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4. jednání Zastupitelstva obce

USNESENÍ ze 4. jednání Zastupitelstva obce Žihle, konaného dne 18. března 2015

příjmy jsou 25.440.443,62
Kč
a
celkové
výdaje
30.372.107,05 Kč. Scho- j)
dek ve výši 4.931.663,43
Kč bude kryt přebytkem
hospodaření z minulých
k)
let. Splátka úvěrů ve výši
1.576.860,- Kč.

Zastupitelstvo obce po projednání schváleného programu:
13) bere na vědomí:
a) Provedenou kontrolu usnee)
sení z 3. jednání zastupitelstva obce
b) Zprávu o činnosti rady obce
v mezidobí 3. a 4. jednání
zastupitelstva obce
c) Hospodaření obce k 28.2.2015 f)
d) Zprávu o svobodném přístupu k informacím dle zákona č.106/1999 Sb., za rok
2014
14) schvaluje:
a) Zápis o průběhu 3. jednání
zastupitelstva obce na základě ověření zastupitelů
pana Jiřího Bláhy a Mgr.
Pavla Kašpara
b) Program 4. jednání zastupitelstva obce

g)

h)

c) Návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Pavel
Kašpar, členové Lukáš Procházka a Miroslav Holiš.
i)
d) Rozpočet obce na r. 2015
jako schodkový, kdy celkové

včetně DPH

na území obce Žihle a jejích
částí.

Žádosti o účelové finanční
dotace pro místní organiza- p) Návrh finanční odměny člece na rok 2015.
nům komisí (nezastupitelům) za rok 2014
Žádost o prominutí úhrady
penále za opožděné platby q) Navýšení měsíčních odnájemného za rok 2009 –
měn neuvolněných zastu156,- Kč, rok 2011 – 2977,pitelů pro výkon funkce od
Prodej části pozemku - parKč,
rok
2012
–
4.256,Kč
a
1.4.2015 dle nařízení vlády
celní číslo 584/2 o výměře
rok 2013 – 94,- Kč. Celkem
ze dne 16.3.2015.
cca 100 m2 v k.ú. Přehořov
se jedná o 7.483,- Kč.
u Žihle. Navrhovaná cena za
r) Zahájení prací na akci „Přeprodej uvedeného pozemku
l) Delegování starosty obce
stupní uzel – Žihle“ v roce
2
je 40,- Kč za 1 m
Františka Procházky k zastu2016 s předpokládanými
pování obce jako akcionáře
náklady cca 4.400.000,- Kč
Prodej části pozemku - parna Valné hromadě Vodárenz rozpočtu obce Žihle.
celní číslo 12 o výměře cca
2
ské
a
kanalizační
a.s.
Plzeň,
80 m v k.ú. Přehořov u
Nerudova 25, která se usku- 15) neschvaluje:
Žihle. Navrhovaná cena za
teční 18.6.2015 v Nýřanech.
prodej uvedeného pozemku
a) Prodej pozemku - parcelní
je 40,- Kč za 1 m2
číslo 1190/21 o výměře 570
m) Uzavření smlouvy o budoucí
m2 v k.ú. Žihle. Navrhovaná
smlouvě
o
zřízení
věcného
Prodej části pozemku - parcena za prodej uvedeného
břemene a o právu stavby
celní číslo 1326 o výměře
pozemku je 40,- Kč za 1 m2
2
na
pozemcích
č.
1402/1
a
cca 900 m v k.ú. Žihle.
1402/9 v k.ú. Žihle.
Navrhovaná cena za prodej
b) Prodej části pozemku - paruvedeného pozemku je 40,celní číslo 425/1 o výměře
n) Poskytnutí finančního pří2
Kč za 1 m
cca 80 m2 v k.ú. Přehořov u
spěvku Plzeňskému kraji na
Žihle. Navrhovaná cena za
zajištění dopravní obslužOpravu kostela sv. Filipa a
prodej uvedeného pozemku
nosti
na
rok
2015
ve
výši
Jakuba v Žihli (interiér) firje 40,- Kč za 1 m2
84.420,- Kč.
mou Josef Píša, stavební a
zednické práce Žihle, a to za
o) Obecně závaznou vyhláš- 16) odkládá:
cenu 699.200,- Kč včetně
ku obce Žihle o stanovení
DPH
a) Návrh na vybudování části
systému
shromažďování,
vodovodního řadu v ulici u
sběru, přepravy, třídění, vyStavební obnovu pavilonu
Okálů v délce 250 m v náužívání
a
odstraňování
koMŠ v Žihli firmou Stavební
kladech cca 900.000,- Kč
munálních odpadů a naklápráce Luboš Hauner, Žihle,
včetně DPH.
dání se stavebním odpadem
a to za cenu 580.950,- Kč
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Vítejte v Evropském

hlavním městě kultury 2015
Časopis Vítaný host
Návštěvníci Plzně, letošního
Evropského hlavního města
kultury, se v jarních měsících
mohou těšit na designové
zdroj Plzeň 2015

výstavy v nově otevřené
kreativní zóně DEPO2015,
novocirkusová vystoupení,
pokračující výstavu věnované Mnichovské malířské škole nebo plzeňskému rodáku

