. Schválně,
kolik z nás zažije nepopsatelnou slast…
Jiří Bláha

TRADIČNÍ HUDEBNÍ DÝCHÁNKY
Od listopadu 2013 do března 2014 se v hasičské zbrojnici každý měsíc uskutečnily
hudební dýchánky, spojené se
spoustou zábavy a soutěží.

sinci nemohlo chybět pojídání dobrého vánočního cukroví a v lednu se uskutečnila
soutěž o nejlepší jednohubky,
kterou vyhrála Jana Pešíková.
V únoru se hodnotil nejlepListopadový dýchánek se nesl ší jablečný závin. Tato soutěž
ve znamení lampionů. V pro- měla hned dvě vítězky – Mi-

ladu Sandnerovou
a Olgu Vintrovou.
Všechny tři vítězky
získaly 2 vstupenky
na 10. obecní ples.
Vše bylo zakončeno
vydařenou březnovou oslavou MDŽ.

Dětský maškarní ples

Hasičský bál

V sobotu 25.ledna pořádal
DDM Radovánek další dětský
maškarní ples. Kromě soutěží a vyhlášení nejlepších masek viděli přítomní dvě taneční vystoupení a děti si odnesly řadu zajímavých výher
z tomboly. Do soutěží se zapojili i rodiče a všichni si odpoledne náramně užili.

V sobotu 22.února se konal další hasičský ples. Sál
byl opět naplněn k prasknutí a nově vyleštěné parkety se prohýbaly pod tanečky
přítomných. Jako každý rok
i letos byla tombola bohatá
a všichni si přišli na své. Hasičský ples tak byl takovým
pěkným startovním bodem
k jubilejnímu výročí, které
v roce 2014 žihelští hasiči slaví.
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2.ples CPOS Města Touškov
Děkuji všem občanům i podnikatelům v Žihli, Mladoticích a Kralovicích, kteří formou zakoupením vstupenky nebo poskytnutím sponzorského daru do tomboly přispěli na 2.ples pečovatelské služby pořádaný 15.3.2014
v Kozolupech. Ples se opravdu
vydařil. Žihelskou pečovatelskou
službu jsme reprezentovali v hojném počtu. Atmosféru umocnilo
vystoupení taneční skupiny seniorek Bábidou z Chotěšova, ale i
vystoupení žihelského smíšeného pěveckého sboru, který sklidil
veliké ovace. Sbor svým vystou-

pením v Kozolupech štaci nezakončil. Při zpáteční cestě do Žihle se zastavil na plzeňském vlakovém nádraží, kde si ve vestibulu
na schodišti ještě zazpívali.
Za získané finance organizace
zakoupí kompenzační pomůcky
pro klienty. Pečovatelská služba v
Žihli si pořídí invalidní mechanický vozík, který je v našem zařízení
velice potřebný.
Libuše Tieslová
koordinátorka DPS

Cena sympatie
Paní Libuše Tieslová, koordinátorka pečovatelské služby
v Žihli, byla redakcí časopisu
Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR oceněna cenou sympatie. K tako-

vému úspěchu moc gratulujeme a zároveň děkujeme, bezpochyby se v nemalé míře jedná i o reklamu naší obci. Ocenění jí bylo předáno v Senátu
Parlamentu České republiky.

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Antalík Alojz
Bláhová Vlasta
Brunclík Stanislav
Cafourková Věra
Filová Jaroslava
Hahnová Marie
Havlíková Jiřina
Ivánek Miroslav
Janda Zdeněk
Komáčková Eleonora

Křivánek Vladimír
Lencséš Ludovít
Mouřenec Jaroslav
Müllerová Marie
Názlerová Jaroslava
Procházková Marie
Schierlová Jiřina
Směšná Ivanka
Sochůrková Marta
Sopr Václav

Švihovec Rudolf
Tieslová Stanislava
Tolman Josef
Tričlerová Zdeňka
Tvrdá Anna
Týrová Anna
Voříšková Alžběta
Wolf Jaroslav

Žihelský zpravodaj
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koncert Rabštejn pozvánka
Okrašlovací spolek Rabštejn nad Střelou si Vás dovoluje pozvat na koncert Marty Töpferové a Tomáše Lišky s kapelou pod názvem Milokraj, který se uskuteční v neděli 27. 4. 2014 od 16:00 hodin v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou. Vstupné děti do 15ti let Kč 70,- Kč, dospělí Kč 130,- Kč.

