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5. jednání Zastupitelstva obce

USNESENÍ z 5. jednání Zastu- d) I. – III. úpravu rozpočtu r. 2015 d) Závěrečný účet obce za rok
pitelstva obce Žihle, konané2014
18) schvaluje:
ho dne 23. června 2015
e) Účetní závěrku obce za rok
Zastupitelstvo obce po projed- a) Zápis o průběhu 4. jednání
j)
2014
zastupitelstva obce na zánání schváleného programu:
kladě ověření zastupitelů f) Účetní závěrku Masarykovy
17) bere na vědomí:
pana Václava Pekárka a paní
ZŠ a MŠ Žihle za rok 2014
Martiny Rambouskové.
a) Provedenou kontrolu usneg) Prodej pozemku p.č. 1511/2 o k)
sení ze 4. jednání zastupi- b) Program 5. jednání zastupivýměře 1.130 m2 v k.ú. Žihle.
telstva obce
l)
telstva obce
h) Prodej parcely p.č. 584/2 o
b) Zprávu o činnosti rady obce c) Návrhovou komisi ve slovýměře 200 m2 v k.ú. Přehov mezidobí 4. a 5. jednání
řov u Žihle.
žení: předseda Jiří Bláha,
zastupitelstva obce
členové Jan Janouškovec a
i) Výměnu oken v čp. 305
Mgr. Vlastimil Šmídl.
c) Hospodaření obce k 31.5.2015

v Žihli firmou Okna JUHA
s.r.o., Plzeň za cenu
577.022,- Kč bez DPH
Změnu odkupujícího – prodej části parcely p.č. 1039/1
o výměře cca 87 m2 v k.ú.
Hluboká u Žihle.
IV. úpravu rozpočtu r.2015
Provedení rekonstrukce komunikace v ulici od Večerky do sídliště v Žihli firmou
Silnice Horšovský Týn a.s.
za cenu 2.520.000,- Kč
bez DPH.

Poděkování spoluobčanům
Chtěli bychom tímto poděkovat
našim občanům, kteří jsou zároveň majiteli čnyřnohých mazlíčků
a často vyrážejí na procházky a
venčení po naší obci. Děkujeme,
že je mezi námi stále dostatek pejskařů, kteří myslí na blaho obce a
pomocí exkrementů svých mazlíčků chtějí zvýšit kvalitu našich trávníků. Je nám jasné, že určitě jediný
důvod proč tak konají, je cíl, aby v
Žihli byla tráva zelenější než jinde.
Bohužel, tato vyčerpávající snaha

je zřejmě stále nedostatečná a tak
možná v budoucnu přikročíme ke
spolupráci s místním statkem a začneme obecní prostory hnojit kvalitní močůvkou. Rádi bychom, aby
se Ti, kteří majitelé psů nejsou,
necítili nedocenění.
Velkým pozitivem na stále neuklizených exkrementech je fakt,
že se díky tomu značně zvýšila
činnost obecních zaměstnanců.
Ti se totiž díky tomu musí den-

ně mýt několikanásobně častěji
než ostatní obyvatelé. Tento
fakt má velice pozitivní vliv i na
místní prodejce, protože spotřeba mycích prostředků nám také
utěšeně roste.
Na závěr bychom jen chtěli
uklidnit místní psí obyvatele –
víme, že uklízení jejich „výtvorů“ není v jejich silách, takže
chápeme, že jim pouze zbývá se
za své páníčky hluboce stydět...
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
první polovina roku 2015 je za
námi a tak mi dovolte Vás v
krátkosti seznámit s tím, co se
nám v tomto období podařilo, ale zároveň i nepovedlo (ne
vždy naší vinou) zrealizovat.
Jako velký úspěch si dovoluji
označit získání dotace z ROP
JIHOZÁPAD ve výši 2.139.914,Kč na rozvoj infrastruktury ZŠ
v Žihli. Z těchto prostředků
bylo pořízeno nové nábytkové
vybavení, interaktivní tabule,
dataprojektory, nábytek do venkovní učebny, skříňky do šaten
a automatické zatěmnění oken
do tříd.
Před dokončením je vybudování
nového oplocení u Památníku
273 obětí fašismu. Zahájeny

lení okolo bývalé pily, opravy
místních komunikací a výměnu
oken kulturního domu v Přehořově. Úspěšnost realizace těchto akcí bude záviset na včasném
proplacení dotace z ROP JIHOZÁPAD a naplnění daňových
příjmů obce ze strany státu,
které jsou v tomto období v mírném skluzu a neumožnily nám
Ve druhé polovině roku nás výše zmiňované akce zahájit již
čeká další velká akce, kdy bude v první polovině letošního roku.
provedena rekonstrukce komunikace od Večerky do sídliště, Mimo těchto stavebních prací je
a to včetně parkovacích míst, hotov projekt na obnovu kaple
osvětlení a parkových úprav za Nejsvětější trojice v Přehořo3.050.000,- Kč (tyto práce za- vě (rozpočet 4.270.000,- Kč),
projekt pro výstavbu rodinných
čnou zhruba v měsíci září).
domů (kde čekáme na převeV tomto pololetí bychom rádi dení pozemku od Státního poještě zrealizovali výměnu oken zemkového úřadu do majetku
v čp. 305, výměnu střešní kry- obce), pracuje se na projektech
tiny na bývalé škole v Hluboké, zateplení panelových domů a
vybudování veřejného osvět- silničního průtahu Žihlí.
byly práce na interiéru hřbitovního kostela a v nejližší době
začne probíhat stavební obnova
technického pavilonu MŠ Žihle,
včetně zateplení, výměny oken
a střešní krytiny. V tomto areálu
bude rovněž vyměněn asfaltový
povrch chodníku za betonovou
dlažbu.