Jiřímu Trnkovi, ale i unikátní profilová výstava Ateliér Jiřího
portréty maorských obyva- Trnky, která autora prezentuje
tel Nového Zélandu.
jako tvůrce animovaných filmů,
sochaře, loutkáře, malíře a ilustV Galerii města Plzně a Galerii rátora. Prolne se s výstavou TrnJiřího Trnky je do 10. 5. k vidění kova Zahrada 2, která se koná
v Západočeském muzeu do 24.
5. a interaktivní formou vdechne nový život slavné Trnkově
knize. Se Západočeskou galerií
v Plzni se až do 6. 4. vydáte do
Mnichova – zářící metropole
umění na výtvarné umění Mnichovské školy v dílech českých i
německých umělců. Následovat
bude výstava Gottfried Lindauer - plzeňský malíř novozélandských Maorů (6. 5.
– 20. 9.). Lindauer proslul jako
dokumentarista původního maorského etnika a na Novém Zélandu je považován za jednoho
z nejpopulárnějších umělců tzv.
koloniálního období. Ceněny
jsou zejména jeho portréty slavných kmenových náčelníků.
Týdenní Bavorské kulturní
dny představí 20.–26. 4. současné bavorské umělce: ve Velké synagoze vystoupí pěvecký
sbor Domspatzen z Regensburgu, v hudebních klubech pak
další bavorští hudebníci, tanečníci, česko-německé divadlo,
autorské čtení a další akce.
V hale DEPO2015 vznikne unikátní prostorová instalace. Domus – poutní místo designu
(22. 4. – 31. 12.) představí několik evropských autorů: Wernera Aisslingera, Jiřího Příhody,
Henryho Wielguse s Janem
Plecháčem a Maximem Velčovským. S otevřením kreativní
zóny DEPO2015 rezonuje také
dílo Čestmíra Sušky s příznačným názvem reSTART (26. 4.
– 31. 12.) se sochami z vyřazených kovových objektů.
Pokračuje sezona nového cirkusu: mladý italský cirkus MagdaClan a jeho představení Sonnet for a Clown (13. a 15.–18.
5.), na kterém spolupracoval
režisér Petr Forman, předvede
vystoupení nabité energií, silný
příběh protkaný důmyslnými
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akrobatickými kousky a intimními gesty. Bêtes de Foire na
plovárně v Hradišti (14.–19. 6.
a 24.6.–28.6.) přinesou vizuální
i zvukové prožitky, ale také čisté
emoce jako strach či smích.

či jazyka, divadelní představení poukazující na problémy, se
kterými se Romové vypořádávají. Posláním festivalu je ukázat
bohatství a různorodost romské
kultury a tradic.

Na konci května nabídne romský festival Khamoro výtvarné
a taneční workshopy, výrobu
šperků, základy romských dějin

Celoroční Japan Fest seznámí
Plzeň s vrcholnou japonskou
kulturou: divadlo, koncerty,
filmy, výtvarné výstavy a výsta-

va bonsají a suiseki, současné
japonské kaligrafie atd. Vrcholem bude vystoupení předního
japonského symfonického orchestru Kyoto Symphony Orchestra 3. 6. v Měšťanské besedě.
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ní choreografii na autorskou
skladbu „Nejsem sám“, kterou
uvedou ve světové premiéře na
Zimním stadionu v Plzni 27. 6.

Vstupenky na akce lze zakoupit v síti Plzeňská vstupenka v
Plzni a na třiceti místech v reProstor v programu města kul- gionu (seznam míst na webu
tury mají i senioři. Sokolové z plzen2015.cz )
celé republiky nacvičili moderMirka Reifová

Hasičský bál
nou účast zhodnotili hasiči Poslední tanečníci opouštěples jako velmi vydařený. V li taneční parket kolem půl
tombole čekalo přes 300 cen čtvrté ráno.
a hlavní cenou byla pračka.