90. narozeniny

paní Tieslová
14.2.2014 oslavila v pečovatelském domě v Žihli svoje devadesáté narozeniny p. Stanislava
Tieslová. Jubilantce popřály k významnému výročí pevné zdraví

rodina, kolektiv pečovatelek, starosta obce p. František Procházka a zástupce Plzeňského deníku
p. Martin Švec, který tuto událost
uveřejnil v tisku.

Oslava

Nového roku
14. 1. 2014 v odpoledních
hodinách pozvala naše klientka, bydlící v pečovatelském
domě v Žihli, paní Olena Kemeňová kolektiv pečovatelek, aby s ní přivítaly a oslavily nový rok 2014. Tato klientka totiž vyznává pravoslavnou

víru, narodila se na Ukrajině.
Odpoledne, které jsme u ní
strávily, bylo velice příjemné.
Vyslechly jsme si, jaké se dodržují zvyky v tomto období v
jejím rodišti. Přáním paní Kemeňové je, aby se mohla do
svého rodiště ještě podívat.

Virtuální univerzita

třetího věku
V Domě sociální péče v Kralovicích byl 21.2.2014 předán
Pamětní list za účast v semestrálním kurzu Dějiny oděvní kultury Virtuální univerzity třetího věku klientkám pe-

čovatelské služby p. Pirnerové
a p. Mikutové. Děkujeme jim
za výbornou reprezentaci naší
služby a do dalších vyučovacích hodin jim přejeme hodně
síly a optimismu.
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Lyžařský výcvik Okresní kolo

recitační soutěže

Ve dnech 16. 2. – 21. 2. 2014 žáků naší školy. Všem se moc
se uskutečnil lyžařský výcvik líbilo a nejdůležitější zpráva pro žáky sedmé třídy ve - SKI všichni se naučili lyžovat.
BIKE APARTMENS SAMOTY v
Železné Rudě. Na hory jelo 11
Milan Palát

Naši žáci dosáhli skvělého
umístění na okresní přehlídce recitátorů v Nýřanech. Pochvala patří všem, kteří naši
školu na soutěži reprezentovali: Štěpánce Vrbové, Aničce Čapkové, Terezce Kašparové, Lucce Patakyové, Tadeáši Maslejovi, Kristýně Kašparové, Lukáši Procházkovi a
Kamilu Frankovi. A to nejen
pochvala za výkony v uměleckém přednesu, ale také
za celkové zvládnutí celodenního programu, který byl
opravdu náročný. Velkou ra-

dost máme z čestného uznání, kterým byl oceněn Lukáš Procházka. Dva žáci dokonce postoupili do krajského kola - Kristýna Kašparová, která zvítězila ve 3. kategorii a Kamil Frank, který se
umístil na 1. místě ve 4. kategorii. Krajská přehlídka recitátorů se uskutečnila 12. dubna
2014 v Plzni (pozn.: výsledky
byly známé až po uzávěrce tohoto čísla)
Vlasta Holcingrová

Zapojení Masarykovy ZŠ a MŠ v Žihli

do projektu Podpora

technického a přírodovědného

vzdělávání v Plzeňském kraji
Naše škola se stala od září
2013 po dobu dvou let partnerem středních škol Plzeňského kraje – Gymnázia a Střední odborné školy Plasy a Střední školy Kralovice při realizaci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji financovaného v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Žáci naší školy budou podle předem stanovených harmonogramů navštěvovat výše
uvedené střední školy, kde se