Vedle těchto větších akcí probíhá spousta dalších, méně
finančně náročných na náš
rozpočet. Nemalé peníze stojí
i péče a údržba veřejných prostranství ve všech našich částech
a proto bych rád poděkoval
všem občanům, kteří se starají o
veřejné pozemky před svými nemovitostmi a tím nám nejenom
šetří peníze, ale i usnadňují práci našim zaměstnancům.
Ale abychom stále jen nepracovali, tak mi ještě závěrem
dovolte poděkovat všem našim
organizacím a spolkům, které
se starají o zajištění kulturního,
společenského a sportovního
vyžití pro veškerou veřejnost ve
všech našich obcích.
František Procházka
starosta obce

Stavění májky
Jako každým rokem, i letos se
úderem 17 hodiny vypravil rej
čarodějů a čarodějnic od Domu
dětí a mládeže na pochod k
obecní májce k Národnímu

domu v Žihli. Tam na všechny
přítomné čekala nejen spousta
her a opékání buřtů, ale i vysoký, mohutný strom, který děti
ozdobily krepáky, aby jej mohli

chlapci ze Satan Bikers postavit.
To se také stalo. Večer pak děti
vystřídali rodiče a popíjelo se až
do brzkých ranních hodin.
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Noc kostelů 2015 v Žihli
nách připravili pestrý program.
Po celou dobu konání si návštěvníci mohli prohlédnout
kostel, sakristii nebo vystoupat
po točitém schodišti na kůr a
podívat se na kostelní varhany. Velmi poutavou přednášku
o kostele sv. Václava pro nás
připravila PHDr. Irena Bukačová, ředitelka muzea z nedaleké
Mariánské Týnice. Kdo jí bedlivě
naslouchal, dozvěděl se mnoho zajímavých a nových informací, které o našem kostele a
jeho okolí nevěděl. Po ukončení
přednášky si ti odvážnější vyšlapali 80 schodů do kostelní věže,
V pátek 29.5.2015 proběhla kostelů“. Pro občany jsme v kde jim pan Jaromír Procházka
poprvé i v naší obci akce „Noc pozdních odpoledních hodi- umožnil prohlídku s výkladem

o provozu věžních hodin. Ty
chodí pan Procházka ob den
natahovat. Od 19:00 hod nám
pan Josef Ilťa zahrál na kytaru a
zazpíval písničky od Karla Kryla.
Po ukončení koncertu jsme se
se všemi rozloučili a s příjemnými pocity se vrátili do svých domovů. Návštěvnost první „Noci
kostelů“ byla nad veškerá má
očekávání. Touto cestou bych
ráda poděkovala všem, kteří mi
tuto akci pomohli zorganizovat,
zvláště pak Obecnímu úřadu v
Žihli, který mi byl velmi nápomocen.
Milada Sandnerová

Memoriál Josefa Kozy
Dne 9.5.2015 pořádalo MS Žihle
VIII. ročník Memoriálu Josefa Kozy
ve střelbě na asfaltové terče. Závodu se zúčastnilo celkem 42 střelců,
z toho jedna žena. Až na vydatný
déšť ke konci závodu byla soutěž

velmi vydařená. O kvalitní občerstvení se tradičně postaral Jaroslav
Procházka. Dík patří jako pokaždé paní Frankové za perfektně
vypracovanou evidenci výsledků.
Na velmi hodnotné ceny přispě-

lo kromě MS Žihle též OÚ Žihle,
EKO-NATUR a zejména Zbraně
a střelivo Procházka Rakovník.
Sponzorům patří veliké poděkování. Memoriál vyhrál pan Koubek, na dalších místech se umístili

pan Mach, Motl a Potůček. Chtěli
bychom tímto poděkovat všem
členům a kamarádům, kteří se
tohoto závodu aktivně zúčastnili.
MS Žihle

Žihelská národní pouť
Ku příležitosti 70.výročí osvobození připravila jako každoročně obec Žihle Národní
pouť. Program byl tentokrát
třídenní a velmi bohatý. První
změnou, které si jistě všimli
nejen občané obce Žihle, ale
i další návštěvníci oslav - je
nový „poutač“ k návštěvě památníku 273 obětí fašismu. Po
proslovu Františka Procházky

u společného hrobu pak zazněla česká a evropská hymna
v podání Žihelského pěveckého smíšeného sboru. Odpolední program odstartovala pak
dechová kapela Nýřaňanka,
country bluegrassové uskupení Straw Hat a hlavní hvězdou odpoledne byla zpěvačka
Naďa Urbánková se skupinou
Bokomara. O večerní zábavu

se již tradičně postarala skupina Elektron, kterou úderem
jedenácté hodiny vystřídala
formace A.P.U. Band. Tančilo
se téměř do třetí hodiny ranní
a bar skvěle vedený Satany byl
stále v obležení spokojených
návštěvníků. Během celého
víkendu se děti dostatečně
vyřádily na pouťových atrakcích a na své si přišli i milovní-