V sobotu 21. února 2015 si na sál Národního domu
pořádali místní hasiči další v Žihli našlo cestu 107 náze svých bálů. V podvečer vštěvníků. I přes tuto skrom-

MDŽ
Jako každým rokem i v roce
2015 přichystal starosta obce
František Procházka pro ženy
ze Žihle a okolí oslavu při příležitosti Mezinárodního dne
žen. Do požární zbrojnice se
8.března sešlo zhruba 70 žen
všeho věku, které si přišly pochutnat nejen na svařáku a

výborných koláčcích, ale také
na dechové hudbě Pavla Saka.
Čtyřhodinová párty se povedla a ovíněné dámy odcházely
spokojeně rovným krokem do
svých domovů.
Text a foto:
Huček Otto
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Masopust Žihle

Už po jedenácté vyrazil v sobotu 14.února obcí Žihle masopustní průvod vedený ženichem (Petrem Rambouskem)
a nevěstou (Jaroslavem Vintrem). Průvod čítal 43 masek,

Večer se tradičně
konala masopustní
zábava s hudebním
uskupením Sebranka. Téměř všechny
hlavní ceny v tombole vyhrála Jana
Cihelková. Půlnoční
překvapení obstaral
Petr Brabec, díky
kterému si žihelské
publikum
vychutnalo Micka Jaggera
ze skupiny Rolling
mezi nimiž nechyběli doktoři, Stones.
andělé nebo jeptišky. Průvod
Text a foto:
se letos rozešel opravdu pozHuček Otto
dě, končilo se až před pátou
hodinou odpoledne společným
tancem před Požární zbrojnicí.

Masopust v Přehořově

Ani nepřízeň počasí neodradila
pravidelné i nepravidelné návštěvníky tradičního masopustního průvodu v Přehořově, který
se konal 14. 3. 2015. Masek se

sešlo kolem 60, což je vzhledem
ke špatnému počasí krásné číslo. Průvod se klasicky vydal do
Odlezel a zpět do Přehořova.
Rej, který volně pokračoval až

ve večerní zábavu, to byl veliký. a Plzeňskému kraji za podporu
Končilo se až v brzkých ran- a sponzorské dary do tomboly.
ních hodinách. Děkujeme všem
zúčastněným a za rok na viděAndrea Rozmarová
nou. Dík patří také Obci Žihle

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Bláhová Vlasta
Cafourková Věra
Filová Jaroslava
Grasser Eduard
Hahnová Marie
Ivánek Miroslav
Jandová Blažena

Komáčková Eleonora
Kozmannová Laura
Kreimová Jana
Lencséš Ludovít
Masničák Štefan
Müllerová Marie
Novák Ivan

Procházková Marie
Svoboda Josef
Švihovec Rudolf
Tieslová Stanislava
Tolman Josef
Týrová Anna
Voříšková Alžběta
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MIKULÁŠSKÁ
Přehořov je víska malá a i
přes to sem každoročně zavítá Mikuláš s čerty a andělem,
aby zkontrolovali a vystrašili
malé zlobivé i méně zlobivé
nezbedníky. Mikulášská zábava vzala za své 6.12.2014
a děti si ji náležitě užili díky
spoustě her a zábavy. Tuto
tradici se budeme nadále
snažit udržovat. Děkujeme
všem za přízeň.
Andrea Rozmarová

Tradiční nedělní dýchánky

Od listopadu 2014 do března
2015 se v hasičské zbrojnici každý měsíc uskutečnily nedělní
hudební dýchánky, spojené se
spoustou zábavy a krásnými písněmi, o které se postaraly různé
kapely.

V listopadu nás přivítal Jan
Kubík z Obory, v prosinci před
vánoci v nás naladili vánoční
atmosféru Milan Kůsa a Jan
Podroužek z Duo METRONOM.
V lednu očekávanou kapelu
Plevkovanku z Hadačky postihla
chřipková epidemie, a tak pomocnou ruku podal a opět na

výbornou zahrál a zazpíval Jan
Kubík z Obory. V únoru nás roztančila SEBRANKA TRIO ve složení Jiří Bláha, Luboš Muchna a
Vít Bunda. V březnu na oslavu
MDŽ zahrála Dechová hudba
Pavla Saka.

Od podzimu 2015 nás čeká
další série tradičních dýchánků,
na kterou připravujeme malé
zpestření, a to uspořádat jedno
odpoledne v Kulturním domě v
Přehořově, kam žihelské občany
zavezeme obecním autobusem.
Doufáme, že toto bude příjemná a vítaná změna.

Žihelský zpravodaj
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3 Sběrné prostředky
ELEK T RO W I N u
Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Na sběrných dvorech obcí a
měst se stále častěji setkáte s
velkoobjemovým kontejnerem,
kterému se říká WINTEJNER. Je
zastřešený a uzamykatelný, takže odolá i případnému nájezdu
nenechavců, kteří by překonali
oplocení sběrného dvora. Velké spotřebiče, jako jsou lednice, se v něm ukládají odděleně
od ostatních. Jeho kapacita je
zhruba 40 m3.
Malý kontejner
Ve městech a obcích rozmísťuje
ELEKTROWIN Malé kontejnery
červené barvy na malé spotřebiče. Právě ty lidé zatím ještě
občas vyhazovali do obyčejných
popelnic. Kontejnery jsou navrženy a vyrobeny tak, aby se do
nich vešly právě jen spotřebiče
velikosti rychlovarné konvice a
podobných domácích pomocníků. Také jejich kapacita je podstatně menší – vejde se do nich
zhruba 0,25m3. To představuje
kolem 30 fénů, kávovarů nebo
žehliček, případně 6-8 vysavačů
či mikrovlnek.