v rámci badatelských dnů a ce o vyplnění přihlášky a poworkshopů seznámí a praktic- depsání souhlasu se zapojeky si vyzkouší novinky z oblasti ním do projektu.
fyziky, biologie a chemie.
Zapojením do tohoto projekČást těchto aktivit bude pro- tu mohou žáci a celá naše škováděna na středních školách v la jen získat. Veškeré náklady
rámci dopoledního vyučování, (doprava, lektoři, použití přízbývající volnočasové aktivity strojů, materiály, …) jsou pro
budou probíhat na středních naše žáky zdarma. Škola má
školách v odpoledních hodi- k dispozici (vypůjčením od SŠ)
nách. S žáky naší školy bude měřící přístroje – např. stavebvždy vyslán pedagogický pra- nice robotiky, senzory pro měcovník, který nad nimi bude ření veličin, které může využívykonávat dohled. U vybra- vat při praktických cvičeních
ných žáků druhého stupně po- především v hodinách fyziky.
žádáme jejich zákonné zástup- Praktické cvičení jako opravy

v dílnách a svařování mohou
žáky přivést ke studiu oboru, o
kterém dříve ani neuvažovali.
Zapojení základních škol z
okolí do projektu se středními školami ukazuje na velmi
dobrou spolupráci, která mezi
námi již léta funguje a to především při výběru dalšího studia pro žáky našich základních
škol.
Mgr. Hana Baborová
ředitelka školy
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Objevujte jinak!
ky propojuje místní správu, samosprávu a instituce neformálního vzdělávání. V České republice je do něj zapojena Techmania spolu s Plzeňským krajem a
městem Plzeň.

V prostorách prvního 3D Planetária v ČR, které je součástí plzeňské Techmanie, byly 6. 2.
2014 vyhlášeny ceny I. ročníku
soutěže Objevujte jinak! Naše
škola byla mezi deseti nej-

lepšími školami, které získaly
volný vstup do 3D Planetárie a
„nové“ Techmánie. Soutěž, za
níž stojí partnerství Techmanie,
Plzeňského kraje a města Plzně,
hodnotila efektivitu, s níž zá-

kladní a střední školy dokázaly využít nástroje neformálního
vzdělávání ve své výuce. Objevujte jinak! je součástí projektu
PLACES, který ve více než 200
městech evropské osmadvacít-

Karlovarský skřivánek 2014
Ve středu 26. února 2014 se v
Plzni konalo krajské kolo pěvecké soutěže pro žáky základních škol: Karlovarský skřivánek
2014

Jejich vystoupení bylo velmi
zdařilé a všichni byli odbornou
porotou kladně hodnoceni.

Nejlépe si vedl Vojta Šimek, který navíc obdržel čestné uznáNa 15. ZŠ v Plzni T. Brzkové nás ní poroty za prezentaci vlastreprezentovali tři žáci
ní tvorby.
Aneta Bílá
Lucie Hyžíková

VII. třída Děkuji výše uvedeným zpěvákům za skvělou reprezentaci
VII. třída naší školy.

Vojtěch Šimek

VIII. třída

Vlastimil Šmídl

Pythagoriáda
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se uskutečnilo školní kolo PYTHAGORIÁDY pro žáky 5. – 8. ročníku
základní školy. Úspěšným řešitelem se stal ten, který získal minimálně 9 bodů z 15 možných.
Po získání této bodové hranice
bylo možné postoupit do okresního kola.

Školního kola se zúčastnilo celkem 7 žáků z 5. ročníku, 5 žáků
z 6. ročníku, 6 žáků ze 7. ročníku a 6 žáků z 8. ročníku naší základní školy. Z celkového počtu
zúčastněných se stal úspěšným
řešitelem Jakub Mašek ze šestého ročníku, který zároveň postupuje do okresního kola.

Nejlepší řešitelé
ročníků:
5. ročník
6. ročník
7. ročník

jednotlivých 8. ročník

Jan Popovič

Děkuji všem za účast a doufám
Tereza Kašparová v ještě lepší zítřky v příštím ročníku soutěže.
Jakub Mašek
Mgr. Hana Baborová
ředitelka školy
Filip Kulhánek
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Okresní kolo v basketbalu
27. 2. 2014 odehráli starší žáci
okresní kolo turnaje v basketbalu. Po těžkých a vyrovnaných bojích obsadili pěkné
třetí místo - tedy bronz. Míra
Kouba byl navíc vyhlášen nejužitečnějším hráčem. Neodpustím si také pochvalu za vzorné chování žáků. S takovou
partou je radost reprezentovat školu.
Milan Palát

Satanbikers na 3DH cupu !!!

