Žihelský
OBECNÍ ČTVRTLETNÍK • 2. ČÍSLO • 12. ROČNÍK • červenec 2014

zpravodaj
Žihelský zpravodaj vydává Obec Žihle, IČO: 00258580 pod evid. č. MK ČR E 146 30
Redakce: Lenka Knedlíková • Kontakt: Obecní úřad Žihle, 331 65 Žihle, č.p. 53
tel.: 373 395 114, fax: 373 395 684, e-mail: podatelna@obec-zihle.cz, www.obec-zihle.cz

Vážení spoluobčané, rádi přivítáme vaše postřehy, připomínky a názory pro další číslo Zpravodaje, které vyjde přibližně
v polovině října 2014. Pro vaše připomínky je možné použít naši e-mailovou schránku: podatelna@obec-zihle.cz

20. jednání Zastupitelstva obce

USNESENÍ z 20. jednání Za- c) Návrhovou komisi ve slo- i)
stupitelstva obce Žihle, kožení: předseda Jaromír Pronaného dne 24. června 2014
cházka, členové Lukáš Procházka
a Jan JanouškoZastupitelstvo obce po projedvec
nání schváleného programu:
d) Závěrečný účet obce za rok
66) bere na vědomí:
2013
j)

Pověření členů zastupitel- o) Stanovení počtu členů zastva obce pana Františstupitelstva obce Žihle pro
ka Procházky a pana Ivo
volební období 2014-2018
Grünera spoluprací s pořina 15 (patnáct)
zovatelem územního plánu
p) Obecně závaznou vyhlášku
obce.
obce Žihle č. 1/14 o vedení
Vnitřní směrnici obce Žihle o
technické mapy obce.
Zadávání veřejných zakázek
68) neschvaluje:
malého rozsahu.

a) Provedenou kontrolu usne- e) Účetní závěrku obce za rok
sení z 19. jednání zastupi2013
telstva obce
k) Strategický plán obce Žihle a) Prodej části pozemku - parf) Účetní závěrku Masarykovy
celní číslo 389 o výměře cca
do roku 2018
b) Zprávu o činnosti rady obce
ZŠ a MŠ v Žihli za rok 2013
720 m2 v k.ú. Odlezly.
v mezidobí 19. a 20. jednál) Provedení výměny oken
ní zastupitelstva obce
g) Žádost o prominutí pev čp. 304 firmou OKNA b) Žádost o prominutí penále
nále za rok 2008 ve výši
za rok 2013 ve výši 8.782,JUHA s.r.o., Plzeň za cenu
c) Hospodaření obce k 31. 5.
12.731,- Kč, za rok 2009 ve
Kč a za rok 2014 ve výši
653.680,- Kč
2014
výši 5.829,- Kč, za rok 2010
159,- Kč.
ve výši 12.902,- Kč, za rok m) Výměnu střešních krytin
67) schvaluje:
2011 ve výši 10.580,- Kč a
pavilonů MŠ Žihle firmou
za
rok
2012
ve
výši
10.563,Löw střechy, Žihle za cenu
a) Zápis o průběhu 19. jednáKč.
1.762.465,- Kč
ní zastupitelstva obce na základě ověření zastupitelů
h) Pořízení změny č.1 ÚP Žih- n) Zakoupení části pozemkové
pana Mgr. Vlastimila Šmídle prostřednictvím ORP MěÚ
parcely č. 5/1 v k.ú. Odlezly
la a paní Jany Schönové
Kralovice, odboru regionálo výměře cca 100 m2. Cena
ního
rozvoje
a
územního
40,- Kč / m2.
b) Program 20. jednání zastuplánu
pitelstva obce

Výzva k zaplacení hrobového místa
Žádáme nájemce hrobových míst rým končila smlouva o pronájmu Obecní úřad v Žihli k sepsání nové tento pronájem na dalších 10 let.
na místním hřbitově v Žihli, kte- k 31.12.2013, aby se dostavili na smlouvy a zaplacení poplatku za Děkujeme.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, jak jistě
všichni víte, na podzim letošního
roku se uskuteční komunální volby do zastupitelstev obcí a tím pádem končí i funkční období současného zastupitelstva naší obce.
Proto mi dovolte, abych v krátkosti zhodnotil uplynulé volební období let 2010 – 2014. Během těchto čtyř let nedošlo k žádné změně ve složení zastupitelstva
a to pracovalo po celou dobu ve
prospěch obce Žihle a všech jejích
částí (Hluboká, Kalec, Nový Dvůr,
Přehořov a Odlezly).
V tomto zmiňovaném období se
nám podařilo získat nemalé finanční prostředky z různých dotačních programů, jak z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ministerstva ČR, tak i z fondů EU. Díky
těmto financím se nám podařilo realizovat tyto větší akce: stavební obnova kostela sv.Filipa a
Jakuba a na hřbitově, oprava interiéru Národního domu včetně
nového vytápění a elektroinstalace, výměna střešní krytiny nad sálem tohoto domu, místní komu-

nikace od Třech křížů do Přehořova, Nový Dvůr – Sklárna a z Poustek směrem na Jablonnou, vybudování dětských hřišť včetně herních prvků v MŠ Žihle, ZŠ Žihle,
v Přehořově, Odlezlích, v Žihli na
sídlišti a v areálu TJ Slavoj Žihle,
bylo provedeno zateplení a výměna oken pavilonů MŠ a knihovny
v Žihli, výměna oken a dveří na základní škole, celková rekonstrukce sociálního zařízení, vybudování počítačové učebny a cvičné kuchyně rovněž v naší škole, výměna oken v bytových domech čp.
360 a 361, výměna oken a dveří ve zdravotním středisku, pořízení domácích kompostérů pro naše
občany, nákup komunální techniky (traktor BELARUS, mulčovač,
valník, radlice na úklid sněhu, drtič dřevního odpadu), oprava havarijního stavu mostu v Přehořově, pořízení nových sekčních vrat
do hasičské zbrojnice, nové oplocení budovy školy, výměna střešní
krytiny na čp. 49 (bývalá hospoda
u kostela), část kanalizace v Odlezlích a spoustu dalších méně náročných akcí, které souvisí se stá-

lým zlepšováním prostředí v našich obcích, co se týče nejen údržby zeleně a veřejných prostranství,
ale i sportovního a kulturního vyžití našich občanů. Za tyto čtyři roky
bylo na rozvoj našich obcí, včetně provozu školních zařízení, činnosti zájmových organizací a celkového chodu našich obcí, použito včetně získaných dotací okolo
90.000.000,- Kč.