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče

Sběrné nádoby

• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1

Když jste se rozhodli vybavit domácnost novými spotřebiči a zbavit se starých,
určitě už jste se se sběrnými
prostředky společnosti ELEKTROWIN setkali.

18.4.12 23:04

gické recyklaci různé zacházení. kontejner na drobné elektro
Jinak vypadá manipulace s led- umístěný na ulici.
nicemi a pračkami, jinak s rychlovarnými konvicemi nebo fény. Tomu jsou přizpůsobeny různé
typy sběrných prostředků, které
Jiné podmínky má navíc ke své postupně vyvinul kolektivní syspráci obsluha sběrného dvora, tém ELEKTROWIN.
Různé typy vyřazeného elektra jiné zase zaměstnanci svozové
potřebují na své cestě k ekolo- firmy, kteří přijedou vyprázdnit WINTEJNER

U prodejců elektra nebo při různých akcích ELEKTROWINu jste
se v minulosti mohli setkávat a
stále ještě možná setkáváte se
sběrnými nádobami obsahujícími vyměnitelný bag. Pokud
do nich odložíte svůj spotřebič, máte rovněž záruku, že se
dostane k ekologické recyklaci
v odborném zpracovatelském
závodě.
„Prodejny postupně vybavujeme sběrnými prostředky, abychom s předstihem zajistili plnění povinnosti sběru drobných
spotřebičů na prodejnách bez
ohledu na nákup nových. Od
února 2014 totiž musejí všichni
obchodníci s prodejní plochou
vyhrazenou pro prodej elektra
400m2 a větší zdarma odebírat
malé spotřebiče, jejichž žádný
rozměr nepřesahuje 25 cm, aniž
to podmiňují nákupem nových.

Žihelský zpravodaj
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Předvánoční idylka 2014

Vánoční idylku jsme si v pečovatelském domě v Žihli navodili
již 2. prosince, kdy jsme společně s klienty zdobili vánoční
stromeček. Každý rok zdobíme
stromeček umělý, ale letos se
domluvila děvčata Klárka Brányiková, Hanka Janouškovcová
a Zdeňka Názlerová, že bude
změna a přivezly z Potvorova
stříbrný smrček, malý ale krásný.
Při jeho zdobení se užila spous-

ta legrace. Tento krasavec čekal
na přivítání dětiček z mateřské
školky, žáků ze základní školy a
Žihelského smíšeného pěveckého sboru. Všichni měli dle svého
repertoáru pro naše klienty připravené krátké vystoupení.
Středeční večer 10.12. byl ve
znamení společného posezení
pečovatelek ze Žihle a z Kralovic
při hraní bowlingu v Kralovicích.

Atmosféra byla super, užily jsme
spoustu legrace. Proto jsme se
domluvily, že příští společné
předvánoční posezení zopakujeme a to i za účasti děvčat z
Manětína.
Předvánoční čas jsme zakončili jako každý rok posezením
při harmonice. Pánové Zděnek
Propper a Vilém Klasna přesně
ví, jak navodit náladu našich kli-

entů na tu správnou notu.
Velký dík za spoluorganizování těchto akcí patří Obecnímu
úřadu v Žihli, a to především
panu starostovi Františku Procházkovi.
Libuše Tieslová
koordinátorka DPS

CENA KVALITY V SOCÍLÁNÍ PÉČI
nátu parlamentu České republiky
v Praze vítěznou Cenu kvality v sociální péči v kategorii Poskytovatelé terénních sociálních služeb pro
seniory. Naše organizace je jedním
z největších poskytovatelů terénních sociálních služeb Plzeňského
kraje. Na území 30 obcí poskytuje
s více než 60ti zaměstnanci kvalitní službu téměř 900 uživatelům.
Druhé ocenění pro naši organizaci získala paní Jiřina Stiborová
(na obrázku třetí zprava) v kategorii Cena sympatie. Paní Jiřinka
pracuje již 20 let v pečovatelské
službě ve Všerubech.
Organizaci i paní Jiřince tímto
gratulujeme!!!
Loňský rok byl pro pečovatelskou ditelka organizace CPOS Měs- (na obrázku druhá zleva), přijala
službu obzvláště významný. Ře- to Touškov, paní Lenka Šeflová 21.10.2014 v Rytířském sále Se-