Člen našeho klubu, FILIP KUNT,
se rozhodl zúčastnit se série 4 závodů ve sjezdu horských kol, pod
názvem Meatfly 3DH cup, a to v
juniorské kategorii do věku 17 let.
1. závod se konal v Jiřetíně pod
Jedlovou, ve kterém se umístil na
12 místě se ziskem 19 bodů
2. závod se konal v Meziboří u Litvínova, zde skončil na 2. místě se
ziskem 48 bodů
3. závod se konal v Rokytnici nad
Jizerou, zde se umístil na 8. místě
se ziskem 26 bodů
4. závěrečný závod se konal v Jabné, a umístění, kterého jsem dosálonci, kde skončil na 2. místě se
hl, jsem sám nečekal. Konkurence
ziskem 48 bodů
byla veliká a jelikož jsem nechtěl
být poslední, tak jsem se vyheV celkovém pořadí ze 47 účast- coval a pořádně do toho dupal!!
níků skončil Filip na skvělém 2. A díky podpoře fanoušků, kteří
místě se 141 body.
svým rachotem dělali skvělou kulisu při všech závodech, jsem dosáFilip Kunt: „Z 3leté zkušenos- hl konečné pozice, s kterou jsem
ti vím, že tyto závody jsou nároč- velice spokojen. Doufám, že v dal-

ší sezóně se mi bude dařit a budu reprezentuje v celé republice, a ne
zajíždět dobré výsledky.
jen nás, ale celou naší obec.
Chtěl bych poděkovat své rodině za veškerou podporu v tomto sportu, a to i přes jeho finanční
náročnost. A zároveň děkuji klubu
Satanbikers!!“

Děkujeme vedení obce za podporu našeho klubu a že můžeme udržovat lesní trať, na které se
může Filip zlepšovat a dosahovat
tím lepších výsledků.

Tímto způsobem nás Filip dobře

Klub SATAN BIKERS

Žihelský zpravodaj
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Klub SATANBIKERS na Veletrhu

MOTOCYKL a BOHEMIAN CUSTOM BIKE 2014

výstaviště Praha Holešovice možnost se o ní dozvědět.
5.3 – 9.3 2014
Ve středu 5.3. jsme s plně naNa začátku motorkářské sezo- loženou dodávkou vyrazili směr
ny se v Praze Holešovicích pravi- Praha. Organizátoři Bohemky ledelně koná veletrh Motocykl a s tos připravili velice pěkné exponím přidružená soutěž motocy- zice a divím se, že se na tak maklových přestaveb zvaná Bohe- lou plochu vměstnalo tolik vystamian Custom Bike.
vovatelů. Namátkou jste mohli shlédnout kompletní řadu moLetos jsme měli tu možnost díky tocyklů Indian od roku 1914 až
kámošům z TMT MOTO Tachov po nejnovější modely této ameprezentovat náš žihelský závod rické legendy. Dále stánek DuHot Rod Dragstrip Contest a při- cati se všemi svými nejnovějšívézt do Prahy některé naše mo- mi modely. Dále také Husqvartocykly a hlavně naší akci dostat na, Victory, MV Augusta, KTM
do povědomí těch, kteří nemají a mnoho dalších krásných stro-

jů a doplňků pro motorkáře. My
jsme však přijeli hlavně kvůli soutěži přestaveb. Náš stánek se nacházel přímo uprostřed vyhořelého průmyslového paláce, kde
teď stojí provizorní stan. V tomto pavilonu jsme spolu s TMT
Moto rozbalili naší skromnou expozici -vedle mnoha prestižních
klubů a opravdových závodníků
jako je třeba Oto Knebl, náš nejrychlejší Čech na dvou kolech s
ukázkou dragsterových speciálů,
které dosahují rychlosti přes 350
km/h. Dále stánky Harley- Davidson Klubu Praha, Easyriders,
Hardcore Extreme Day. Dále bylo