ci sportu - hrál se fotbal, nohejbal a u Plivátka se tradičně
střílelo na pohyblivé terče v
rámci Memoriálu Josefa Kozy.
Víkendové oslavy pak završil
nedělní koncert Žihelského
pěveckého sboru, který opět
přitáhl do kostela sv.Václava
přes 200 diváků.
Text a foto Huček Otto
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Obecní bál
V pořadí už jedenáctý Obecní ples se uskutečníl v sobotu 28.března v Žihli. Jako již
tradičně byl provázen hojnou
účastí hostů nejen domácích,
ale i přespolních. Úderem osmé
hrábla do strun chebská kapela Starovarka, která rozparádila
publikum natolik, že několik
desítek přítomných dám ve večerních róbách tančilo kolem
druhé hodiny po půlnoci na
stolech. O tom, že zábava byla
bujará svědčí i fakt, že během
večera se totálně vyprodaly zásoby zelené, jägermeistera a

višně. O půlnoční překvapení se
postaral žonglér Kašpar Klepal
známý ze soutěže Talentmania.
Nicméně největším překvapením pak bylo losování hlavních
pěti cen tomboly. Z pěti finalistů
se přihlásili pouze čtyři a hlavní výhra (notebook) tak zůstala
nevyzvednuta. Byla však uschována pro tombolu v roce 2016.
Děkujeme také všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří
přispěli k pohodlnému průběhu
celého večera.
Text a foto Huček Otto

Rybářské závody Rybářské závody

Odlezlyv
překvapení všech rekordních 56
rybářů.Po celý den závodů nás
provázelo velmi slunečné počasí.Celkem bylo nachytáno 53,3
metrů ryb.Vítězem se stal Adam
Worzischek s 372 centimetry.
Na druhém místě se umístil Stanislav Arnet s 354 centimetry,
na 3. místě byl Pavel Zábranský
s 336 centimetry.Tímto bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům díky kterým rybáři dostali
velmi hodnotné ceny.Sponzoři
byli OÚ Žihle, Rybářské potřeby
Petřík Kralovice a Plzeňský kraj.
Děkujeme všem kteří se aktivně
Dne 6.června 2015 se v Od- zúčastnili a těšíme se na další
lezlích na místní vodní nádrži, ročník.
konal již 4.ročník rybářských závodů.Do závodu se přihlásilo k
Rybářský spolek Odlezly

Přehořově

Dne 23.5.2015 se konal další roční oblíbených rybářských závodů v
Přehořově. Letos byla účast rybářů
rekordní a tak byla místní vodní
nádrž v plném obležení soutěžících. Těm den zpříjemňovalo nejen příjemné počasí, ale i bohaté
občerstvení. Pořadí bylo následu-

jící: 1.místo, Petr Čapek s 356cm;
2.místo Pavel Chlup s 312cm a
3.místo obsadil Petr Liška s 300cm.
Zábava a posezení se protáhli až do
ranních hodin. Všem zúčastněným
děkujeme za přízeň.
Andrea Rozmarová

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Bílek Miloš
Bořík Václav
Fila Jan
Frank Bohumil
Gondáš Josef
Hausner Rudolf
Havel Jiří
Havel Ladislav

Hrubý František
Jurečková Marie
Kocúrek Jaroslav
Lehnerová Růžena
Molcarová Alena
Mouřencová Alžběta
Ollachová Kristina
Půta František

Šimandlová Milena
Šmídová Anna
Švihovcová Jiřina
Tolmanová Olga
Václavová Marie
Zeman Zdeněk
Zhouf Miroslav
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Nohejbal Odlezly

Dne 27.června 2015 se v Odlezlích na místním hřišti konal nohejbalový turnaj trojic, za účasti
12 mužstev.I přes nepřízeň počasí byla účast velmi dobrá.Turnaj vyhrálo družstvo PPD ve složení Souček, Bulín P. a Gorner.
Druhé skončilo mužstvo KSČ-

Kerešťan, Sandner a Čech.Třetí
Manětín- Liška, Lišková a Tureček.Čtvrtý Ondřejov- Čermák,
Zajíc K a Zajíc L.Po skončení
turnaje se uskutečnila hudební
produkce pod vedením Z. Kuchaře a pana Klasny.Poděkování
patří sponzorům Plzeňský kraj a

panu Sebránkovi.Díky jim a nohejbalovému klubu Odlezly byly
předány velmi hodnotné ceny,
které obdržely všechny zúčastněná družstva.Jako vždy se této
akce zúčastnilo velké množství
návštěvníků místních i z okolních obcí, kteří se rozcházeli v

pozdních nočních hodinách.Poděkování patří všem aktivně se
podílejícím na této akci a doufáme že se v tomto duchu bude
i nadále pokračovat.
N.K. Odlezly

TJ Slavoj Žihle
Právě skončil další ročník fotbalových soutěží. Od podzimu
roku 2014 jsme začali pracovat
i s našimi nejmenšími – přípravkou pro děti ve věku 6 – 10 let.
V měsíci květnu sehráli svůj první zápas proti soupeři z Hadačky – prohráli sice 6:8, ale hráli
a bojovali s velkým nasazením
a chutí. V příští sezóně budou
hrát okresní soutěž starších přípravek. U dětí nejsou důležité
výsledky, ale vztah ke sportu a
ke svým kamarádům v týmu.
Díky finanční podpoře firem

