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ustavující zasedání zastupitelstva obce Žihle
podle § 84 odst. 2, písm. m) zá- 6. zřizuje
kona o obcích, počet členů rady podle § 84 odst. 2, písm, m)
obce na pět
finanční výbor ve složení:
4. volí
předseda: p. Jaromír Procházka
Zastupitelstvo obce po projed- podle § 84 odst. 2, písm. m)
členové: p. Jaromír Půta
nání schváleného programu
p. Bc. Petr Randa
starostu obce		
1. volí:
p. Pavel Klíma
p. Františka Procházku
p. Ing. Vlastimil Kraus
Návrhovou komisi ve složení:
místostarostu obce		
předseda: Jan Janouškovec
kontrolní
výbor ve složení:
p. Ivo Grünera
členové: Jaromír Procházka
předseda:
p. Mgr. Pavel Kašpar
další členy rady obce
		
Libuše Tieslová
		
p. Bc. Marie Černá
p. Jiří Bláha
2. bere na vědomí:
p. Leonhard Dvořák
p. Martinu Rambouskovou 		
		
p. Václav Pekárek
podle § 69 odst. 2 a 3 zák.
p. Jana Janouškovce
		
p. Pavel Vojtěch
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 5. určuje
zřízení), ve znění pozdějších před7.
schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. k), pro
pisů (dále jen zákon) složilo slib
výkon funkce starosty obce bude a) Měsíční odměny neuvolvšech 15 členů zastupitelstva obce
něných zastupitelů podle
uvolněn p. František Procházka.
3. stanoví
§ 72 zákona č. 128/2000
USNESENÍ z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Žihle, konaného dne 3. listopadu 2014

Sb. zákona o obcích a to od
4.11.2014
b)

Zmocnění starosty obce
k provádění veškerých úkonů spojených s evidencí motorových vozidel po celou
dobu funkčního období

8. ukládá radě obce
a) Stanovit ve smyslu § 102
zákona č. 128/2000 Sb.,
celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu
a v organizačních složkách
obce. Termín do příštího
jednání zastupitelstva obce.
b) Připravit ke schválení Jednací řád zastupitelstva obce.
Termín do příštího jednání
zastupitelstva obce.

2. mimořádné jednání Zastupitelstva obce
USNESENÍ z 2. (mimořádného) jednání Zastupitelstva obce o
Žihle, konaného dne 27. listopadu 2013
Zastupitelstvo obce po projednání schváleného programu:
9) pověřuje:
a) Radu obce v souladu s § 102 o
odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu: o

neomezeně
zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů do příjmů i výdajů ve stejné výši (nezmění se saldo rozpočtu (schodek
nebo přebytek)) nebo
v případě havárie, hrozba
penalizace, úhrada pokut a
penále… (zvýší se celkové výdaje) nebo
přesun mezi jednotlivými pa-

ragrafy rozpočtové skladby
(nezmění se saldo rozpočtu) nebo

ření schválených ZO
na nejbližším zasedání ZO
předána na vědomí

v částce do 3.000.000,- Kč 10) schvaluje:
souhrnně za všechna roza) Změnu zřizovací listiny Masapočtová opatření schválená
rykovy ZŠ a MŠ Žihle, dodaradou mezi jednotlivými zatek č. 7
sedáními ZO
b) Program 2. (mimořádného)
o navýšení výdajů (změní se saljednání zastupitelstva obce
do rozpočtu)
c) Zrušení úvěru od České spoTato rozpočtová opatření budou
řitelny ve výši 2.000.000,- Kč
- řazena do číselné řady opatna nákup zametacího stroje

Přání starosty obce do roku 2015
Vážení spoluobčané,

tvůrci těchto obecních novin,
ale i všem jednotlivým spolupratoto vydání našeho zpravodaje covníkům, díky kterým se k nám
dostáváte do rukou, kdy jsme dostává většina informací o dění
již vstoupili do roku 2015 a moji v našich obcích. Jménem členů
milou povinností je poděkovat

zastupitelstva obce, pracovníků v práci. Děkuji všem, kteří svou
obecního úřadu i jménem svým prací i dalším přičiněním pomáVám všem přeji v novém roce pře- hají zpříjemnit život v naší obci.
devším hodně zdraví, osobní poStarosta obce
hody, rodinného štěstí a úspěchů
František Procházka
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3. jednání Zastupitelstva obce
USNESENÍ z 3.jednání zastupitelstva obce Žihle, konaného dne 9. prosince 2014

základě ověření zastupitelů
Miroslava Holiše, Jaroslava
Vojtěcha a Jana Janouškovce

Zastupitelstvo obce po projed- b) Program 3. jednání zastupinání schváleného programu
telstva obce
11) bere na vědomí:

c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Vlastimil
a) Provedenou kontrolu usneŠmídl a členové Pavel Klíma
sení z ustavujícího zasedání
a Martina Rambousková
zastupitelstva obce
d) Jednací řád zastupitelstva
b) Zprávu o činnosti rady obce
obce Žihle
v mezidobí 1. a 3.jednání
zastupitelstva obce
e) Rozpočtové provizorium na
r. 2015
c) IX. úpravu rozpočtu r. 2014
f) Rozpočtový
výhled
na
d) X. úpravu rozpočtu r. 2014
r. 2016-2017
e) Hospodaření v obecních leg) Projekt lesních prací na
sích v r. 2014
r. 2015
f) Ústní zprávu o činnosti finančh) Prodej pozemku p.č. 1/2 o výního a kontrolního výboru
měře 164 m2 v k.ú. Žihle,
Žihle 94. Cena 40,- Kč/m2.
12) schvaluje:
a) Zápis o průběhu 1. a 2. jed- i)
nání zastupitelstva obce na