Kromě těchto již realizovaných
akcí čekáme na vyhodnocení naší
žádosti o finanční dotaci na rekonstrukci komunikace (včetně
parkovacích míst) od Večerky do
sídliště v Žihli a modernizace mostu v Přehořově a pořízení komunální techniky na údržbu veřejného prostranství v našich obcích.
Do konce letošního roku by měly
být provedeny ještě tyto akce: rekonstrukce hlavního schodiště do
základní školy, zateplení zdravotního střediska, výměna oken bytového domu čp. 304, výměna
střešní krytiny na pavilonech mateřské školy a knihovny, oprava místní komunikace na vjezdu

k okálům okolo domu pana Půty,
lokální opravy místních komunikací, výměna střešní krytiny na KD
v Přehořově, zateplení přístavby
tělocvičny základní školy a technického pavilonu mateřské školy.
Mimo výše zmiňovaných akcí probíhají projektové práce na zasíťování obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů a záchranu kaple Nejsvětější trojice v Přehořově. Nadále se snažíme o vyřešení dokanalizování spodní části obce Žihle, kde bychom chtěli
začít projektové práce na průtahu
komunikace obcí směrem od Kralovic na Rabštejn nad Střelou.

Závěrem chci poděkovat členům
obecního zastupitelstva a všem
občanům, kteří se aktivně podíleli na pracích při zvelebování veřejných prostranství v našich obcích, tak i při pořádání sportovních a kulturních akcí, kterých počet se rok od roku zvyšuje, což přispívá k celkově lepšímu životu na
našem území.
František Procházka
starosta obce

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

konané ve dnech 10. – 11. října 2014
Informace o základních zásadách dů, obecní úřad a ve dnech voleb
hlasování ve volbách do Zastupi- okrskovou volební komisi o to,
telstev obcí
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územPrezident České republiky svým ním obvodu volebního okrsku,
rozhodnutím dne 12.června pro který byla okrsková volební
2014 vyhlásil volby do zastupi- komise zřízena. V takovém přípatelstev obcí, které se konají v pá- dě okrsková volební komise vyšle
tek 10. října 2014 od 14:00 do k voliči dva své členy s přenosnou
22:00 hodin a v sobotu 11. říj- volební schránkou, úřední obálna 2014 od 8:00 do 14:00 hod. kou, hlasovacími lístky a výpisem
ze seznamu voličů pro volby do
Volič
zastupitelstva obce.
Právo volit do zastupitelstva obce
Požadavky na přenosnou vomá občan obce, který:
lební schránku přijímá Obecní
• alespoň druhý den voleb dosá- úřad Žihle – Ivana Kašparová, tel:
373 399 038 nebo v sekretariátu,
hl věku 18 let,
tel: 373 395 114.
• je státním občanem ČR,
• je v den voleb v této obci při- Obec Žihle je rozdělena do dvou
volebních okrsků (sídla a rozdělehlášen k trvalému pobytu
ní voličů je stejné jako v minulých
Volič může požádat ze závaž- volbách)
ných, zejména zdravotních důvo-

• volební okrsek Žihle I. má obce má být zvoleno. Na hlasosídlo v zasedací místnosti vacím lístků může označit křížOÚ Žihle, Žihle 53
kem v rámečku před jménem
toho kandidáta, pro kterého hla• volební okrsek Žihle II. má
suje, a to v kterémkoliv ze sloupsídlo v obecní knihovně –
ců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
areál MŠ Žihle 316
jednotlivých volebních stran.
Hlasovací lístky:

Úprava hlasovacího lístku

Hlasovací lístky obdrží voliPo obdržení úřadní obálky, poči do schránky nejpozděpřípadě hlasovacích lístků, vstouji 3 dny přede dnem voleb
pí volič do prostoru určeného
tj. do 7. října 2014.
k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který se do tohoto prostoru
Způsob hlasování
neodebral, nemůže okrsková voKaždý volič hlasuje osobně. Za- lební komise umožnit hlasování.
stoupení není přípustné. Volič
do příchodu do volební místnos- Bližší informace k volbám Vám
ti prokáže svou totožnost a státní rádi poskytneme na Obecním
občanství ČR občanským průka- řadě v Žihli – p. Ivana Kašparová, tel: 373 399 038, nebo všezem nebo cestovním pasem.
obecné informace naleznete na
Volič může volit nejvýše tolik kan- stránkách Ministerstva vnitra ČR:
didátů, kolik členů zastupitelstva www.mvcr.cz/volby.
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DÝCHÁNKY POKRAČUJÍ …
Když jsme 9. 3. 2014 oslavovaly Mezinárodní den žen a zároveň poslední odpolední dýchánek, nechtěly jsme se smířit
s tím, že se sejdeme opět až na
podzim. Proto jsme si řekly, že
tak, jako vloni, bychom se mohly dál scházet.

Kiliána. A opravdu. V úterý v 17
hodin se nás sejde pěkná řádka žen. A tak posedíme, povykládáme, co se které přihodilo,
vyměníme si různě recepty, probereme vnoučata, povíme si, co
kterou bolí, zkritizujeme politiku nebo přetřeseme programy
v televizi. Samozřejmě nesedíDomluvily jsme se vždy na prv- me nasucho, dáme si kafíčko,
ní úterý v měsíci v restauraci U pivečko i vínečko, občas i štam-

prlička přijde vhod. Přitom si
objednáme večeři, většinou kus
masa, vždy si moc pochutnáme. Někdy přijde na řadu i sladká tečka v podobě palačinek se
šlehačkou nebo v teplých dnech
zmrzlinový pohár.

domovů. Při loučení si už domlouváme další společné úterý. A tak přečkáme těch několik měsíců, než nám OÚ opět
připraví odpolední dýchánky
s hudbou našeho Jiřího Bláhy, či
jiných účinkujících.

Společně oslavíme narozeni- Díky za to!
ny nebo svátky a večer se plny
dobré nálady vracíme do svých
Milada Sandnerová

Národní pouť
Tak se zase rok s rokem sešel
a v Žihli jsme oslavili 69.výročí konce války. V sobotu
10.května vše vypuklo úderem deváté hodiny ráno, kdy
se před budovou OÚ Žihle rozezněly první tóny dechovky.
V deset hodin se dal do pohy-

bu průvod, který kolem čtvrt
na jedenáct dorazil na místní hřbitov k památníku obětem fašismu. Po proslovu starosty obce Františka Procházky si vzal slovo ještě hejtman
plzeňského kraje Václav Šlajs.
Slavnostní ceremoniál byl za-

končen položením věnce u
hrobu neznámého ruského
vojáka. Mezitím se už na návsi dostaly do varu atrakce a
stánkaři. Odpolední kulturní program zahájil v půl druhé Švejk v podání Přemka Kubišty, mezi třetí a čtvrtou vystoupil zpěvák Milan Drobný
a o zábavu se postarala i kra-

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

V PŘEHOŘOVĚ
Další ročník oblíbených rybářských závodů se konal
24.5.2013. Zpočátku účastníkům nepřálo počasí, ale nakonec se z deštivého dne vyklubal den slunečný. Letos bylo 45
účastníků. Rozdíly mezi rybáři byli markantní. Někdo nechytl nic a někdo až nevídané míry.