M.A.T. Plzeň a Keramika Soukup Plzeň byly pro nejmenší zakoupeny nové dresy a teplákové
soupravy, ve kterých odehrají
své zápasy. Dalším mládežnickým týmem je mužstvo starších
žáků, které skončilo na krásném 2.místě okresního přeboru. Nejlepším střelcem mužstva
byl Adam Worzischek. Někteří
hráči přecházejí do kategorie
dorostu a jiní mladí je v žácích
nahradí. Všem popřejme hodně štěstí o kategorii výše. Naši
dorostenci za vydatné pomoci

několika starších hráčů ze žáků
obsadili 5.místo. nejlepším střelcem byl Jan Fidler, který, stejně
jako další hráč Filip Půta, už ve
svém nízkém věku nahlédl do A
týmu v I. A.třídě. Janu Fidlerovi
se dokonce podařilo v A týmu
vstřelit i gól. Záleží na obou, jak
budou k fotbalu přistupovat a
trénovat, ale talent i budoucnost před sebou mají. Vítězem
IV.třídy skupiny B se stal náš B
tým, který prošel soutěží celkem
suverénně a po sezóně se kluci
domluvili, že zkusí vyšší soutěž,
kterou je III.tř. Nejlepším střelcem a tahounem týmu byl Jirka Tiesl. A nakonec náš A tým.
Nebyl to lehký rok, ale nakonec
vše dopadlo dobře. Zranění důležitých hráčů Jirky Brože a Honzy Čapka narušilo hru mužstva.
Nakonec jsme se přes veškerou
snahu ocitli v nevyzpytatelné
baráži s týmem Kralovic, kterou
jsme nakonec zvládli a zůstáváme i pro příští rok v I.A.tř. I přes

to, že je to již poměrně náročná
a kvalitní soutěž, dostávají postupně v týmu šanci mladí hráči
a záleží jen na nich, jakým způsobem se bude dál vyvíjet jejich
fotbalové budoucnost. Takže
nakonec vše dobře dopadlo a
další sezóna se bude hodnotit
pozitivně. Příprava A týmu začne v pátek 17.7.2015. Budou
sehrána dvě přátelská utkání a
8.8.2015 1.mistrák.
Velké poděkování patří všem
hráčům, funkcionářům, fanouškům, Obecnímu úřadu Žihle a
panu starostovi za zásadní pomoc našemu klubu. Dále děkuji
firmám Coradia s.r.o., M.A.T.
Plzeň, Keramika Soukup a ŽihleNet. Dále též Plzeňskému kraji
za podporu sportu v Žihli. Velký
dík Vám všem. A do příští sezóny hodně radosti z výkonů a
výsledků našich týmů.

Jaroslav Vojtěch
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Dětský

den
V úterý 2. června jsme oslavili s
dětmi Den dětí. Zahájili jsme ho
branným cvičením, vyzkoušeli
jsme si co nejrychlejší evakuaci
obou tříd. Poté jsme se přesunuli na školní zahradu, kde děti
soutěžily v různých disciplínách,
házely míčky na cíl, skákaly v

pytlích, běhaly s kelímky s vodou a jiné. Za odměnu všichni
dostali medaili, diplom a sladkosti. I díky počasí to bylo příjemně strávené dopoledne.
Pavla Bohuslavová

Loučení

se školkou
Ve středu 24. 6. 2015 proběhlo na školní zahradě loučení s
předškoláky. Děti si opekly vuřty, ochutnaly věnečky pečené
jednou z maminek a společně
jsme si všichni zazpívali.
Poté jsme popřáli naší budoucím
školákům hodně štěstí v dalším
vzdělávání. Děti si domů odnesly
na památku tričko, pamětní list,
knížku a sovu z papíru.
Martina Rambousková

Plavání
Od začátku měsíce května jezdily děti na plavání do ZŠ Kaznějov. Absolvovaly celkem šest
lekcí. Děti se postupně seznámily s vodou. Naučily se dýchat
do vody a potápět se. Někteří
„borci“ nás i podplavali. Postupně se objevilo několik talentů,
které bychom mohli zařadit mezi
akvabely. Cesta autobusem probíhala v klidu. Počasí nám přálo
po celou dobu výuky.
Martina Rambousková

Žihelský zpravodaj
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ZOO Chomutov
V úterý 16. června jsme byli
na školním výletě v Zoo parku Chomutov. Nejdříve jsme si
ZOO projeli Lokálkou Amálkou
a poté jsme se vydali pěšky za
zvířátky. Počasí se nám vydařilo,
viděli jsme všechna zvířátka a
některá jsme si mohli i pohladit.
V zoo také bylo plno dětských
koutků, kde si děti odpočinuly,
posilnily se a vyzkoušely různé
prolézačky. Po náročném dni
téměř všichni v autobuse usnuli, tak nám dlouhá cesta domů
rychle utekla.
Pavla Bohuslavová

Pasování 2015

V pátek 19. června proběhlo již
tradiční pasování prvňáčků na
čtenáře. Akce se zúčastnilo 20
letošních prvňáčků z třídy paní

učitelky Maškové. Nejprve děti
přivítaly rytíře, který je přijel pasovat. Poté na ně čekala zkouška. Musely předvést, jak se za

celý rok naučily číst. Šlo jim to
moc dobře, proto nic nebránilo
tomu, aby byli všichni přijati do
stavu čtenářského. V upomínku

na tento den, dostaly pěknou
knihu, glejt a malý dárek. Po
rozloučení se celá třída vrátila
zpět do školy.

