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7. jednání Zastupitelstva obce

USNESENÍ z 7. jednání Zastu- 23) schvaluje:
m2 v k. ú. Žihle. Navrhovaná
pitelstva obce Žihle, konanécena za prodej uvedeného poa) Zápis o průběhu 6. jednání
ho dne 15. prosince 2015
zemku je 40,- Kč za 1 m2.
zastupitelstva obce na záZastupitelstvo obce po projedkladě ověření zastupitelů h) Podání
žádosti
obce
nání schváleného programu:
pana Jaromíra Procházky a
o bezúplatný převod zemědělpaní Libuše Tieslové.
ských pozemků ve vlastnictví
22) bere na vědomí:
České republiky podle § 7 odst.
b) Program 7. jednání zastupi1 písm. a), b), c) a e) zákona č.
a) Provedenou kontrolu usnesení
telstva obce
503/2012 Sb., v k.ú. Žihle p.č.
z 6. jednání zastupitelstva obce
1530, 1178/5, 140, 138, 125,
c) Návrhovou komisi ve slože113/1, 1518, 112, 111, 103,
b) Zprávu o činnosti rady obce
ní: předseda Martina Ram1635, 1644, 1879, 1880, 230,
v mezidobí 6. a 7. jednání
bousková, členové Miroslav
231, 1727, 1019/4, 1019/5,
zastupitelstva obce
Holiš a Aleš Zíka
1190/15, 1422/18, v k.ú.
Přehořov u Žihle p.č. 613/3,
c) Hospodaření obce k 31.10.2015 d) Návrh rozpočtu na r. 2016
385/12, 429, 186/1, 185, v k.ú.
d) VIII. – X. úpravu rozpočtu r. 2015 e) Návrh rozpočtového výhleHluboká p.č. 217/3, 223, 224,
225, 635/1, 975/1, 980/1, 982,
du na r. 2017 – 2018
e) Výsledek
hospodaření
124, 125/1, 125/2, 118, 115/1,
v obecních lesích za r. 2015 f) Projekt prací v obecních lev k.ú. Nový Dvůr u Žihle p.č.
sích na r. 2016
818/2, 814/9.
f) Ústní zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru g) Prodej části pozemku – parcel- i) Prodej pozemku – parcelní číslo
ní číslo 1854 o výměře cca 400
12 o výměře cca 110 m2 a části

pozemku parcelní číslo 425/1
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Přehořov u Žihle. Navrhovaná cena
za prodej uvedených pozemků
je 40,- Kč za 1 m2.
j)

Vydání nové obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

k) Žádosti o účelové finanční
dotace pro místní organizace na rok 2016.
l)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o
dílo o zajištění komplexního
odpadového hospodářství
pro obec Žihle firmou Becker
Bohemia s.r.o. na rok 2016.

m) Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ
Žihle o převedení dotace na
úhradu odpisů za rok 2015

Vážení spoluobčané,
toto vydání našeho zpravodaje dostáváte do rukou, kdy jsme již vstoupili do roku 2016 a moji milou povinností je poděkovat tvůrci těchto
obecních novin, ale i všem jednotlivým spolupracovníkům, díky kterým se k nám dostává většina informací o dění v našich obcích. Jménem členů zastupitelstva obce, pracovníků obecního úřadu i jménem svým Vám všem přeji v novém roce především hodně zdraví, osobní
pohody, rodinného štěstí a úspěchů v práci. Děkuji všem, kteří svou prací i dalším přičiněním pomáhají zpříjemnit život v naší obci.


Starosta obce
František Procházka
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Informace
z obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v krátkosti
zhodnotil uplynulý rok 2015
a zmínil se o některých akcích, které se nám podařilo
zrealizovat. V první polovině
tohoto roku jsme díky získané dotaci z Regionálního
operačního programu výrazně zmodernizovali vybavení
naší základní školy, kam byly
zakoupeny interaktivní tabule
včetně dataprojektorů, nábytkové vybavení, šatní skříňky
pro všechny žáky a byla vybudována venkovní učebna.
Tato investice vyšla na cca
2.400.000,- Kč. Bylo vybudováno nové oplocení Památníku transportu smrti, kde na
začátku roku 2016 budou
probíhat další práce na zve-

lebení tohoto pietního místa.
Vyměnili jsme střešní krytinu
na dalším pavilonu v areálu
MŠ Žihle, kde jsme rovněž
opravili část chodníku. Probíhají práce na obnově interiéru
hřbitovního kostela, práce na
modernizaci obecních dílen
(zavedení vody, vybudování odpadů apod.) a stavební
úprava dvoru obecního úřadu, kde byla propadlá kanalizace. Největší akcí roku 2015
byla rekonstrukce komunikace do sídliště včetně parkovacích stání (za cca 3.300.000,Kč) a oprava komunikací od
DPS ke statku, pod lesem a
k bývalému sběrnému dvoru
za dalších cca 1.280.000,Kč, kde jsme získali dotaci od
MMR ČR ve výši 600.000,Kč. Podařilo se nám vyměnit

i okna v panelovém domě čp.
305 a tím už jsou nová okna
ve všech obecních bytech.
Dále probíhají projekční práce
na hlavním silničním průtahu
obcí, jsou již zpracovány projekty na zateplení panelových
domů, vybudování přestupního uzle v Žihli a máme již
stavební povolení na obnovu
kaple Nejsvětější trojice v Přehořově. Toto jsou zhruba největší investice, které se v roce
2015 podařilo zrealizovat, bohužel se nepodařilo zrealizovat výměnu střešní krytiny na
škole v Hluboké, zmodernizovat KD v Přehořově a opravit
další úseky místních komunikací. Do těchto oprav (nejen
v samotné Žihli, ale ve všech
částech) chceme i v letošním
roce investovat co nejvíce fi-