Bohaté pohoštění bylo zajištěno. Po vyhlášení nechyběla tradiční koupel v místní nádrži. Pořadí soutěžících na stupních vítězů bylo následující:
1.Poražík Václav
2. Chlup Pavel
3. Klíma Václav

lovická country skupina Verbež. Ačkoliv se mezi šestou a
osmou večerní sneslo na Žihli pár kapek deště, neodradilo
to místní od tancovačky pod
širým nebem. V osm hodin
nastoupila na na scénu místní kapela Elektron a tečku za
letošní poutí udělala skupina
Mr.Feelgood.
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N EJKR Á S N Ě J Š Í

VÁLKA
14.května 2014 vyrazil autobus žihelských na představení divadla Pluto - Nejkrásnější
válka. V hlavních rolích v této
komedii hrají Pavel Kikinčuk a
Jiří Bláha. Tříhodinové představení všechny potěšilo a na
závěr si žihelští vyfotili památeční snímek.
Text a foto
Huček Otto

Oslava MDD v Žihli
V neděli 1.června 2014 se již
tradičně na hasičském cvičišti u
Plivátka uskutečnila oslava Mezinárodního dne dětí. Jako každým rokem si vzali na starost
tuto akci naši hasiči a MO ČSSD
Žihle, a to za finanční podpory ze strany obce. Letošní oslavu obohatili hasiči svou stezkou
zručnosti a odvahy, která přilákala spoustu dětí. Tato stezka měla start u hasičské zbrojnice a cíl na zmiňovaném cvičišti u Plivátka, kde již byli připraveni členové MO ČSSD se svými
akcemi a tak mohli všichni dět-

ští účastníci pokračovat v různých soutěžích a získávat další
odměny za splnění úkolů. Kromě těchto odměn měli hasiči
pro děti připraveno občerstvení,
a to v podobě hranolků, opečené klobásy, zmrzliny a samozřejmě nealkoholických nápojů. Sociální demokraté pak připravili našim nejmenším sladké
koblihy z místní pekárny. Této
akce se zúčastnilo okolo 80 dětí
a všechny byli spokojené. Poděkování patří všem pořadatelům
a sponzorům této akce.

M ateřinka
Ve středu 19. 3. proběhlo oblastní kolo soutěže Mateřinka.
Sraz všech účastníku byl v Kralovicích. Děti ze Žihle vystoupily s tancem „DĚTI RÁJE“. Nácvik započal už na konci ledna.
Písničku Michala Davida si děti
hned zamilovaly.

tak týden před samotným vystoupením se děti semkly. Věděly, že jde tzv. „do tuhého“.
Velmi se soustředily na jednotlivé prvky a počítaly dny do začátku soutěže.

Samotné vystoupení si užily.
Aby taky ne, když jim do rytmu
Ne vždy děti tančily v plném po- tleskal celý sál. Jsme na naše
čtu. Překážky nám kladly různá „ŽIHELÁČKY“ obě dvě paní učiúrazy a nachlazení. Dvojice dětí telky pyšné.
se často měnily. A taky se občas prostě jen „nechtělo“. Asi
Martina Rambousková

Žihelský zpravodaj

5

STARONOVÉ HŘIŠTĚ DĚLÁ DĚTEM RADOST
Za pomoci OÚ Žihle si členové SDH Přehořov sami zrenovovali již vyřazené části dětského hřiště. Stávající hřiště
se tak rozšířilo o houpačky a
prolézačkový domeček. Dětem se atrakce líbí a berou ho
jako příjemné zpestření. Kolem hřiště jsou nově vysázeny
thuje, aby bylo hřiště odděleno od silnice a bylo zajištěno
bezpečí dětí.

Mechanický

vozík

Zaměstnanci
pečovatelské služby v Žihli představují
svým spoluobčanům mechanický invalidní vozík, který
byl zakoupen z výtěžku prodeje vstupenek na ples Cent-

ra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov. Ples se konal v Kozolupech dne 14.března 2014
.Všem dárcům ještě jednou
děkujeme.

BAZAR KNIH Avon pochod
V KNIHOVNĚ – 14. ročník

Po celý měsíc červenec mají
zájemci možnost přijít si vybrat knihy za pár korun do
místní knihovny. Knihy jsou
ze dvou zrušených knihoven a nepotřebné dary, které se nehodí do fondu. Zá-

jemci si mohou vybrat především z beletrie a dětských
knih, ale je k dispozici i naučná literatura, čítanky a básnické sbírky. Vybrané peníze
budou použity na nákup nových knih.

Avon pochodu v Praze, kte- kým zakoupením triček proti
rý se konal 14.6.2014, se náš rakovině prsu 2014.
kolektiv pečovatelské služby nezúčastnil. Nicméně jsme
Libuše Tieslová
tuto akci podpořiliy symbolickoordinátorka DPS

Žihelský zpravodaj
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Šťastné stáří očima dětí – 5.ročník
V letošním roce se koná již
5.ročník výtvarné soutěže
pro děti „Šťastné stáří očima
dětí“. Této soutěže se mohly zúčastnit děti do věku 15ti
let. Proto jsem v březnu navštívila ředitelku Masarykovy základní školy v Žihli paní
Mgr. Hanu Baborovou a požádala ji, zda by žáci na nižším
i vyšším stupni, ale i předškoláci v mateřské škole, vyjádřili formou malování své vnímání na seniorský věk. V květnu mi byly odevzdány výkresy z obou zařízení, které jsem
následně předala na ředitelství naší organizace Centra
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov
zástupkyni ředitelky p. Tereze

Jaurové Landové. Ta je zaslala do Tábora, kde má své ředitelství Asociace poskytovatelů
sociálních služeb, jeden z pořadatelů této akce.
Pedagogickému
personálu jsem za ochotu uskutečnit
tuto akci poděkovala kytičkou, předškoláčkům drobnou
sladkostí.
Věřím, že v této soutěži děti
z naší školky a školy uspějí.
Kdyby ne, nevadí. Jak se říká:
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Libuše Tieslová
koordinátorka DPS

Velikonoce 2014
Zvesela jsme přivítali svátky jara
v pečovatelském domě v Žihli, a
to ve čtvrtek 17.dubna. Děti našich pečovatelek převlečeny do
masek zajíčka, králíčka a oveček
přednesly nejen klientům pečovatelského domu, ale i návštěvníkům z obce pásmo koled a
předaly každému z přítomných
dárek - kuřátko, symbol Velikonoc. Těm klientům, kteří se vítání jara nezúčastnili, děti dárky
předaly v jejich bytech. Na závěr byla hudební zábava - pan
Klasna a pan Propper jsou zdárné zábavy zárukou.
Libuše Tieslová
koordinátorka DPS

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Böhmová Marie
Fila Jan
Frank Bohumil
Hauzner Rudolf
Havlíková Božena
Hrubý František
Chlupová Jiřina

Jurečková Marie
Kočka Jaromír
Lehnerová Růžena
Mallá Marie
Molcarová Alena
Půta František
Šalda Jaroslav

Šimandlová Milena
Šmídová Anna
Švihovcová Jiřina
Tolmanová Olga
Václavová Marie
Vojtěch Jaroslav
Zeman Zdeněk