Realizaci projektu „REKONSTRUKCE
KOMUNIKACE

V ULICI OD VEČERKY DO
SÍDLIŠTĚ V ŽIHLI A MODERNIZACE MOSTU V PŘEHOŘOVĚ“ předkládaného do
výzvy č. 07/2014/1.5 ROP
NUTS II Jihozápad a zajištění financování projektu
„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI OD VEČERKY DO SÍDLIŠTĚ V ŽIHLI
A MODERNIZACE MOSTU V PŘEHOŘOVĚ“ z rozpočtu obce Žihle včetně
předfinancování celkových
výdajů projektu do výše
11 000 000,00 Kč včetně
DPH. Z rozpočtu obce Žihle
bude spolufinancováno 5 %
způsobilých výdajů projektu
a nezpůsobilé výdaje projektu do výše 1 000 000,00
Kč včetně DPH. Pro financování projektu bude využit
bankovní úvěr, který bude
obci Žihle poskytnut do výše
11 000 000,00 Kč včetně
DPH.

j)

Přijetí dotace na realizaci
akce „Rozvoj infrastruktury
– ZŠ v obci Žihle“ z 34.výzvy,
prioritní osy – Stabilizace
a rozvoj měst a obcí, oblast
podpory – Rozvoj infrastruktury základního, středního
a vyššího odborného školství, ve výši 2.233.484,- Kč.

k) Žádost TJ Slavoj Žihle o finanční příspěvek ve výši
500.000,- Kč na zajištění
činnosti oddílů kopané pro
rok 2015
l)

Žádost T.J. Sokol Žihle o navýšení příspěvku na činnost
na letošní rok o 25.000,- Kč.

m) Dodatek č. 9 ke Smlouvě
o zajištění komplexního odpadového hospodářství s
firmou Becker Bohemia s.r.o.
n) Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ
Žihle o převedení dotace na
úhradu odpisů za rok 2014
ve výši 493.321,- Kč.

Informace z obecního úřadu
středí na nákup zametacího stroje
ve výši 2.012.472,- Kč, samotný
stroj byl pořízen za 2.129.600,- Kč.
Na tento univerzální nosič bude
postupně dokoupeno žací ústrojí
a zařízení na zimní údržbu veřejných prostranství.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v krátkosti
vrátil k uplynulému roku 2014
a zmínil se o některých větších
akcích, které jsme zrealizovali
a rovněž Vás informoval o akcích,
které připravujeme na rok letošní.
V letních měsících se nám povedlo vyměnit střešní krytinu na třech
pavilonech v areálu MŠ v Žihli,
vyměnili jsme okna v panelovém
domě č.p. 304, vybudovali dětské hřiště u kabin TJ Slavoj Žihle,
zhotovili nové hlavní schodiště
do základní školy, položili novou
střešní krytinu na kulturní dům
v Přehořově, kde jsme částečně
opravili i komunikaci na návsi,
protože autobusy ČSAD měly
problémy s otáčením.

Podařilo se nám bezúplatně získat
od církve kapli Nejsvětější trojice
v Přehořově, na kterou již máme
zpracovanou projektovou dokumentaci na její záchranu. V prosinci
2014 jsme podali již třetí žádost
o dotaci na rekonstrukci komunikace do sídliště a modernizaci
mostu v Přehořově. V případě získání finančních prostředků (v což
pevně věříme) budou tyto akce
zrealizovány do září 2015.
V měsíci listopadu se nám podařilo získat dotaci z Regionálního
operačního programu na modernizaci vybavení naší školy ve výši
2.233.484,- Kč a samotná realizace proběhne během tohoto pololetí. Ve stejném měsíci jsme získali i
dotaci z Ministerstva životního pro-

tělocvičně a sociálním zařízení školy, zateplení posledního pavilonu
mateřské školy, vybudování skateparku na hřišti u Národního domu,
oprava střechy bývalé školy na Hluboké, stavební úpravy kulturního
domu v Přehořově a na Hluboké
a další menší akce na údržbách
Zahájeny byly rovněž projektové a zvelebování veřejných prostranpráce na hlavním silničním průtahu ství v našich obcích.
obcí směrem od Kralovic na Manětín. V letošním roce se chceme U všech zmiňovaných akcí se pozaměřit především na opravy míst- kusíme získat finanční prostředky
ních komunikací a chodníků, což z dotačních titulů, a to jak z ČR, tak
bude představovat nemalé finanč- i z EU.
ní prostředky. Mimo těchto oprav
bychom rádi zrealizovali tyto další Věřím, že se nám všem podaří větakce: vybudování nového oploce- šinu těchto akcí zrealizovat.
ní společného hřbitova, stavební
František Procházka
úpravu sběrného dvora včetně
starosta obce
střešní krytiny, venkovní omítky na
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Dílenský ateliér
Na těchto pracích, které se
podle vyjádření mnoha našich
občanů opravdu zdařily, se
podílí paní Jana Sejpková (provádí základní nátěr), a slečna
Lenka Knedlíková a paní Markéta Tieslová (dodávají návrhy
obrázků). Velký a hlavní podíl

V podzimních měsících loňského roku jsme se pustili do oprav
venkovních odpadkových košů,
které jsou rozmístěny po všech
obcích a jejich případná výměna za nové by stála obec nemalé finanční prostředky. Koše
byly pracovníky obce postupně
svezeny na dílnu, kde svařují

na konečné podobě košů mají
pan Karel Šírek a pan Josef Pírko, kteří fungují jako hlavní designeři. Těmto všem patří díky
za provedenou práci.
František Procházka
starosta obce

a opravují dna, zbavují je koroze a natírají základní barvou.
Vzhledem ke zbývajícím barvám
z různých akcí jsou koše přetřeny vrchním nátěrem a následně
jsou na nich ztvárněny různé
motivy.