k vidění stavby motocyklů přímo
v hale, tetování, malba na tělo,
focení motocyklů a mnoho dalšího a hlavně soutěž přestaveb.
Tam měl Tomáš Turner s TMT
své želízko v ohni, a to upravený
dánský motocykl NIMBUS 750
OHC, se kterým nakonec vyhrál
ve své kategorii a i absolutní vítězství celé soutěže.
Ani my ze Žihle jsme nebyli stranou, a naše stroje byly mohutně obdivovány a věřím, že jsme
mnoho lidí navnadili a také pozvali na závod k nám do Žihle.
Po těchto, pro nás náročných
pěti dnech v Praze jsme získali mnoho zkušeností a kontaktů
z motocyklové scény, které se,
jak doufáme, projeví na závodě
v Hluboké jak účastí závodníků,
tak i diváků.
Tímto Vás všechny srdečně zveme na letiště v Hluboké v termínu 13. - 15. června. Závodní
klání, kde jistě přibude mnoho
zajímavých strojů jak na dvou
kolech, tak na čtyřech, odstartuje 14. června ve 14 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Klub SATANBIKERS
Text: Radomír Löw
Foto: Richard Pflügner
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Zápis a předzápis do 1.třídy
učitelkami sledovali prvňáčky při
práci, poslechli si veršovanou pohádku O Karkulce a pak se pustili do plnění úkolů. Ty na ně čekaly
společně s Karkulkou a vlkem ve
velké tělocvičně.
Podruhé přišli budoucí prvňáčkové do školy již v doprovodu svých
rodičů 29. 1. 2014. Tentokrát si
jejich znalosti prověřily všechny pohádkové postavy. Karkulka potřebovala pomoci s květinami pro babičku, vlk zase nevěděl,
co má v košíčku, babičku uzdravily děti básničkou a myslivce potěšily pěkným obrázkem. Za odměnu si odnesly pamětní list a malou odměnu.
Pro školní rok 2014/2015 bylo
zapsáno 21 dětí, na které se v
září budeme těšit.
Pavla Mašková
Kdo by neznal pohádku O Čer- pis i zápis dětí do I. třídy prováze- Poprvé navštívili předškoláci škovené Karkulce? Letošní předzá- la právě tato pohádka.
lu 27. 1. 2014. Společně se svými

Memoriál
v plavání Jana Vorla
Župní přebor

ní a výsledkem byly dokonce 4 medaile :o). Naši jednotu reprezentovali: Tomáš
Kulhánek v kategorii žáci I,
Terezka Kašparová v kategorii žákyně II, Filip Kulhánek v kategorii žáci III, Jan
Kulhánek v kategorii dorost
a Lenka Knedlíková v kategorii ženy. Děvčata dovezla
medaile zlaté, Jan s Filipem
stříbrné. Konečné umístění Tomáše v kategorii žáci
I zatím známé není, výsledky totiž k dispozici ještě nejsou. Nicméně, tato umístění jsou dobrou výchozí pozicí pro splění všestrannosti a
V první polovině března nadějí na postup na přebory
jsme se vydali na druhé kolo republikové.
župních přeborů v plavá-

15.února se v Praze v tělocvičně
Sokola Libeň konal gymnastický
trojboj s názvem Memoriál Jana
Vorla. Za naši jednotu se ho zúčastnil dorostenec Jan Kulhánek.
Po zdařilých sestavách na kruzích a hrazdě a povedeném přeskoku mu právem náležela zla-

tá medaile. Nic na tom nemění
ani fakt, že v kategorii dorost byl
pouze on sám – všechny muže,
kteří závodili o kategorii výše, totiž na body také porazil.
Lenka Knedlíková
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Kde vznikají radioaktivní odpady
Radioaktivní odpady vznikají ve zdravotnictví, při provozu jaderných elektráren, ve výzkumu a průmyslu. Jejich zneškodnění spočívá v úplné izolaci od biosféry po celou dobu, kdy mohou být pro člověka a životní prostředí nebezpečné. Tuto izolaci zajišťují v úložištích radioaktivních odpadů soustavy bariér.