nancí z rozpočtu obce.
Ale abychom se nezmiňovali
jen o stavebních pracích, musíme rovněž poděkovat všem
našim organizacím, které, ať
už na poli kulturním či sportovním, dávají o naší obci vědět v širokém okolí. Samozřejmostí je, že i v tomto roce se
budeme snažit získat co nejvíce financí z dotačních titulů,
abychom mohli v co největší
míře zkvalitnit život našich
občanů ve všech našich obcích. Věřím, že se nám všem
společně podaří tento cíl postupně naplňovat.
Starosta obce
František Procházka
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DÝCHÁNKY POKRAČUJÍ
V listopadu loňského roku
jsme opět zahájili sérii NEDĚLNÍCH DÝCHÁNKŮ, která
bude tradičně zakončena oslavou MDŽ 6. března 2016.

NOM – Milan Kůsa a Jan
Podroužek. O měsíc později,
v prosinci, čase předvánočním, k nám poprvé přijel
Miloš Chaloupka a Petra Hyťhová z Plzně – Duo ORIGIV listopadu vše zahájila ob- NAL.
líbená kapela Duo METRO-

V únoru opět v Požární zbroj- TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
nici v Žihli zahraje PLEVKOVANKA z Hadačky. No a MDŽ
Ivana Kašparová
6. března 2016 zakončí SEBRANKA TRIO, ve složení Jiří
Bláha, Luboš Muchna a Vít
Bunda.

JUBILEJNÍ STOVKA

PATŘILA ŽIHLI

Aniž by s tím někdo počítal,
nebo dopředu kalkuloval, jubilejní stý koncert Žihelského
pěveckého smíšeného sboru připadl na domácí půdu.
Sbor během adventních týdnů odehrál 21 koncertů.
Mezi místy, které sbor během prosincových dnů navštívil, byly například Plasy,
Plzeň, Radnice, Kralovice,
Kaznějov, Annín u Sušice
nebo Krsy. Sbor si pro tuto
příležitost svého nejnáročnějšího turné připravil pro
své diváky řadu překvapení.
Firmou JazzPrint si nechal
vyrobit kalendáře pro rok
2016, samolepky, hrnečky
nebo hodiny. A upomínkové
předměty se opravdu hojně
prodávaly.

Jubilejní stý koncert pak doprovodila řada zajímavostí.
V úvodu koncertu vystoupil
se svým projevem o historii sboru redaktor Českého
rozhlasu Plzeň Lukáš Milota.
Hostujícím trumpetistou byl
Láďa Grigar, který si kromě
sólovky od Vangelise vystřihl i s „domácím“ Janem
Plevkou dvojhlas ve vánoční
hymně Tichá noc. V rámci stého koncertu proběhl i
křest již zmíněného kalendáře, kterého se ujal i starosta obce František Procházka
nebo redaktorka Plzeňského
deníku Miroslava Tolarová.
Koncerty Žihelského sboru
pokračovaly i po Vánocích –
26.prosince sbor zavítal ještě do obce Chlum a do obce
Krsy. 3.ledna 2016 završil

svou šňůru v pořadí 103. zihelskysbor.cz a nově i díky
koncertem v domově pro se- sociální síti Facebook.
niory v Horní Bříze. Činnost
Žihelského pěveckého sboText Jiří Bláha
ru můžete sledovat na jeho
foto Otto Huček st.
webových stránkách www.
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Myslivecký spolek
Ježíšek, ryba, salát a cukroví...
to bylo několik posledních
dní na programu od rána do
večera. Pro uklidnění a částečně pro pocit, že pro sebe
něco udělají, sešli se naši
členové 27.prosince 2015 k
domácí malé naháňce. Z celkového počtu 25 členů se nás
sešlo 22 a několik kamarádů
(jako honci se psi). Na začátku
byly naplánovány 4 leče, ale z
těch v průběhu naháňky sešlo
díky úspěchu v prvních dvou.
Na výřadu nakonec ležely 4
ks černé a 3 kusy sičí zvěře.
Na závěr bylo v hospůdce
Na Růžku připraveno menší
pohoštění . S přáním mnoho
zdraví, štěstí a mnoho loveckých zážitků v roce 2016 jsme
se ve večerních hodinách rozešli k rodinám a domovům.
Jan Janouškovec

Mikulášská besídka

v Přehořově
Mikulášská besídka se jako
každý rok konala za hojné účasti dětí i dospělých
6.12.2015 na sále v Přehořově. Pro děti byly připraveny

zajímavé soutěže, do kterých
se vtipně zapojili i rodiče. Po
ukončení soutěžního klání
přišel Mikuláš se svou partou a za básničku rozdával

dětem nadílku. Některé děti a sponzorům za povedenou
si vzal do parády čert a od- akci.
nesl je s sebou v pytli. SDH
Přehořov děkuje všem zúčastněným, organizátorkám

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Cauzová Antonie
Černá Marie
Frank Bohumil
Hajžman Václav
Hajžmanová Květa
Havlíčková Jana
Hrubá Anna
Janoušek Jaroslav

Janoušková Hermína
Janovská Anežka
Názler Josef
Názlerová Zdeňka
Pešík Zdeněk
Plosová Kristina
Polívka Jan
Procházková Marie

Smetanová Jaroslava
Syřínek Josef
Trenčanová Anna
Vintrová Oĺga
Vladyková Marie
Zemanová Anna
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Z činnosti T. J.