Nový obecní autobus
Koncem měsíce listopadu 2014
naše obec zakoupila nový
autobus značky ISUZU Novo Ultra s kapacitou 30 míst k sezení.
Současný autobus Volkswagen,
který měl kapacitu pouze
18 míst, už nevyhovoval našim
potřebám a to hlavně pro přepravu žáků do naší školy, kde
se jejich počet pohybuje okolo
55 na dvou linkách. Nový autobus bude i lépe vyhovovat našim
sportovcům. Díky většímu vnitřnímu prostoru i možnosti uložení věcí v zavazadlovém prostoru
ve spodní části autobusu se jistě

zvýší četnost jeho využití za cestami ke sportovnímu či kulturnímu vyžití. Tento autobus byl pořízen za 2.660.790,- Kč a naše
obec si na jeho pořízení vzala
úvěr ve výši 2.500.000,- Kč.
Autobus Volkswagen bude nabídnut k prodeji.
František Procházka
starosta obce Žihle

Pozvánky na kulturní akce
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

vá hudba Pavla Saka, která
v Žihli každoročně hraje v rámObecní úřad Žihle si vás ci pouťových oslav před budodovoluje pozvat na oslavu vou Obecního úřadu Žihle.
Mezinárodního dne žen, která
se uskuteční v neděli 8.břez- MASOPUST 2015
na 2015 v Požární zbrojnici od 14:00 hodin. K tanci Dovolujeme si Vás pozvat
a poslechu bude hrát Decho- na další masopustní průvod

obcí, který se uskuteční v sobotu 14.února 2015 (na Valentýna). Sraz masek je mezi
9. a 10.hodinou v Požární zbrojnici. Průvod vychází
v 10:00 hodin od téhož místa.
Večer se koná tradiční masopustní zábava se skupinou
SEBRANKA TRIO.

Sebranka v RH baru
6.března 2015 se koná tradiční zpívaná s živou hudbou
v RH BARU u nádraží. Začátek
po 20.hodině, hraje a zpívá
SEBRANKA TRIO.
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Rozsvícení vánočního
stromku v Odlezlích
ozdoby a dekorace, které byly
prodány a výtěžek putoval do
Dětského domova v Trnové. Ačkoliv jsme nevěděli, jak se lidé
k tomuto nápadu postaví, obnos, který byl vybrán, nás mile
překvapil.Celkem se vybralo
8.600,- Kč. Ještě větší radost
jsme měli, když byly peníze
předány paní ředitelce Heleně
Tiché z Dětského domova, která byla dojata ochotou a dobrosrdečností lidí, kteří se na této
sbírce podíleli.

Letošní rozsvícení našeho vánočního stromku se konalo
29.11. 2014 na návsi v Odlezlích. Jako každý rok měly

vystoupení děti, které chodily
celý měsíc poctivě nacvičovat
vánoční koledy, písně a říkanky,
pod vedením paní Pulcové.

Letos bylo také pro návštěvníky
připravené vánoční překvapení.
Několik nadšených dam připravilo dle své fantazie vánoční

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli a podpořili náš nápad, který jak doufáme, se uskuteční i napřesrok.

Rozsvícení vánočního

stromečku v Žihli
včetně silnice zcela zaplněn. se již stal příchod Mikuláše
Vystoupení žáků opět mělo a rozdávání sladkostí vystupuvelký úspěch. Tradicí nakonec jícím žákům.

V pátek 28.listopadu od 18:00
hodin pořádal Obecní úřad
Žihle ve spolupráci se základní
a mateřskou školou Žihle roz-

svícení vánočního stromečku.
Akce se uskutečnila před budovou školy a jako každý rok
byl prostor pod schodištěm

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Antalíková Helena
Cauzová Antonie
Frank Bohumil
Hajžman Václav
Havlová Zdeňka
Hrubá Anna

Janoušek Jaroslav
Janoušková Hermína
Janovská Anežka
Masničáková Margit
Názler Josef
Názlerová Zdeňka

Pešík Zdeněk
Plosová Kristina
Procházková Marie
Trenčanová Anna
Vladyková Marie
Zemanová Anna
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VÁNOČNÍ TRHY DORAZILY I DO ŽIHLE
roplzeňská Žihle. U tamního obecního úřadu se sešly
tři stovky lidí. Voněl svařák,
grog i langoše, před samotným zpíváním hrála místní
skupina Elektron 2013, po
nich kytarista Vojta Šimek
a na závěr Bára Zemanová
s kapelou. Lidé si příjemnou
atmosféru pochvalovali, jen
bez ledového větru by se
obešli.
Text: Deník.cz
Foto: Huček Otto
Na 570 míst v Česku a deset
míst v zahraničí si ve středu 10. prosince v podvečer
přišlo zazpívat podle odhadů přes 70 tisíc lidí v rámci
unikátní akce Česko zpívá
koledy s regionálním Deníkem. Na náměstích a návsích,
v kostelech, před školami či
obchodními centry se přesně v 18 hodin rozeznělo pět
známých koled Nesem vám
noviny, Narodil se Kristus
Pán, Půjdem spolu do Betlé-

ma, Den přeslavný jest k nám
přišel a Pásli ovce valaši. Zpívání uzavřely stejně jako loni
populární Vánoce, Vánoce
přicházejí.
Plzeň, Žihle, Trnová, Horní
Bříza a Plasy. To jsou místa na Plzeňsku, kde se také
rozezněly koledy. Vánoční
atmosféru umocnily sněhové
vločky, které se před zpíváním snášely z nebe. Nejvyšší
účastí se může chlubit seve-

Tisíc stromků

pro Plzeňský kraj
následně přiděleny. V rámci pro- u hřiště u pekárny a nad nádrajektu nám byly poskytnuty jako žím. Největší ohlas mělo sázení
dar a obec tedy nic nehradila.
stromků v areálu MŠ, kterého se
zúčastnily i děti z oddělení starVýsadba proběhla u Domu ších i mladších dětí.
s
pečovatelskou
službou,

Naše obec se v loňském roce
přihlásila do projektu s názvem
„Tisíc stromků pro Plzeňský
kraj“ (na obnovu nebo výsadbu ovocných sadů, doprovodné
zeleně místních a účelových komunikací a další liniové zeleně,

nebo výsadku veřejné zeleně
v zastavěném území obce s cílem obnovy původních krajových odrůd jabloní a hrušní).
Zažádali jsme o 20 ks, tento počet nám byl schválen a stromky
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Zdravotní

středisko

má nový kabát
V posledních měsících roku
2014 jsme se pustili do stavební obnovy vnějších omítek
a zateplení našeho zdravotního střediska. Vzhledem k
deštivému a mlhavému počasí
se nám tyto práce přesunou
pravděpodobně i do roku le-

tošního. Ale již nyní můžeme
být spokojeni s novým vzhledem tohoto objektu a poděkovat firmě pana Josefa Píši za
dobře odvedenou práci.
František Procházka
starosta obce Žihle