Žihelský zpravodaj
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Lehkoatletický trojboj
Ve čtvrtek 5. 6. 2014 se uskutečnil y v Nýřanech závody
v lehkoatletickém trojboji. Ten
se skládal z běhu na 50 m,
skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. V konkurenci
jedenácti dvoučlenných družstev ZŠ celého okresu Plzeň-

sever se výběr žáků I. stupně
naší školy výsledkově neztratil. Výborně naši školu reprezentovaly Tereza Kašparová a
Jana Sandnerová, které v kategorii dívek 4. – 5. tříd obsadily 2. místo se ztrátou 7
bodů na vítězky. V hodnoce-

ní jednotlivkyň získala nejvíce
bodů ze všech soutěžících Tereza Kašparová. Ostatní družstva skončila ve druhé polovině výsledkové listiny. Přesto se
i ostatní žáci ukázali v dobrém
světle – Tomáš Kulhánek byl ve
své kategorii 4. a Alici Heiden-

reichové patřilo v hodu kriketovým míčkem rovněž 4. místo. Poděkování za reprezentaci naší školy patří také ostatním, Michalu Sandnerovi, Filipu Frankovi a Denise Kristové.


Jan Švarc

Hokejbal
Dne 3. 6. 2014 proběhl druhý
hokejbalový kvalifikační turnaj v Kralovicích. I přes oslabení při neúčasti Filipa Hořejšího
kluci vydřeli druhé, tedy postupové místo. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Standa
Tureček, který dal čtrnáct ze

šestnácti gólů. I když to chvilkami bolelo, dokázali svoji bojovností postup vybojovat. V
září na krajském turnaji nám
držte palce.
Milan Palát

Požární ochrana očima dětí
V okresním kole se v kategorii ZŠ 2 umístil na 2. místě Matyas Stančo, v kategorii ZŠ 3
na 3. místě Tadeáš Maslej,
a v kategorii ZŠ 4 na 1. místě
Aneta Havlíková, na 3. místě
Práce s tématy požární ochra- Andrea Sanglová.
ny vytvořili žáci ze 4. – 9. třídy a do okresního kola jsme Tito žáci byli úspěšní i v krajzaslali výběr těch nejlepších. ském kole soutěže. Ve 2. kaTakové bylo téma výtvarné
soutěže, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska a naše škola se do ní
úspěšně zapojila.

tegorii se umístil na 2. místě
Matyas Stančo z pátého ročníku, ve 3. kategorii Tadeáš
Maslej ze šestého ročníku a
Andrea Sanglová z osmé třídy na 2. místě ve 4. kategorii.
Ocenění žáci byli pozvaní spolu s rodiči 5. června 2014 na
slavnostní vyhodnocení s pře-

dáním diplomů a drobných
dárků, které proběhlo na centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje na Košutce.
Vlasta Holcingrová
Jindra Vorlová

Předání vysvědčení
Ve čtvrtek 26. 6. 2014 se konalo v budově OÚ Žihle slavnostní předání vysvědčení žákům 9.
ročníku naší základní školy. Jak
se již stalo tradicí, slavnostního předání se zúčastnili i rodiče žáků, kterým, doufám, tento
slavnostní den jistě dlouho zůstane uvíznut v paměti.
Třída, která odcházela, byla třídou velice „pohodovou“, vtipnou a praktickou. Ve vzděláva-

cích výsledcích sice nějak neohromila, zato ohromila originalitou svých nápadů.
Jak již bylo řečeno, přeji jim
krásný, vtipný a pohodový další život. No a všem ostatním
hezké prázdniny a načerpání nových sil do dalšího školního roku.
Mgr. Hana Baborová
ředitelka školy
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Pythagoriáda – okresní kolo
Tereza Kašparová z pátého ročníku se umístila v kategorii Z5 na prvním místě, za
což obdržela diplom a poukázku do knihkupectví na nákup knih. Jistě nejlepším oceněním pro naši vítězku byla
radost, kterou udělala nám
všem - spolužákům, učitelům
a rodičům. Ostatní soutěžící
Žáci naší školy dokázali, že sice nedosáhli na mety nejvyšnebyli vybráni náhodně a že ší, ale pohybovali se přibližně
matematika je jim velice blíz- v polovině výsledkové listiny.
ká.
V úterý 13. 5. 2014 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola Pythagoriády, které se konalo na Gymnáziu a SOŠ Plasy. V matematickém klání se utkalo téměř
80 soutěžících z 8 různých základních škola a studenti víceletého gymnázia.

Děkuji všem zúčastněným
- Jakub Mašek
za reprezentaci školy a přeji
- Martin Šmídl
nám všem více takových matematiků.
Kategorie Z7
- Filip Kulhánek
Reprezentanti školy:
- Barbora Šuchová
Kategorie Z5
- Tereza Kašparová
- Matěj Frank
Kategorie Z6
- Marek Brabec

Kategorie Z8
- Vojtěch Šimek
- Jan Popovič
- Daniel Jelínek
Hana Baborová

Lehká atletika
a republikové přebory
10. května nám chyběl poslední krok k tomu, abychom
splnili vše k postupu na republikové přebory ve všestrannosti. Toho dne se konaly atletické přebory v Plzni
na Petříně a my měli hned několik důvodů k radosti. Dařilo se nám jak v samotné atletice, tak i v obsazení postupových míst na republiku. Terka Kašparová vyhrála atletiku
s jasnou převahou nad ostatními a zaslouženě postoupila
z celkového prvního místa na

republikové přebory do Brna.
Jan Kulhánek obsadil v atletice místo druhé, ale celkově, stejně jako Terka, postupoval z prvního místa. Tomáš
Kulhánek se bohužel letos na
postupové příčky nevešel, ale
budeme vše dělat pro to, abychom to příští rok napravili.
No a jak jsme se poprali na
republice? Dovolím si tvrdit,
že za celou dobu, co dělám v
této jednotě cvičitelku, to byl
rok zatím nejúspěšnější, co se

umístění na závodech týká.
Terka Kašparová v Brně úžasně zabodovala, ze 46 závodnic obsadila 12. místo v plavání, 17. místo ve šplhu, 38.
místo ve sportovní gymnastice a v lehké atletice dokonce 6. místo! Celkové 14. místo naprosto skvělé. Úspěšný byl i Jan Kulhánek v Praze. Hned na první disciplíně,
a to na sportovní gymnastice,
zacinkala bronzová medaile. Ve šplhu obsadil 11. místo, v lehké atletice 12. místo a

v plavání 5. místo. Celkově 7.
místo. Mně se podařilo přežít
gymnastiku, na atletice obhájit loňské třetí místo a na plavání dosáhnout na místo třinácté. Celková 14 příčka také
úspěch.
O prázdninách chvíli oddechneme a už v listopadu nám
vše začíná nanovo prvním kolem v plavání. Děkujeme za
případné držení palců.
Lenka Knedlíková
cvičitelka T. J. Sokol Žihle

Žihelský zpravodaj
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Z áv o d
zálesácké

zdatnosti
I letos, jako každý rok, jsem
se na začátku května vypravila s dětmi na Závod zálesácké zdatnosti do Plzně. Reprezentovat naši jednotu jel Tomáš Kulhánek a Tereza Kašparová jako mladší žactvo, za
starší žactvo Filip Kulhánek a
za dorostence posledním rokem Jan Kulhánek. I odsud
jsme neodjížděli s prázdnou –
Tomáš s Terkou obsadili třetí
místo, Filip a Jan ve svých kategoriích zvítězili.