Pracovnice DPS Žihle
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MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
V neděli 15. 3. 2015 se konal
tradiční maškarní ples. Účast
různorodých a zajímavých masek byla veliká. V průběhu odpoledne jsme si společně zahráli
řadu pěkných her jako stavba
komína na čas, výlov Plivátka,
krmení dravé zvěře, rychlá spojka, sladké mlsání nebo židličkovaná. Společně jsme si zatančili
s vodníkem, kočičkou, myškou,
pirátek, čarodějnicí, dalmatinem, tygrem, slonem, Fionou,
Shrekem, rytířem, Marylin Monroe, robotem, vílou, upírem,
kovbojem a s mnoho dalšími
pěkně vystrojenými maskami.
Celkem se na sále, vyzdobeném barevnými balónky, sešlo
57 masek. Vyhodnotit nejhezčí
masky bylo velice těžké, ale vše Velice děkujeme všem, kteří ně- odpoledne pro děti. Budeme se
se podařilo a ceny získaly krásné jakou formou přispěli ke zdár- Vás opět těšit příští rok.
nému dokončení zábavného
masky.

Pedagogické pracovnice DDM
Žihle

PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR

Na jarní prázdniny jsme pro děti
připravili pestrý program na celý
týden. V pondělí jsme společně
jeli do Techmánie Plzeň, kde
jsme strávili celé odpoledne.
Děti si mohly vyzkoušet stovky
zajímavých interaktivních exponátů. V úterý jsme vyrazili do
Vlastivědného muzea v Jesenici,
kde si děti v expozici lékárny vyrobily voňavou mastičku. Středa
byla zaměřena na výtvarné tvoření v domečku a každý příchozí
si mohl vyrobit přívěsek na klíče
technikou Kumihimo. Ve čtvr-

tek jsme sportovali ve Třemošné. Bruslení ve Sport Aréně bylo
bezva. Všichni si to ve zdraví
užili i přes několik tvrdých pádů.
Poslední den prázdnin jsme jeli
do Chomutova do krásného
aquaparku. I zde jsme si to řádně užili na tobogánech, tak na
skluzavkách a v divoké řece. V
průběhu prázdninového týdne
nás navštívilo 28 dětí.
Pedagogické pracovnice
DDM Žihle

Žihelský zpravodaj
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nabídka letních táborů
MASARYKOVA ZŠ A MŠ V ŽIHLI,
ŽIHLE 178, 331 41 KRALOVICE
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽIHLE,
ŽIHLE 65
Tel.: 725 548 256, email: ddmzihle@seznam.cz

Příměstské letní tábory:

Název tábora –

MINI-PLZEŇ 2015 MĚSTO DĚTÍ

7. 7. – 10. 7. 2015 – hlavní vedoucí – Jitka Mikutová - cena tábora: 600,- Kč za čtyřdenní tábor.
13. 7. – 17. 7. 2015 – hlavní vedoucí – Jitka Mikutová – cena tábora 750,- Kč za pětidenní tábor.
Kapacita tábora je 15 míst včetně vedoucích. Přihlásit můžete své dítě osobně nebo telefonicky v kanceláři DDM Žihle. Strava a
pitný režim po celou dobu tábora vlastní.
Program tábora:
Každý den ráno sraz na vlakovém nádraží a společný odjezd vlakem do Plzně. Po celý den zapojení do projektu Mini – Plzeň 2015 –
aktivity dle vlastního výběru. Odpoledne společný návrat vlakem do Žihle a odchod domů.
CO JE TO PROJEKT MINI-PLZEŇ 2015?
Mini-Plzeň 2015 se bude konat od 29. 6. do 17. 7. 2015 ve velké hale TJ Lokomotivy Plzeň na Slovanech. Dočasně město vystavěné z
kulis je podobné opravdovým městům. Děti zde postupně rozvíjí městský život v součinnosti s městským úřadem, univerzitou, úřadem
práce, bankou, řemeslnými dílnami, restaurací, kinem, zahradnictvím atd. Tady děti vaří, píší, tancují, natáčí filmy, staví domy, vyřizují
objednávky, hrají divadlo, podnikají, jezdí taxíkem, chodí k volbám, spravují své město.
Toto je společná charakteristika přibližně 200 Měst dětí, které se konají po celém světě. Děti se v prostou modelového města mohou
svobodně pohybovat, rozhodovat, rozvíjet vlastní iniciativu a samostatnost. Spolu s ostatními dětmi a dospělými tvoří, zkoumají a experimentují podle své fantazie, představ a zkušeností ze života.
Více informací k této akci najdete na www.miniplzen.eu nebo www.facebook.com/MiniPlzen.