Sokol Žihle

U13, kde jsme také 17.října a 7.listopadu odehráli
první dva turnaje. Po nich
následoval telefonát vedoucího celé soutěže, zda bychom nebyli ochotní jezdit i
na turnaje U15, protože na
to výkonnostně již máme.
Jednoznačný souhlas dětí
mě ani tak moc nepřekvapil
a tak hrajeme od prosince
ve dvou kategoriích. V U13
je přihlášeno 7 týmů, v U15
4. Mohu říci, a nebudou to
plané řeči, že v obou soutěžích se chceme poprat minimálně o 3.místo. Pokud vše
půjde dobře, někteří hráči
by mohli dosáhnout úspěchu
i v individuálních činnostech
(vstřelené góly, užitečnost
ve hře). Ještě nás ale čekají
A jak to vypadá aktuálně 4 turnajové víkendy (13. –
s intercossem? Věkově se 14.2., 2. – 3.4., 23. – 24.4.,
tuto sezónu „vejdeme“ do 21. – 22.5.), tak doufejme,
5.prosince 2015 se 5členná výprava zúčastnila župních přeborů v plavání. Ty se
jako vždy konaly v bazénu
TJ Sokol Radbuza. Přestože
nějakou přípravu jsme podnikli, na silnější konkurenci
to tentokrát bohužel nebylo
a jediná úspěšná tak byla
Tereza Kašparová, která ve
své kategorii vyhrála. Zbytku
výpravy (Jan a Tomáš Kulhánkovi, Aneta Strunzová a Jana
Sandnerová) nicméně patří
velké díky za reprezentaci
jednoty a samotnou účast.
Již nyní se ale připravujeme
na další kolo závodů, které proběhne v měsíci únoru
a věříme, že „zabodujeme“
o něco více.

že nám forma a zdraví vydr- ně ze startovného dospělých
ží.
(platí se za každý turnaj),
částečně ze získaných doSvoji, v pořadí již 3. sezónu, tací. Doufám, že dotace do
zahájili také dospělí. Proti sportu dětí a mládeže budou
nám nastupují hráči, kteří putovat pořád a že takto naintercosse hrají již cca 15-20 stavený trend vydrží.
let a nebo ti, kteří si z 1.ligy
odskočí do 2.ligy zatrénovat. A co nás čeká v nejbližší
Avšak čím těžší soupeř, tím době kromě intercrossu?
rychleji se zlepšujeme. Na Kromě výše zmiňovaného
výhry to ještě pořád není, plavání bychom se rádi zúnicméně už jsme se od sou- častnili závodů ve sportovní
peřů dočkali pochvaly a jsme gymnastice a v lehké atletisi jistí, že to s námi mají čím ce, zvažujeme účast i v závodech zálesácké zdatnosti
dál těžší.
a dalších, které plzeňská
Je dobré, že se vedení české- župa vypíše. Za podporu děho intercrossu stále daří udr- kuji všem, kteří nás podpožet trend, že děti hraní ligy rují a za pomoc všem, kteří
nic nestojí. Doprava je hra- pomáhají.
zena z prostředků, kterými
disponuje naše jednota. ProZa T. J. Sokol Žihle
Lenka Knedlíková
nájem tělocvičen, diplomy
a ceny jsou hrazeny částeč-
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TJ Slavoj Žihle
Dovolte mi zhodnotit rok klub. Veliké poděkování patří těmto, ale i ostatním obča2015. Tento rok byl pro náš též vedení obce a všem, kteří nům, přeji úspěšný rok 2016.
klub opět úspěšný, a to bez se snaží klubu pomoci. Všem
ohledu na to, že náš A tým
musel odehrát baráž o udrTABULKY:
žení v A třídě. Byly to nervy
http://ou-zihle.cz/sport/kopana/tabulky.html
až do poslední chvíle, ale
vše dobře dopadlo. Do nové
Přípravné zápasy – zima 2016:
sezóny jsme přihlásili o muž23.1. sobota 14:00 hod
„A“ – SK Rakovník
stvo více a to tým starší přípravky, kdy se tréninků a zá30.1. sobota 10:30 hod
„A“ – Toužim
pasů zúčastňuje více než 20
13.2. sobota 13:30 hod
pohár „A“ – Chotíkov
dětí. Celkem tedy již máme
20.2.
sobota
10:30
hod
„A“ – Chyše
5 týmů a to 3 mládežnické a
2 dospělé. Práce s mládeží je
21.2. neděle 10:30 hod
dorost – Rapid Plzeň
v dnešní době velmi složitá a
27.2. sobota 13:00 hod
pohár 2.kolo nebo
nevděčná a proto bych chtěl
			
„A“ – Tatran Rakovník „B“
velmi poděkovat všem, kteří
věnují svůj volný čas této prá5.3. sobota 10:00 hod
„B“ – Dobrovíz
ci. Dále chci poděkovat všem
5.3. sobota 13:00 hod
„A“ - Touškov
trenérům, vedoucím mužstev
12.3.
sobota
14:30
hod
„A“ – Mochtín MISTRÁK
a ostatním za jejich práci pro

Jaroslav Vojtěch
předseda TJ Slavoj Žihle

sraz 13:15 hod
sraz 9:45 hod
sraz 12:30 hod
sraz 9:45 hod
sraz 9:45 hod
sraz 12:00 hod
sraz 9:15 hod
sraz 12:15 hod
sraz 13:30 hod