Proč je důležitá recyklace
Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Jde především o kovy, v menší
míře o plasty a další materiály.
Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně
dosloužily.
Typickým zástupcem domácích
spotřebičů, které se ve velké
míře vyskytují ve zpětném odběru, je třeba populární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří
železo. Na celkové hmotnosti
přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě
sklo (16 %) a plasty (12 %).
Recyklace není výdělečný
byznys

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1:1

Recyklace nahrazuje ubýva- rozvíjejícími ekonomikami –
jící zdroje surovin
stále výrazněji omezuje export
těchto surovin. Důvod je proZásoby nerostných surovin na stý – začala je využívat sama.
celém světě neustále klesají.
Dnes už navíc nejde jen o uhlí Typickým představitelem sponebo železnou rudu. Moderní třebičů, jejichž výroba se bez
výrobky, především elektro- těchto vzácných kovů neobenika, se například neobejdou jde, jsou telefony. Mezi prvbez kovů vzácných zemin.
ky, které z nich dělají to, čím
jsou - lehké přístroje s věrným
Ty patří mezi vůbec nejdražší zobrazováním a kvalitním zvumateriály, které se využívají při kem - patří Yttrium, Lanthan,
výrobě spotřebičů. Jsou zhru- Cer, Praseodym, Neodym,
ba 200 krát dražší než zlato, Europium, Gadolinium, Terbijejich zdroje jsou přitom vel- um a Dysprosium.
mi omezené co do množství
i lokalit výskytu. Jejich nalezi- Urban mining čili městská
ště se z velké části soustřeďují těžba
například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prudce se Evropská unie klade stále větší

24.10.2011 19:35:05

důraz na důslednou recyklaci
elektrospotřebičů po skončení jejich životnosti. Hovoří se
o „urban mining“, tedy
„městské těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat
všechny cenné a opakovaně
použitelné suroviny zahálet ve
spotřebičích odstavených ve
sklepech a garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba
z nich tyto suroviny dostat
zpět a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes
disponují zpracovatelské firmy,
umožňují efektivně separovat
jednotlivé materiály, z nichž jsou
elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze využít
jako druhotné suroviny.

Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí
neznečistí různé škodliviny,
které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například
o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve
v chladicích zařízeních.
To vše má ale jeden háček:
zpracování, které zohledňuje
všechny tyto požadavky, není
výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může
fungovat jedině díky financování zodpovědnými výrobci,
kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je ELEKTROWIN.

Žihelský zpravodaj
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Vítání
občánků
Vítání šesti nových občánků
patřil nedělní slavností okamžik
v obřadní místností Obecního
úřadu Žihle. Pozvány byly děti,
které se narodily v období od
1.1.2014 do 30.9.2014, přišli
pouze čtyři, jeden se omluvil.
V úvodu vystoupily děti z místní mateřské školy s pásmem
básniček a písniček. V obřadní síni přivítal rodiče i nové
občánky starosta František
Procházka. Obec pak rodinám
věnovala bankovní miniúčet
se základním vkladem 2000
Kč, pamětní knížku s dárečky
a maminkám kytičku.

zleva: David Janouškovec, Jan Brunát, Adam Dlouhý, Jakub Pírko

PĚVECKÝ SBOR MÁ ZA SEBOU
NEJNÁROČNĚJŠÍ KONCERTNÍ ŠŇŮRU
Vrcholem pro celý sbor ale vždy
bývá koncert na domácí půdě.
Ten poslední se odehrál těsně
před Štědrým dnem - 23.prosince od osmi večer. Jako hosté
vystoupili děti z první třídy Základní školy. Kdo chtěl, mohl si
po koncertu odnést domů v lucerničce Betlémské světlo, které
dovezli skauti až z Říma.

Žihelský pěvěcký smíšený sbor
se v prosinci 2014 vydal na své
zatím největší vánoční turné.
Během jednoho měsíce stihl odehrát koncerty na sedmnácti místech - nejen plzeňského kraje.
Namátkou: Kozojedy, Vroutek,
Annín nebo Kralovice. Tradičně
nejdojemnější atmosféru měli
koncerty v Domech s pečovatelskou službou. Velmi srdečného
přijetí jsme se dočkali v nedalekém Stebně, kam jsme vyrazili
zpívat vůbec poprvé. Místní tam
čtyřicetičlennou posádku vítali
bílým svařeným vínem.

zámku v Chyši. Už 14 dní pana řidiče nepohrdli ani napřed plánovaným koncertem servírovaným pstruhem ze šuse k nám dostala informace, mavských kádí.
že koncert v obřadní síni pro
110 lidí je vyprodán. Nenechali jsme se dlouho pobízet
a přidali ještě jeden koncert.
Mezi hosty, kteří se přišli podívat na naše umění byl i žokej Josef Váňa.

Už čtvrtým rokem jsme se poslední adventní neděli vypravili do Annína u Sušice. Tamní kostelík „Na Mouřenci“ je
vždy zcela zaplněn, pořadatel Lukáš Milota umí vytvořit
Opravdu příjemným překva- skutečně jedinečnou vánoční
pením pak byla zastávka na atmosféru. Sboristé včetně

Žihelský pěvecký sbor oslavil zároveň domácím koncertem pět
let svého trvání. Tyto oslavy pak
vyvrcholily v lednu společným
setkáním všech bývalých a současných členů.
text: Jiří Bláha
foto: Huček Otto
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Den otevřených dveří

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádala
v týdnu 6.10 .- 12. 10.2014
již šestý ročník Týdne sociálních služeb ČR. I naše
DPS v Žihli se této akce Dne
otevřených dveří v pondělí
6.10. zúčastnila. Pečovatelský dům navštívili občané z

obce i okolí. Časté otázky
ze strany návštěvníků zazněly na téma: jaké služby
nabízíme, za jakou cenu,
v jaké pracovní době. Další
otázky směřovaly k bytům,
především k jejich rozloze
a výši nájmu. Mezi posledními návštěvníky byl v od-

poledních hodinách občan
z Tábora. Pro účastníky této
akce připravil kolektiv pečovatelek malé pohoštění.

i celý kolektiv pečovatelek,
kterým děkuji za profesionální reprezentaci naší
služby.