Filip byl posléze nominován s
dalšími dvěma závodníky na
účast na republikových závodech v této disciplíně, které
se konaly 23. - 25.května ve
Třebíči. Umístění zde bylo již
symbolické, jako župa jsme
sice skončili na posledním
místě, ale vzhledem k obtížnosti závodu považujeme za
výkon se na tyto přebory vůbec dostat.
Lenka Knedlíková
cvičitelka T. J. Sokol Žihle

Župní gymnastické přebory
kategorii žákyně II jednoznačně
vyhrála špl a v gymnastice obsadila, podobně jako Tomáš, třetí příčku. Jan Kulhánek jako dorostenec došplhal na místě druhém a k překvapení všech organizátorů a rovněž závodníků se
dělil, jako jeden ze tří, v gymnastice o první místo. Moje maličkost se vešla alespoň na třetí
místo v gymnastice. Tyto výsledky, spolu s umístěními z březnového plavání, nám jednoznačně zvýšily šanci na postup na reTomáš Kulhánek v kategorii žáci publikové přebory.
I obsadil třetí místo ve šplhu a
stejně skončil i ve sportovní
Lenka Knedlíková
gymnatice. Tereza Kašparová v
cvičitelka T. J. Sokol Žihle
Letos vycházely gymnastické
přebory na sobotu 12.dubna.
Vzhledem k mému časovému
zaneprázdnění jsme toho bohužel do tohoto termínu moc
nenatrénovali, nicméně jsme se
jeli zúčastnit a doufali jsme, že
soupeřům závody dle možností
alespoň trošku znepříjemníme.
Ovšem konečný výsledek předčil veškerá naše očekávání – konečná bilance 7 medailí. Nové
dresy možná udělaly své :-).
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4. Ročník Hot Rod Dragstrip
Contest - Žihle 13. 6 - 15. 6 2014

Letos jsme s přípravami finišovali už ve čtvrtek a tak oficiálně mohla akce začít už v pátek. Někteří závodníci a nejbližší
příznivci dorazili už odpoledne.
Hodili práci a starosti za hlavu
a vyrazili se bavit. V pátek proto přijelo asi nejvíce lidí z celé
historie závodů. Mnozí přijížděli ještě pozdě v noci a tak mohl
začít bujarý seznamovací večírek, který čítal přes 100 lidí.
V sobotním dopoledni se zaregistrovalo do závodu 33 motocyklistů, 4 sériové vozy a 7 hot
rodů. Úderem čtrnácté hodiny,
kdy už byla plocha letiště zcela obsypána diváky, startér odmávl první startující dvojici. První dvě jízdy byli kvalifikační,
kde si jezdci určili s kým pojedou podle dosažených časů. Po
krátké pauze následoval hlavní
závod, který měl čtyři kola. Takže kdo přijel později defacto o
nic nepřišel. Časy se sčítali a vítězem byl ten, který měl dohromady ze všech čtyř jízd nejnižší
čas (časy viz tabulka).
Po vyhlášení výsledků navázal
program rock‘n‘rollový večírek.
Zahráli The Cannonballs (kapela z Rakovníka, hrála nám na
maškarním bále), The Screwballs (jedna z prvních RnR kapel
v Čr z Prahy), staří známí z Prahy The Slapdash a plzeňští The
Mordors Gang. Na tyto výborné
kapely tančilo a pařilo cca 500
lidí až do ranních hodin. Podle pozitivních reportů ze stránek všech možných motoklubů,
můžeme i my říct, že se akce
velmi vydařila. Vždyť se přijeli podívat nejen lid z okolí ale

cestu si k nám našli lidi z Moravy z Německa a dokonce i ze
Švédska a přijeli víc než stylově
v US autech, které papkají kolem 25L na 100 km!! O Pinupky
a fešný štramáky nebyla nouze!
Letos jsme se snažili po „loňském zaskočení“ nic nepodceňovat. Na letišti bylo nakonec
o něco málo více lidí než vloni.
cca 2000 lidí. Děkujeme Vám za
přízeň, kterou nás zahrnujete
je to pro nás štědrá odměna za
celoroční přípravy. Bez Vás diváků by to nebylo ono. Díky všem
sponzorům : OÚ Žihle, Becker
Bohemia, Ramirent, Eco natur,
Kooperativa a mediálním partnerům Plzeňský deník, Chrom
a plameny, Easy riders, ČMN ,
Motorkari.cz, MOTO house,
přátelům z TMT. Dále díky stylo-

vému baru na kolečkách Sailor
Jerry airsteem kde si mohl fajnšmekr pořídit i tetování a klukům z Hogo fogo cycles, kteří přivezli nádherné road bicykly! Ale však nejdůležitější a největší díky patří panu Ctiradu Ju-

hovi, protože bez jeho souhlasu
bysme si mohli jezdit leda tak za
barákem po poli. Díky všem co
se přišli podívat a těm kteří nám
drží palce. Snažíme se
Satan bikers

Žihelský zpravodaj
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Kategorie 125 - 250 ccm
Místo
St. č.
Jméno

Stroj

R.v.

Čas nejrychlejšího kola

Celkový čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dušan Píša
Englmaier Michal
Kozlok Marián
Oswald Filip
Bláha Lukáš
Vašura Jan

ČZ 150 Special
ČZ 150 C
ČZ 150 Special
ČZ 175 Skůtr
ČZ 175
ČZ 150 C

1951
1952
1959
1961
1952

13,12
14,31
14,47
15,32
16,11
16,60

55,51
58,39
59,05
62,01
64,55
69,58

Jméno
Pojer Jan
Plánek Jiří
Paitl Jakub
Hrádková Monika
Pávek Tomáš
Mizcer Martin
Žilka Jan

Stroj
ČZ 455
ČZ 250
Jawa 250 353
ČZ Sport
Jawa 250 Special
Jawa
BMW R-23

R.v.
1961
1955
1956
1961
1939
1946
1938

Čas nejrychlejšího kola
12,52
12,82
13,62
15,59
15,97
16,32
16,50

Celkový čas
51,07
52,34
53,84
54,53
63,48
66,3
71,58

Stroj
Jawa 350
Moto - DKV 500

R.v.
1954

Čas nejrychlejšího kola
14,48
14,37
15,80

Celkový čas
60,53
DNF
DNF

Stroj
HD 750 WRTT
Harley Davidson
HD 750 WL
B.S.A.
Indian Scout

R.v.
1942
1943
1942
1938
1927

Čas nejrychlejšího kola
11,31
12,28
13,55
14,06
14,57

Celkový čas
46,89
49,29
53,08
56,62
59,19

Kategorie do 750 OHV
Místo
St. č.
Jméno
1.
11
Bureš Otta
2.
2
Hájek Ondřej
3.
5
Kaucký Lukáš
4.
27
Müller Petr
5.
29
Nový Lukáš
6.
9
Luboš Dlouhý
7.
7
Löw Radomír
8.
20
Prokop Kamil