8
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Čestmír Lukeš
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 přijel na návštěvu naší školy pan
Čestmír Lukeš, známý cestovatel, fotograf a horolezec, který
pochází z Plzně. Uspořádal pro
žáky 5. – 9. postupného ročníku cestopisnou přednášku s
názvem Cestování Antarktidou.

tida patří k těm nejoblíbenějším. Má, jak sám říká, nejraději
taková místa, kde je klid, ticho
a málo lidí. O těchto končinách
dokáže velmi poutavě také vyprávět a sdílet s diváky a posluchači své životní zážitky. Děti si
rozšířily své vědomosti z vlastivědy a zeměpisu a strávily besedou
Cestuje už od roku 1971 a bě- zajímavé, poučné dopoledne.
hem této doby navštívil mnoho
Vlasta Holcingrová
vzdálených krajů. Právě Antark-

Veletr MINIPODNIKŮ
Ve středu 20. května se naše firma ŠPERKAŘSTVÍ – BABOROVÁ
tedy žáci 9. třídy naší školy zúčastnili veletrhu minipodniků v
Parkhotelu Plzeň.

šperky, které jsme zde vystavovali, se potencionálním zákazníkům
velice líbily a v případě skutečného prodeje by z našeho pultu určitě zmizely okamžitě.

nejnápaditější šperkařce Anetě
Havlíkové, která celou firmu zaštítila svými výrobky a při prezentaci v Parkhotelu dokázala
zákazníkovi na požádání vytvořit
náušnice ze zátek od vína.

Naše firma sice nebyla nejúspěš- Poděkování určitě patří naší nejnější (nezískala mety nejvyšší), ale kvalifikovanější, nejpreciznější a Ostatní zúčastnění byli velkými

pomocníky při budování a bourání stánku, při jezení baget a kobližek a při tleskání děvčatům na
módním molu.
Děkuji všem za účast a za tvorbu.

Hana Baborová

Atletika
trojboj
Ve čtvrtek 4. června 2015 se v
Nýřanech uskutečnil atletický
trojboj žáků I. st. ZŠ okresu Plzeň-sever. Žáci jednotlivých škol
soutěžili ve čtyřech kategoriích v
těchto disciplínách: běh na 50 m,
hod kriketovým míčkem a skok
do dálky. Mezi startujícími výběry
deseti škol byl také výběr žáků I.
st. naší školy. Ze čtyř dvoučlenných družstev si nejlépe vedla

At l e t i k a
Ve dnech 14. 5. a 16. 5. 2015
se zúčastnili žáci naší školy atletického klání v Kralovicích.
Mladší žákyně se umístily na
čtvrtém místě, mladší žáci na
třetím místě, v kategorii starších
žáků jsme se umístili na třetím
místě a v kategorii starších žákyň na posledním sedmém místě. Je třeba si ovšem uvědomit,

že z našeho okresu se těchto
disciplín nezúčastní minimálně deset škol vůbec. Máme se
tedy v některých disciplínách co
zlepšovat a celkově zvýšit fyzickou kondici, která jde všeobecně dolů. Za reprezentaci školy
všem účastníkům děkuji.
Milan Palát

děvčata v kategorii starších –
Jana Sandnerová a Bára Vršecká.
Děvčata obsadila pěkné 2. místo.
Mezi jednotlivci skončila Jana
Sandnerová celkově také na 2.
místě. Poděkování za reprezentaci naší školy patří též ostatním
šesti žákům a žákyním v dalších
třech kategoriích.

Jan Švarc

Žihelský zpravodaj
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A n g l i e Exkurze -

Becker Bohemia
Dne 25. 3. 2015 navštívili žáci
8. a 9. třídy firmu na zpracování odpadů Becker Bohemia
s.r.o. v Kralovicích. Ve škole
dostali úvodní informace a
pracovní listy, které během
prohlídky a výkladu paní průvodkyně postupně doplňovali.
Žáci měli možnost vidět třídicí
linku na plasty, seznámili se s
tříděním papíru a skla. Dále
si prohlédli kompostárnu, ve

které se zpracovává bioodpad
(tráva z městských parků, větve
stromů, ale i dřevěné přepravky
z obchodních řetězců a další).
Dozvěděli se o svozu komunálního odpadu a jeho dalším uložení na skládku. Exkurze byla
pro žáky i kantory velmi poučná. Doufejme, že se všichni více
zapojí do třídění odpadu.
Jindra Vorlová, Hana Fárková

Dopravní soutěž

Živi a zdrávi jsme se vrátili ze
zájezdu do Francie a Velké
Británie. Se skvělým počasím
a výborným průvodcem jsme
absolvovali prohlídku katedrály
Notre Dame, Eifellovky i zahrad
v Louvru. Po průjezdu tunelem
pod kanálem nás už uvítal Oxford. Pobyt v hostitelských rodinách byla také zajímavý a pro
naše znalosti angličtiny i velmi
důležitý. Pak už jsme si jen užili

celodenní prohlídku Londýna,
metro, London Eye, Trocadero
a také British museum s jejich
mumiemi, Gudeou, Rosetskou
deskou a dalšími exponáty.
Vše si můžete připomenout ve
foto příloze a poté už jen vzpomínat a poděkovat rodičům, že jste
díky nim mohli poznat kus světa.
Jana Šikýřová

Pythagoriáda

Ve čtvrtek 7. května 2015 se konalo okresní kolo soutěže mladých cyklistů okr. Plzeň-sever v
areálech ZŠ Vejprnice a 33. ZŠ T.
Brzkové v Plzni. Soutěž se skládala z teoretické části – test z
pravidel provozu na pozemních
komunikacích a z praktické části.
Ta obsahovala 3 disciplíny: jízda
zručnosti na kole, jízda na DDH
podle pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktické provedení první pomoci.

družstva. V kategorii II žáci ze 7.
– 9. třídy: S. Tureček, B. Procházková, A. Cihelka a V. Maršíková.
Družstvo se umístilo na 7. místě.