Věřím, že se nám Den otevřených dveří vydařil, byli
spokojeni návštěvníci, klienti pečovatelského domu

Libuše Tieslová
koordinátorka DPS

Informovaný senior
Již druhým rokem proběhl
v pečovatelském domě bezpečnostně informovaný dvojblok přednášek Informovaný
senior III, projekt Plzeňského
kraje. Tento projekt byl zaměřený hlavně na seznámení
seniorů se základními pravidly bezpečného chování a byl
rozdělen do dvou dnů. První
den, 18.9.2014, byl věnován novinkám Občanského
zákoníku 2014 pro seniory
a základním postupům při
poskytování 1.pomoci, prevenci nejčastějších úrazů seniorů. Druhý blok přednášek
týkající se práce na počítači
a internetu a jak předcházet
riziku napadení a jakým způ-

sobem vzniklý konflikt řešit,
se uskutečnil 1.10.2014.
Přednášky, hlavně první blok,
měly u klientů pečovatelské
služby i občanů z obce velký úspěch. Druhý blok, který
přednášel Viktor Machlíček
a Antonín Knížek, byl dle některých zúčastněných méně
záživný. A důvod? Málokterý
senior umí pracovat s počítačem, je to pro ně jedna velká
neznámá. Budou-li přednášky
podobného charakteru pořádané i příští rok, určitě se
v našem zařízení opět sejdeme.
Libuše Tieslová
koordinátorka DPS

Žihelský zpravodaj
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Archeologická

dílna
V pátek 17. října navštívila šestá a sedmá třída archeologické
dílny s tematikou pravěku v Západočeském muzeu. Žáci si vyzkoušeli mletí zrn na pravěkých
mlýncích, zakreslování kosterních nálezů do archeologických
plánků, rekonstrukční práce

s keramikou a mnoho dalšího.
Lehce znaveni a pomoučněni se poté vydali na tour po
plzeňských dominantách, kterou i přes nepřízeň počasí zvládli s úsměvem. Za prima průběh
akce děkují p. uč. Bičišťová
a Šikýřová.

Dýňování
Ve čtvrtek 23. 10. 2014 jsme
uspořádali společné odpoledne
s rodiči pod názvem „Dýňování“
a sešli jsme se na školní zahradě. Rodiče si přinesli různě velké
dýně, cukety i brambory a společně s dětmi se pustili do vyřezávání a zdobení dýní. Poté měli
všichni možnost opéct si na ohni
buřty a zahřát se teplým čajem.
Vyřezané dýně se všem moc povedly a dlouho nám zdobilyprostor před pavilony. Bylo to určitě
pro všechny příjemné strávené
odpoledne i vzhledem k počasí,
které nám tuto akci umožnilo
uspořádat venku na zahradě.
Pavla Bohuslavová

Minipodniky
Naše škola se zapojila do
projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského
kraje
s
názvem
Podpora
podnikatelských
znalostí žáků ZŠ (reg. č.:
CZ.1.07/1.1.00/54.0030).
Projekt
je
financován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České
republiky. Jedná se o pilotní
projekt, který v nadregio-

nálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model
tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních
školách, na školy základní.
Cílem projektu je seznámit

žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost
aplikovat teoretické znalosti
do praxe, ale také podpořit
jejich měkké dovednosti –

zejména schopnost prezentace a práce v týmu.
Na naší škole jsme založili jeden minipodnik (fiktivní firmu) ŠPERKAŘSTVÍ. Firma se
zabývá výrobou a prodejem
šperků. Zapojeni jsou žáci
9. ročníku naší školy.
Mgr. Hana Baborová
ředitelka školy
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Florbal okresní kolo
Ve dnech 25. a 26. 11. 2014
se uskutečnila finále okresu Plzeň-sever ve florbalu.
Starší kluci po vyhrané kvalifikaci skupiny „A“ nakonec
skončili na čtvrtém místě.
Čtvrté místo ze čtrnácti škol
není žádná ostuda, ale určitě
jsme měli na vyšší umístění.
Šancí, které kluci neproměnily bylo zkrátka moc. Snad
jsme si smolnou daň vybrali
a letos to bude lepší. Druhý
den odehráli mladší hoši tur-

naj za účasti deseti mužstev.
Vše se odehrávalo podobně
jako předchozí den. Hladký
postup, spousta neproměněných tutovek a opět bramborová medaile. I tak klukům za
vzornou reprezentaci školy
děkuji.
Milan Palát

Florbal starší dívky
4. 11. 2014 se naše žačky zúčastnily okresního turnaje ve
florbalu. Po loňském neúspěchu
se jim však podařilo zbavit se ná-

lepky outsidera turnaje a statečně vybojovaly bronzovou příčku.
Úspěchy se sbíraly i v individuálních oceněních. Nejlepší střelky-

ní turnaje se stala naše Katarína a za cinkotu medailí. Za účast
Malá a nejužitečnější hráčkou a bojovnost všem děkuje
Barča Vršecká. Naše družstvo se
tak vracelo z turnaje s úsměvy
Monika Bičišťová.