Česko zpívá koledy
se z rádia ozve pokyn. Letos
byli Žihelští připraveni i na
špatné počasí, měli totiž kryté pódium. Po zpívání koled
a velkém potlesku, kterým
se Žihelští po právu odměnili, následoval koncert kapely
Třetí míza. Pak na pódium
vyskočil finalista SuperStar
Zbyněk Drda.
Dalším místem, kde se zpívaly
koledy, byl prostor u betlému
u Havránků ve Zruči-Senci,
kam dorazilo zhruba 40 lidí.
Kromě Olympie a Žihle se
tento rok zpívaly koledy také
u
stacionáře
Domovinka
v Plzni a v Lukové. Ve Stacionáři Domovinka se zpívání
účastnilo 30 lidí, převážně
zdejších klientů.
Celé Česko ve středu 9.prosince večer zpívalo s Deníkem
koledy. Do akce se i letos zapojilo Plzeňsko, kde se zpívalo celkem na pěti místech.
Jedním z míst bylo například
Obchodní centrum Olympia
v Plzni. Během odpoledních

hodin zde vystoupily například dětské sbory Jiřičky
nebo Andílci. Krátce před
šestou hodinou, tedy pár minut předtím, než Plzeňané
začali zpívat, bylo na místě
zhruba 200 lidí.

Dvojnásobek lidí dorazil do
Žihle na severním Plzeňsku.
Zpívání se tu stejně jako loni
spojilo s adventním jarmarkem, prodávalo se zde jídlo,
pití a různé dekorační předměty. Velcí i malí měli připravené zpěvníky a čekali, až

K akci regionálních Deníků
Česko zpívá koledy se tento
rok připojilo přes 720 míst
z celé České republiky i ze
zahraničí.
Článek přejat
z Plzeňského Deníku,
redakcí upraveno
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Den otevřených dveří
Díky skvělé informovanosti se ve
středu 7.10.2015 v rámci Týdne
sociálních služeb ČR konal i u nás
den otevřených dveří. I přes nepříznivé dešťové počasí byla účast
veliká. Navštívilo nás přes dvě desítky spoluobčanů. Pozvání přijal
i starosta naší obce p. František
Procházka.

Poté proběhla prohlídka některých
bytů a hlavně návštěva u klientky
p. Kemeňové se prodloužila. Velký
obdiv si zasloužilo i vybavení prádelny, žehlírny a sušárny. Všichni
byli nadšeni krásnými květinami,
které zdobí celé první patro. Starají se o ně naši uživatelé a zkrášlují
si tak prostředí, ve kterém žijí.

Hlavní dotazy zazněly na téma:
jaké úkony poskytujeme, za jakou
cenu, zda-li pracujeme i v nočních
hodinách, a dotazy byly též na terénní službu.

Dále následovalo posezení ve společenské místnosti s obyvateli našeho zařízení. Ženské osazenstvo
překvapilo naše klienty spoustou
napečených sladkostí a dobrot, ke

kterým se podávala kávička a svařáček . Při tom se zavzpomínalo
na staré časy, ukáplo pár slziček,
ale pak byl už slyšet jen smích a
společně si všichni zazpívali.
Zavítal k nám i kronikář obce Žihle
p. Jaroslav Vintr, který svým zajímavým vyprávěním a kronikou samou potěšil všechny zúčastněné.

mohou kdykoliv obrátit o radu i
službu, která je tu hlavně pro ně.
Všem se setkání moc líbilo, a proto si slíbili, že se co nejdříve opět
sejdou.
pracovnice DPS Žihle

Probíhala i diskuze návštěvníků s
našimi klienty, kteří si velice pochvalovali naše dobře odvedené
služby, a ti tak vědí, že se na nás

JABLEČNÉ ODPOLEDNE
Léto a sním teplé počasí pomalu skončilo, tak místo plánovaného opékání buřtů se pro naše
klienty v DPS v Žihli uspořádalo
3.listopadu příjemné odpoledne
s jablíčkovou tématikou. Všichni
byli obeznámeni dopředu, že na
tuto akci je třeba přijít s dobrou
náladou a s jablkem v jakékoliv
podobě. S údivem jsme žasli,
jak se do této akce zapojily ro-

diny uživatelů. Od rána se zaplňovaly stoly ve společenské
místnosti jablečnými dobrotami
(jablečnými mošty, shromáždilo
se spoustu druhů jablečných závinů a buchet, každý byl jiný a
originální). K našemu velkému
překvapení se na tuto dobrovolnou akci sešla většina obyvatel
DPS. Podávala se káva a každý
mohl ochutnat nespočet dob-

rot. Překvapením tohoto odpoledne byla prohlídka shromážděných fotografií z našich akcí,
kde figurují vždy naši klienti.
Na připravených noteboocích
mohli shlédnout nynější i starší
fotografie. Zavzpomínalo se na
pěkné chvíle v DPS a staré přátele, kteří již nejsou mezi námi,
na různá jubilea a slavností chvíle. Také celý náš tým se zapojil a

ve svém volnu napekl jablečné
dobroty. Akce se vydařila. Po
dobrém pohoštění a výměně
receptů pečených dobrot klienti odcházeli spokojeni do svých
domovů.
Nikola Petrániová
pracovnice DPS