Naši školu reprezentovala dvě

Jan Švarc

Velmi pěkného výsledku dosáhlo
družstvo v kategorii I. Ve složení:
J. Randa (5. tř.), A. Strunzová (5.
tř.), T. Kašparová (6. tř.) a V. Frank
(6. tř.) obsadilo výborné 2. místo.
Všem žákům patří poděkování za
velmi dobrou reprezentaci školy.

vybíjená

okresní kolo
Ve středu 13. 5. 2015 se na
Gymnáziu a SOŠ v Plasích uskutečnilo okresní kolo PYTHAGORIÁDY pro žáky 5. – 8. ročníku
základní školy a odpovídajících
ročníků víceletého gymnázia.

do dalších vědomostních soutěží.
Nejlepší řešitelé jednotlivých ročníků z naší školy:
5. ročník Jindřich Randa
6. ročník Tereza Kašparová

Naši školu reprezentovalo celkem
11 žáků. Z každého odpovídajícího ročníku tři, jen z 8. ročníku byli
dva soutěžící, protože nominovaná žákyně onemocněla. Sice jsme
nezískali žádný titul (1 – 3- místo
nebo úspěšného řešitele), ale přesto jsme se do Žihle vrátili obohaceni o zkušenosti, které se všem
zúčastněným určitě budou hodit

7. ročník Jakub Mašek
8. ročník Filip Hořejší
Děkuji všem za účast a doufám
v ještě lepší zítřky v příštím ročníku soutěže.
Mgr. Hana Baborová,
ředitelka školy

Ve středu 25. března a ve čtvrtek 26. března 2015 se zúčastnily dva výběry žáků 4. a 5. třídy okresních kol ve vybíjené v
Plasích. Oběma družstvům se
podařilo získat medailová umístění. Výběr děvčat prohrál až ve
finále a smíšené družstvo bylo

úspěšné v utkání o 3. místo. V
konkurenci výběrů osmi základních škol okresu Plzeň-sever se
jedná o velmi dobrá umístění.
Všichni žáci, kteří reprezentovali
naši školu, zaslouží poděkování.
Jan Švarc
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Streetball
11. 6. 2015 proběhl tradiční
streetballový turnaj v Kožlanech. Výsledky byly střídavé, ale
i tak jsme přivezli 3 bronzové
medaile. Perfektně připravený
turnaj p. Buňkou se jako každý
rok povedl a účast cca 120 dětí
je příslibem pro dobrý basket
v našem okresu i v budoucnu.
Děkujeme.

Milan Palát

Satanský drtikol

neposlední řadě CEMOS Kaz- že věk není žádná hranice!!
nějov a také ještě záchranářům,
kteří nakonec neměli žádnou Tak nebuďte líní a příští rok připráci, ale to bylo jen a jen dobře. jeďte. Závod je pro každého a s
opatrností to objede každej bez
Jo a ještě se musím zmínit o úhony na zdraví, či technice..
jednom závodnikovi, před kterým smekám a to je Milan Zíka
Všem moc děkujeme,
ze Žihle. Nejenže byl nejstarší
SATANBIKERS
účastník, ale nám všem ukázal,
Martin Lučan

SATANSKÝ DRTIKOL ŽIHLE.... Ale popravdě... hodně jezdců
NULTÝ ROČNÍK
chtělo ukázat naše nové dresy,
které se moc povedly.
Tak lidi, je to za náma. Snad to
nevyzní nějak namyšleně, ale my- A k závodu jako takovému.....
slím,že se nám ten nultý ročník i všichni byli spocení, vyčerpaní,
přes ne úplnou přízen počasí, cel- ale do cíle, ať přijel první či pokem vydařil..
slední, všichni byli vysmátí, jak
krásně si to tady užili, viděli kráKaždý,kdo měl nějakou funkci, su co okolí nabízí. Opravdu se to
všechno povedlo. Na přístí rok
tak ji svědomitě plnil...
se těšíme, a už teď připravujeme
Sešla se skvělá parta lidí. Startov- novou trať. Tak nás sledujte a
ním polem vládla přátelská atmo- malinko trénujte a příští rok Vás
sféra.Troufnu si říct, že skoro ro- chci vidět na Satanském drtikodinná. Z mého pohledu a i co jsem lu, ať už jako fanouška nebo, a
slyšel na konci závodu, tak ti co to budem raději, jako jezdce..
chtěli dorazit a nakonec nepřijeli,
mohou být vcelku smutní, proto- A kdo chce tvrdit, že na to
že počasi se nakonec umoudřilo nemá, tak se mílí. Odjeli to
a na startovním roštu si mnoho všichni a v cíli se neřešil čas. Byla
závodníků odlehčilo od větrovek, to prostě zábava pro všechny..
aby mohli ukázat své vypracované
svalstvo po skončení tuhé zimy, Jestě musíme poděkovat sponkterou všichni i já sám osobně, zorům a to hlavně obci Žihle a
hodně trávím v posilovně jménem panu starostovi, že nám pomágauč. K tomu koukání na telku, hal s papírama a povolením. Pak
káva, čajík a něco sladkého.
firmám FRBS cz., AL servis a v
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Hot Rod