Minikopaná Krajské finále
v hokejbalu
Ve čtvrtek 23. 10. 2014 se v Plzni
uskutečnilo krajské finále STREET
HOCKEY CUP 2014. Mezi deseti
výběry ZŠ z celého Plzeňského kraje měla zastoupení i naše ZŠ.
Výběr chlapců z 6. – 8. třídy si nevedl vůbec špatně. V základní skupině skončil na čtvrtém místě. V
barážovém střetnutí proti 5. celku
z druhé skupiny, Tachov Hornická, byl úspěšnější. Ve ČF prohrálo
naše družstvo se ZŠ Kralovice po

25. 9. 2014 starší žáci naší
školy zabojovali v Horní
Bříze v minikopané. V turnaji, kterého se zúčastnilo
třináct škol okresu Plzeň-sever, jsme skončili na
sedmém místě. Nejvyšší
ocenění však obdržel Adam
Worzischek, a to cenu fair
play za přiznání teče, kte-

rou rozhodčí neviděl. Je
dobře, že žáci reprezentují
naši školu nejen sportovními výkony, ale i bezvadným
chováním.
Milan Palát

samostatných nájezdech. V závěrečném utkání o konečné 7. místo
zdolal náš tým Staňkov 3:2. Dílčí
ocenění získal Standa Tureček,
nejužitečnější náš hráč. Poděkování za reprezentaci naší školy patří
také ostatním hráčům: Filipu Hořejšímu, Lukáši Meinerovi, Marku
Brabcovi, Adamu Cihelkovi, Tadeaši Maslejovi, Adamu Worzischekovi a Vojtěchu Frankovi.
Jan Švarc

Žihelský zpravodaj
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TJ Slavoj Žihle
Vážení sportovní přátelé, konec roku 2014 znamenal pro
náš klub další velmi úspěšný
rok (http://www.ou-zihle.cz/
sport/kopana/tabulky.html).
V letošním roce se pokusíme
zlepšit podmínky jak pro naše
fanoušky, tak i pro naše hráče.

Domácí zápasy našeho „A“
týmu budou opět v sobotním
odpoledni. Rádi bychom na
hřiště nainstalovali časomíru a
ozvučení. Mělo by dojít k úpravě a zlepšení hrací plochy a jejího okolí. Taktéž se pokusíme
zlepšit prostředí v našich kabi-

nách. Věříme, že se nám i letos
bude opět dařit. Čeká nás náročná práce s našimi nejmenšími členy, které se nám, myslím,
podařilo přivést k fotbalu.

porují, starají se o něj, hrají ho
a fandí našim týmům.

Rád bych poděkoval všem,
kteří fotbal v naši obci pod-

Jaroslav Vojtěch
předseda TJ Slavoj Žihle

Všem přeji hodně úspěchů,
zdraví a především spokojenosti.

Jaro 2015 – přátelské zápasy
Muži „A“
31.1.

sobota		

14:00 hod		

„A“ – Toužim

7.2.

sobota		

14:00 hod		

„A“ – Bochov

14.2.

sobota		

10:30 hod		

„A“ – Kaznějov

21.2.

sobota		

16:00 hod		

Tatran Rakovník – „A“

28.2.

sobota		

13:00 hod		

„A“ – Volduchy

7.3.

sobota		

14:30 hod		

„A“ – Stod 		

Muži „B“
21.1.

sobota		

10:30 hod		

„B“ – Roztoky

15.3.

neděle		

14:00 hod		

„B“ – Buškovice

neděle		

11:00 hod		

Dorost – Kralovice

neděle		

14:00 hod		

Žáci – Buldoc Karlovy Vary

14:00 hod		

Žáci – Holoubkov

Dorost
1.3.

Žáci
1.2.

Mladší žáci
22.3.

neděle		

Srazy na zápasy doma 45 min před začátkem.

odjezd 14:30 hod

mistrák
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Žihelští nohejbalisté letos v kraji neuspěli,

„B“ tým vítězem okresního přeboru

A tým zleva: Petr Karnet (vedoucí mužstva), Martin Tureček, Václav Kůsa, Martin Karnet, Josef Čech, Pavel Kerešťan a Jaroslav Vintr (rozhodčí).

Nohejbalová sezóna 2014
skončila pro T. J. Sokol Žihle
rozpačitě.
Mužstvo
„A“
skončilo v krajském přeboru
družstev na sedmém místě,
což by se dalo jednoznačně
hodnotit jako neúspěch.
Na druhou stranu ale mile
překvapil rezervní tým, který
urval vítězství v okresním
přeboru nejtěsnějším možným
rozdílem. Pohár pro okresního
přeborníka tak putuje už
počtvrté za sebou do Žihle.
Po loňském velmi dobrém
pátém místě v nohejbalovém
krajském přeboru měli žihelští
hráči ambice toto umístění
zopakovat nebo ještě o trochu
vylepšit.
Letošní
sezóna
začala vskutku pohádkově.
V
prvním
domácím
dvojzápase se během chladné
květnové soboty podařilo
T. J. Sokolu Žihle dvakrát
zvítězit. Po snadné výhře nad
Planou nás odpoledne čekal
Tachov, který hrál v roce
2013 druhou nohejbalovou
ligu. Žihelští tento zápas
zvládli a po urputném boji
zvítězili 5:2. Vítězství nad
soupeřem z okresního města
s bohatou nohejbalovou

historií bych označil za vůbec
nejcennější výhru v historii
žihelského nohejbalu. Před
dalšími zápasy se ale bohužel
zranil náš klíčový hráč Václav
Kůsa. Následovala dlouhá
série porážek a neúspěchů.
Je nutné poznamenat, že
naši soupeři byli většinou
kvalitnější a vítězili po zásluze.
Úroveň letošního krajského
přeboru byla velice vysoká.
Utkávali jsme se s mnohými
borci, kteří mají zkušenosti
s českými ligovými soutěžemi.

Na T. J. Sokol Žihle tak zbylo v poměru 3:5. Stejným
výsledkem jsme ale zvládli
nakonec až sedmé místo.
zvítězit v domácí odvetě.
Stejně tak jako v loňském Klíčovým utkáním byl domácí
roce musím konstatovat, že souboj s Kaznějovem, ve
vítězství „B“ týmu v okresním kterém
Žihle
prohrávala
přeboru je pro mě příjemným už 0:4. Zázrakem se nám
překvapením. Letošní zápasy ale podařilo vyrovnat na
v této soutěži byly velice konečných 4:4. Bod za tuto
vyrovnané a do posledního remízu se nakonec ukázal jako
utkání nebylo jasné, kdo se rozhodující pro naše vítězství
stane přeborníkem okresu v okresním přeboru.
Plzeň-sever. Žihelský „B“ tým
si připsal jedinou porážku Dva roky v krajském přeboru
ve Zruči s místním céčkem pro nás byly velkou zkušeností.