Leksellův Gama nůž je přístroj, který pomocí záření dokáže léčit zejména nádorová onemocnění v oblasti hlavy přesným
zacílením gama paprsků.

Pozitronová emisní tomografie (PET CT)
je moderní lékařská metoda nukleární
medicíny. Pet kamera umožňuje snímat
záření z různých radionuklidů.

Manipulace s radiofarmaky. Nejčastěji
se používá 18F a biogenní prvky (11C,
13N, 15O).

Výstupem vyšetření je kombinovaná informace o funkci i anatomii tkání a orgánů,
což tuto metodu řadí mezi jednu z nejvytíženějších metod současné medicíny.

V České republice jsou
v provozu tři úložiště nízko a středněaktivních odpadů.

ÚJV Řež je vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných technologií (výroba radiofarmak, úprava radioaktivních odpadů
a provoz výzkumného reaktoru).

Nízko a středněaktivní odpady vznikající
při provozu z obou jaderných elektráren
se ukládají přímo v areálu dukovanské
elektrárny.

Letecký pohled na Temelín. V České
republice se více než 30 % elektrické
energie vyrábí v jaderných elektrárnách
Dukovany a Temelín.

Úložiště radioaktivních odpadů Richard
Úložiště je v provozu od roku 1964. Tvoří ho malá část (cca 2km) bývalého důlního komplexu Richard I., II. a III.,
který má více než 40 km chodeb a překopů. Úložiště bylo vybudováno v subhorizontální desce jílovitého vápence
o mocnosti cca 5 m. Nadloží i podloží důlního komplexu je tvořeno nepropustnými slínovci, jejichž mocnost
přesahuje 50 m.

Administrativní budova s informačním
střediskem.

Podél obslužné chodby o celkové délce
630 m jsou vybudovány jednotlivé ukládací komory.

Odpady ve 100litrovém sudu jsou vloženy do 200litrového a prostor mezi nimi
je vyplněn betonem. Tvoří tak 5 cm silnou ochrannou vrstvu.

SÚRAO obržela za bezpečný provoz podzemního díla cenu Zlatý Permon.

www.surao.cz

Ukládací komora se sudy. V úložišti je po
celý rok stabilní teplota cca 10 oC.

Mapa celého důlního komplexu Richard.

naše bezpečná budoucnost

súrao
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Úložiště radioaktivních odpadů Bratrství
Úložiště Bratrství se nachází u Jáchymova, v komplexu bývalého uranového dolu Bratrství a ukládají se zde
nízko a středněaktivní institucionální odpady, které obsahují pouze v přírodě se vyskytující radionuklidy.
V roce 1974 byla těžní štola s přilehlými komorami adaptována na úložiště radioaktivních odpadů.
sledná chodba po žíle Zdař Bůh

Jáma Zdař Bůh
lanový komín
komora č. 3

překop V-0
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Úložiště je situováno v prostoru okolo
bývalé těžní štoly, kterou byl vyvážen
v 50. letech materiál ze slepé jámy „Zdař
Bůh“ a okolních dobývek.

Ukládají se zde odpady, které vznikají
ve zdravotnictví a výzkumu.

Pokud sudy s upravenými odpady splňují podmínky přijatelnosti, mohou být přemístěny do podzemních prostor úložiště.

Stěna vnějšího sudu je z obou stran pozinkovaná a zvenku natřená antikorozním nátěrem, který chrání uložené sudy
před vnějšími vlivy.

Části chodeb a stropu ve štole, stejně
jako podlahy s drenážním systémem
a s centrální retenční jímkou, jsou zajištěny betonem.