Zdravíme všechny moto přízniv- tu: původně měli být 3 ale The
ce a to jubilejně popáté!
Skeltons(de) prodělali rozpad
dva dny před akcí). Další změny
Takové pěkné výročí si opět vy- byly v uspořádání prostorů kožádalo několik vylepšení opro- lem pódia, celá závodní dráha
ti minulým ročníkům závodu. se šoupla o 15m dál, aby tím
To které bylo nejvíce vidět ale vzniklo více místa jak pro depo
hlavně slyšet spočívalo v tom, závodníků, tak pro ty kteří přijeli
že tento festiválek započal již v na motorkách. Závodníků jsme
pátek večer vystoupením dvou měli jako nikdy předtím,více aut
psychobilly (tvrdší RnR) kapel: více motorek. Vlna veder, které
The Trainrobbers a The Rocket trvali od středy ale musela poleDogz (vysvětlení oproti plaká- vit a polevila, přesně v sobotu,
po odjetí kvalifikace. První smršť

přišla i s kroupama ale jak přišla
tak odešla, při startu prvního
kola závodu přišla druhá sice
delší ale bez krup. To sice odradilo ne málo diváků (kterých
bylo přibližně stejně jako minulý rok) ale i některé závodníky
(čtveřice závodních hotrodů-kluci měli rozum a nenastoupily, jejich auta měla kolem
1500hp a na mokré trati by to
nemuseli udržet). Ale jinak stejně srdcařů, tam zůstalo dost a ti
se dočkali! Závod byl sice kvůli
tomuto „vítanému osvěžení“
ve skluzu, tak se ze 4 jízd musel
pokrátit na 3 ale i tak to bylo
vzhledem k počtu závodníků až
až. Po odjetí závodu přišla ještě
menší přeháňka, kterou vyplnili
kluci s plzeňských příznivců Us
Cars,že jezdili sem tam.... ale od
deště to bylo už vše. Po vyhlášení všech kategorií následovala
tombola. Vyhlášení nejvzdálenějšího účastníka Tomi Erikson
(Swe) a pak již ničím nerušená
zábava při Rock and rollu (kapely The Mordors Gang, The
Twisted Rod, The Slapdash, Bu-

dějický Křupani). Nebýt toho že
si naší akci vyhlídli lupiči údajně
polsky hovořící, který již skoro
za svítání v neděli obírali ve stanech nic netušící, spící, alkohol
vstřebávající lidi. Tak se to všechno maximálně povedlo Upřímně
se proto omlouváme všem dotčeným,obraným je nám to jak
líto a tak nás to štve...
Děkujeme za podporu všem:
Obci Žihle, Ctiradu Juhovi, toi
toi, Becker bohemia, Dickies,
Ramirent, TmT, Chrom a plameny, Moto house, Motorkari.cz ,
Easy riders, ČMN
a vůbec všem, kdo celý rok zval
a šířil dobré jméno této stále v
Čr jedinečné akce těm co se přišli podívat, zafandit, zatančit a
za zábavou a dobrou náladou !
Díky všem! snad za rok zase!
...galerie, výsledky a videa na
www.satanbikers.cz
Celý klub Satan Bikers

Žihelský zpravodaj
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
tísňové linky 150 nebo 112
www.hzspk.cz
NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ O …

PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU
V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu
( listí, klest, shrabaná tráva apod. ) dodržujte tato pravidla:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Oheň venku nerozdělávejte při silném větru.
Ohniště důkladně ohraničte (např. kameny), při spalování je
třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce
hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul
kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku
požáru.
Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě,
v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí.
Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem,
tedy i na louce nebo na strništi.
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny.
Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že
nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela
vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv
větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další
zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o
odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče
prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150 !!!

Žihelský zpravodaj
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súrao

Příprava na

geologický průzkum

Proces výběru vhodné lokality pro
hlubinné úložiště radioaktivních
odpadů v České republice vstupuje do další fáze. V současné době
Správa úložišť připravuje projekt
geologicko-průzkumných prací na
pěti lokalitách, pro které začátkem května Ministerstvo životního prostředí vydalo průzkumné
území.
Plán geologicko-průzkumných prací
v této etapě počítá výhradně s „neinvazivními metodami průzkumu“, tj.
nebudou prováděny žádné technické
práce (např. hlubinné vrty, průzkumné
šachtice apod.). Odběry vzorků v terénu budou prováděny ručně, nebo s
použitím ručního nářadí. Samotné terénní práce, kdy se budou geologové
po lokalitách pohybovat, budou s přestávkami probíhat maximálně několik měsíců. Časově nejnáročnější část
průzkumů proběhne v laboratořích,
testováním a analyzováním nasbíraných vzorků.