B tým zleva: Martin Kůsa, Pavel Kůsa, David Karafa, Petr Souček a Václav Liška.

Žihelský zpravodaj

Rádi jsme se podívali po
Plzeňském kraji a poznávali
nové soupeře. Tato soutěž
je však pro nás časově velmi
náročná a kvalita hry poměrně
vysoká. Z těchto důvodů jsme
se rozhodli, že krajský přebor
v roce 2015 už nepřihlásíme,
přestože nám tato možnost
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v nohejbalovém prostředí už
několik let a proto dobře vím,
jak je těžké pro tento sport
sehnat finanční prostředky.
Nohejbal je krásný sport, který
vznikl v Česku, ale v současné
velké konkurenci sportů se
často peníze investují do jiných
odvětví. O to víc si upřímně

nabídnuta byla. Budeme
se tedy snažit přidat dobré
sportovní výsledky alespoň
v utkáních okresního přeboru.
Na závěr bych rád poděkoval
všem, kteří se na tomto
celkovém sportovním úspěchu
v Žihli podíleli. Pohybuji se

vážím pomoci všech, kteří
nám vyšli vstříc. Poděkování
náleží T. J. Sokolu Žihle, TJ
Slavoji Žihle a obci Žihle za
příkladnou spolupráci.
Za T. J. Sokol Žihle
Martin Karnet

Krajský přebor družstev mužů v nohejbale – 2014:
Kolo

Den

Datum

Čas

Sraz

Zápas

Výsledek

1.

SO

3. 5. 2014

9:00

8:15

Žihle – Planá

6:1

2.

SO

3. 5. 2014

15:00

14:15

Žihle – Tachov

5:2

3.

SO

10. 5. 2014

9:00

7:15

Stříbro – Žihle

4:3

4.

SO

10. 5. 2014

15:00

-------

Horažďovice – Žihle

5:2

5.

SO

17. 5. 2014

9:00

8:15

Žihle – Kornatice

3:4

6.

SO

17. 5. 2014

15:00

14:15

Žihle – Litohlavy

3:4

7.

SO

31. 5. 2014

9:00

8:15

Žihle – Zruč-Senec „B“

2:5

8.

SO

7. 6. 2014

9:00

7:15

Planá – Žihle

4:3

9.

SO

7. 6. 2014

15:00

-------

Tachov – Žihle

5:2

10.

SO

14. 6. 2014

9:00

8:15

Žihle – Stříbro

2:5

11.

SO

14. 6. 2014

15:00

14:15

Žihle – Horažďovice

2:5

12.

SO

6. 9. 2014

9:00

7:15

Kornatice – Žihle

3:4

13.

SO

6. 9. 2014

15:00

-------

Litohlavy – Žihle

6:1

14.

SO

13. 9. 2014

9:00

7:45

Zruč-Senec „B“ – Žihle

6:1

Konečná tabulka krajského přeboru družstev v nohejbalu 2014
Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Prohry

Skóre

Body

1.

TJ Sokol Horažďovice

14

14

0

80:18

28

2.

TJ Litohlavy

14

10

4

57:41

20

3.

AC Zruč-Senec 2004 „B“

14

9

5

53:45

18

4.

TJ Slavoj Tachov

14

8

6

52:46

16

5.

TJ Baník Stříbro

14

6

8

44:54

12

6.

SK Kornatice

14

3

11

35:63

6

7.

T. J. Sokol Žihle „A“

14

3

11

39:59

6

8.

SKP Planá

14

3

11

32:66

6

Okresní přebor mužů Plzeň-sever v nohejbalu 2014:
Kolo

Den

Datum

Čas

Sraz

Zápas

Výsledek

1.

NE

4. 5. 2014

9:00

8:15

Žebnice - Žihle B

1:7

2.

NE

11. 5. 2014

9:00

8:30

Žihle B - Odlezly

8:0

3.

NE

5. 10. 2014

9:00

8:30

Žihle B – Zruč-Senec C

5:3

4.

NE

22. 6. 2014

9:00

8:30

Chrašťovice – Žihle B

3:5

5.

NE

28. 9. 2014

9:00

8:30

Žihle B - Kaznějov

4:4

6.

NE

15. 6. 2014

9:00

8:30

Odlezly - Žihle B

1:7

7.

NE

31. 8. 2014

9:00

8:30

Žihle B - Žebnice

7:1

8.

NE

7. 9. 2014

9:00

7:45

Zruč-Senec C - Žihle B

5:3

9.

NE

14. 9. 2014

9:00

8:30

Žihle B - Chrašťovice

7:1

10.

NE

21. 9. 2014

9:00

8:00

Kaznějov – Žihle B

4:4

Konečná tabulka okresního přeboru v nohejbalu 2014
Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.

T. J. Sokol Žihle „B“

10

7

2

1

57:23

16

2.

NK Kaznějov

10

6

3

1

52:28

15

3.

AC Zruč-Senec „C“

10

5

3

2

52:28

13

4.

SDH Chrašťovice

10

5

2

3

49:31

12

5.

SDH Žebnice

10

2

0

8

23:57

4

6.

NK Odlezly

10

0

0

10

7:73

0
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Rekapitulace roku 2014

Rok 2014 byl pro Správu úložišť bohatý na události. Mezi nejvýznamnější patřila bezpochyby rozhodnutí
ohledně průzkumných území na lokalitách, transformace Pracovní skupiny pro dialog, či oslava půl století
bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v České republice.
Jedním z klíčových témat letošního roku byly žádosti
o stanovení průzkumného území. Těsně před koncem roku
2013 bývalý ministr životního prostředí zrušil rozhodnutí
svého úřadu stanovit průzkumné území na lokalitě Kraví
hora a vrátil žádost k novému projednání. Správa úložišť
byla vyzvána k doplnění žádosti o další podklady. Během
loňského roku také územní odbory Ministerstva životního
prostředí vyzvaly všechny účastníky k ústnímu jednání, kde
se diskutovaly některé nevyjasněné body a bylo stanoveno,
že ministerstvo přihlédne již ve fázi stanovování průzkumného území k veřejným zájmům na lokalitách. V druhé
polovině října pak Ministerstvo životního prostředí žádosti
o průzkumné území schválilo na všech sedmi lokalitách. Někteří účastníci řízení se proti rozhodnutí odvolali. Na všech
sedmi lokalitách se odvolalo sdružení „Calla“. Na lokalitě Kraví hora se například odvolala jen občanská sdružení,
v lokalitě Horka obce svá odvolání stáhla. V dalších lokalitách se odvolaly jen některé obce. Odvoláními se bude zabývat rozkladová komise MŽP jako poradní orgán ministra.
Konečné rozhodnutí vydá ministr životního prostředí.