Stroj
Eso
Ariel Red Hunter 500
Ariel Red Hunter 500
Norton 600 OHV
B.S.A. 500 R-Port Light
Ariel 500
B.S.A. 500 OHV
Koehler Escoffier KLS 4

R.v.
1960
1946
1953
1951
1929
1930
1954
1934

Čas nejrychlejšího kola
10,48
12,32
12,67
12,72
12,91
13,14
13,72
14,72

Celkový čas
42
49,59
50,79
51,63
52,71
54,13
57,08
61,26

Kategorie od 750 výše
Místo
St. č.
Jméno
1.
8
Löw Jaromír
2.
45
Fiala Daniel
3.
3
Kohout Tomáš
4.
25
Berweger Peter

Stroj
PS8 Speciál
H-D U 1280
H-D 1300 US
Harley El 1000

R.v.
1956
1948
1943
1936

Čas nejrychlejšího kola
11,37
11,94
12,22
12,40

Celkový čas
46,81
48,32
50,77
53,66

Kategorie ostatní vozy
Místo
St. č.
Jméno
1.
17
Houdek Martin
2.
33
Trtek Jakub
3.
32
Jindra Josef
4.
18
Vacek Jaroslav

Stroj
Studebaker Champion
Škoda Felicia
Dodge WC 51
Opel Olympia

R.v.
1955
1961
1942
1935

Čas nejrychlejšího kola
14,68
16,09
17,69
20,94

Celkový čas
54,42
62,03
70,65
82,39

Kategorie HOT ROD
Místo
St. č.
1.
28
2.
24
3.
6
4.
13
5.
26
6.
41
7.
37

Stroj
Ford Hot Rod
Nash
Racer
Tatra 603
Barkas Hot Rod
Škoda Tudor
Škoda Hot Rod

R.v.
1923
1929

Čas nejrychlejšího kola
9,34
11,07
11,34
11,56
13,75
15,09
15,55

Celkový čas
38,79
44,14
45,47
45,9
58,34
60,32
61,69

47
34
14
46
38
39

Kategorie 250 ccm
Místo
St. č.
1.
36
2.
12
3.
42
4.
35
5.
16
6.
19
7.
40

Kategorie 350 - 500 ccm
Místo
St. č.
Jméno
2.
43
Šmídl Václav
1.
44
Pflügner Richard
3.
31
Štér Ladislav
Kategorie 750 SV
Místo
St. č.
1.
23
2.
10
3.
21
4.
30
5.
1

Jméno
Kohout David
Ptáčník Michal
Kubíček Karel
Nový Josef
Balcar Martin

Jméno
Medved Honza
Holakovský Jan
Tomek Honza
Pflügner Marian
Kučera Lukáš
Mára Petr
Bláha Lukáš

1938
1959
1947
1960
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TJ Slavoj
na nějaký čas přerušil svou
fotbalovou dráhu.
A ještě jedno poděkování a
zároveň gratulace, která patří trenérovi a hráči v jedné
osobě, a to Robertu Otcovskému, který oslaví na začátku července krásné 40.
narozeniny. Děkujeme za
pomoc, ať Ti to kope a ještě
hodně hráčských let a hodně úspěchů ve Slavoji.
V současné době řešíme složení hráčských kádrů všech
mužstev. Věříme, že se nám
podaří k fotbalu přivést další
mladé fotbalisty a fotbalistky, aby bylo možné založit
mužstvo přípravky a zvýšit
počet hráčů mužstva žáků.

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi krátce se vrátit
k právě skončenému soutěžnímu ročníku 2013/2014.
Domnívám se, že tato sezóna byla další úspěšnou v historii našeho klubu. Naše
„A“ mužstvo se umístilo na
5. místě, což je zatím nejlepší umístění za dobu 3 let,
co hrajeme I A třídu, „B“
mužstvo obsadilo 4. místo ve IV.třídě pouze o bod
za 2. místem. Dorost skončil v krajské soutěži na solidním 8. místě a naši nejmladší reprezentanti v kategorii
žáků na 9. místě.
Činnost klubu se daří zajišťovat za velké podpory
Obce Žihle, Plzeňského kraje, sponzorů a všech, kteří se o fotbal v Žihli starají
na úkor svého volného času,
za což jim všem patří velké
uznání a díky.

Sezóna byla, jak je již tradicí, zakončena exhibicí s plzeňskými hokejisty, při které
došlo na rozloučení s naším

dlouholetým hráčem, kapitánem a hlavně kamarádem
Honzou Najmonem, který
jak všichni doufáme, pouze

Za tímto účelem proběhne nábor chlapců a dívek
od 5 do 10 let do mužstva přípravky a starších
do mužstva žáků. Ná-
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bor se uskuteční v sobotu 2.8.2014 od 10:00 hod
na hřišti TJ Slavoj Žihle. Vezměte s sebou rodiče, sportovní oblečení a
obuv a hlavně dobrou náladu a chuť poznat nové
kamarády.

Dále přivítáme pomoc dospělých, kteří by chtěli pomoci v práci s mládeží ať už
jako trenéři, asistenci trenérů nebo vedoucích mužstev.
Všichni mladí i starší zájemci o výše uvedené se ozvěte panu Jaroslavu Vojtě-
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chovi, Žihle 277, tel.: 777 vat jeho hřiště s přírodní trá116614, e-mail: slavoj.zih- vou. Děkujeme.
le@seznam.cz.
Krásné léto a příjemně stráNa závěr ještě poděková- venou dovolenou Vám všem.
ní panu Milanu Juhovi, který umožnil v rámci tréninků Za všechny členy TJ Slavoj Žihle
Jaroslav Vojtěch
všech našich mužstev využíMUŽI - IV.TŘ. - SK. B - 2013 / 2014

1.

BOHEMIA KAZNĚJOV

158:22

54

1.

TATRAN TŘEMOŠNÁ"B"

56:33

48

2.

SLAVIA ÚNĚŠOV

139:38

51

2.

SOKOL KRALOVICE "B"

80:48

40

3.

SHH HEŘMANOVA HUŤ

82:20

48

3.

SOKOL DOLNÍ BĚLÁ "B"

60:26

40

4.

OLYMPIE KOŽLANY

93:46

39

4.

SLAVOJ ŽIHLE "B"

101:56

39

5.

ZKZ HORNÍ BŘÍZA

75:60

35

5.

SOKOL ŽICHLICE

53:43

37

6.

SOKOL KRALOVICE

47:69

34

6.