Pobytové tábory:

LETNÍ TÁBOR NA UHROVIC MLÝNĚ (OKRES RAKOVNÍK)
Název tábora –

STROJ ČASU

24. 7. – 31. 7. 2015 – hlavní vedoucí – Jitka Mikutová - cena tábora: 3.200,- Kč.
Kapacita tábora je 30 míst včetně vedoucích. Ubytování ve zděné budově v pokojích po 4, 5, 6, 7 a 9 lůžkách. Spacák, polštář
a prostěradlo vlastní. Ešus, plechový hrneček a příbor vlastní. Sociální zařízení přes chodbu. Stravování v přízemí budovy. V budově lze
zatopit a usušit věci. Věci dětem uložte do kufrů. Batohy nejsou vhodné z důvodu minimálního úložného prostoru v pokojích. Strava
zajištěna 5x denně a pitný režim po celý den. Vlastní doprava na tábor.
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Šachový úspěch aneb jak jsme
postoupili do krajského kola
ťoval ŠK Líně z pověření Komise
mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje. V tomto turnaji
4 členných družstev za naši školu nastoupili tři žáci deváté třídy: Dan Jelínek, Honza Popovič
a Vojta Šimek. Tuto sestavu doplnil sedmák Vašek Jungman.
I přes brzké vstávání vládla ve
skupině cestou dobrá nálada.
Ve druhém patře gymnázia již
čekaly učebny plné šachovnic a
šachových hodin. V naší věkové
kategorii nastoupilo 11 týmů.
Poté co jsme odkoukali použití
šachových hodin, nám nic nebránilo začít naši cestu ke hvězdám. Nastoupili jsme vždy ke
18. prosince se na Mikulášském šachu (okresní kolo pro Plzeň- stolkům, naproti sobě čtveřici
gymnáziu konal přebor škol v -sever, jih a město), který zašti- ze soupeřící školy. V první partii

se bohužel nezadařilo nikomu,
ve druhé pouze Vojtovi. Z pěti
kol jsme úspěch zažili dvakrát,
rukou Vojty a jednu remízu
díky Honzovi. V průběhu porážek dobrá nálada většinu členů
opustila a jali jsme se lovit spoj
domů, ještě před vyhlášením,
neboť jsme věděli, že 2,5 bodu
z 16 možných není medailový
výsledek. Jaké bylo naše překvapení při loučení s organizátory.
Jelikož z našeho severoplzeňského okresu přijely pouze dvě
školy, vybojovali jsme i s tímto
výsledkem druhé místo a získali pohár a postup do krajského
kola.
Monika Bičišťová

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK
Ve středu 18. března a ve čtvrtek 19. března 2015 se naši žáci
společně se žáky SŠ Kralovice
zúčastnili projektu – Podpora

technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji.
Ve středu jsme navštívili automobilový podnik TPCA v Kolíně

a druhý den muzeum sportov- dobře připravena a žákům se
ních vozů v Lánech. Bylo o nás velmi líbila.
po všech stránkách velmi dobře
postaráno. Celá akce byla velmi
Milan Palát

okresní kolo recitační soutěže
Dne 19. března 2015 se v Ný- 4. kategorie: Kristýna Kašpařanech konalo okresní kolo recirová (8. ročník), Valentýna
tační soutěže. Děti naší školy se
Hynková (9. ročník)
této soutěže účastní každoročně. Letos nás úspěšně reprezen- Všichni se na přehlídku připravotovalo celkem osm žáků:
vali velmi pečlivě. Máme radost
z toho, že jejich snahu a výkony
1. kategorie: Anna Čapková ocenila i odborná porota. Tereza
(3. ročník), Veronika Pavlíko- Kašparová a Valentýna Hynková
vá (2. ročník)
byly oceněny čestným uznáním.
Tadeáš Maslej a Kristýna Kašpa2. kategorie: Veronika Jelínko- rová se umístili oba ve svých kavá (5. ročník), Kristina Vrbo- tegoriích na prvních místech. Ti
také naši školu reprezentovali na
vá (4. ročník)
soutěži v krajském kole 11. dub3. kategorie: Tereza Kašparová na 2015 (výsledky po uzávěrce Oceněným gratulujeme a všem
(6. ročník), Tadeáš Maslej časopisu).
děkujeme za vzornou reprezen(7. ročník)
taci školy.

Vlasta Holcingrová

Žihelský zpravodaj
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Minipodniky Poděkování

Devátá třída naší školy je
od října 2014 zapojena do
projektu „Podpora podnikatelských znalostí žáků
ZŠ“organizovaného Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje. Žáci
se v rámci tohoto projektu
seznamují s možnostmi podnikání. V prosinci 2014 byla
žáky založena fiktivní firma
- minipodnik ŠPERKAŘSTVÍ

a po vyplnění všech nutných
formulářů byl „naší“ firmě
vydán živnostenský list. Žáci
pro svoje podnikání obdrželi od ESF tiskárnu a počítač,
na kterém mohou o přestávkách a při „podnikání“ pracovat.

lyžařský kurz
Ve dnech od 1. do 6. března
2015 se uskutečnil již tradiční
lyžařský výcvik pro žáky sedmé
třídy ve - SKI BIKE APARTMENS
SAMOTY v Železné Rudě. Výcviku se zúčastnilo 9 žáků a 3
žačk y. Ubytování a strava jako
každý rok k plné spokojenosti a

za výborné ceny. Všem se moc
líbilo a nejdůležitější zpráva –
díky lyžařskému výcviku pana
Václava Vopáleckého se všichni
naučili lyžovat a to opravdu během první hodiny výcviku.
Milan Palát