Druhým velkým tématem byla změna postavení Pracovní
skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, která sdružuje
zástupce dotčených obcí, celostátní i místní občanské iniciativy, představitele státu a nezávislé odborníky. Pracovní
skupina byla založena v roce 2010 a angažuje se především
v oblasti legislativního posílení pravomocí obcí v procesu
vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště. V poslední době
však někteří členové upozorňovali na to, že činnost Pracovní skupiny naráží na limity dané jejím postavením a rolí
v rozhodovacím procesu. V květnu 2014 proto Pracovní
skupina pro dialog zorganizovala nejen na toto téma seminář v Senátu ČR, spolu se senátním Výborem pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Správou úložišť
a ÚJV Řež, a. s. Ze semináře vyplynulo, že je nutné najít
vhodnější právní formu, aby Pracovní skupina pro dialog
mohla pracovat samostatně, měla čitelnou strukturu a konkrétně vymezenou zodpovědnost. Nové postavení Pracovní
skupiny pro dialog by rovněž mělo zahrnovat systematickou podporu vlády, ministerstev a jasné vymezení vztahů
mezi jednotlivými aktéry procesu. Následně se s Pracovní
skupinou setkal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
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a ze společné diskuze vyplynul závěr, začlenit Pracovní
skupinu pod Radu vlády pro surovinovou a energetickou
strategii. V Radě mají své zástupce Ministerstvo průmyslu
a obchodu i Ministerstvo životního prostředí, dále Svaz měst
a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky.
Třetí významnou akcí loňského roku byla oslava půl století
provozu úložiště Richard nedaleko Litoměřic. Do úložiště
Richard se již padesát let ukládají nízko a středněaktivní
odpady vznikající v průmyslu, zdravotnictví a výzkumu. Probíhá nepřetržitě posuzování lokality z hlediska seismicity,
sleduje se geotechnická stabilita důlního díla, monitoruje
se hydrogeologické prostředí horniny i jejího okolí, probíhá měření koncentrace radonu a tritia v ovzduší, ve vodě
i na povrchu. Z dosavadních výsledků vyplývá, že provoz
odpovídá všem bezpečnostním kritériím a veškeré hodnoty měřených veličin nepřesahují povolené limity. Společně
s Richardem slavilo i již uzavřené úložiště Hostim (55 let od
začátku ukládání radioaktivních odpadů v Česku) a úložiště
Bratrství u Jáchymova (40 let bezpečného provozu). Ukládání radioaktivních odpadů je v České republice dlouhodobě na velmi vysoké bezpečnostní úrovni.
Kromě těchto „velkých“ událostí však Správa úložišť měla
v roce 2014 i řadu menších aktivit, jejichž přínos bude
patrný spíše z dlouhodobého hlediska. Zahájení výstavby
podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov je dalším
kamínkem do rozsáhlé mozaiky výzkumných aktivit Správy
úložišť. Týmy odborníků z celého světa sdílejí své poznatky
z výzkumů kolem technických a geologických aspektů hlu-
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binného úložiště. Správa úložišť se účastní hned několika
mezinárodních výzkumů v Česku i v zahraničí. PVP Bukov
rozšíří řady výzkumných projektů o pilotní charakterizaci
hornin in situ.
Správa úložišť klade velký důraz na komunikaci s veřejností a na osvětovou činnost v oblasti radioaktivních odpadů.
Chceme veřejnosti ukázat, že radioaktivita je běžnou součástí našich každodenních životů a že radioaktivní odpady
umíme v naší zemi bezpečně uložit. Letos proto Správa úložišť otevřela dvě nové expozice na toto téma: v Bystřici nad
Pernštejnem a v Jáchymově vzniklo nové informační centrum. Stejně jako v minulých letech nabídla Správa úložišť
prostřednictvím starostů jednotlivých obcí lidem v lokalitách návštěvy českých jaderných zařízení. Možnost podívat
se do jaderné elektrárny či do podzemní laboratoře využilo
přes 300 návštěvníků.
Jak vzniká radioaktivita, jaké druhy záření známe, či co je to
poločas rozpadu, to vše se mohou dozvědět děti prostřednictvím exkurze nebo na přednášce pracovníka Správy úložišť přímo ve své škole. Správa úložišť vytvořila vzdělávací
program pro základní, střední i vysoké školy. Informacemi
nabitou prezentaci doplňují praktické ukázky probíraných
jevů. V letošním roce plánujeme vzdělávací program ještě
posílit – již se dokončuje nová prezentace, vznikne doplňková brožura pro ty, kteří se chtějí o tématu dozvědět více,
učitelům nabídneme pracovní listy pro zpestření hodin fyziky věnovaných radioaktivitě.

naše bezpečná budoucnost

OBECNÍ ÚŘAD ŽIHLE si Vás dovoluje pozvat na jedenáctý

který se uskuteční

v sobotu 28.března 2015
od 20:00 hodin
v Národním domě v Žihli
K tanci a poslechu bude hrát kapela
STAROVARKA z Chebu
Jako host vystoupí žonglér

KAŠPAR KLEPAL
finalista soutěže
Československo má talent

Vstupné: 100,-Kč

Předprodej vstupenek bude zahájen
v pondělí 16.března 2015
u paní Ivany Kašparové
v budově OÚ Žihle