Vlastní odpady se umísťují do stolitrových sudů a ty se poté vkládají do sudů
o objemu 200 litrů. Prostor mezi nimi se
zaplňuje betonem, Čímž vzniká 5 cm silná ochranná vrstva.

ukládací prostory
obslužné chodby
ostatní prostory

Úložiště je nepatrnou částí důlního pole
Bratrství, které má rozlohu 9,8 km2 s více
než 80 km štol a překopů.

Provoz úložiště, jeho monitorování, způsob ukládání radioaktivních odpadů
a další činnosti zajišťuje
SÚRAO na základě povolení vyplývajících z atomového zákona a příslušných báňských předpisů.
Tyto činnosti jsou pravidelně kontrolovány orgány státního dozoru (SÚJB,
ČBÚ, OBÚ).

Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany
Úložiště Dukovany bylo vybudováno v areálu jaderné elektrárny pro přijetí provozních nízko a středněaktivních odpadů z energetiky. Je to největší úložiště radioaktivních odpadů v České republice. V trvalém provozu
je úložiště od roku 1995. Celkový objem úložných prostor 55 000 m3 (asi 180 000 sudů) je dostatečný k přijmutí všech odpadů z elektráren Dukovany i Temelín, které splní podmínky přijatelnosti pro uložení.

SÚRAO sudy s odpady převezme a jsou
vyskládány na pojízdnou rampu. Pokud
splňují podmínky přijatelnosti, mohou
být přemístěny do ukládacích jímek.

Když je jímka sudy zcela zaplněna, zalijí se volné prostory mezi sudy betonovou směsí.

www.surao.cz

Při ukládání je zaznamenána poloha každého sudu, jeho obsah, váha i složení radionuklidů a také datum a místo původu. Díky
tomu je možné úložiště přesně monitorovat.

Jímka se poté překryje silnostěnným polyetylenem, který zabraňuje průniku
srážkové vody a zakryje se betonovým
panelem.

Po jeřábové dráze umístěné na horních
hranách jímek pojíždí portálový jeřáb,
obsluhovaný z kabiny stíněné proti účinkům radioaktivního záření.

Vlastní odpady se umísťují do stolitrových sudů a ty se poté vkládají do sudů
o objemu 200 litrů. Prostor mezi nimi se
zaplňuje betonem, Čímž vzniká 5 cm silná ochranná vrstva.

Velikost jedné jímky je 5,3 x 5,4 x 17,3 m,
do každé se uloží cca 1600 sudů o objemu 200 l.

V jaderné elektrárně vznikají dva typy nízko a středněaktivních odpadů – pevné odpady (kontaminované ochranné pomůcky,
čisticí textilie, balicí materiály, papír, fólie, suť atd.)
a odpadní vody. Po jejich
náležité úpravě mohou být
bezpečně uloženy.

naše bezpečná budoucnost

Obecní úřad Žihle Vás zve na tradiční -

PROGRAM:
Čtvrtek 8.května 2014
8:00

Memoriál Josefa Kozy ve střelbě na asfaltové terče – Plivátko Žihle

Sobota 10.května
10.května 2014
9:00
10:00

Koncert dechové hudby před budovou OÚ Žihle
Průvod a položení věnců k památníku 273 obětí fašismu

Scéna před budovou OÚ Žihle – kulturní program
13:30 ŠVEJKŮV c.k.Šramlík – Josef Švejk s kapelou
15:00 MILAN DROBNÝ - největší hity populárního zpěváka
16:00 VERBEŽ
VERBEŽ – kralovická country kapela
20:00 ELEKTRON 2013 – původní žihelská kapela opět v akci
23:00 MR.FEELGOOD – rock’n’rollová noc v Žihli
Víceúčelové hřiště TJ Slavoj Žihle
17:00 Muži „A“ - SLAVOJ ŽIHLE : SENCO DOUBRAVKA „B“

Neděle 11.května 2014

Víceúčelové hřiště TJ Slavoj Žihle
10:00 Žáci - SLAVOJ ŽIHLE : ZKZ HORNÍ BŘÍZA
13:00 Dorost - SLAVOJ ŽIHLE : ZKZ HORNÍ BŘÍZA

11..května po celý den stánkový prodej – Občerstvení – Pouťové atrakce
10. a 11