Žihadlo šlo do novin
Ve čtvrtek 19. února se vydala
redakce časopisu Žihadlo na
exkurzi do Plzeňského deníku.
Šéfredaktor Evžen Zavadil se
pod palbou otázek možná i lehce zapotil a chvílemi se našim
redaktorům podařilo zahnat ho
do úzkých. I přesto však podal
budoucím žurnalistům spoustu
užitečných informací a snad je
i motivoval do další práce na
našem časopise. Po nezbytné

pauzičce a svačince se konala ve skateparku za nákupním
centrem Plaza bojová porada
a došlo i focení redakce. Vzniklo
tu i několik poutavých videí (ke
shlédnutí na FB - https://www.
facebook.com/casopiszihadlo).
Za skvělou atmosféru na akci
všem děkuje
Monika Smetanová
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Projekt hlubinného úložiště

a jeho vliv na okolí

Česká republika podobně jako řada dalších evropských
zemí využívá k výrobě elektřiny i jaderné elektrárny. Jedná se o levný, velkokapacitní, spolehlivý zdroj, který neprodukuje žádné emise skleníkových plynů. Odpovědnost za
bezpečné uložení radioaktivních odpadů, které při provozu
elektráren vznikají, převzal stát.
Radioaktivní odpady vznikají ve všech fázích životního cyklu
jaderného paliva sloužícího k výrobě elektřiny a při použití
radioaktivních materiálů v průmyslu, lékařství, výzkumu, popř.
k vojenským účelům. Všechny tyto odpady je nutné bezpečně
spravovat tak, aby nedošlo k ohrožení lidí a životního prostředí. Agentura pro jadernou energii Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) ve svých publikacích potvrzuje silnou mezinárodní shodu na tom, že ukládání odpadů
do hlubinného úložiště představuje vhodné řešení, jak naložit
s vysokoaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Jedná se o technicky uskutečnitelné, bezpečné řešení pro současnou i budoucí generaci. Ukládání odpadů do hlubinného
úložiště rovněž představuje eticky korektní přístup (odpovědnost přebírá generace, která odpad vytváří), který je žádoucí
realizovat již nyní, přímo úměrně situaci v jednotlivých zemích.
Zajištění bezpečného uložení radioaktivních odpadů v hlubinném úložišti je náročnou technickou výzvou. Nicméně platí,
že plánování úložiště a dohled nad jeho realizací nezahrnuje
pouze technické aspekty. Příprava hlubinného úložiště je rovněž společenskou výzvou, diskuze a projednávání probíhá na
celostátní, regionální i místní úrovni.
Hlubinné úložiště se připravuje i v zemích, které jsou známé
svým ekologickým přístupem (např. ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku). Doporučení v tomto duchu dala členským zemích

nedávno rovněž Evropská komise. V současnosti neexistuje
bezpečnější způsob, jak s vysokoaktivními odpady a vyhořelým
jaderným palivem naložit, pokud nechceme problém přesouvat
na budoucí generace.
Výstavbě hlubinného úložiště předcházejí desítky let velmi
podrobných geologických průzkumů a dalších nejen environmentálních studií, samozřejmě včetně budoucí studie možných
vlivů na životní prostředí (EIA). Smyslem hlubinného úložiště je
izolace radioaktivních odpadů od všech složek životního prostředí dokud se radioaktivita nesníží na úroveň, která odpovídá
látkám, vyskytujícím se v přírodě (např. uranová ruda). Časový horizont přeměn odpovídá desítkám až statisícům let. Dnes
předběžně projektovaný areál však bude v provozu desítky let,
zaměstná až stovky lidí a jeho technické řešení musí odpovídat
přísným českým i evropským normám bezpečnosti a také musí
splňovat mezinárodní směrnice. Výstavba samozřejmě bude
klást na místní prostředí i obyvatele zvýšené nároky, ale i tyto
vlivy lze minimalizovat, či alespoň snížit na přijatelnou úroveň.
Jaderná elektrárna Temelín
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žádným masivním dílem, kvůli němuž se sjedou tisíce dělníků
a okolí budou brázdit stovky těžkých strojů. Právě naopak.
Intenzita výstavby bude nízká, tak aby co nejméně rušila jak
místní obyvatele, tak stávající provoz úložiště. Výstavba navíc
podléhá schválení ministerstvem životního prostředí i stanovisku dotčených obcí. Bude tedy v zájmu předkladatele, aby
se s obcemi na podmínkách výstavby dohodl.