FK LEDCE "B"

71:49

32

7.

SOKOL PLASY

47:62

24

7.

TRAFO HADAČKA

49:59

32

8.

TRAFO HADAČKA

67:71

20

8.

SOKOL KOZOJEDY

52:48

28

9.

SLAVOJ ŽIHLE

39:87

15

9.

SOKOL TRNOVÁ "B"

33:66

16

10

SOKOL DOLNÍ BĚLÁ

10:142

6

10

SOKOL MLADOTICE "B"

24:70

15

11

SOKOL TRNOVÁ

13:154

4

11

SOKOL VYS. LIBYNĚ

21:102

3

KRAJ.SOUTĚŽ DOROSTU - 2013 / 2014

MUŽI - 1.A TŘÍDA - 2013 / 2014

1.

ZKZ HORNÍ BŘÍZA

79.:35

59

1.

TJ ROZVADOV

90:36

72

2.

TJ KOŠUTKA

119:40

58

2.

D. HORŠOVSKÝ TÝN

99:41

67

3.

SLAVOJ MÝTO

84:36

57

3.

SOKOL ČERNICE

85:44

57

4.

DIOSS NÝŘANY

94:63

57

4.

TJ ZRUČ

59:46

52

5.

SLOVAN SPOJE PLZEŇ

80:58

43

5.

SLAVOJ ŽIHLE

66:58

48

6.

SK SMÍCHOV PLZEŇ

90:78

42

6.

FK STAŇKOV

54:67

47

7.

BKV PLANÁ

113:75

41

7.

DIOSS NÝŘANY

50:63

47

8.

SLAVOJ ŽIHLE

64:45

38

8.

SKP OKULA NÝRSKO

45:61

46

9.

SOKOL MĚSTO TOUŠKOV

61:63

36

9.

FK SVÉRADICE

62:70

46

10

SOKOL ČERNICE

66:69

35

10

S. DOUBRAVKA "B"

62:56

45

11

SOKOL RADNICE

68:84

32

11

TJ CHODSKÝ ÚJEZD

79:71

41

12

SLOVAN BLATNICE

44:88

22

12

SOKOL KŘIMICE

51:60

41

13

TJ HRÁDEK

35:121

15

13

TJ SPÁLENÉ POŘÍČÍ

62:68

39

14

TJ VOLDUCHY

26:168

5

14

SOKOL MOCHTÍN

46:64

29

15

KER. CHLUMČANY

45:79

25

16

SOKOL M. TOUŠKOV

41:112

18

Streetball Kožlany
V úterý 10. června 2014 se
v Kožlanech uskutečnil turnaj škol okresu Plzeň-sever
v streetballu. Společným soupeřem všech zúčastněných
družstev bylo tropické počasí,

se kterým se všichni dokázali
se ctí vyrovnat. V turnaji hrálo celkem 38 tříčlenných družstev v 8 kategoriích. Naši školu reprezentovalo 8 družstev
v pěti kategoriích (4 družstva

žáků z I. stupně a 4 družstva medailových příčkách, zasloubyla sestavena z žáků II. stup- ží poděkování za reprezentaci
ně). Na turnaji jsme získali jed- naší školy.
no druhé a dvě třetí místa ve
svých kategoriích. Rovněž ti,
Milan Palát, Jan Švarc
kteří se umístili na jiných než
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První etapu geologických průzkumů

řada lidí ani nezaregistruje
Stát posuzuje žádosti Správy úložišť o povolení geologických průzkumů na lokalitách vybraných pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Povrchové průzkumy umožní vybrané lokality mezi sebou porovnat a následně snížit rozlohu zájmového území i počet lokalit. Zásah do terénu bude
minimální, část prací bude provedena v laboratořích a s využitím počítačové techniky.

Státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů podala na podzim 2013 žádosti o stanovení průzkumného území pro ucelený výzkum horninového prostředí za účelem hledání vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Žádosti se týkají všech sedmi lokalit, které jsou momentálně v České republice vybrány jako předběžně vhodné. Nacházejí se totiž na geologicky příhodném podloží, což
je nezbytné z hlediska požadavků na dlouhodobou bezpečnost hlubinného úložiště.
Žádosti Správy úložišť posuzuje Ministerstvo životního prostředí. Navrhované geologické průzkumy zahrnují pouze povrchové technické práce, bez zásahu do pozemků, s důrazem na sběr dat šetrným způsobem. Metody výzkumu jsou
navrženy tak, aby jejich dopad na životní prostředí a život
v dotčených obcí byl minimální. Dotčené obce se mohou k
procesu vyjádřit. V současné době ke stanovení průzkumného území probíhají ústní jednání, jejich smyslem je vyřešit některé nejasné body žádosti.

PRŮZKUM NA ETAPY
Původně měla Správa úložišť v plánu realizovat kompletní
geologické průzkumy (tedy včetně hlubokých vrtů) na několika vybraných lokalitách. Na základě dohody s Ministerstvem průmyslu a obchodu se však rozhodla práce rozdělit do
dvou etap a zažádat o průzkumné území pro první, povrchovou etapu na všech sedmi lokalitách. Srovnání lokalit tak provede šetrnějším, ekonomicky méně náročným a transparentním způsobem. Zároveň tím Správa úložišť vyhověla žádostem
řady obcí, aby geologické práce proběhly všude bez rozdílu.
Cílem první etapy je pomocí povrchových geologických prací ověřit celistvost a neporušenost vytipovaných území na lokalitách, což povede k zúžení rozlohy zájmové oblasti. Získaná
data poslouží k vypracování předběžných studií bezpečnosti

a technické proveditelnosti případného budoucího hlubinného úložiště pro všechny lokality. Zároveň budou paralelně vypracovány studie možných dopadů na životní prostředí a analýzy možných socio-ekonomických dopadů výstavby úložiště.
Vzájemným srovnáním těchto výstupů bude moci Správa úložišť identifikovat vhodnější lokality pro další fáze průzkumu.
Budoucí druhá etapa průzkumu již bude zahrnovat hluboké
vrty, jejichž cílem je ověřit geologické podmínky až do hloubky jednoho kilometru. Získaná data z obou etap poslouží k zodpovědnému doporučení minimálně dvou lokalit, které budou
představeny vládě. Toto doporučení bude obsahovat i stanovisko dotčených obcí. Třetí fáze průzkumů bude obsahovat další
geologické a technické práce ve dvou kandidátních lokalitách.