Vánoční besídka

Jako každý rok byla pro naše
klienty uspořádána vánoční
besídka, na které vystoupily
děti z mateřské školy. Před 10
hodinou byli klienti nedočkavě
shromážděni ve společenské
místnosti, děti poté předvedly
svoje překrásné vystoupení (vánoční písně a koledy). Na závěr
velmi pěkně stráveného dopoledne děti na rozloučenou zatančily zimní taneček. Ratolesti
o to více překvapily, když se
rozeběhly ke všem klientům a
rozdaly vlastnoručně vyrobené
vánoční dárečky a ti jim jako
poděkování předali ovocné balíčky.
Nikola Petrániová
pracovnice DPS
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Žihelská kronika boduje

Po úspěších v roce 2011 soutěžily i kroniky částí obcí.
(3.místo) a 2013 (ocenění za Odborná porota udělila ceny
vzorné vedení) přichází další : vždy třem obcím ve třech kategoriích: obce do 500 obyvatel,
Nejlepší kronikáře mají v Kory- obce od 500 do 1 500 obyvatel,
velké obce nad 1 500 obyvatech, Žihli a Starém Plzenci
tel. Hodnocena byla zejména
Čtyřicet kronik soutěžilo o tu obsahová a stylistická úroveň,
nejlepší v Plzeňském kraji. Ve soulad s právními předpisy, gratřech kategoriích ceny pro ví- fické ztvárnění, případně vlastní
těze získaly kroniky obcí Koryta ilustrace, struktura a tematické
(Plzeň-sever), Žihle a kronika členění, kvalita dokumentace
města Starý Plzenec. Slavnost- současného dění v obci a veškení vyhlášení se uskutečnilo 24. ré přílohy ke kronice.
listopadu 2015 v Měšťanské beOdborná porota pracovala
sedě v Plzni.
ve složení:
„Pokud je mi známo, nikde v
Dr. Irena Bukačová – ředitelka Mucelé České republice se v lezea a galerie v Mariánské Týnici
tošním roce žádná podobná
soutěž nekoná. Jsme jediným Jana Dienstpierová – metodik pro
krajem, který se pokouší takto kroniky a dokumentátor, M. Týnice
skromně ocenit práci obecních
PhDr. Miroslav Hus – vedoucí histokronikářů. Iniciátorem soutěže
rického oddělení Zpč. muzea
byla před pěti lety paní Milada
Emmerová, která s touto ideou Mgr. Radka Kinkorová – ředitelka
přišla. Letos se jedná už o 3. okresního archivu Domažlice se
ročník,“ řekl v úvodu slavnostní- sídlem v H. Týně
ho dopoledne vedoucí odboru
Ing. arch. Miloslav Michalec - veregionálního rozvoje Krajského
doucí odboru regionálního rozvoje
úřadu Plzeňského kraje (KÚPK)
KÚPK
Miloslav Michalec, který se podílel na organizaci soutěže.
Ing. Alena Svobodová – vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu
Letošních 40 přihlášených kro- KÚPK
nik je jen o 9 méně než v miPhDr. Pavel Suk – odbor kultury
nulém ročníku. Novinkou leKÚPK
tošní soutěže je skutečnost, že

V kategorii do 500 obyvatel
si bronz odnesla kronikářka Ivana Szobonyová za vedení kroniky obce Kornatice, druhé místo
obsadila kronika obce Štichov
vedená kronikářkou Andreou
Bauerovou a první příčku získala kronika obce Koryta na
severním Plzeňsku zpracovaná
Naděždou Pluhařovou.
Třetí nejlepší kronikou v kategorii od 500 do 1 500 obyvatel získala obec Kyšice, kde
kroniku vede Jana Šnajdrová,
stříbro si odnesla Dagmar Marešová za kroniku obce Nalžovské
Hory a zlato obdržela kronika
obce Žihle kronikáře Jaroslava
Vintra.

Mezi obcemi a městy nad 1
500 obyvatel třetí místo obsadila kronika města Přimda vedená kronikářem Josefem Rídlem,
jako druhou nejlepší kroniku vyhodnotila porota kroniku obce
Strašice kronikáře Petra Prokůpka a fanfára pro první místo
zněla pro město Starý Plzenec,
kde se o kroniku stará Věra
Fenclová.
Kromě diplomů získaly obce za
umístění na 3. místě odměnu
ve výši 3 000 korun. Pomyslný
stříbrný stupínek je oceněn Plzeňským krajem částkou 5 000
korun a první místo jo honorováno 10 000 odměnou.

Žihelský zpravodaj
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Čestná uznání dalším 10 obcím:

kategorie do 500 obyvatel (celkem bylo při- • Obec Hlohovice – místní část Svinná za obsáhlou dokumentaci a za podrobné
zpracování historických událostí
hlášeno 18 obcí)
3. místo - Kornatice
2. místo - Štichov (DO)
1. místo - Koryta (PS)

• Město Přeštice – místní část Skočice za velmi obsáhlou dokumentaci v této místní část
• Obec Petrovice u Sušice za podrobnou dokumentaci života v obci

• Obec Hradiště za komplexní dokumentaci zápisů do kroniky
kategorie od 500 do 1 500 obyvatel (cel• Obec Zdemyslice za stavební a historickou dokumentaci vývoje v obci
kem bylo přihlášeno celkem 16 kronik)
3. místo - Kyšice
2. místo Nalžovské Hory (KT)
1. místo Žihle

• Obec Řenče za velmi přehledné a výstižné zápisy
• Obec Příchovice za vysokou obsahovou úroveň zápisů a rozsáhlou dokumentaci

• Obec Lisov originální uchování a zabezpečení kroniky
kategorie nad 1 500 obyvatel (přihlášeno
bylo 6 obcí)
• Obec Břasy za výstižné zachycení života v obci i všech jejích částech
3. místo - Přimda
2. místo Strašice