Vizualizace současné představy
o hlubinném úložišti

Podle zpracovaných studií (Aktualizace referenčního projektu a Lokalizace HÚ na jednotlivých lokalitách) se velikost
nadzemního areálu pohybuje řádově v desítkách hektarů,
cca 10-20 ha a velikost podzemního areálu, vlastní plocha
úložných prostor, bude cca 300 ha, což u některých budí respekt i obavy, zda plánované dílo není předimenzované. Důležitá je v tomto případě perspektiva pohledu: v hlubinném
úložišti skončí radioaktivní odpady z obou českých jaderných
elektráren (vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady) za
celou dobu jejich provozu, tedy cca 40 let (při prodloužení až
60 let). Jak velký prostor by zabraly každodenní komunální
odpady z jedné běžné domácnosti shromažďované po dobu
40 let? A co z jedné vesnice? Z města? Temelín a Dukovany
vyprodukují třetinu veškeré elektřiny v republice a přitom jejich roční produkce vyhořelého paliva nepřekročí 100 tun –
to je méně než 10 g na jednoho obyvatele za rok. Úložiště
rozměrově odpovídá uložení veškerých radioaktivních odpadů, vzniklých za několik desítek let. Navíc jsou tyto rozměry
schované půl kilometru pod povrchem – snahou je umístit do
podzemí co největší část provozu, právě aby na povrchu zůstal
jen malý areál. Ten lze citlivě zakomponovat do místní krajiny.
Současný návrh počítá s postupnou výstavbou ukládacích
komor úložiště. To mimo jiné znamená, že výstavba nebude

Provoz úložiště bude mít na místní krajinu, ekosystém i každodenní život minimální vliv. Ve Finsku budují hlubinné úložiště v oblasti známé svými ekologicky cennými mokřady. Ve
Švýcarsku je jednou z vybraných kandidátních lokalit region
Marthalen (asi 30 km od Curychu), známý svými vesnicemi
s tradičními roubenými domy. Přesto došlo k výběru v souladu se zájmy místních obyvatel. Také současná česká úložiště
radioaktivních odpadů u Litoměřic a Jáchymova nijak nekazí
ekologický a turistický potenciál svého okolí. A konečně samotné jaderné elektrárny, byť rozlohou areálů nesrovnatelně větší a navíc s aktivním provozem vyžadujícím ochranné pásmo,
jsou dobrým důkazem toho, jak průmyslové objekty mohou
být v symbióze s životním prostředím a turistickým ruchem.
Naopak, obě elektrárny k rozvoji turismu v regionu nebývalou měrou přispívají, ročně navštíví jen informační střediska
u obou elektráren kolem 57 000 návštěvníků. V jejich bezprostředním okolí se navíc nachází celá řada chráněných
živočišných i rostlinných druhů.
Jak tomu jednou bude na finální lokalitě budoucího hlubinného úložiště je jen a jen na nás – státu, společně s dotčenými obcemi. Abychom dospěli ke konsensuálnímu řešení,
je třeba aktivního přístupu jak ze strany státu, tak i ze strany obcí. Prvním krokem jistě bude transformovaná Pracovní
skupina pro Dialog, dnes nově ustavená pod Radou Vlády
pro surovinovou a energetickou strategii. Výsledky jednání
tak budou podkladem pro rozhodování vlády. Měli bychom
této příležitosti využít.

Pracovní skupina pro Dialog o hlubinném úložišti
- seminář v Senátu PČR

www.surao.cz

naše bezpečná budoucnost

Obecní úřad Žihle Vás zve na tradiční -

Pátek 8.května 2015
9:00
10:00

PROGRAM:

Koncert Dechové hudby Pavla Saka před budovou OÚ Žihle
Průvod a položení věnců k památníku 273 obětí fašismu

Scéna před budovou OÚ Žihle – kulturní
kulturní program
14:00 NÝŘAŇANKA – populární dechová kapela
16:30 STRAW HAT – country bluegrass
18:00 NAĎA URBÁNKOVÁ s kapelou Bokomara
20:00 ELEKTRON 2013 – legendární domácí kapela
23:00 A.P.U. BAND – největší taneční pecky současnosti

Sobota 9.května 2015

8:00
Memoriál Josefa Kozy ve střelbě na asfaltové terče – Plivátko Žihle
Víceúčelové hřiště TJ Slavoj Žihle
10:00
Dorost - SLAVOJ ŽIHLE : SLAVIA ÚNĚŠOV
17:00
Muži „A“ - SLAVOJ ŽIHLE : TJ ŽICHOVICE

Neděle 10.května 2015

Víceúčelové hřiště TJ Slavoj Žihle
10:00
Žáci - SLAVOJ ŽIHLE : ZKZ HORNÍ BŘÍZA
15:00
Muži „B“ – SLAVOJ ŽIHLE : SOKOL TRNOVÁ

17:00

Koncert Žihelského pěveckého smíšeného sboru – kostel sv.Václava

10..května po celé dny stánkový prodej – O
Občerstvení
88..-10
bčerstvení – Pouťové atrakce