NENÁROČNÁ PRVNÍ ETAPA
První etapa zahrnuje nejen práce v terénu, ale také studium
archivních materiálů: je třeba prostudovat již dostupné podklady jako jsou letecké a družicové snímky, archivní mapy,
data z předchozích průzkumů apod. V terénu pak probíhá
podrobné geologické mapování vymezeného území, hydrologické, hydrogeologické a geochemické průzkumy. Malé
skupinky pracovníků budou v jednotlivých lokalitách odebírat vzorky a odesílat je na analýzu do laboratoří. Součástí průzkumných prací budou také geofyzikální měření, a to
pouze šetrnými metodami. Všechny činnosti v rámci průzkumů budou v maximální možné míře respektovat zemědělské
práce, vegetační období a životní prostředí.
Geologové budou v souladu s geologickým zákonem žádat
majitele pozemků o povolení vstupu na pozemky. S majitelem či nájemníkem pozemku je zpravidla uzavřena písemná
dohoda o podmínkách provádění geologických prací. Majiteli pozemku ze zákona náleží přiměřené odškodnění za ušlý
zisk v důsledku provádění geologických prací.

súrao
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bez průzkumů nemůžeme
vybrat vhodnou lokalitu
Alfou i omegou hlubinného úložiště je jeho bezpečnost. Velký
podíl bezpečnosti leží na bedrech
vhodné geologie, říká RNDr. Jiří
Slovák, pověřený řízením Správy
úložišť radioaktivních odpadů.
Není lepší začít od postoje místních obyvatel místo od geologie?
Pro rozhodnutí jsou oba přístupy stejně důležité a nelze jeden
protěžovat na úkor druhého. Osobně si nedokáži představit, že
by přízeň obcí na hypotetické lokalitě zůstala na stejné úrovni,
kdybychom po provedení geologických průzkumů prohlásili, že
geologie není nic moc a budeme ji muset nahradit ekonomicky
i technicky náročnými technologiemi. Takový postup by navíc neobstál ani před mezinárodními institucemi, které oblast nakládání
s radioaktivními odpady bedlivě sledují. Ve všech zemích, kde se
hlubinné úložiště připravuje, je zřejmé, že nelze najít pouze vhodnou geologickou stavbu a následně rozhodnout o vybudování
úložiště proti nesouhlasu místních. Vhodná geologie a akceptovatelnost místních obyvatel je to správné řešení.
Jak v této situaci postupuje Správa úložišť?
Zadání od vlády pro SÚRAO je jasné: Výběr dvou kandidátních
lokalit za účasti dotčených obcí, s jejich stanovisky a následně
výběr finální lokality se souhlasem obcí. Proto hledáme řešení,
které tomuto zadání co nejvíce vyhovuje. Máme sedm lokalit,
které se podle základních kritérií a předchozích analýz jeví jako
předběžně vhodné. Chceme je nejprve vzájemně porovnat na
základě čtyř zvolených pilířů, kterými jsou: bezpečnost, technická proveditelnost, vlivy na životní prostředí a socioekonomické
vlivy. Z tohoto srovnání nám vyplyne, kde se vyplatí investovat

prostředky do dalších etap průzkumů. A s těmito z našeho hlediska perspektivními lokalitami chceme dále intenzivně jednat
o tom, za jakých podmínek by hlubinné úložiště obce tolerovali.
Mohou neinvazivní povrchové průzkumy dodat taková
data, aby srovnání bylo opravdu věrohodné?
Rozhodně nám pomohou ověřit, kde jsou pro hlubinné úložiště vhodné předpoklady. Zatím máme k dispozici jen archivní mapy a data z předchozích výzkumů. Data z navrhovaných
průzkumů nám pomohou konkretizovat zájmové území na
daných lokalitách, čímž může dojít k vyřazení některých obcí
nebo ke zmenšení zkoumané plochy. Navíc, jak jsem již řekl,
nebudeme lokality srovnávat jen z pohledu geologické stavby,
ale také z dalších hledisek.
Jaké to jsou oblasti?
Data z geologických průzkumů budou sloužit jako základ pro
modely jednotlivých lokalit. Z těchto modelů pak budeme vycházet při zpracování bezpečnostní analýzy. Ta musí prokázat, že horninový masiv je vhodný pro umístění hlubinného
úložiště a současně schopný zajistit jeho dlouhodobou bezpečnost. Dále se budeme zabývat technickou proveditelností,
tj. za jakých ekonomických nákladů a s využitím jakých technologických postupů můžeme v dané lokalitě úložiště vybudovat. Zpracujeme rovněž vliv dalších etap geologických průzkumů na životní prostředí. V neposlední řadě chceme provést detailní analýzu možných socio-ekonomických dopadů.
Jaký vliv může mít výstavba úložiště na zaměstnanost v regionu, na úroveň infrastruktury, na ceny nemovitostí apod. Například zkušenosti ze zahraničí ukazují, že období výstavby sice
může přechodně vést k mírnému poklesu zájmu o region, ale
z dlouhodobého hlediska přináší úložiště regionu prosperitu.

Úhly pohledu
Václav Beneš, starosta obce Blatno z lokality Čertovka
Zastupitelstvo naší obce již před několika lety rozhodlo,
že geologické průzkumy v katastru naší obce povolíme
za předpokladu splnění několika podmínek. Za prvé, že
průzkumy proběhnou ve všech lokalitách, aby výběr byl
transparentní. Za druhé, že za průzkumy dostane obec
finanční příspěvky, které jsou jim přiznávány ze zákona.
A za třetí, že náš souhlas s průzkumy nebude brán automaticky jako souhlas s vybudováním úložiště, pokud by
se naše lokalita ukázala jako vhodná. Myslím si, že takovýto postoj je férový: nemůžeme jako obec bránit státu
v plánování takto strategicky významné stavby, ale můžeme a zároveň i chceme vyjednávat podmínky, za kterých bychom se mohli se státem dohodnout.

www.surao.cz

Ing. Bronislav Grulich, starosta města Jáchymov,
na jehož katastru se nachází úložiště Bratrství
Na katastrálním území Jáchymova je již 40 let v provozu
úložiště nízko a středněaktivních odpadů. Sám jsem úložiště Bratrství již několikrát navštívil a musím říct, že se provozuje na profesionální úrovni. K jeho provozu jsem ze strany
občanů Jáchymova nikdy nezaznamenal žádné připomínky či výtky. Úložiště se pravidelně monitoruje, ve výsledcích
nebyly nikdy zaznamenány zvýšené hodnoty byť u jediné
z mnoha sledovaných látek a hodnot. Bonusem za umístění úložiště na našem katastru je každoročně poskytovaný zákonný příspěvek ve výši 3 miliony korun, který využíváme pro rozličné účely, např. na údržbu městské zeleně či
likvidaci komunálních odpadů apod.

naše bezpečná budoucnost

Obecní
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od 13:00 hodin:
- závody – přejezdy dvojic na trakaři a BĚH PŘES RYBNÍK
- VESELÍ PLZEŇSKÝ PEPÍCÍ – v lidovém tónu s Josefem POSPÍŠILEM
- JAFAR – The Ironman – silácká show pro děti i dospělé
- znáte z reality-show VyVolení
- Vystoupení dětí z DDM RADOVÁNEK Žihle
- Country kapela
- trampolíny, atrakce, občerstvení
od 20:00 hodin – MINI FESTIVAL
20:00
MICHAL TUČNÝ revival
22:00
23:30

OLYMPIC revival

QUEENIE

WORLD QUEEN TRIBUTE BAND

01:00

DJ JÉŇA