• Městský obvod Křimice za dostupnost kroniky pro veřejnost
článek převzat z webových stránek Plzeňského kraje

1. místo Starý Plzenec

ZP Í VA N Á
V předvánočním čase jsme se
sešli na zpívané při harmonice, která je u našich klientů již
zvykem a je velice oblíbena.
Pozvání přijal pan Propper (harmonika) a pan Klasna (bubny),
kterým tímto děkujeme. Všichni
klienti byli natěšeni a sešli se ve
společenské místnosti v hojném
počtu a s dobrou náladou. Tvářičky klientů zářily štěstím při
zaznění prvních tonů harmo-

niky. Klienti neváhali a většina
začala zpívat své oblíbené písně
z mládí. Zpívanou navštívili i někteří žihelští spoluobčané, kterým se u nás vždy líbí. Při dobré
kávě a svařáčku se všem lépe
zpívalo. Akce se protáhla až do
večerních hodin.

Nikola Petrániová
pracovnice DPS

Žihelský sbor v DPS
Předvánoční čas našim klientům
zpříjemnil 29.listopadu svým
vystoupením Žihelský pěvecký
smíšený sbor. V plné své kráse
zazpívali v našem pečovatelském
domě. Byli jsme mile překvapení,
že se na tuto akci přijeli podívat
občané z Mladotic a Blatna. Tři
členové sboru zazpívali koledy
v bytech klientů, kterým jejich
zdravotní stav nedovolil poslechnout si koledy spolu s ostatními
klienty. Po skončení překrásného
pěveckého zážitku jsme přichystali pro sboristy malé občerstvení. Všichni klienti byli velice spokojeni.
pracovnice DPS

Žihelský zpravodaj
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Lampionový průvod
V úterý 17.listopadu pořádal
Obecní úřad Žihle již tradiční lampionový průvod. Ten
vystartoval za tónů písně Ať
mír dál zůstává... od RH Baru,

a to přesně v 17 hodin. Když
zástup světel dorazil na prostranství před kostel sv.Václava, přečetl starosta obce
František Procházka proslov,

ve kterém připomněl jednak doprovázený majestátní hudhistorii lampionových prů- bou.
vodů a také zmínil novodobý význam data 17.listopad.
Jiří Bláha
Celou akci ukončil ohňostroj

D ý ňo vá ní

Ve středu 21. října jsme
uspořádali akci pro rodiče
a děti pod názvem „Dýňování“. Vzhledem k počasí i
ke stavu dětí jsme se všichni sešli ve třídě starších
dětí a začali s vyřezáváním
a zdobením dýní. Rodiče
byli moc šikovní, hotové
dýně jsme si vystavili před
školkou. Dětem, které přichází do školky brzy ráno,
strašidelné dýně posvítí na
cestu.
Pavla Bohuslavová

Vítání občánků
Vítání osmi nových občánků
patřil dne 25.října 2015 slavností okamžik v obřadní místnosti Obecního úřadu Žihle.
Pozvány byly děti, které se
narodily v období od listopadu 2014 do srpna 2015. V
úvodu vystoupily děti z místní mateřské školy s pásmem
básniček a písničkou. Do obřadní síně se spolu s rodiči
dostavila tři děvčátka a pět
chlapců, které přivítal starosta František Procházka. Obec
jim věnovala bankovní miniúčet se základním vkladem
2000 Kč, pamětní knížku s
dárečky a maminkám malou
kytičku.

Text a foto Foto z leva: Horní řada: Kryštof Chlup, Dominika Janouškovcová, Josef Šimek, Vojtěch NoHuček Otto vák, Lilien Rose Kauznerová, Adam Rusý. Dolní řada: Jáchym Rožňanský, Vendula Krausová

Žihelský zpravodaj
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R ozsvícení

stromečku Žihle

Už od začátku školního roku
se Základní i mateřská škola v
Žihli připravují na svá vystoupení, kterými se pak prezentují v rámci akce „Rozsvícení
vánočního stromečku“. Ten se
letos rozsvítil před ZŠ Žihle v
pátek 27.11.2015. Vystoupení dětí z MŠ bylo roztomilé a
všem navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Program byl
letos opravdu pestrý a bohatý,
protože svou troškou do mlýna přispěly opravdu všechny

třídy ZŠ. Dohromady tak letos před školou vystoupilo
přes 150 dětí. Více než hodinový program byl zakončen
dechberoucí ohňovou show
tří bratrů Kulhánků. Na závěr
se mohli návštěvníci programu podívat na živý betlém,
který připravili žáci deváté
třídy...
text Jiří Bláha
foto Otto Huček ml.

Rozsvícení vánočního
stromečku v Odlezlích
V sobotu 28. 11. 2015 se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v Odlezlích.
Na úvod vystoupily děti, které
zazpívaly koledy a vánoční písně. U stromečku bylo k dispozici
pro zahřátí svařené víno. Nejvíce
návštěvníky však zaujal vánoční

jarmark v podobě ručně vyráběných vánočních ozdob, věnců a
svícnů. Prodej výrobků měl i své
kouzlo, výtěžek byl pro děti v
dětském domově Trnová. Díky
štědrým návštěvníkům a šikovným ručičkám byla možnost darovat částku ve výši 20.995,-Kč.
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Exkurze Plasy
uspíšila skutečnost, že pouze do konce měsíce října zde
byla vystavena zakládací listina
plaského kláštera z roku 1146.

tak dlouho, než se vápno
po vyhašení může používat.
(Zoryana Trush)

•
A jak se k exkurzi vyjádřili žáci?