Před zahájením terénních prací budou
shromážděna všechna dostupná geovědní data o hodnocených územích.
Jde především o geologické mapy,
profily, geofyzikální a geochemická
data a měření, písemné záznamy z vrtů
a měření v nich apod. Také letecké a
družicové snímky území jsou užitečným podkladem pro plánování terén-

Předpokládané činnosti v rámci geologických průzkumů
• zhodnocení a reinterpretace archivních dat o průzkumných územích;
• studium leteckých a družicových
snímků (tzv. dálkový průzkum Země);
• geologické mapování a výzkum;
• hydrogeologické mapování a
výzkum,
• inženýrsko-geologické mapování
a výzkum;
• povrchová geofyzikální měření
a jejich geologická interpretace;
• plošný geochemický výzkum;

ních prací. V současné době je možné
zakoupit družicové snímky, na kterých
jsou viditelné prvky území o velikosti
do cca 0,5 m. Nejnovější snímky a jejich počítačové zpracování umožňují
identifikovat geologické fenomény

• závěrečné komplexní zhodnocení
jednotlivých metod, syntéza výsledků a vytvoření přípovrchových
geologických 3-D modelů lokalit;
• soubor negeologických prací
vyplývajících z rozhodnutí MŽP
o průzkumných územích.

súrao
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(např. průběhy zlomů, intenzitu povrchového zvětrání hornin, deformace
svahů apod.), které jsou přímo v terénu
jenom těžko postřehnutelné.
Geologické mapování je činnost v terénu, při které jsou získávány a zakreslovány údaje o geologické stavbě území. Součástí mapování je dokumentace
odkryvů (hornin na povrchu), měření
puklin a zlomů v skalních odkryvech a
lomech, odběr vzorků k laboratorním
analýzám a mikroskopování. Geologické mapování bude soustředěno do
prvního roku průzkumů, a to zejména
v letním období. Každou lokalitu zvládnou pokrýt s použitím běžných nástrojů
(geologický kompas, geologické kladivo apod.) jeden až dva geologové.

V rámci hydrogeologického mapování budou zaznamenány a dokumentovány výskyty povrchových
a podzemních vod (v potocích, studnách a pramenech), jejich množství,
chemické složení, kvalita apod. Výsledkem hydrogeologického mapování je vedle vlastní mapy také objasnění zákonitostí oběhu povrchových
a podzemních vod a jejich vzájemný
vztah. Pro hodnocení hydrogeologických poměrů je potřeba delší doba,
proto bude sběr hydrogeologických
dat probíhat v průběhu celého období
průzkumů. Zajistí jej opět jeden až dva
geologové na lokalitu. Souhrnně jejich
přítomnost na lokalitě během roku nepřesáhne několik málo týdnů.

www.surao.cz

Inženýrsko-geologické mapování
a studium vlastností hornin umožní
prvotní posouzení lokalit z hlediska
stavebně-technické
proveditelnosti budoucích povrchových objektů
hlubinného úložiště. Kromě popisu
důležitých vlastností hornin a zemin
vyskytujících se v hodnoceném území
bude pozornost věnována také hydrogeologickým fenoménům (např.
výskyt pramenů, zamokřených území
apod.), zdrojům potenciálního znečištění, morfologii území (terénním tvarům) a projevům nežádoucích procesů
a jevů (např. sesuvy, hloubková eroze,
eroze vodních toků apod.). Osobitou
součást inženýrsko-geologických prací
tvoří terénní sběr vzorků horninových
typů, o kterých se předpokládá, že by
se měly nacházet také v hloubkách
budoucího úložiště (tj. cca 500 m pod
povrchem). Vzorky projdou souborem
laboratorních zkoušek pro zjištění důležitých vlastností těchto hornin. Většinu terénních prací zrealizuje v průběhu prvního roku průzkumů jeden
inženýrský geolog na lokalitu.

Geofyzikální průzkum počítá s využitím souboru geofyzikálních metod
(měření elektrická, gravimetrická - tíhová, magnetometrická apod.). Výběr
konkrétních metod provedou odborníci až po shromáždění a zhodnocení
geofyzikálních prací realizovaných v
minulosti. Měření budou buď plošná,

nebo na vybraných liniích (profilech), a
to vždy mimo zastavěná území. Hlavním cílem geofyzikálních prací je identifikace tektonických linií (zlomů), rozlišení různých typů hornin do hloubky
cca 1 km, rozlišení zón s různou intenzitou rozpukání hornin nebo zvětrání.
Terénní měření jednotlivých geofyzikálních metod budou provádět geofyzikální skupiny s ručními aparaturami
během několika krátkých, zhruba týdenních kampaní.

V rámci geochemického průzkumu
se bude provádět odběr malého množství horninové drtě pomocí mělkých,
ručně vrtaných sond z hloubky cca
1,5 až 3 m. Průzkum bude probíhat
mimo zastavěná území v pravidelné
síti cca 200x200 m. Následně vzorky
horninové drtě projdou detailní chemickou analýzou, která odhalí zastoupení hlavních a vedlejších chemických
prvků. Terénní odběr geochemických
vzorků provede menší terénní skupina
s potřebným technickým vybavením
během cca dvou měsíců.
Data shromážděná během terénních
prací projdou náročnými analýzami v
laboratořích a následně budou komplexně vyhodnocena. Výsledky výzkumu umožní vytvořit a postupně upřesňovat přípovrchové geologické 3-D
modely lokalit. Tyto modely budou
důležitým nástrojem pro posouzení
vhodnosti lokalit z hlediska proveditelnosti úložiště a především pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti.
Po celou dobu trvání průzkumů (včetně fáze vyhodnocování v laboratořích)
budou obce čerpat zákonné finanční
příspěvky.

naše bezpečná budoucnost
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od 13:00 hodin:
- závody – přejezdy dvojic na trakaři a běh přes rybník
- vystoupení dětí z Domu dětí a mládeže Žihle
- country kapela TŘETÍ MÍZA
- trampolíny, atrakce, občerstvení
- vystoupení pro děti
od 20:00 hodin
20:00
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