Žáci 8. a 9. ročníku naší školy podnikli v pondělí 26. října
2015 návštěvu Plas se dvěma
cíli. Tím prvním bylo Centrum
stavitelského dědictví a druhým

•

Nejvíce se mi v centru líbilo oddělení s okenními a
dveřními výplněmi, hlavně
barevné vitráže. Překvapilo
mě, že celý objekt byl dříve
pivovar. (Naty Ivánková)

•

Nejzajímavější byla sekce
s různými druhy zdiva a
omítkami. (Bára Procházková)

Městská knihovna Plasy – oba
prostory vznikly rekonstrukcí
bývalého pivovaru a přilehlých
hospodářských budov v areálu •
plaského kláštera. Naši cestu

Zaujal mě film o výrobě
vápna z vápence, to že trvá

Beseda v knihovně byla o
období renesance a Williamu Shakespearovi, bylo to
pro nás vlastně opakování.
Prostor je zajímavý tím, že
strop nad pultem je prosklený a je vidět krov ve tvaru otevřené knihy. V dětské
sekci jsou zajímavé regály
na knihy, mají tvary domů.
Určitě se sem budu vracet,
ale až příští rok (pokud
budu pokračovat na gymnáziu). (Kristýna Kašparová)
Vlasta Holcingrová

Ateliér Podolský
Dne 6. října 2015 navštívil
naši školu pan Cyril Podolský. Uspořádal pro žáky dvě
besedy o animovaném filmu,
zvlášť pro žáky prvního a druhého stupně. Cyril Podolský
je autorem, scénáristou, režisérem a také animátorem
seriálu Krysáci, podílel se na
seriálu Pat a Mat a mnoha
dalších dílech.

z filmů, seznámily s principy
animace a postupy, které se
při vzniku filmu používají.
Překvapivým zjištěním pro ně
byla především časová náročnost těchto projektů.

Děti se zajímavou formou,
na skutečných postavičkách

Vlasta Holcingrová

Možná byly tyto besedy pro
někoho impulsem, jakým
směrem se ubírat při volbě
povolání.

DD Trnová
20. 10. 2015 navštívili deváťáci naší školy Dětský
domov v Trnové. Seznámili se s životem v domově,
ale také s problematikou
náhradní výchovné péče
přímo v terénu. Žáci předali sponzorský dar od občanů obce Žihle i žáků a
zaměstnanců ZŠ. Všem se v

dětském domově v Trnové
líbilo. Paní ředitelce Mgr.
Heleně T iché za umožnění
návštěvy děkujeme.

Žihelský zpravodaj
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Florbal mladší žákyně

4. 11. 2015 se mladší žákyně druhého stupně zúčastnily
okresního kola turnaje ve florbalu. Zápasy se konaly v Horní
Bříze a naše děvčata s přehle-

dem vybojovala první místo. Neodvezli jsme si jen pohár a zlaté
medaile, ale i ocenění pro nejlepší brankářku (Erika Malá) a
nejlepší střelkyni (Tereza Kašpa-

rová). 3.12.2015 se tyto žáky- reprezentaci naší školy.
ně zúčastnily krajského kola v
Rokycanech a zde vybojovaly
Andrea Hübnerová
krásné druhé místo. Všem žákyním děkujeme za perfektní

Florbal starší žákyně

26. 11. 2015 se starší žákyně z naší školy zúčastnily
turnaje ve florbalu. Zápasily opět v Horní Bříze stejně

jako naše mladší žákyně.
Tentokrát se boje o medaile
zúčastnilo celkem šest škol.
Na turnaji se sešlo opravdu

mnoho silných družstev a i nejlepší střelkyni turnaje.
přesto naše žákyně vybojovaly krásné druhé místo a
Andrea Hübnerová
Tereza Kašparová ocenění za
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súrao

Metody geologickoprůzkumných prací

V návaznosti na stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry SÚRAO připravila interaktivní prezentaci s cílem
představit široké veřejnosti jednotlivé metody průzkumů, které se budou na lokalitě provádět.
Hlavním cílem I. etapy geologicko-průzkumných prací je zúžit počet zájmových lokalit ze současných sedmi na
čtyři. Finální lokalita by měla být známa v roce 2025. Všechny metody této
první fáze geologického průzkumu
jsou neinvazivní - tzn., že tyto metody nijak neovlivní běžný život obyvatel
a nezahrnují žádné vrty, ani jiné zásahy do krajiny. Data získaná v této fázi
průzkumů budou klíčová pro objektivní
posouzení a vzájemné srovnání jednotlivých lokalit.
Metody geologicko-průzkumných prací zahrnují zhodnocení a reinterpretace stávajících dat, studium leteckých
a družicových snímků, geologické
mapování, hydrogeologické mapování, inženýrsko-geologické mapování,

povrchová geofyzikální měření, plošný
geochemický průzkum (geochemický
průzkum bude probíhat pouze v lokalitách Kraví hora, Horka, Čihadlo, Magdalena a Hrádek).

Seismický průzkum je jednou z metod používaných v geofyzice. Je založen na studiu
uměle vyvolaných elastických vln, které se
šíří horninami. Po jejich dopadu na seismické
rozhraní (dva horninové celky), se tyto vlny
od něj odrážejí (reflexní seismika) nebo se na
něm lámou (refrakční seismika). Pomocí speciálních přijímačů (geofonů) se zaznamenává
čas průchodu a charakter vlnění, které v sobě
nese informaci o hloubce a tvaru rozhraní, od
kterého se vlna odrazila a také o prostředí,
kterým během své cesty prošla.

Geofyzikální průzkum počítá s využitím
řady speciálních geofyzikálních metod.
Jedná se o elektrická měření, gravimetrická (tíhová), magnetometrická a seismická měření. Měření budou prováděna plošně, v některých případech na
vybraných liniích (profilech), a to vždy
mimo zastavěná území. Terénní měření
jednotlivých metod se provádí ručními přístroji. Jedná se o metody, které
umožňují zkoumat hlubinné části zemské kůry bez nutnosti technických prací a zásahů do pozemků. Cílem těchto
prací je identifikace zlomů, rozlišení
různých typů hornin do hloubky (cca
1km), rozlišení zón s různou intenzitou
rozpukání hornin nebo zvětrání. Výsledky pomohou zpřesnit data získaná
v předchozích etapách průzkumu.
Pro geochemický průzkum bude pomocí mělkých, ručně vrtaných sond
z hloubky 1,5 až 3 m odebráno malé
množství horninové drtě. Odběr bude
probíhat mimo zastavěná území v pravidelné síti cca 200 x 200 m. Vzorky
horninové drtě projdou detailní chemickou analýzou, která odhalí za-

súrao

Odebírání vzorků pro geochemické mapování – manuální vzorkovnice. Geochemie nám
umožňuje poznat látkové složení horninového prostředí, zastoupení prvků v půdách,
povrchových a podzemních vodách a v neposlední řadě identifikovat přírodní geochemické procesy, které v daném území probíhaly.
Velmi významnou roli hraje geochemie při
identifikaci vlivu činnosti člověka na jeho okolí (průmyslové kontaminace rizikovými kovy
a organickými látkami).

stoupení hlavních a vedlejších prvků.
Průzkum je zaměřen hlavně na zastoupení prvků v horninovém prostředí a ve vodách, vzájemné vztahy mezi
jednotlivými prvky, ukazující na jejich
možný původ (přírodní nebo antropogenní), identifikace míst zvýšené akumulace prvků v půdách, horninách
a vodách, identifikace míst intenzivních
geochemických procesů, které indikují
strukturní stavbu území, resp. migrační cesty prvků. Cílem geochemického
průzkumu je detailní popis materiálu vzorku jako podklad k upřesnění
geologické mapy.
Geologické mapování je činnost v terénu, navazující zpravidla na geofyzikální měření, během kterého jsou
získávány a zakreslovány údaje o geologické stavbě území. Metoda pečlivě zdokumentuje horniny na povrchu
(tzv. odkryvy), budou změřeny pukliny
a zlomy ve skalních odkryvech a lomech
a případně odebírány vzorky hornin pro
laboratorní analýzy a mikroskopování.
Cílem mapování je vytvoření podrobné geologické mapy. Znázorněno je
jak horninové složení, tak i vzájemné
vztahy jednotlivých typů hornin a jejich
struktury (např. zlomy). Součástí mapy
je i odhad hloubkového dosahu jednotlivých těles - geologický řez.
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Zatímco v rámci hydrogeologického
průzkumu budou zaznamenány a dokumentovány výskyty povrchových
a podzemních vod (v potocích, studnách a pramenech, jejich množství, chemické složení nebo kvalita).
V následujícím období bude docházet
k dlouhodobému sledování – monitoringu. Výsledkem bude hydrogeologická mapa a objasnění zákonitostí oběhu
povrchových a podzemních vod a jejich
vzájemný vztah.
Inženýrsko-geologické mapování zahrnuje terénní sběr vzorků horninových typů, o kterých se předpokládá,
že by se měly nacházet také v podloží
(v hloubce cca 500 m pod povrchem).
Vzorky se použijí pro další laboratorní
zkoušky, které ověří jejich vlastnosti.
Průzkum umožní prvotní posouzení
lokalit z hlediska stavebně-technické
proveditelnosti budoucích povrchových
objektů hlubinného úložiště. Výstupem
bude popis důležitých vlastností hornin
a zemin, hydrogeologických fenoménů (výskyt pramenů, zamokření území
atd.), zdrojů potenciálního znečiště-

Příklad 3D modelu horninového podloží a zlomových struktur v lokalitě Čertovka - pohled
směrem na jihozápad. Různé barvy symbolizují různé litologie (horninové typy).

ní, morfologie území (terénních tvarů)
a projevům nežádoucích procesů a jevů
(sesuvy, hloubková eroze, eroze vodních toků atd.).
Všechna data, shromážděná kombinací
těchto metod během terénních prací,
projdou celou řadou náročných analýz
v laboratořích a následně budou vyhodnocena. Výsledky výzkumu umožní
vytvořit a postupně upřesňovat přípovrchové geologické 3D modely lokalit. Modely budou důležitým nástrojem pro posouzení vhodnosti lokalit
z hlediska proveditelnosti úložiště
a především pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti.

Ukázka magmatických (vyvřelých) hornin
z lokalit v polarizačním mikroskopu se zkříženými nikoly. Spodní strana fotografie odpovídá 4 mm.
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PLESOVÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU
sobota - 23.ledna 2016
20:00 - Národní dům Žihle

sobota – 13.února 2016
10:00 – masopustní průvod
20:00 – zábava – Požární zbrojnice
sobota - 20.února 2016
20:00 – Národní dům Žihle

neděle – 6.března 2016
14:00 – Požární zbrojnice

sobota – 19.března 2016
20:00 – Národní dům Žihle

